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ΒΡΑΒΕΙΟ ΕΠΩΝΥΜΟΥ 
ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Ε.Β.Ε.Α.
ΑΘΗΝΑ

5° ΧΡΥΣΟ ΒΡΑΒΕΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 
ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΚΥΡΟΥΣ
BEΡΟΛΙΝΟ

∆IEΘNHΣ ANAΓNΩPIΣH 
ΓIA THN TEXNOΛOΓIA & THN ΠOIOTHTA 
ΓENEYH 31° ∆ΙΕΘΝΕΣ ΒΡΑΒΕΙΟ 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 
ΓENEYH

EURO CERT - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ
Σύστημα Διαχείρισης σύμφωνα με ΕΝ ISO 9001: 2015
Βάσει των διαδικασιών EURO CERT πιστοποιείται ότι η επιχείρηση

DUROSTICK A.B.E.E.
Πάτημα Κορορέμι 193 00 Ασπρόπυργος Αττικής, Ελλάδα
εφαρμόζει σύστημα διαχείρισης ποιότητας σύμφωνα  
με το παραπάνω πρότυπο για τα εξής πεδία εφαρμογής: 
Ανάπτυξη, Παραγωγή, Πωλήσεις & Διακίνηση Κονιαμάτων, 
Συγκολλητικών Υλών, Χρωμάτων, Στεγανωτικών, Βελτιωτικών 
Σκυροδέματος & Κονιαμάτων, Στόκων και Καθαριστικών 
 
Αρ. Πιστοποιητικού 1414 / Δ 
Ισχύει μέχρι: 23/06/2022 

Οκταπλή Αναγνώριση 
για την προσφορά της DUROSTICK
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Η DUROSTICK ιδρύθηκε το 1988 με έδρα της στους Αγ. Αναργύρους Αττικής.
Στόχος και όραμα του ιδρυτή της, κ. Νικόλαου Γ. Χούλη, ήταν και παραμένουν η ανάπτυξη  
της εταιρείας, πάντα με σεβασμό στον άνθρωπο και το περιβάλλον. ροχώρησε μπροστά, 
κάνοντας το όνομά της συνώνυμο της ποιότητας και της αξιοπιστίας, παρέχοντας α ιόπιστες 
και ποιοτικές λ σεις και εξοπλίζοντας με άριστα υλικά κάθε οικοδομικό έργο, ιδιωτικής  
ή επαγγελματικής χρήσης.

Η DUROSTICK στα χρόνια της λειτουργίας της κατέκτησε μία από τις πρώτες θέσεις μεταξύ 
των βιομηχανιών του κλάδου. Διαθέτει υπερσύγχρονο, υψηλής τεχνολογίας, μηχανολογικό 
εξοπλισμό με δυνατότητα παραγωγής περίπου 900 τόνων συγκολλητικών υλών και χρωμά-
των ημε ρησίως. Η ποικιλία των προϊόντων της εταιρείας καλύπτει όλο το φάσμα της οικοδο-
μής, ικανοποιώντας ακόμα και τον πιο απαιτητικό καταναλωτή. 

Το ανθρώπινο δυναμικό της ανέρχεται στα 220 άτομα, ενώ το άρτια εξοπλισμένο χημείο της 
αποτελεί ένα σ γχρονο κέντρο έρευνας  ανάπτυ ης με στόχο τη δημιουργία νέων  προϊόντων 
και τη συνεχή εξέλιξη των υφιστάμενων. 

Η DUROSTICK έκανε πραγματικότητα την έννοια της αειφόρου ανάπτυξης, επενδύοντας σε 
νέες τεχνολογίες για την προστασία του περιβάλλοντος. 

Οι πωλήσεις της αναπτύσσονται δυναμικά, ενώ η εξαγωγική της δραστηριότητα σε Αγγλία, Κύ-
προ, ωσία, Αλβανία, ουμανία, Εμιράτα, ιβύη, Κουβέιτ και Αίγυπτο εντείνεται κάθε χρόνο. 

Η συστηματική προσπάθεια για τη ελτίωση των συνθηκών και του περι άλλοντος  εργα σίας 
και ασφάλειας των εργα ομένων  είναι ένας από τους πρωταρχικούς στόχους της  εταιρείας. 
Επενδύει συνεχώς σε εκπαίδευση και ανάπτυξη, σε ό,τι πολυτιμότερο έχει, στο  ανθρώπινο 
δυναμικό της  

Η DUROSTICK ευχαριστεί όλους όσοι συνέβαλαν στην ανοδική της πορεία έως σήμερα και 
δεσμεύεται για τη διαρκή εξέλιξη των προϊόντων και υπηρεσιών της, για ακέραιες, έντιμες 
και ουσιαστικές σχέσεις με τους πελάτεςσυνεργάτες της και την προσήλωση στις ανάγκες 
του επαγγελματία και ιδιώτη καταναλωτή των προϊόντων της.

ναγνωρισμένη ία
 Πιστοποιημένη Ποιότητα

Ε ΣΕΒΑΣ Ο 
στο περιβάλλον, στον πολιτισμό, στον άνθρωπο...
ΠΡΟ ΩΡΑ Ε A  ΣΑΣ ΠΡΟΣΤΑ !!! 

Οκταπλή Αναγνώριση 
για την προσφορά της DUROSTICK
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Για κάθε χρήση υπάρχει λύση     προϊόντα

Για κάθε χρήση υπάρχει λύση...                                    προϊόντα
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 αιρ α

ΠΡΟΦΙΛ
Η DUROSTICK από την ημέρα της ίδρυσής της έχει 
αναπτυχθεί με γρήγορους ρυθμούς, αξιοποιώντας με τον 
καλύτερο τρόπο ό,τι πιο σύγχρονο έχει να προσφέρει η 
επιστήμη και η τεχνολογία.
Ο σχεδιασμός προϊόντων που αφορούν στην κάλυψη 
αναγκών από το ξεκίνημα έως την ολοκλήρωση της 
οικοδομής εστιάζεται σε 9 κατηγορίες.

• Συγκόλληση • Στεγάνωση • Προστασία
• Ενίσχυση • Σφράγιση • Βαφή
• Eπισκευή • Ενεργειακή  • Καθαρισμός
   αναβάθμιση 
   κτιρίων 

ΣΤΟ ΟΙ
Η αποτελεσματική αντιμετώπιση των ποικίλων αναγκών 
και απαιτήσεων των επαγγελματιών όλων των κλάδων 
της οικοδομής, διασφαλίζει ολοκληρωμένες λύσεις για 
όσους:

 • Κτίζουν • Επισκευάζουν • Διακοσμούν
 • Συντηρούν • Ανακαινίζουν

ΒΑΣΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΠΕΛΑΤΕΣ ΑΣ
Επιλεγμένα εμπορικά καταστήματα:
• Χρωματοπωλεία
• Kαταστήματα με Δομικά υλικά
• Kαταστήματα με Είδη Υγιεινής
• Εξειδικευμένα πολυκαταστήματα
• Καταστήματα με Είδη Υδραυλικών
Η προσήλωσή μας στις καθημερινές ανάγκες 
των πελατών μας, αποτελεί πάγια δέσμευσή μας. 

ΥΠΟΣΤΗΡΙ Η
• Συνεχής ψηφιακή και έντυπη ενημέρωση τόσο στον πο-
λιτικό μηχανικό, τον αρχιτέκτονα, τον διακοσμητή, τον 
εργολάβο, τον τεχνίτη όσο και στον ερασιτέχνη ή τον ιδι-
οκτήτη κάθε οικοδομής, ώστε να μπορεί να γνωρίζει τα 
πάντα γύρω από την οικοδομή με τον απλούστερο τρόπο 
και χωρίς περιττά έξοδα.
• Σεμινάρια επιμορφωτικού χαρακτήρα σε επαγγελμα-
τίες των κλάδων των Τεχνιτών, Διαχειριστών έργων και 
Εμπόρων. 

• Τεχνική υποστήριξη στον χώρο της οικοδομής, για επιτόπου 
ενημέρωση, εκπαίδευση και παροχή τεχνικών λύσεων.

ΕΡΕΥΝΑ  ΑΝΑΠΤΥ Η
Βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα προγράμματα για την 
ανάπτυξη νέων προϊόντων και τεχνολογιών, αξιοποιώντας 
τις υπερσύγχρονες εργαστηριακές εγκαταστάσεις και 
το άρτια οργανωμένο τμήμα έρευνας, σε συνεργασία με 
διεθνώς αναγνωρισμένα τεχνολογικά ινστιτούτα. 
Επιλογή σύγχρονου μηχανολογικού εξοπλισμού, με στόχο 
τον ασφαλή και αποτελεσματικό τρόπο παραγωγής και την 
ελαχιστοποίηση του ανθρώπινου λάθους.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Επιλογή των πλέον φιλικών προς το περιβάλλον μεθόδων 
παραγωγής, με στόχο την εξάλειψη των αποβλήτων της 
παραγωγικής διαδικασίας και χρήση εξειδικευμένου 
μηχανολογικού εξοπλισμού για την προστασία του 
περιβάλλοντος. 

ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓ ΟΣ
Η παραγωγή και ο ποιοτικός έλεγχος ακολουθούν 
τις διαδικασίες κατά ISO 9001. λα τα προϊόντα 
ανταποκρίνονται στα ευρωπαϊκά πρότυπα και φέρουν τη 
σήμανση CE, όπου αυτό προβλέπεται.

ΕΦΑΡ ΟΓΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Στοχευμένη παραγωγή προϊόντων φιλικών στον χρήστη 
και στο περιβάλλον. 

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙ ΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ
•  Τα τελευταία χρόνια έχουν επικολληθεί 298.063.230m2  πλα-

κίδια τοίχου και δαπέδου με κόλλες πλακιδίων και αρμόστο-
κους DUROSTICK.

•    Επίσης 33.878.900m2 επιφάνειας έχουν στεγανοποιηθεί, 
βαφεί, σφραγιστεί με αντίστοιχα προϊόντα μας.

•  85.121 τόνοι βελτιωτικών δομικών υλικών καθώς και 
17.700 τόνοι ειδικών προϊόντων έχουν ενισχύσει χιλιά-
δες κατασκευές.

•  Από το 2011 έχουν επενδυθεί και διακοσμηθεί 1.162.300m2 
επιφάνειας με Πατητές Τσιμεντοκονίες DUROSTICK.
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ήµερα, περισσότερο από ποτέ άλλοτε, επι-
τακτική είναι η ανάγκη  να οδηγούµε την 
ανάπτυξή µας σε δρόµους φιλικούς προς 
το περιβάλλον και τον άνθρωπο. 

Η DUROSTICK έχει δηµιουργήσει προϊόντα - λύσεις 
που απαντούν µε τον καλύτερο τρόπο σε σειρά πε-
ριβαλλοντικών θεµάτων που απασχολούν την κοι-
νωνία µας και βρίσκονται στην κορυφή της πολιτι-
κής περιβαλλοντικής ατζέντας. 
Στόχος της DUROSTICK είναι ο η εξέλιξη των ήδη 

υπαρχόντων, καθώς και η δηµιουργία νέων  πιστο-
ποιηµένων προϊόντων µε έµφαση στην ανάπτυξη 
του συστήµατος Ενεργειακής ∆ιαχείρισης για την 
προστασία του περιβάλλοντος. 
Ο στόχος αυτός επιτυγχάνεται, µεταξύ άλλων, µέσω 
της συνεχούς επένδυσης σε  Έρευνα & Ανάπτυξη, 
τοµέα στρατηγικού χαρακτήρα για την DUROSTICK. 
Η διάθεσή µας είναι να προσφέρουµε στην αγορά 
και στην κοινωνία γενικότερα, προϊόντα και λύσεις 
που θα βελτιώνουν την ποιότητα της ζωής µας.

Σ

Προϊόντα της σειράς πιστοποιηµένων
βιοδιασπώµενων καθαριστικών 
BIOCLEAN: 

 Πολυκαθαριστικό γενικής χρήσης 

 Βιοµηχανικό

 Για Μπάνιο και κουζίνα

 Για γυαλισµένα µάρµαρα

 Για Τζάµια  και έπιπλα

 Τοίχων για καθαρισµό από νικοτίνη & καπνιά 

 Κρέµα καθαρισµού χεριών 

 Υγρό πιάτων

 Air Condition

 Boat Cleaner

 Για περιττώµατα πουλιών & έντοµα

Οικολογικά πιστοποιηµένο χρώµα:

 DUROSTICK SUPER ECO 

 DUROCOLOR POWDER-C 

Χρωστικές σε πούδρα µε µηδενικό  
περιεχόµενο Πτητικών Οργανικών Ενώσεων:

 AQUAFIX (Μικροµοριακό Αστάρι)

 DS-260 QUARTZ PRIMER (Xαλαζιακό αστάρι)

 DS-255 (Xαλαζιακό αστάρι)

 HYDROSTOP PLASTER PRIMER (Aστάρι σοβάδων)

 DUROXYL AQUA TOTAL WOOD PROTECTION

 DUROXYL AQUA

 DUROLAC AQUA

 MARINER AQUA

 ΒΕΛΑΤΟΥΡΑ ΝΕΡΟΥ

 DUROLUX AQUA

 VISTA SHINE

 DECOFIN AQUA

 DECOFIN AQUA PU

 DECOFIN EPOXY AQUA

 WATERPROOF EPOXY PRIMER AQUA

Aστάρια & βερνικοχρώµατα νερού 
(χωρίς διαλύτες) µε χαµηλή ή µηδενική  
έκλυση Πτητικών Οργανικών Ενώσεων):  

 HYDROSTOP WATERTANK (PROFESSIONAL)

Στεγανωτικό κατάλληλο  
για δεξαµενές πόσιµου ύδατος: 



8

Κάθε κατάστηµα στην περιοχή που βρίσκεται, επηρεάζει και αντλεί τον τζίρο του 

-µεταξύ άλλων- και από έναν σηµαντικό αριθµό κατοικιών και ιδιωτών καταναλω-

τών που βρίσκονται σε αυτή. Η ενασχόλησή µε µικροκατασκευές ή και µερεµέτια  

(DIY εφαρµογές) υπάρχει και µπορεί µε τις κατάλληλες ενέργειες να ενισχυθεί  

και να φέρει επιπλέον τζίρο. Εσείς "µετρήστε" σπίτια και υπολογίστε µόνοι σας  

τον επιπλέον τζίρο που µπορείτε να αντλήσετε από αυτή την ενέργεια.  

H DUROSTICK αναγνωρίζοντας την ανάγκη, έχει δηµιουργήσει µια σειρά από 

σχετικές προωθητικές ενέργειες για δική σας χρήση και αξιοποίηση.

Μία πρακτικά ανεκµετάλλευτη... 
                                  ...πηγή τζίρου!
Μία πρακτικά ανεκµετάλλευτη...

H DUROSTICK αναγνωρίζοντας την ανάγκη, έχει δηµιουργήσει µια σειρά από 

σχετικές προωθητικές ενέργειες για δική σας χρήση και αξιοποίηση.

65
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ΠΡΟΪΟΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
(Κωδικός)

ΤΕΜ./
ΚΙΒ.

€/kg €/ΣΥΣΚ.

KAT ΓΟΡΙΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ: Α

4.3  Εποξειδικές κόλλες - ρητίνες

DUROSTICK ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΗ ΚΟΛΛΑ 2 ΩΡΩΝ
Σε μορφή στόκου 
Ισχυρή κόλλα δύο συστατικών, γκρι χρώματος, σε μορφή στόκου, με ιδιαίτερη αντοχή 
στην υγρασία, τη θερμοκρασία και τα περισσότερα χημικα. Συγκολλά όμοια και ανό-
μοια οικοδομικά υλικά, όπως μέταλλο, μπετόν, i rglass, αμιαντοτσιμέντο, κεραμικά 
κλπ. Κατάλληλη για αμέτρητες εφαρμογές. Απαραίτητη σε υδραυλικούς, ψυκτικούς, 
μηχανουργούς.
Αντέχει σε θερμοκρασίες από -30°C έως +115°C, λιμάρεται και βάφεται. 
Κατατάσσεται στην κατηγορία R1T κατά ΕΝ 12004. 
Χρώμα: Γκρι σκούρο.
Κατανάλωση: Ανάλογα με την εφαρμογή.

400gr
Σετ (Α+Β)

(200gr+200gr)
(ΚΥΕΠ04)

12 - 6,40

DUROSTICK D-38
Εποξειδικός οικοδομικός στόκος - κόλλα
2 συστατικών
Επαγγελματική κόλλα γκρι χρώματος, σε μορφή στόκου, χωρίς διαλύτες.
Έχει μεγαλύτερο όριο θραύσης από το σκυρόδεμα και υψηλή πρόσφυση. Είναι ιδιαίτερα 
ανθεκτική στα οξέα, τα αλκάλια, τα άλατα, το θαλασσινό νερό, ενώ δεν συρρικνώνεται. 
Χρησιμοποιείται για την επισκευή βλαβών στο σκυρόδεμα και τη σφράγιση ρωγμών 
όπου πρόκειται στη συνέχεια να εφαρμοστεί ενέσιμη εποξειδική ρητίνη DUROSTICK 
D-33 . Επίσης, χρησιμοποιείται για τη συγκόλληση όμοιων και ανόμοιων οικοδομικών 
και βιομηχανικών υλικών, όπως μέταλλα, πολυεστέρας, γυαλί, πέτρες, ινοπλισμένη 
τσιμεντοκονία κ.ά. Είναι κατάλληλη για τη στερέωση μπετ βεργών επέκτασης, την 
αγκύρωση μηχανημάτων και τη στερέωση μεταλλικών μανδύων σε κολόνες από 
σκυρόδεμα. Ιδανική και για σφραγίσεις και στοκάρισμα-αποκατάσταση φθορών σε 
βιομηχανικά δάπεδα. Κατατάσσεται ως δομικό συνδετικό σκυροδέματος κατά EN 
1504-4 και στην κατηγορία RG κατά ΕΝ 13888. 
Χρώμα: Γκρι.
Κατανάλωση: 1,8kg/m2/mm πάχους στρώσης.

1kg
(Α+Β)

(880gr+120gr)
(ΝΤ3801)

12 10,00 10,00
 

DUROSTICK ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΗ ΚΟΛΛΑ 20
Σε μορφή πλαστελίνης 
Ισχυρή εποξειδική κόλλα - στόκος με μορφή πλαστελίνης, σε εύχρηστη συσκευασία. 
Ιδανική για κολλήσεις και σφραγίσεις, όμοιων και ανόμοιων υλικών. Eύκολα και γρήγο-
ρα, κόβεις, πλάθεις και κολλάς, δίνοντας άμεσα λύσεις σε διαρροές νερού σε ψυγεία 
αυτοκινήτων, καλοριφέρ, μεταλλικούς σωλήνες κ.ά. Απαραίτητη σε υδραυλικούς, ψυ-
κτικούς, φανοποιούς αλλά και σε κάθε σπίτι, αυτοκίνητο ή σκάφος.
Αντέχει σε θερμοκρασίες από -30°C έως +115°C, λιμάρεται και βάφεται.
Κατατάσσεται στην κατηγορία R1T κατά ΕΝ 12004. 
Χρώμα: Πράσινο ανοιχτό.
Κατανάλωση: Ανάλογα με την εφαρμογή. 

56gr
(ΝΤΠΛ56)

- - 4,20

ΚΑΣΕΤΙΝΑ
(ΝΤΠΛ5612)

12 - 50,40

ΚΑΣΕΤΙΝΑ
(ΝΤΠΛ5624)

24 - 100,80

Σήµανση 115  ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ DIY 

(Φτιάξτο µόνος σου)  

στον τιµοκατάλογο. 

Τα έχουµε επιλέξει προσεκτικά και 

σας τα προτείνουµε για να τα προτείνετε… 
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2. ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΑ  ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΑ

DUROWOOD DS POLYMER
Ελαστομερές σφραγιστικό & συγκολλητικό για ξύλινες επιφάνειες
Ελαστικό σφραγιστικό και συγκολλητικό νέας τεχνολογίας, άοσμο, χωρίς διαλύτες.  Διατίθεται σε 10 επιλεγμένες αποχρώσεις 
ξύλου που δεν μεταβάλλονται με την πάροδο του χρόνου. Προσφύεται σε κάθε τύπο ξύλου χωρίς αστάρι, προσφέροντας άρρη-
κτη και ελαστική σφράγιση που δεν επηρεάζεται από την υγρασία. Είναι κατάλληλο για στοκάρισμα ξύλινων σοβατεπί και παρκέ-
των στα σημεία συμβολής τους. Σφραγίζει ρωγμές μεταξύ των αρμών των ξύλινων παρκέτων, καθώς και τους αρμούς που προ-
κύπτουν κατά την τοποθέτησή τους με ανόμοια υλικά, όπως μάρμαρα, κεραμικά πλακίδια κλπ.
Ιδανικό για την τοποθέτηση ξύλινων αρμοκάλυπτρων περιμετρικά πορτών, παραθύρων και οροφών, αποφεύγοντας το κάρφωμα.
Κατανάλωση: Ενδεικτικά μία φύσιγγα 340gr καλύπτει 8,6 τρέχοντα μέτρα αρμού διαστάσεων 6 6mm.

Αποκλίσεις που υπάρχουν μεταξύ χρωματολογίου και τελικού αποτελέσματος, οφείλονται στην αδυναμία πιστότητας στην εκτύπωση

2.1  Σφραγιστικά υλικά σιλικόνης - πολυουρεθάνης - ακρυλικής & τσιμεντοειδούς βάσης

ΠΡΟΪΟΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
(Κωδικός)

ΤΕΜ./
ΚΙΒ.

€/ΣΥΣΚ.

DUROSTICK ΣΙΛΙΚΟΝΗ
Aνθεκτική στη μούχλα
Σιλικόνη μεγάλης ελαστικότητας, με ισχυρή πρόσφυση σε μη πορώδεις επιφάνειες. 
Αντιστέκεται στους μύκητες, στις αντίξοες καιρικές συνθήκες και στην U  ακτινοβο-
λία, ενώ είναι ανθεκτική και σε απορρυπαντικά, οξέα και αλμυρό νερό.
Σταθεροποιείται γρήγορα αντιδρώντας με την υγρασία, παρουσιάζει εξαιρετική συ-
γκολλητική δύναμη και μακροχρόνια αντοχή ακόμη και σε αρμούς έντονης κινητικότη-
τας, χωρίς να σκάει ή να ξεφλουδίζει. 
Χρησιμοποιείται χωρίς αστάρι σε υλικά όπως πορσελάνη, γυαλί, κεραμικά, εμαγιέ, 
πολυεστέρα, ανοξείδωτα ή ανοδιωμένα αλουμίνια, βερνικωμένα ξύλα για τη σφράγι-
ση αρμών πλάτους 3-40mm, τόσο σε εσωτερικούς όσο και σε εξωτερικούς χώρους.
Κατανάλωση: Ενδεικτικά μία φύσιγγα 280ml καλύπτει 8 τρέχοντα μέτρα αρμού 
διαστάσεων 6 6mm. 

ΔΙΑΦΑΝΗ 80ml
(ΣΙ2280)

25 1,70

ΔΙΑΦΑΝΗ 280ml 
(ΣΙ2030)

25 3,00

ΛΕΥΚΗ 80ml
(ΣΙ2281)

25 1,70

ΛΕΥΚΗ 280ml
(ΣΙΛE30)

12 3,00

ΜΑΥΡΗ 280ml
(ΣΙΜΑ30)

12 3,00

ΚΑΦΕ 280ml
(ΣΙΚΑ30)

12 3,00

ΓΚΡΙ 280ml
(ΣΙΓΚ30)

12 3,00

KAT ΓΟΡΙΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ: Α

SILVER GRAY 340gr (ΓΟΠΟ01) 6 3,15

ΚΕΛΕΜΠΕΚΙ 340gr (ΓΟΠΟ02) 6 3,15

OREGON 340gr (ΓΟΠΟ03) 6 3,15

ΟΞΙΑ 340gr(ΓΟΠΟ04) 6 3,15

ΔΡΥΣ 340gr (ΓΟΠΟ05) 6 3,15

ΚΕΡΑΣΙΑ 340gr (ΓΟΠΟ06) 6 3,15

ΚΑΡΥΔΙΑ ΑΝΟΙΧΤΗ 340gr (ΓΟΠΟ07) 6 3,15

ΜΑΟΝΙ ΑΝΟΙΧΤΟ 340gr (ΓΟΠΟ08) 6 3,15

ΜΑΟΝΙ ΣΚΟΥΡΟ 340gr (ΓΟΠΟ09) 6 3,15

WENGE 340gr (ΓΟΠΟ10) 6 3,15

ΑΠΟΧΡΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
(Κωδικός)

ΤΕΜ./ΚΙΒ. €/ΣΥΣΚ. ΑΠΟΧΡΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
(Κωδικός)

ΤΕΜ./ΚΙΒ. €/ΣΥΣΚ.

ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΟ DUROWOOD DS POLYMER 10 ΑΠΟΧΡΩΣΕΩΝ ΞΥΛΟΥ

ΠΡΟΪΟΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

DUROSTICK ΟΥΔΕΤΕΡΗ ΣΙΛΙΚΟΝΗ
Σιλικόνη για μόνιμη εμβάπτιση σε νερό
Σιλικόνη ουδέτερης ωρίμανσης για σφραγίσεις  που υπόκεινται 
σε μόνιμη εμβάπτιση σε νερό. Έχει υψηλή πρόσφυση στα περισσότερα υλικά (όμοια 
και ανόμοια),  χωρίς αστάρι και άριστη αντοχή στη γήρανση. Είναι ιδανική για σφράγι-
ση αρμών σε πισίνες στο εσωτερικό τους και περιμετρικά καθώς και στα σχαράκια και 
τα σποτάκια που τοποθετούνται σε αυτές. Συνιστάται για στερέωση επαργυρωμένων 
καθρεπτών καθώς και για ενυδρεία. Κατάλληλη για σφράγιση στην εξωτερική πλευρά 
των κουφωμάτων (αλουμινίου ή P C) ανάμεσα στο προφίλ και τη μαρμαροποδιά ή τον 
τοίχο. Διάφανη, δεν επιδέχεται βαφή.
Κατανάλωση: Ενδεικτικά μία φύσιγγα 280ml καλύπτει 8 τρέχοντα μέτρα αρμού δια-
στάσεων 6 6mm.

ΔΙΑΦΑΝΗ 280ml
(ΣΙΟΥ28)

12 5,00

Μια ιδέα που αξίζει να την αξιοποιήσουµε σωστά και να κερδίσουµε.
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Ειδικό έντυπο τσέπης

‘ΜΑΣΤΟΡΕΜΑΤΑ’  

για να δείξουµε τον τρόπο  

και να βοηθήσουµε τους  

ιδιώτες να τα τολµήσουν 

… µε προϊόντα DUROSTICK! 

Μοιράστε το  στο κατάστηµα  

ή και την περιοχή σας... 

Περάστε τους το µήνυµα ότι...

Ειδικά σχεδιασµένο 

stand φιλοξενίας 

επιλεγµένων προϊόντων 

DIY µε το όνοµα 

‘ΜΑΣΤΟΡΕΜΑΤΑ’  

που φέρει στο πάνω 

µέρος τηλεόραση, η οποία 

εκπέµπει µηνύµατα και 

περιεχόµενο σχετικό µε DIY 

εφαρµογές µε τα προϊόντα 

του stand.  

Παροτρύνετε τους  

επισκέπτες του  

καταστήµατος να του  

αφιερώσουν λίγο χρόνο. 

Μιλήστε για αυτό… 

 ΣΑΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΕΙ και σας ΣΥΜΦΕΡΕΙ! 

Η ∆ΙΚΗ ΣΑΣ ΕΝΕΡΓΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ είναι  
ο κρίσιµος παράγοντας για την επιτυχία. 
Είµαστε πάντα κοντά σας για να  
σας βοηθήσουµε να το κάνουµε  
επιτυχηµένα. ΜΗΝ ΤΟ ΑΜΕΛΗΣΕΤΕ.

Ξεφυλλίστε το έντυπο!

...το ξέρουµε 
ότι µπορείς. 

Απλά, µέχρι σήµερα ίσως  
δεν το έχεις δοκιµάσει. 

∆οκίµασέ το λοιπόν!  
Υπάρχουν πάρα πολλά 
πράγµατα που µπορείς 
να φτιάξεις µόνος σου. 

Ξεκίνα µε τα απλά.
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EXTRA POWER GEL
Εύκαμπτη, θιξοτροπική κόλλα  
πλακιδίων και φυσικών λίθων

ΧΑΡΤΟΣΑΚΟΣ: 25kg Κα
τη

γο
ρί

α 
1 

(σ
ελ

. 1
4

)

QUARTZ DECO 
VARNISH GEL
Πληρωτικό, διακοσμητικό  
και προστατευτικό  
χαλαζιακών αδρανών

ΔΟΧΕΙΟ: 750ml, 5lt

Κα
τη

γο
ρί

α 
5 

(σ
ελ

. 8
5)

ROMIX
Κόλλα πλακιδίων

ΧΑΡΤΟΣΑΚΟΣ: 25kg Κα
τη

γο
ρί

α 
1 

(σ
ελ

. 1
2)

BASECOAT THERMO
Παστώδες, αντιρηγματικό,  
οργανικό επίχρισμα 
θερμομονωτικών πλακών

ΔΟΧΕΙΟ: 25kg  

Κα
τη

γ.
 5

 (σ
ελ

. 1
0

9)
Th

er
m

os
ea

l (
σε

λ.
 1

91
)

DUROSTICK  
TILE PRIMER
Αστάρι πρόσφυσης για κεραμικά  
γυαλιστερά πλακίδια

ΔΟΧΕΙΟ: 1lt, 3,5lt 

Κα
τη

γο
ρί

α 
1 

(σ
ελ

. 2
8) DUROFINA 

Λεπτόκοκκος, ακρυλικός στόκος 
σπατουλαρίσματος

ΧΑΡΤΟΣΑΚΟΣ: 20kg Κα
τη

γο
ρί

α 
6 

(σ
ελ

. 1
22

)

ANTISLIP 
ADDITIVE POWDER
Αντιολισθητικά σφαιρίδια για 
βερνίκια προστασίας δαπέδων

ΣΑΚΟΥΛΑΚΙ: 150gr Κα
τη

γ.
 1 

(σ
ελ

. 2
8)

Κα
τη

γ.
 5

 (σ
ελ

. 9
0

)
Κα

τη
γ.

 6
 (σ

ελ
. 1

52
)

EXTRA FINA  
Λεπτόκοκκος, ακρυλικός στόκος 
σπατουλαρίσματος

ΧΑΡΤΟΣΑΚΟΣ: 20kg Κα
τη

γο
ρί

α 
6 

(σ
ελ

. 1
22

)
HYDROSTOP WALL
Υδρόφοβο πυριτικό διάλυμα

ΔΟΧΕΙΟ: 1kg, 5kg, 25kg Κα
τη

γο
ρί

α 
2 

(σ
ελ

. 4
5)

POLYUREA  
FLOOR COATING
Πολυασπαρτική βαφή  
2 συστατικών  
με βάση την πολυουρία

ΔΟΧΕΙΟ: 5kg (A+B), 10kg (A+B)

Κα
τη

γο
ρί

α 
6 

(σ
ελ

. 1
60

)

DS-259  
DECO MICRO RESIN
Ρητινούχο, λείο διακοσμητικό 
τσιμεντοκονίαμα

ΧΑΡΤΟΣΑΚΟΣ: 20kg

Κα
τη

γο
ρί

α 
5 

(σ
ελ

. 7
8)

DRAIN CLEANER
Αποφρακτικό υγρό  
για σωλήνες και σιφόνια

ΔΟΧΕΙΟ: 500ml (750gr),  
1000ml (1500gr)

Κα
τη

γο
ρί

α 
7 

(σ
ελ

. 1
74

)

EPOXY PUTTY
Επισκευαστικός, εποξειδικός 
στόκος 2 συστατικών

ΔΟΧΕΙΟ: 2,5kg (Α+Β), 10kg (Α+Β)

Κα
τη

γ.
 5

 (σ
ελ

. 8
4

)
Κα

τη
γ.

 6
 (σ

ελ
. 1

62
)

ΝΕΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 2020-2021

ROMIX
Κόλλα πλακιδίων

ΧΑΡΤΟΣΑΚΟΣ: 25kg

DS-259 
DECO MICRO RESIN
Ρητινούχο, λείο διακοσμητικό 
τσιμεντοκονίαμα

ΧΑΡΤΟΣΑΚΟΣ: 20kg

QUARTZ DECO 
VARNISH GEL
Πληρωτικό, διακοσμητικό 
και προστατευτικό 
χαλαζιακών αδρανών

ΔΟΧΕΙΟ: 750ml, 5lt

BASECOAT THERMO
Παστώδες, αντιρηγματικό, 
οργανικό επίχρισμα 
θερμομονωτικών πλακών

ΔΟΧΕΙΟ: 25kg  

DUROFINA 
Λεπτόκοκκος, ακρυλικός στόκος 
σπατουλαρίσματος

ΧΑΡΤΟΣΑΚΟΣ: 20kg

Κα
τη

γ.
 6

(σ
ελ

. 1
52

)

EXTRA FINA  
Λεπτόκοκκος, ακρυλικός στόκος 
σπατουλαρίσματος

ΧΑΡΤΟΣΑΚΟΣ: 20kg

www.durostick.gr

EXTRA POWER GEL
Εύκαμπτη, θιξοτροπική κόλλα 
πλακιδίων και φυσικών λίθων

ΧΑΡΤΟΣΑΚΟΣ: 25kg
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1. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ  ΑΡ ΑΡΩΝ

KAT ΓΟΡΙΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ: Β

1.1  Συγκόλληση πλακιδίων & γρανιτών

ΠΡΟΪΟΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
(Κωδικός)

ΤΕΜ./
ΚΙΒ.

ΤΕΜ./
Ε. ΠΑΛ.

€/kg €/ΣΥΣΚ.

SPECIAL MONOCOTTURA
Εργολαβική κόλλα πλακιδίων
Τσιμεντοειδής, λευκή κόλλα κεραμικών πλακιδίων, χαμηλής ολίσθησης. 
Παρέχει υψηλή αρχική και τελική αντοχή συγκόλλησης, αποκτά γρήγορα μηχανικές 
αντοχές και είναι ανθεκτική στην υγρασία. 
Είναι κατάλληλη για επενδύσεις πλακιδίων, σε τοίχους και δάπεδα, σε εσωτερι-
κούς και εξωτερικούς χώρους. 
 Κατατάσσεται στην κατηγορία C1 κατά ΕΝ 12004.
Χρώμα: λευκό.
Κατανάλωση: 3-5kg/m2*.

25kg
(ΚΠ4025)

παλ.1.500kg
- 60 0,37 9,25

5kg
(ΚΠ4005)

4 180 0,60 3,00

ROMIX
Κόλλα πλακιδίων
Τσιμεντοειδής, λευκή κόλλα κεραμικών πλακιδίων, χαμηλής ολίσθησης. 
Διαθέτει μεγάλη συγκολλητική δύναμη, είναι ανθεκτική στην υγρασία και αποκτά 
γρήγορα μηχανικές αντοχές. 
Είναι κατάλληλη για επενδύσεις πλακιδίων, σε τοίχους και δάπεδα, σε εσωτερι-
κούς και εξωτερικούς χώρους. 
Κατατάσσεται στην κατηγορία C1 κατά ΕΝ 12004. 
Χρώμα: λευκό. 
Κατανάλωση: 3-5kg/m2*. 

25kg
(ΚΠΡΚΤ25)

παλ.1.500kg
- 60 0,36 9,00

DUROSTICK ZX
Αντιπαγετική κόλλα πλακιδίων
Τσιμεντοειδής, λευκή ή γκρι κόλλα κεραμικών πλακιδίων, ενισχυμένη με ρητίνες, 
μηδενικής ολίσθησης και υψηλής απόδοσης. Διαθέτει υψηλή συγκολλητική δύναμη, 
είναι ανθεκτική στην υγρασία και τον παγετό και αποκτά γρήγορα μηχανικές αντο-
χές. Είναι κατάλληλη για επενδύσεις πλακιδίων σε τοίχους και δάπεδα, εσωτερι-
κών και εξωτερικών χώρων. Οι θιξοτροπικές της ιδιότητες επιτρέπουν τη συγκόλ-
ληση πλακιδίων σε τοίχους, αρχίζοντας την τοποθέτηση από επάνω προς τα κάτω. 
Κατατάσσεται στην κατηγορία C1T κατά ΕΝ 12004. 
Κατανάλωση: 3-5kg/m2*.

ΓΚΡΙ 
25kg

(ΚΠΖΓ25)
παλ.1.500kg

- 60 0,38 9,50

ΛΕΥΚΗ 
25kg

(ΚΠΖΛ25)
παλ.1.500kg

- 60 0,44 11,00 

EXPERT
Θιξοτροπική κόλλα πλακιδίων
Τσιμεντοειδής, λευκή κόλλα κεραμικών πλακιδίων με παρατεταμέν  ανοιχτό χρόνο 
επικόλλησης και μηδενική κάθετη ολίσθηση. Διαθέτει υψηλή συγκολλητική δύναμη 
σε τοίχους και δάπεδα για στρώσεις πάχους μέχρι και 10mm. 
Είναι κατάλληλη για επενδύσεις μονόπυρων και δίπυρων πλακιδίων όλων των τύ-
πων (μικρού μεγέθους για εξωτερικές εφαρμογές και όλων των μεγεθών για εσω-
τερικές) επάνω σε τοίχους ή δάπεδα από ασβεστοκονίαμα ή τσιμεντοκονίαμα. 
Η υψηλή της θιξοτροπία, επιτρέπει τη συγκόλληση πλακιδίων σε τοίχους, ακόμη 
κι από επάνω προς τα κάτω. Κατατάσσεται στην κατηγορία C1TE κατά ΕΝ 12004.
Χρώμα: λευκό.
Κατανάλωση: 3-5kg/m2*.

25kg
(ΚΠΕΡ25)

παλ.1.500kg
- 60 0,46 11,50 

Κόλλα πλακιδίων
Τσιμεντοειδής, λευκή κόλλα κεραμικών πλακιδίων, χαμηλής ολίσθησης. 
Διαθέτει μεγάλη συγκολλητική δύναμη, είναι ανθεκτική στην υγρασία και αποκτά 
γρήγορα μηχανικές αντοχές. 
Είναι κατάλληλη
κούς και εξωτερικούς χώρους. 
Κατατάσσεται στην κατηγορία C1 κατά ΕΝ 12004. 
Χρώμα:
Κατανάλωση:
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KAT ΓΟΡΙΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ: Β

1.1  Συγκόλληση πλακιδίων & γρανιτών

ΠΡΟΪΟΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
(Κωδικός)

ΤΕΜ./
ΚΙΒ.

ΤΕΜ./
Ε. ΠΑΛ.

€/kg €/ΣΥΣΚ.

PROFESSIONAL
Ρητινούχα κόλλα πλακιδίων
Τσιμεντοειδής, λευκή κόλλα πλακιδίων υψηλής απόδοσης, ενισχυμένη με ρητίνες 
ακρυλικής βάσης. Έχει μηδαμινή ολίσθηση και παρατεταμένο ανοιχτό χρόνο επι-
κόλλησης. Εμφανίζει ισχυρή πρόσφυση, διακρίνεται για την υψηλή αρχική και τελι-
κή συγκολλητική ικανότητά της, ενώ μετά την τελική σκλήρυνσή της είναι ανθεκτική 
στην υγρασία και τον παγετό.
Είναι κατάλληλη για επενδύσεις πλακιδίων μικρών και μεγάλων διαστάσεων, σε τσι-
μεντοκονίες δαπέδων και σοβατισμένους τοίχους. Εφαρμόζεται σε εσωτερικούς και 
εξωτερικούς χώρους. Κατατάσσεται στην κατηγορία C2Ε κατά ΕΝ 12004.
Χρώμα: λευκό.
Κατανάλωση: 3-5kg/m2*.

25kg
(ΚΠΠΡ25)

παλ.1.500kg
- 60 0,50 12,50

SUPER ΑΚΡΥΛΙΚΗ
Κόλλα πλακιδίων
Τσιμεντοειδής, λευκή κόλλα πλακιδίων, ενισχυμένη με ρητίνες ακρυλικής βάσης. 
Υψηλής ποιότητας και συγκολλητικής δύναμης, έχει ισχυρή πρόσφυση, μηδενική κα-
τακόρυφη ολίσθηση και παρατεταμένο ανοιχτό χρόνο επικόλλησης. Μετά τη σκλή-
ρυνσή της αντιστέκεται στην υγρασία, τον παγετό και τη δημιουργία μυκήτων.
Είναι κατάλληλη για επενδύσεις πλακιδίων χαμηλής και μη απορροφητικότητας, 
όπως klink r, c , γρανίτες, υαλοψηφίδες και πορσελανάτα πλακίδια, σε τσιμε-
ντοκονίες δαπέδων και σοβατισμένους τοίχους. Συνιστάται και για δάπεδα από μω-
σαϊκό ή δά πεδα που υπόκεινται σε ιδιαίτερη καταπόνηση. Θιξοτροπική, επιτρέπει τη 
συγκόλληση πλακιδίων σε τοίχους, ακόμη και από επάνω προς τα κάτω. 
Εφαρμόζεται σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.  
Κατατάσσεται στην κατηγορία C2TΕ κατά ΕΝ 12004. Χρώμα: λευκό.
Κατανάλωση: 3-5kg/m2*.

25kg
(ΚΠ1025)

παλ.1.500kg

- 60 0,60 15,00

ΑΚΡΥΛΙΚΗ 
Κόλλα πλακιδίων
Τσιμεντοειδής, λευκή κόλλα πλακιδίων, ενισχυμένη με ρητίνες ακρυλικής βάσης. Εμ-
φανίζει ισχυρή πρόσφυση, έχει μηδενική ολίσθηση και παρατεταμένο ανοιχτό χρόνο 
επικόλλησης. Διακρίνεται για την υψηλή αρχική και τελική συγκολλητική ικανότητά 
της, ενώ μετά την τελική σκλήρυνσή της είναι ανθεκτική στην υγρασία και τον παγετό. 
Είναι κατάλληλη για επενδύσεις πλακιδίων μικρών και μεγάλων διαστάσεων, ακόμη 
και χαμηλής απορροφητικότητας, σε τσιμεντοκονίες δαπέδων και σοβατισμένους 
τοίχους. Εφαρμόζεται σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.   
Κατατάσσεται στην κατηγορία C2ΤE κατά ΕΝ 12004. Χρώμα: λευκό.
Κατανάλωση: 3-5kg/m2*.

25kg
(ΚΠ2025)

παλ.1.050kg

-

42

0,54 13,50 

25kg
(ΚΠ2025)

παλ.1.500kg
60

5kg
(ΚΠ2005)

4 180 0,79 3,95

PLUS
Ενισχυμένη κόλλα πλακιδίων
Τσιμεντοειδής, εύκαμπτη, λευκή κόλλα πλακιδίων και γρανιτών, ενισχυμένη με 
ακρυλικές ρητίνες. Η πλαστικότητά της και η θιξοτροπία της, την ξεχωρίζουν σε 
πρόσφυση, μηδενική κατακόρυφη ολίσθηση, της επιτρέπουν επιστρώσεις έως 
12mm χωρίς να ‘κάθεται’, ενώ έχει και παρατεταμένο ανοιχτό χρόνο επικόλλησης.
Είναι κατάλληλη για την επικόλληση πλακιδίων και γρανιτών, χαμηλής και μη απορ-
ροφητικότητας, όλων των τύπων, σε μπάνια, ντουζιέρες, σιντριβάνια, εξωτερι-
κούς χώρους με υγρασία και δάπεδα που υπόκεινται σε ιδιαίτερη καταπόνηση.  
Κατατάσσεται στην κατηγορία C2TE S1 κατά ΕΝ 12004 και ΕΝ 12002.
Χρώμα: λευκό.
Κατανάλωση: 3-5kg/m2*.

25kg
(ΚΠΠΛ25)

παλ.1.500kg
- 60 0,62 15,50
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1. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ  ΑΡ ΑΡΩΝ

1.1  Συγκόλληση πλακιδίων & γρανιτών

KAT ΓΟΡΙΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ: Β

ΠΡΟΪΟΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
(Κωδικός)

ΤΕΜ./
ΚΙΒ.

ΤΕΜ./
Ε. ΠΑΛ.

€/kg €/ΣΥΣΚ.

EXTRA POWER
100  Βινακρυλική, εύκαμπτη  
κόλλα πλακιδίων
Τσιμεντοειδής, εύκαμπτη, λευκή κόλλα υψηλών επιδόσεων, ενισχυμένη με βινακρυ-
λικές ρητίνες. Ξεχωρίζει για τη θιξοτροπία, τη μηδενική κατακόρυφη ολίσθηση και 
την αντοχή της ακόμη και σε συνεχή υγρασία και παγετό, ενώ μετά την τελική σκλή-
ρυνσή της αντιστέκεται στη δημιουργία μυκήτων. Επιτρέπει επιστρώσεις σε πάχη 
έως 20mm χωρίς να ‘κάθεται’. Έχει παρατεταμένο ανοιχτό χρόνο επικόλλησης.
Είναι κατάλληλη για την επικόλληση πλακιδίων όλων των τύπων, μικρών και μεγάλων 
δι αστάσεων, όπως γρανιτών, υαλοψηφίδων, c , klink r, rc llana , rc llana  
smal a  και διακοσμητικών τούβλων. Εφαρμόζεται σε εσωτερικούς και εξωτερικούς 
χώρους σε υποστρώματα με αυξημένες απαιτήσεις πρόσφυσης, ευκαμψίας, αντοχής 
στην υγρασία, τον παγετό, τις συστολοδιαστολές, τις θερμοκρασιακές μεταβολές. 
Ενδείκνυται για συγκόλληση πλακιδίου σε πλακίδιο, αλλά και για ενδοδαπέδια θέρ-
μανση, βεράντες, ταράτσες, πισίνες, όψεις κτιρίων, χώρους βαριάς κυκλοφορίας κ.ά.   
Κατατάσσεται στην κατηγορία C2TE S2 κατά EN 12004 και ΕΝ 12002. 
Χρώμα: λευκό.
Κατανάλωση: 3-5kg/m2*.

25kg
(ΚΠΕΠ25)

παλ.1.500kg
- 60 0,80 20,00

  

GOLD
Εύκαμπτη κόλλα πλακιδίων υψηλών αντοχών
Τσιμεντοειδής, εύκαμπτη, λευκή κόλλα πλακιδίων, ενισχυμένη με ακρυλικές ρητί-
νες. Διακρίνεται για την ισχυρή πρόσφυση, τη μηδενική κατακόρυφη ολίσθηση, την 
αντοχή της στην υγρασία και τον παγετό. Η υψηλή της θιξοτροπία επιτρέπει επι-
στρώσεις σε πάχη έως 15mm χωρίς να ‘κάθεται’, ενώ έχει και παρατεταμένο ανοι-
χτό χρόνο επικόλλησης. Είναι κατάλληλη για την επικόλληση πλακιδίων χαμηλής και 
μη απορροφητικότητας, όπως γρανιτών, υαλοψηφίδων, c , klink r, rc llana , 

rc llana  smal a  και διακοσμητικών τούβλων, σε εσωτερικούς και εξωτερικούς 
χώρους. Αντέχει στην υγρασία, τον παγετό, τις έντονες συστολοδιαστολές των επι-
φανειών και ενδείκνυται για ενδοδαπέδια θέρμανση, πισίνες, κολυμβητήρια, ταρά-
τσες, βεράντες, χώρους βαριάς κυκλοφορίας κ.ά.  
Κατατάσσεται στην κατηγορία C2ΤΕ S1 κατά ΕΝ 12004 και ΕΝ 12002.
Χρώμα: λευκό.
Κατανάλωση: 3-5kg/m2*.

25kg
(ΚΠΓΚ25)

παλ.1.200kg
- 48 0,66 16,50

5kg
(ΚΠΓΚ05)

4 180 0,90 4,50

EXTRA POWER GEL
Εύκαμπτη, θιξοτροπική κόλλα  
πλακιδίων και φυσικών λίθων
Τσιμεντοειδής, λεπτόκοκκη κόλλα πλακιδίων, υψηλών επιδόσεων. Τα ανόργανα, άμορφα 
πυριτικά άλατα και οι ρητίνες νέας τεχνολογίας που περιέχονται στη σύνθεσή της, προσ-
δίδουν στο μείγμα μοναδικές ιδιότητες GEL, εξαιρετική θιξοτροπία, εργασιμότητα και  
ευκολία εφαρμογής. Έχει ισχυρή πρόσφυση σε όλα τα υπόστρωμα και μηδενική ολίσθηση.  
Διακρίνεται για την αντοχή της στην υγρασία, τον παγετό και τις συστολοδιαστολές. 
Είναι κατάλληλη για κάθε τύπο πλακιδίων, από ψηφίδα έως και πλακίδια πολύ με-
γάλων διαστάσεων, αλλά και φυσικών λίθων. Εφαρμόζεται σε εσωτερικούς και εξω-
τερικούς χώρους. 
Η διάστρωση της κόλλας στην περίπτωση των πλακιδίων μεγάλων διαστάσεων,γί-
νεται με τη μέθοδο της διπλής επάλειψης (στο υπό στρωμα, αλλά και στο πλακίδιο).
Κατατάσσεται στην κατηγορία C2TE S1 κατά EN 12004 και EN 12002.
Χρώμα: λευκό.
Κατανάλωση: 3-5kg/m2*.

25kg
(ΚΠΕΠΓΕΛ25)
παλ.1.200kg

- 48 0,88 22,00 

 

 

 

 

πλακιδίων και φυσικών λίθων
Τσιμεντοειδής, λεπτόκοκκη κόλλα πλακιδίων, υψηλών επιδόσεων. Τα ανόργανα, άμορφα 
πυριτικά άλατα και οι ρητίνες νέας τεχνολογίας που περιέχονται στη σύνθεσή της, προσ
δίδουν στο μείγμα μοναδικές ιδιότητες GEL, εξαιρετική θιξοτροπία, εργασιμότητα και 
ευκολία εφαρμογής. Έχει ισχυρή πρόσφυση σε όλα τα υπόστρωμα και μηδενική ολίσθηση.
Διακρίνεται για την αντοχή της στην υγρασία, τον παγετό και τις συστολοδιαστολές. 
Είναι κατάλληλη
γάλων διαστάσεων, αλλά και φυσικών λίθων. Εφαρμόζεται σε εσωτερικούς και εξω
τερικούς χώρους. 
Η διάστρωση της κόλλας στην περίπτωση των πλακιδίων μεγάλων διαστάσεων,γί
νεται με τη μέθοδο της διπλής επάλειψης (στο υπό

κόλλα πλακιδίων
Τσιμεντοειδής, εύκαμπτη, λευκή κόλλα υψηλών επιδόσεων, ενισχυμένη με βινακρυ
λικές ρητίνες. Ξεχωρίζει για τη θιξοτροπία, τη μηδενική κατακόρυφη ολίσθηση και 
την αντοχή της ακόμη και σε συνεχή υγρασία και παγετό, ενώ μετά την τελική σκλή
ρυνσή της αντιστέκεται στη δημιουργία μυκήτων. Επιτρέπει επιστρώσεις σε πάχη 
έως 20mm χωρίς να ‘κάθεται’. Έχει παρατεταμένο ανοιχτό χρόνο επικόλλησης.
Είναι κατάλληλη 
διαστάσεων, όπως γρανιτών, υαλοψηφίδων, c , klink r, rc llana , rc llana  
smal a  και διακοσμητικών τούβλων. Εφαρμόζεται σε εσωτερικούς και εξωτερικούς 
χώρους σε υποστρώματα με αυξημένες απαιτήσεις πρόσφυσης, ευκαμψίας, αντοχής 
στην υγρασία, τον παγετό, τις συστολοδιαστολές, τις θερμοκρασιακές μεταβολές. 
Ενδείκνυται για συγκόλληση πλακιδίου σε πλακίδιο, αλλά και για ενδοδαπέδια θέρ-
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ΠΡΟΪΟΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
(Κωδικός)

ΤΕΜ./
ΚΙΒ.

ΤΕΜ./
Ε. ΠΑΛ.

€/kg €/ΣΥΣΚ.

1.1  Συγκόλληση πλακιδίων & γρανιτών

KAT ΓΟΡΙΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ: Β

DUROFAST FLEX
Εύκαμπτη κόλλα
πλακιδίων ταχείας πήξεως
Τσιμεντοειδής, ταχύπηκτη, εύκαμπτη, ρητινούχα κόλλα πλακιδίων, γρανιτών και φυ-
σικών πετρών. Παρέχει ισχυρές συγκολλήσεις- σε γρήγορους χρόνους.
Είναι κατάλληλη για εφαρμογές σε εργασίες με περιορισμένο χρόνο παράδοσης 
(όπως π.χ. ανακαινίσεις επαγγελματικών χώρων, καταστημάτων, εμπορικών κέ-
ντρων κ.ά.). Αντιπαγετική, με μηδενική ολίσθηση, προτείνεται ως υλικό συγκόλλη-
σης πλακιδίων σε επιφάνειες σκαλοπατιών από κάτω προς τα επάνω. 
Επιπλέον, παρέχει τη δυνατότητα αρμολόγησης της επένδυσης αυθημερόν μετά 
τη συγκόλλησή της. 
Κατατάσσεται στην κατηγορία C2 T S1 κατά ΕΝ 12004 και ΕΝ 12002.
Χρώμα: γκρι. 
Κατανάλωση: 3-5kg/m2*.

25kg
(ΚΠΤΠΦ25)
παλ.1.200kg

(ΕΙΔΙΚΗ 
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ)

- 48 0,96 24,00
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C2FT

*  κατανάλωση στις κόλλες πλακιδίων εξαρτάται από το μέγεθος του δοντιού της σπάτουλας, την ομαλότητα της επιφάνειας και τις διαστάσεις των πλακιδίων.

ΤΑΧΕΙΑΣ ΠΗΞΕΩΣ
Κόλλα πλακιδίων
Ειδική τσιμεντοειδής λευκή κόλλα πλακιδίων, πρώιμων αντοχών, υψηλής ποιότητας, 
για  ισχυρές συγκολλήσεις- σε γρήγορους χρόνους.
Είναι κατάλληλη για εργασίες με πιεσμένο χρόνο παράδοσης, όπως για παράδειγ-
μα επαγγελματικοί χώροι και την αποφυγή των δυσάρεστων συνεπειών από μη ανα-
μενόμενη βροχόπτωση, καθώς και από απότομη πτώση της θερμοκρασί ας (κάτω 
από +4°C) προτού η κόλλα ωριμάσει. Κατάλληλη για μερεμέτια και τοποθετήσεις 
σε σκαλοπάτια από κάτω προς τα επάνω. Αντιπαγετική, με μηδενική ολίσθηση, προ-
τείνεται για εξωτερικές και εσωτερικές επιφάνειες που θέλουμε να επενδύσουμε 
και να αρμολογήσουμε (3 ώρες μετά την εφαρμογή της κόλλας) αυθημερόν. 
Κατατάσσεται στην κατηγορία C2 Τ κατά ΕΝ 12004.
Χρώμα: λευκό.
Κατανάλωση: 3-5kg/m2*.

25kg
(ΚΠΤΠ25)

παλ.1.500kg
- 60 0,80 20,00

Κόλλα πλακιδίων
Ειδική τσιμεντοειδής λευκή κόλλα πλακιδίων, πρώιμων αντοχών, υψηλής ποιότητας, 
για  ισχυρές συγκολλήσεις
Είναι κατάλληλη
μα επαγγελματικοί χώροι και την αποφυγή των δυσάρεστων συνεπειών από μη ανα
μενόμενη βροχόπτωση, καθώς και από απότομη πτώση της θερμοκρασί
από +4°C) προτού η κόλλα ωριμάσει. Κατάλληλη για μερεμέτια και τοποθετήσεις 
σε σκαλοπάτια από κάτω προς τα επάνω. Αντιπαγετική, με μηδενική ολίσθηση, προ
τείνεται για εξωτερικές και εσωτερικές επιφάνειες που θέλουμε να επενδύσουμε 
και να αρμολογήσουμε (3 ώρες μετά την εφαρμογή της κόλλας) αυθημερόν. 
Κατατάσσεται στην κατηγορία C2 Τ κατά ΕΝ 12004.
Χρώμα: 
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ELASTIC
Εύκαμπτη κόλλα για κάθε τύπο  
πλακιδίων και γρανιτών
Συγκολλητικό υλικό ενός συστατικού, τσιμεντοειδούς βάσης, λευκό, ενισχυμένο με ρητί-
νες ακρυλικής βάσης και επιλεγμένα αδρανή χαμηλής απορροφητικότητας σε νερό.
Έχει υψηλή συγκολλητική δύναμη, μηδενική κατακόρυφη ολίσθηση και  παρατεταμένο 
ανοιχτό χρόνο επικόλλησης. Θιξοτροπικό, μπορεί να εφαρμοστεί σε πάχη έως και 
20mm χωρίς να ‘κάθεται’. Διασφαλίζει κάθε επένδυση από τυχόν αποκολλήσεις προ-
ερχόμενες από ελα φρές σεισμικές δονήσεις και έντονες συ στολοδιαστολές. 
Είναι κατάλληλη για την επικόλληση πλα κιδίων όλων των τύπων και διαστάσεων, 
ακόμη και με μηδαμινή απορροφητικότη τα, σε σταθερά υποστρώματα, όπως: στε-
γανοποιημένες επιφάνειες, σοβά, μπετόν, δάπεδα με ενδοδαπέδια θέρμανση, βερά-
ντες, ταράτσες, χώρους με συνεχή παρου σία υγρασίας (σιντριβάνια, πισίνες, κολυμ-
βητήρια, μπάνια, ντουζιέρες), χώρους βα ριάς κυκλοφορίας κ.ά. Συγκολλά πλάκες από 
φελλό και διογκωμένη πολυστερίνη. Ιδανική για αναπαλαιώσεις πλακιδίων, μωσαϊκών, 
μαρμάρων κ.ά.  Εφαρμόζεται σε εσωτερι κούς και εξωτερικούς χώρους.
Η διάστρωση της κόλλας στην περίπτωση των πλακιδίων μεγάλων διαστάσεων,γί-
νεται με τη μέθοδο της διπλής επάλειψης (στο υπό στρωμα, αλλά και στο πλακίδιο).
Κατατάσσεται στην κατηγορία C2TE S2 κατά EN 12004 και ΕΝ 12002. 
Χρώμα: λευκό.
Κατανάλωση: 3-5kg/m2*.

25kg
(ΚΠΕΛ25)

παλ.1.200kg
- 48 1,04 26,00

5kg
(ΚΠΕΛ05)

4 180 1,30 6,50
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1. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ  ΑΡ ΑΡΩΝ

DUROSTICK No37
Αδιάβροχη ρευστή κόλλα πλακιδίων
Εύκαμπτη, λευκή κόλλα πλακιδίων ακρυλικής βάσης, σε μορφή πάστας, έτοιμη προς 
χρήση. Ιδανική για μικροεπισκευές και μερεμέτια, λόγω της απλής και γρήγορης 
εφαρμογής της. Είναι κατάλληλη για την επικόλληση κεραμικών πλακιδίων, τεχνητών 
διακοσμητικών τούβλων, θερμομονωτικών και ηχομονωτικών πλακών, σε επιφάνειες 
από σκυρόδεμα, σοβά, γυψοσανίδα, τσιμεντοσανίδα, ξύλο, στέρεη λαδομπογιά, νο-
βοπάν. Κατάλληλη και για συγκόλληση κεραμικών πλακιδίων σε χώρους με υγρασία, 
όπως μπάνια, wc και κουζίνες, ακόμη και για συγκόλληση πλακιδίων που έχουν απο-
κολληθεί και δεν είναι δυνατή η αφαίρεση της παλιάς κόλλας. Απαραίτητη για συγκολ-
λήσεις πλακιδίων σε ξύλινα πατάρια και χωρίσματα, σε πάγκους και τοίχους κουζίνας. 
Κατατάσσεται στην κατηγορία D2TE κατά ΕΝ 12004. Χρώμα: λευκό.
Κατανάλωση: 1-1,5kg/m2, ανάλογα με το μέγεθος του δοντιού της σπάτουλας, την 
ομαλότητα της επιφάνειας και τις διαστάσεις των πλακιδίων.

1kg
(ΚΠ3701)

12 4,30 4,30

5kg
(ΚΠ3705)

- 3,50 17,50

30kg
(ΚΠ3730)

- 3,26 97,80

1.1  Συγκόλληση πλακιδίων & γρανιτών

KAT ΓΟΡΙΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ: Β

DUROSTICK D-88 
Μαγνητική κόλλα
Θιξοτροπική, ελαστική κόλλα, έτοιμη προς χρήση, με εκτεταμένο ανοιχτό χρόνο 
εφαρμογής για εύκολη επίστρωση μεγάλων επιφανειών. Είναι ανθεκτική στην υγρα-
σία και τις θερμοκρασιακές μεταβολές. Είναι κατάλληλη για την επικόλληση εύκα-
μπτων ή σκληρών πλαστικών πλακιδίων, ρολών από μαλακό P C, χλοοταπήτων  γη-
πέδων, lin l m και μοκετών σε προκατασκευασμένο ή μη σκυρόδεμα, τσιμεντοκο-
νία, μωσαϊκό, δάπεδα από MD , κόντρα πλακέ θαλάσσης ή ξύλο, καθώς και σε αστα-
ρωμένη ή γαλβανισμένη λαμαρίνα. Είναι ιδανική για την επίστρωση θερμομονωτικών 
πλακών από διογκωμένη ή εξηλασμένη πολυστερίνη, πάνελ πολυουρεθάνης και φελ-
λού σε τοιχοποιίες από μπετόν, σοβά, τούβλα, πορομπετόν τόσο σε εσωτερικές όσο 
και σε εξωτερικές επιφάνειες. Κατατάσσεται στην κατηγορία D2  κατά ΕΝ 12004.
Χρώμα: μπεζ ανοιχτό.
Κατανάλωση: 200-300gr/m², ανάλογα με το υπόστρωμα και την εφαρμογή.

1kg
(NT8801)

12 8,00 8,00

4kg
(NT8805)

- 6,60 26,40

ΠΡΟΪΟΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
(Κωδικός)

ΤΕΜ./
ΚΙΒ.

€/ΣΥΣΚ.

ΟΔΗΓΟΙ
Για σταθερά ομοιογενή  
διαστήματα πλακιδίων
Ειδικά εξαρτήματα για την τήρη-
ση σταθε ρών διαστημάτων ανάμεσα 
στα πλακί δια, οποιουδήποτε σχεδίου 
τοποθέ τησης. 

Έχουν ως χαρακτηριστικό τους γνώ ρισμα την καθαρότητα των 
πλευρών τους και τη μεγάλη τους αντοχή. 
Διατίθενται σε σχήμα σταυρού, ταφ, ύψιλον και σφήνας.

Κατανάλωση: Στον πίνακα που ακολουθεί, αναφέρονται ενδει-
κτικά οι επικρατέστεροι συνδυασμοί οδηγών - πλακιδίων και η 
κατανάλωσή τους:

1mm (ΣΤ0001) 1.000 11,80
2mm (ΣΤ0002) 500 3,92
3mm (ΣΤ0003) 500 4,24
4mm (ΣΤ0004) 500 5,30 
5mm (ΣΤ0005) 500 5,30 
7mm (ΣΤ0007) 500 8,40 
9mm (ΣΤ0009) 500 10,80 

10mm (ΣΤ0010) 250 11,40 

ΣΦΗΝΕΣ (ΣΤΣΦ06) 500 5,60

1mm (ΣΤTA01) 500 6,00
2mm (ΣΤTA02) 500 3,92 
3mm (ΣΤTA03) 500 4,24 
4mm (ΣΤTA04) 500 6,30
5mm (ΣΤTA05) 500 5,30 
7mm (ΣΤTA07) 500 8,38 
9mm (ΣΤTA09) 500 10,80 

3mm (ΣΤY 03) 500 4,24

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΛΑΚΙΔΙΟΥ ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
15x20cm 3mm 48 τεμ./m2

20x20cm 2mm 36 τεμ./m2

30x30cm 3mm 19 τεμ./m2

40x40cm 5mm 15 τεμ./m2

ΠΡΟΪΟΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
(Κωδικός)

ΤΕΜ./
ΚΙΒ. 

€/kg €/ΣΥΣΚ.
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1.1  Συγκόλληση πλακιδίων & γρανιτών

1.2  Προετοιμασία επιφάνειας

KAT ΓΟΡΙΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ: Β

KAT ΓΟΡΙΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ: A

ΠΡΟΪΟΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
(Κωδικός)

ΤΕΜ./
Ε. ΠΑΛ.

€/kg €/ΣΥΣΚ.

DUROSTICK D-65
Αυτοεπιπεδούμενο, ταχύπηκτο τσιμεντοκονίαμα
εξομάλυνσης δαπέδων, 1-10mm
Χυτό, αυτοεπιπεδούμενο τσιμεντοκονίαμα εξομάλυνσης δαπέδων για πάχη 1 έως και 
10mm. Διακρίνεται για τις υψηλές αντοχές του στην τριβή, τη θλίψη, την κρού ση και 
την αποσάθρωση, την ισχυρή πρόσφυση σε κάθε ορυκτό υπόστρω μα, καθώς και την 
άριστη εργασιμότη τα και αντλησιμότητά του.
Είναι ιδανικό για επιπέδωση και εξομάλυνση δαπέδων από σκυρόδεμα, τσιμεντοκονία 
ή παλαιά μωσαϊκά που πρόκειται να επενδυθούν με κολλητά μάρμαρα, πλακίδια, πλα-
στικά δάπεδα, μοκέτα, παρκέτα, πατητή τσιμεντοκονία κ.ά.
Κατάλληλο για εφαρμογή σε εσωτερικούς χώρους.
Κατατάσσεται ως CT-C30- 6-AR2 σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 13813.
Χρώμα: γκρι.
Κατανάλωση: Περίπου 1,5kg/m2/mm πάχους στρώσης.

25kg
(NT6525)

παλ.1.200kg
48 0,93 23,25 

DUROSTICK D-6
Ινοπλισμένη τσιμεντοκονία
για πάχη 2-5cm ανά στρώση
Έτοιμο, ινοπλισμένο, επιπεδωτικό τσιμεντοκονίαμα που μόνο με την προσθήκη νερού 
απλώνεται και δουλεύεται εύκολα. Είναι ιδανικό ως υπόστρωμα πριν από την τοπο-
θέτηση πλακιδίων, μαρμάρων, παρκέ, μοκέτας, πατητής τσιμεντοκονίας σε εσωτερι-
κούς ή εξωτερικούς χώρους. 
Αποτελεί ιδανική λύση, λόγω της υψηλής βιομηχανικής του ποιότητας και είναι απο-
λύτως απαραίτητο όταν η εύρεση καλής ποιότητας αδρανών (πλυμένης άμμου θα-
λάσσης ή ποταμίσιας κατάλληλης κοκκομετρίας) είναι δύσκολη. Δεν διαβρώνει τις 
σω ληνώσεις (λόγω απουσίας αλάτων), δεν ρηγματώνει, διαθέτει υψηλές μηχανικές 
αντοχές και είναι ανθεκτικό στον παγετό και την υγρασία.   
Κατατάσσεται στην κατηγορία CT-C20- 4-AR4-A1

l
 κατά ΕΝ 13813.

Χρώμα: γκρι.
Κατανάλωση: 14kg/m2/cm πάχους στρώσης.

25kg
(TΣΝΤ25)

παλ.1.500kg
60 0,45 11,25

ΠΡΟΪΟΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
(Κωδικός)

€/kg €/ΣΥΣΚ.

DUROSTICK D-89 
Κόλλα βινυλικών δαπέδων και μοκετών
Έτοιμη προς χρήση κόλλα υδατικής διασποράς, μονής επάλειψης, χωρίς διαλύτες, 
με βάση συνθετικά πολυμερή. Έχει χαμηλές εκπομπές πτητικών οργανικών ουσι-
ών, ισχυρή αρχική πρόσφυση, υψηλή ελα στικότητα και είναι ανθεκτική στη γήρανση.  
Δεν επηρεάζεται από κραδασμούς, μικροδονήσεις και συστολοδιαστολές του υπο-
στρώματος. Έχει παρατεταμένο χρόνο εργασιμότητας και χρησιμοποιείται χωρίς 
αστάρι στις περισσότερες των εφαρμογών της. 
Είναι κατάλληλη  για τη συγκόλληση, σε απορροφητικά και μη υποστρώματα, εύκαμπτων 
επικαλύψεων, όπως: βινυλικών δαπέδων σε ρολά ή πλακίδια, όλων των τύπων μοκέ-
τας με πλάτη από λάτεξ, δαπέδων από P C με συνθετική πλάτη από τσόχα ή δαπέδων 
από φελλό με πλάτη από P C, δαπέδων lin l m, πλακιδίων L T. Επιπλέον, κατάλλη-
λη και για συγκόλληση σε δάπεδα με ενδοδαπέδια θέρμανση.
Χρώμα: μπεζ.
Κατανάλωση: 250-500gr/m2, ανάλογα με το υπόστρωμα και την πλάτη της επικάλυψης.

4kg
(NT8904)

5,25 21,00 

12kg
(ΝΤ8912)

4,94 59,28 

Αυτοεπιπεδούμενο, ταχύπηκτο τσιμεντοκονίαμα
εξομάλυνσης δαπέδων, 1-10mm
Χυτό, αυτοεπιπεδούμενο τσιμεντοκονίαμα εξομάλυνσης δαπέδων για πάχη 1 έως και 
10mm. Διακρίνεται για τις υψηλές αντοχές του στην τριβή, τη θλίψη, την κρού
την αποσάθρωση, την ισχυρή πρόσφυση σε κάθε ορυκτό υπόστρω
άριστη εργασιμότη
Είναι ιδανικό για επιπέδωση και εξομάλυνση δαπέδων από σκυρόδεμα, τσιμεντοκονία 
ή παλαιά μωσαϊκά που πρόκειται να επενδυθούν με κολλητά μάρμαρα, πλακίδια, πλα
στικά δάπεδα, μοκέτα, παρκέτα, πατητή τσιμεντοκονία κ.ά.
Κατάλληλο για εφαρμογή σε εσωτερικούς χώρους.
Κατατάσσεται ως CT
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1. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ  ΑΡ ΑΡΩΝ

KAT ΓΟΡΙΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ: Β

1.2  Προετοιμασία επιφάνειας

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα προϊόντα που επισημαίνονται ως (ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ), διατίθενται εντός τριών (3) ημερών από τη λήψη της παραγγελίας.

ΠΡΟΪΟΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
(Κωδικός)

ΤΕΜ./
Ε. ΠΑΛ.

€/kg €/ΣΥΣΚ.
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DUROTOP
Σκληρυντικό επιφάνειας
βιομηχανικών δαπέδων
Έτοιμο, ξηρό κονίαμα επίπασης νέων βιομηχανικών δαπέδων. Αποτελείται από τσιμέ-
ντο υψηλών αντοχών, κατάλληλα διαβαθμισμένα χαλαζιακά αδρανή, βελτιωτικά πρό-
σθετα, ρητίνες και ανοξείδωτα μεταλλικά σφαιρίδια υψηλής σκληρότητας. 
Εφαρμόζεται σε νωπό σκυρόδεμα με τη χρήση ελικοπτέρου για σκλήρυνση και 
 ανθεκτικότητα (τριβή, κρούση) της επιφάνειας σε νέα βιομηχανικά δάπεδα. Είναι 
 κατάλληλο για δάπεδα που υπόκεινται σε έντονες μηχανικές καταπονήσεις, όπως 
σε:  εμπορικά κέντρα, βιοτεχνίες, βιομηχανίες, μηχανουργεία, συνεργεία, χώρους 
 στάθμευσης, υπόγεια, αποθήκες, ράμπες και χώρους φορτοεκφόρτωσης.
Κατατάσσεται στην κατηγορία CT-C70- 8-AR1 κατά ΕΝ 13813.
Κατανάλωση: 3-5kg/m2 επιφάνειας.

ΓΚΡΙ 
20kg

(ΔΑΧΑ25)
παλ. 1.080kg

54 0,63 12,60

ΚΕΡΑΜΙΔΙ 
20kg

(ΔΑΧΑΓ20)
παλ. 1.080kg

(ΕΙΔΙΚΗ 
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ)

54 0,80 16,00

HYDROSTOP FLOOR
Επιπεδωτικό ινοπλισμένο στεγανωτικό
κονίαμα δαπέδων
Επαλειφόμενο, ινοπλισμένο, στεγανωτικό κονίαμα τσιμεντοειδούς βάσης, το οποίο 
προστατεύει (από την απορρόφηση νερού) τις ελαφροβαρείς μονώσεις, οι οποίες κα-
λύπτονται με τσιμεντοκονίες, ιδιαίτερα εάν αυτές παρουσιάσουν ρηγματώσεις ή είναι 
εύθρυπτες και σκονίζουν. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι ρηγματωμένοι αρμόστοκοι πλα-
κιδίων και μαρμάρων μετατρέπουν τις ελαφροβαρείς μονώσεις από κονιάματα σε ‘τα-
μιευτήρες νερού’. Είναι απαραίτητο πριν από την επένδυση πλακιδίων, μαρμάρων και 
πετρών, για τη στεγάνωση του υποστρώματος σε πισίνες, μπάνια, ντουζιέρες, μπαλ-
κόνια, ταράτσες, πορομπετόν. Εφαρμόζεται εύκολα με πατρόγκα, ρολό r li  ή το πί-
σω μέρος οδοντωτής σπάτουλας κόλλας πλακιδίων σε 2-3 επιστρώσεις, σταυρωτά.
Κατατάσσεται ως προστατευτικό επιφανειών σκυροδέματος (c) κατά ΕΝ 1504-2.
Χρώμα: γκρι.
Κατανάλωση: 1,3kg/m²/mm πάχους στρώσης.

25kg
(KOΣΒ25)

παλ.1.500kg
60 0,95 23,75

DUROSTICK D-64
Αυτοεπιπεδούμενο, ταχύπηκτο τσιμεντοκονίαμα
εξομάλυνσης δαπέδων, 3-30mm
Χυτό, αυτοεπιπεδούμενο τσιμεντοκονίαμα εξομάλυνσης δαπέδων, για πάχη 3 έως 
30mm, ταχείας πήξης και ωρίμανσης που δεν παρουσιάζει ρωγμές συρρίκνωσης.
Διακρίνεται για τις υψηλές μηχανικές αντοχές του στην τριβή, τη θλίψη και την κρού-
ση, την ισχυρή πρόσφυση σε κάθε ορυκτό υπόστρωμα και την άριστη ρεολογία, ερ-
γασιμότητα και αντλησιμότητά του. Ιδανικό για επιπέδωση και εξομάλυνση δαπέδων 
έως 30mm από σκυρόδεμα, τσιμεντοκονία ή παλαιά μωσαϊκά που πρόκειται να επεν-
δυθούν με κολλητά μάρμαρα, πλακίδια, πλαστικό δάπεδο, μοκέτα, παρκέτα, πατητή 
τσιμεντοκονία κ.ά. Κατάλληλο για εφαρμογή σε εσωτερικούς χώρους.
Αποτελεί ιδανική λύση για την προετοιμασία υποστρωμάτων που πρόκειται να δεχθούν 
μεγάλα φορτία και έντονη κυκλοφορία, καθώς και για δάπεδα με ενδοδαπέδια θέρμαν-
ση (προϋπόθεση είναι να διατηρούνται οι κατασκευαστικοί αρμοί του υποστρώματος). 
Δημιουργεί λεία τελική επιφάνεια με αντιτριβικές ιδιότητες με αποτέλεσμα να αποτε-
λεί ιδανική επιλογή για την κατασκευή νέων δαπέδων εσωτερικά (εμπορικά κέντρα, 
s r mark s, καταστήματα, εκθεσιακά κέ ντρα κλπ.), πριν την επένδυσή τους.
Κατατάσσεται ως CT-C50- 15-AR2 σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 13813.
Χρώμα: γκρι.
Κατανάλωση: Περίπου 1,7kg/m2/mm πάχους στρώσης.

25kg
(NT6425)

παλ. 1.200kg
48 0,96 24,00 

30mm, ταχείας πήξης και ωρίμανσης που δεν παρουσιάζει ρωγμές συρρίκνωσης.
Διακρίνεται για τις υψηλές μηχανικές αντοχές του στην τριβή, τη θλίψη και την κρού
ση, την ισχυρή πρόσφυση σε κάθε ορυκτό υπόστρωμα και την άριστη ρεολογία, ερ
γασιμότητα και αντλησιμότητά του. Ιδανικό για επιπέδωση και εξομάλυνση δαπέδων 
έως 30mm από σκυρόδεμα, τσιμεντοκονία ή παλαιά μωσαϊκά που πρόκειται να επεν
δυθούν με κολλητά μάρμαρα, πλακίδια, πλαστικό δάπεδο, μοκέτα, παρκέτα, πατητή 
τσιμεντοκονία κ.ά. Κατάλληλο για εφαρμογή σε εσωτερικούς χώρους.
Αποτελεί ιδανική λύση για την προετοιμασία υποστρωμάτων που πρόκειται να δεχθούν 
μεγάλα φορτία και έντονη κυκλοφορία, καθώς και για δάπεδα με ενδοδαπέδια θέρμαν
ση (προϋπόθεση είναι να διατηρούνται οι κατασκευαστικοί αρμοί του υποστρώματος). 
Δημιουργεί λεία τελική επιφάνεια με αντιτριβικές ιδιότητες με αποτέλεσμα να αποτε
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Κάντε τα καινούργια!
3Mε

εύκολα βήµατα

Ξύστε Καθαρίστε Αδιαβροχοποιήστε

3.  Εκ νέου αρµολόγηση 4. Καθαρισµός πλακιδίων 

2.  Καθαρισµός του αρµού1.  Αφαίρεση του σαθρού ή και 
κατεστραµµένου αρµόστοκου

Και αν οι αρµόστοκοι έχουν µεγάλες φθορές, 
έχουν αποκολληθεί ή έχουν καταστραφεί, 
Υπάρχει Λύση 
και τη δίνουν οι ‘επαγγελµατίες’.

www.durostick.gr

  ‘Ζωντανέψτε’ το χρώµα στους αρµούς 
των πλακιδίων σας σε δάπεδα και τοίχους! 

  ‘Ζωντανέψτε’ το χρώµα στους αρµούς 

ήή
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1. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ  ΑΡ ΑΡΩΝ

1.3  Ακρυλικοί & εποξειδικοί αρμόστοκοι πλακιδίων, γρανιτών και μαρμάρων

ΥΑΛΩΔΗΣ ΑΡΜΟΣΤΟΚΟΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ (**)

Λεπτόκοκκος 1-10mm ( )
Χαλαζιακός αρμόστοκος τσιμεντοειδούς  βάσης για την αρ-
μολόγηση πλακιδίων, γρανιτών και ψηφίδων.  
Διατίθεται σε 38 ανεξίτηλους χρωματισμούς ( ). 
Κατατάσσεται στην κατηγορία CG2/WAr κατά ΕΝ 13888.

 

ΥΑΛΩΔΗΣ ΑΡΜΟΣΤΟΚΟΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ  
& ΠΕΤΡΩΝ (**)  
Χονδρόκοκκος 5-20mm ( )
Χαλαζιακός αρμόστοκος τσιμεντοειδούς βάσης για την 
αρμολόγηση πλακιδίων με αδρή επιφάνεια (ρουστίκ, 
c , διακοσμητικών  τούβλων, φυσικών και τεχνητών 
πετρών).
Διατίθεται σε 4 ανεξίτηλους χρωματισμούς ( ).
Κατατάσσεται στην κατηγορία CG2/WAr κατά ΕΝ 13888.

ΥΑΛΩΔΗΣ ΑΡΜΟΣΤΟΚΟΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ 
& ΜΑΡΜΑΡΩΝ (**) 
Υπέρλεπτος 0-3mm ( )
Χαλαζιακός αρμόστοκος τσιμεντοειδούς  βάσης για την 
αρμολόγηση πλακιδίων, μαρμά ρων, γυαλισμένων και μη 
γρανιτών, υαλοψηφίδων, όπου η αισθη τική απαιτεί  πο-
λύ λείο αρμό.
Διατίθεται σε 5 ανεξίτηλους χρωματισμούς ( ).
Κατατάσσεται στην κατηγορία CG2/WAr κατά ΕΝ 13888.

  301 ΛΕΥΚΟ 5kg (ΑΡ0120) 4 144 1,24 6,20 

  301 ΛΕΥΚΟ (Ε.Π.) 5kg (ΑΣ0120) 4 - 1,20 6,00 

 301 ΛΕΥΚΟ 5kg (ΑΡΜ0120) 4 - 1,26 6,30 

  302 ΓKΡI ΑΝΟΙΧΤΟ 5kg (ΑΡ0220) 4 144 1,18 5,90 

  302 ΓKΡI ΑΝΟΙΧΤΟ 5kg (ΑΣ0220) 4 - 1,14 5,70

 302 ΓKΡI ΑΝΟΙΧΤΟ 5kg (ΑPM0220) 4 - 1,24 6,20 

  302 ΓKΡI ΑΝΟΙΧΤΟ 20kg (ΑΡ02120)  - - 0,88 17,60

  303 ΓΚΡΙ ΣΚΟΥΡΟ 5kg (ΑΡ0320) 4 144 1,16 5,80

 303 ΓΚΡΙ ΣΚΟΥΡΟ 5kg (ΑΣ0320) 4 - 1,16 5,80

  304 ΜΑΥΡΟ 5kg (ΑΡ0420) 4 144 1,34 6,70

  305 ΜΠΛΕ 5kg (ΑΡ0520) 4 144 1,35 6,75

  306 ΠΡΑΣΙΝΟ  5kg (ΑΡ0620) 4 144 1,40 7,00

  307 ΜΠΕΖ 5kg (ΑΡ0720) 4 144 1,10 5,50

 307 ΜΠΕΖ 5kg (ΑΣ0720) 4 - 1,10 5,50

 307 ΜΠΕΖ (Ε.Π.) 5kg (ΑΡΜ0720) 4 - 1,20 6,00 

  308 ΚΑΦΕ ΑΝΟΙΧΤΟ 5kg (ΑΡ0820) 4 144 1,20 6,00 

  309 ΚΑΦΕ ΣΚΟΥΡΟ 5kg (ΑΡ0920) 4 144 1,16 5,80

  310 ΚΕΡΑΜΙΔΙ 5kg (ΑΡ1020) 4 144 1,16 5,80

  311 ΚΙΤΡΙΝΟ 5kg (ΑΡ1120) 4 144 1,16 5,80

  312 IVORY 5kg (ΑΡ1220) 4 144 1,12 5,60

  313 ΡΟΔΑΚΙΝΙ 5kg (ΑΡ1320) 4 144 1,16 5,80

  314 ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ (Ε.Π.) 5kg (ΑΡ1420) 4 144 5,80 29,00

  315 ΓKΡI ΑΡΖΑΝ 5kg (ΑΡ1520) 4 144 1,14 5,70 

  316 ΤΑΜΠΑΚΟ 5kg (ΑΡ1620) 4 144 1,18 5,90 

  317 ΣΟΚΟΛΑΤΙ 5kg (ΑΡ1720) 4 144 1,24 6,20 

  318 ΚΕΡΑΜΙΔΙ ΑΝΟΙΧΤΟ 5kg (ΑΡ1820) 4 144 1,18 5,90

  319 ΑΝΕΜΩΝΗ 5kg (ΑΡ1920) 4 144 1,08 5,40

  319 ΑΝΕΜΩΝΗ (Ε.Π.) 5kg (ΑΡΜ1920) 4 - 1,22 6,10 

  320 ΜΠΑΧΑΜΑ 5kg (ΑΡ2020) 4 144 1,08 5,40

  320 ΜΠΑΧΑΜΑ (Ε.Π.) 5kg (ΑΡΜ2020) 4 - 1,22 6,10 

  321 ΜΑΝΩΛΙΑ 5kg (ΑΡ2120) 4 144 1,10 5,50

  322 ΓΑΛΑΖΙΟ 5kg (ΑΡ2220) 4 144 1,10 5,50

  323 ΜΕΝΤΑ (Ε.Π.) 5kg (ΑΡ2320) 4 144 1,10 5,50

  324 ΒΙΟΛΕΤΙ 5kg (ΑΡ2420) 4 144 1,22 6,10

  325 TERRACOTTA 5kg (ΑΡ2520) 4 144 1,22 6,10

  326 ΩΧΡΑ 5kg (ΑΡ2620) 4 144 1,10 5,50

  327 ΡΟΖ (Ε.Π.) 5kg (ΑΡ2720) 4 144 1,10 5,50

  328 ΛΕΜΟΝΙ (Ε.Π.) 5kg (ΑΡ2820) 4 144 2,40 12,00

  329 ΚΟΚΚΙΝΟ (Ε.Π.) 5kg (ΑΡ2920) 4 144 5,20 26,00

  330 ΑΙΓΑΙΟ (Ε.Π.) 5kg (ΑΡ3020) 4 144 2,10 10,50

  331 ΦΟΥΞΙΑ (Ε.Π.) 5kg (ΑΡ3120) 4 144 2,60 13,00

  332 ΤΡΙΦΥΛΛΙ (Ε.Π.) 5kg (ΑΡ3220) 4 144 2,10 10,50

  333 ΑΝΘΡΑΚΙ 5kg (ΑΡ3320) 4 144 1,26 6,30

  334 ΑΜΜΟΣ 5kg (ΑΡ3420) 4 144 1,20 6,00

  335 ΚΑΡΑΜΕΛΑ 5kg (ΑΡ3520) 4 144 1,20 6,00

  336 ΚΑΣΤΑΝΟ 5kg (ΑΡ3620) 4 144 1,20 6,00

  337 ΠΕΡΓΑΜΗΝΗ 5kg (ΑΡ3720) 4 144 1,20 6,00

 338 ΚΡΟΝΟΣ 5kg (ΑΡ3820) 4 144 1,20 6,00

KAT ΓΟΡΙΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ: Α

ΠΡΟΪΟΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
(Κωδικός)

ΤΕΜ./
ΚΙΒ.

ΤΕΜ./
Ε. ΠΑΛ.

€/kg €/ΣΥΣΚ.

ΠΛΑΤΟΣ ΑΡΜΟΥ (mm)

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΛΑΚΙΔΙΟΥ (cm) 1 2 3

2  2  0,38 (ψηφίδα) 400 800 1200

10  10  0,60 160 320 480

15  15  0,70 125 250 375

20  20  0,70 90 180 270

30  30  1 80 160 240

ΠΛΑΤΟΣ ΑΡΜΟΥ (mm)

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΛΑΚΙΔΙΟΥ (cm) 5 8 12 15 20

30  30  1 500 800 1180 1480 1940

40  40  1 400 600 900 1110 1460

50  50  1 300 400 600 900 1180

ΠΛΑΤΟΣ ΑΡΜΟΥ (mm)

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΛΑΚΙΔΙΟΥ (cm) 2 5 8 10

2  2  0,38 (ψηφίδα) 1300 - - -

5  5  0,40 (ψηφίδα) 450 - - -

10  10  0,60 350 500 840 1350

20  30  0,90 200 300 530 850

30  30  1 190 280 470 750

40  40  1 140 210 350 560

50  50  1 110 170 280 450

60  120  1,10 80 110 200 310

Oι τιμές της κατανάλωσης αναφέρονται σε r/m2.

E.
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(**) Η τελική επιφάνεια των τσιμεντοειδών αρμόστοκων 
είναι υαλώδης, υδαταπωθητική, δεν συγκρατεί ρύπους και 
βακτήρια. 
Παρουσιά ζουν χρωματική σταθερότη τα και ομοιομορφία, 
καθαρίζονται και δουλεύονται εύκολα. Είναι ανθεκτικοί 
στην υγρασία και την τριβή. 
Εφαρμόζονται σε εσωτερι κούς και εξωτερικούς χώ-
ρους, σε τοίχους και δάπεδα. 
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1.3  Ακρυλικοί & εποξειδικοί αρμόστοκοι πλακιδίων, γρανιτών και μαρμάρων
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Ακρυλικοί & εποξειδικοί αρμόστοκοι πλακιδίων, γρανιτών και μαρμάρων

ΡΩ ΑΤΟΛΟΓΙΟ ΥΑΛΩΔΩΝ  
ΑΡ ΟΣΤΟΚΩΝ 38 ΑΠΟ ΡΩΣΕΩΝ

∆ιαθέσιµες

6 ΝΕΕΣ ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ

 Υπέρλεπτος 0-3mm  Λεπτόκοκκος 1-10mm  Χονδρόκοκκος 5-20mm

ΛΕΥΚΟ - Νο 301 ΜΠΕΖ - No 307 ΑΝΕΜΩΝΗ - No 319 ΜΠΑΧΑΜΑ - No 320

ΜΑΝΩΛΙΑ - No 321 ΡΟΔΑΚΙΝΙ - No 313 ΚΕΡΑΜΙΔΙ ΑΝΟΙΧΤΟ - No 318 ΚΕΡΑΜΙΔΙ - No 310 ΑΜΜΟΣ - No 334

ΚΑΦΕ ΑΝΟΙΧΤΟ - No 308 ΣΟΚΟΛΑΤΙ - No 317 TERRACOTTA - No 325 ΚΑΦΕ ΣΚΟΥΡΟ - No 309 ΑΝΘΡΑΚΙ - No 333

ΩΧΡΑ - No 326 ΚΙΤΡΙΝΟ - No 311 ΛΕΜΟΝΙ - No 328 ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ - No 314 ΚΑΡΑΜΕΛΑ - No 335

I ORY - No 312 ΤΑΜΠΑΚΟ - No 316 ΠΡΑΣΙΝΟ - No 306 ΤΡΙΦΥΛΛΙ - No 332 ΚΑΣΤΑΝΟ - No 336

ΓΚΡΙ ΑΡΖΑΝ - No 315 ΓΚΡΙ ΑΝΟΙΧΤΟ - No 302 ΓΚΡΙ ΣΚΟΥΡΟ - No 303 ΜΑΥΡΟ - No 304 ΚΡΟΝΟΣ - No 338

ΓΑΛΑΖΙΟ - No 322 ΜΕΝΤΑ - No 323 ΜΠΛΕ - No 305 ΑΙΓΑΙΟ - No 330 ΠΕΡΓΑΜΗΝΗ - No 337

ΡΟΖ - No 327 ΒΙΟΛΕΤΙ - No 324 ΦΟΥΞΙΑ - No 331 ΚΟΚΚΙΝΟ - No 329

Αποκλίσεις που υπάρχουν 
μεταξύ χρωματολογίου και 
τελικού αποτελέσματος, 
οφείλονται στην αδυναμία 
πιστότητας στην εκτύπωση.
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1. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ  ΑΡ ΑΡΩΝ

 ΜΕΝΤΑ 323
 1kg (ΝΤΠΟ32301) 12,60 12,60 

 5kg (ΝΤΠΟ32305) 10,50 52,50 

 ΤΑΜΠΑΚΟ 316
 1kg (ΝΤΠΟ31601) 12,60 12,60 

 5kg (ΝΤΠΟ31605) 10,50 52,50 

 ΓΑΛΑΖΙΟ 322
 1kg (ΝΤΠΟ32201) 12,60 12,60 

 5kg (ΝΤΠΟ32205) 10,50 52,50 

 ΣΟΚΟΛΑΤΙ 317
 1kg (ΝΤΠΟ31701) 13,00 13,00 

 5kg (ΝΤΠΟ31705) 11,00 55,00 

 ΡΟΔΑΚΙΝΙ 313
 1kg (ΝΤΠΟ31301) 12,60 12,60 

 5kg (ΝΤΠΟ31305) 10,50 52,50 

 ΡΟΖ 327
 1kg (ΝΤΠΟ32701) 13,00 13,00 

 5kg (ΝΤΠΟ32705) 11,00 55,00 

 ΚΕΡΑΜΙΔΙ 310
 1kg (ΝΤΠΟ31001) 12,60 12,60 

 5kg (ΝΤΠΟ31005) 10,50 52,50 

 ΚΑΦΕ ΑΝΟΙΧΤΟ 308
 1kg (ΝΤΠΟ30801) 12,60 12,60 

 5kg (ΝΤΠΟ30805) 10,50 52,50 

 ΚΑΦΕ ΣΚΟΥΡΟ 309
 1kg (ΝΤΠΟ30901) 12,60 12,60 

 5kg (ΝΤΠΟ30905) 10,50 52,50 

 TERRACOTTA 325
 1kg (ΝΤΠΟ32501) 12,60 12,60 

 5kg (ΝΤΠΟ32505) 10,50 52,50 

1.3  Ακρυλικοί & εποξειδικοί αρμόστοκοι πλακιδίων, γρανιτών και μαρμάρων

ΠΡΟΪΟΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

(Κωδικός)
ΤΕΜ./
ΚΙΒ.

€/kg €/ΣΥΣΚ.

ΑΠΟΧΡΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
(Κωδικός)

€/kg €/ΣΥΣΚ. ΑΠΟΧΡΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
(Κωδικός)

€/kg €/ΣΥΣΚ.

ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΟ DUROPOXY (ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ)

DUROPOXY
Εποξειδικός αρμόστοκος και κόλλα πλακιδίων 2 συστατικών
Αρμόστοκος και κόλλα πλακιδίων δύο συστατικών, χωρίς διαλύτες. Με βά ση εποξει-
δικές ρητίνες και επιλεγ μένα χαλαζιακά αδρανή, διατίθε ται σε 38 αποχρώσεις. Μη 
απορροφητικός, δεν ευνοεί την ανάπτυξη βακτηρίων, είναι ανθεκτικός σε αρκετούς 
οργανικούς διαλύτες, οξέα, αλκάλια, ισχυρά καθαριστικά, χλωριωμένο και θαλασσι-
νό νερό. Απαραίτητος σε χώρους όπου απαιτείται αυστηρή εφαρμογή και τήρηση των 
κανόνων υγιεινής. Παρέχει απόλυτη στεγανότητα, άρρηκτη συγκόλληση, δεν λεκιάζει 
και δεν κρεμάει  στις κάθετες επιφάνειες.
Είναι κατάλληλος για οριζόντιες και κάθετες επιφάνειες, σε εξωτερικούς και εσωτε-
ρικούς χώρους. Απαραίτητος για χρήση σε δημόσιους χώρους, βιομηχανίες τροφίμων 
και γαλακτοκομικών προϊόντων, φαρμακοβιομηχανίες και χημικά εργαστήρια, πισίνες, 
κολυμβητήρια κλπ. Ιδανικός και για την αποκατάσταση φθαρμένων και αποσαθρωμέ-
νων τσιμεντοειδών αρμόστοκων, ακόμη και σε μικρά πάχη εφαρμογής (*). 
Καθαρίζεται εύκολα με μαλακό και καθαρό σφουγγάρι, βρεγμένο μόνο με νερό.  
Κατατάσσεται ως κόλλα στην κατηγορία R2 κατά EN 12004 και ως στόκος στην κατη-
γορία RG κατά ΕΝ 13888.
Κατανάλωση: • Για συγκόλληση: περίπου 1,75kg/m2/mm. 
• Για αρμολόγηση: 0,2-3,0kg/m2, ανάλογα με το πλάτος, το βάθος του αρμού και τις 
διαστάσεις των πλακιδίων.

(*) Η χρήση της ΞΥΣΤΡΑΣ ΑΡΜΩΝ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ της DUROSTICK για την αφαίρεση των 
παλαιών, τσιμεντοειδούς βάσης αρμόστοκων, διευκολύνει τη διαδικασία της νέας αρ-
μολόγησης.

ΛΕΥΚΟ 
1kg

(A+B)
(ΝΤΠΟ01)

12 12,00 12,00 

ΛΕΥΚΟ 
5kg

(A+B)
(ΝΤΠΟ05)

- 9,70 48,50 

ΓΚΡΙ ΑΝΟΙΧΤΟ 
1kg

(A+B)
(ΝΤΠΟ30201)

12 12,60 12,60 

ΓΚΡΙ ΑΝΟΙΧΤΟ 
5kg

(A+B)
(ΝΤΠΟ30205)

- 10,00 50,00 

ΓΚΡΙ ΣΚΟΥΡΟ 
1kg

(A+B)
(ΝΤΠΟ30301)

12 12,60 12,60 

ΓΚΡΙ ΣΚΟΥΡΟ 
5kg

(A+B)
(ΝΤΠΟ30305)

- 10,00 50,00 

KAT ΓΟΡΙΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ: Β

ΛΕΥΚΟ 301 
(σε απόθεμα)

 1kg (ΝΤΠΟ01) 12,00 12,00 

 5kg (ΝΤΠΟ05) 9,70 48,50 

 ΓΚΡΙ ΑΡΖΑΝ 315
 1kg (ΝΤΠΟ31501) 12,60 12,60 

 5kg (ΝΤΠΟ31505) 10,50 52,50 

ΓΚΡΙ ΑΝΟΙΧΤΟ 302
(σε απόθεμα)

 1kg (ΝΤΠΟ30201) 12,60 12,60 

 5kg (ΝΤΠΟ30205) 10,00 50,00 

ΜΠΕΖ 307
 1kg (ΝΤΠΟ30701) 12,60 12,60 

 5kg (ΝΤΠΟ30705) 10,50 52,50 

 ΑΝΕΜΩΝΗ 319
 1kg (ΝΤΠΟ31901) 12,60 12,60 

 5kg (ΝΤΠΟ31905) 10,50 52,50 

 ΜΠΑΧΑΜΑ 320
 1kg (ΝΤΠΟ32001) 12,60 12,60 

 5kg (ΝΤΠΟ32005) 10,50 52,50 

 IVORY 312
 1kg (ΝΤΠΟ31201) 12,60 12,60 

 5kg (ΝΤΠΟ31205) 10,50 52,50 

ΓΚΡΙ ΣΚΟΥΡΟ 303
(σε απόθεμα)

 1kg (ΝΤΠΟ30301) 12,60 12,60 

 5kg (ΝΤΠΟ30305) 10,00 50,00 

 ΩΧΡΑ 326
 1kg (ΝΤΠΟ32601) 13,00 13,00 

 5kg (ΝΤΠΟ32605) 11,00 55,00 

 ΜΑΝΩΛΙΑ 321
 1kg (ΝΤΠΟ32101) 12,60 12,60 

 5kg (ΝΤΠΟ32105) 10,50 52,50 Τα
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ΑΙΓΑΙΟ 330
 1kg (ΝΤΠΟ33001) 12,60 12,60 

 5kg (ΝΤΠΟ33005) 10,70 53,50 

ΚΟΚΚΙΝΟ 329
 1kg (ΝΤΠΟ32901) 21,85 21,85

 5kg (ΝΤΠΟ32905) 17,69 88,45

ΛΕΜΟΝΙ 328
 1kg (ΝΤΠΟ32801) 15,00 15,00

 5kg (ΝΤΠΟ32805) 12,00 60,00

ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ 314
 1kg (ΝΤΠΟ31401) 21,85 21,85

 5kg (ΝΤΠΟ31405) 17,69 88,45

ΤΡΙΦΥΛΛΙ 332
 1kg (ΝΤΠΟ33201) 13,00 13,00 

 5kg (ΝΤΠΟ33205) 11,00 55,00 

ΦΟΥΞΙΑ 331
 1kg (ΝΤΠΟ33101) 21,85 21,85

 5kg (ΝΤΠΟ33105) 17,69 88,45

 ΚΕΡΑΜΙΔΙ ΑΝ. 318
 1kg (ΝΤΠΟ31801) 12,60 12,60 

 5kg (ΝΤΠΟ31805) 10,50 52,50 

 ΒΙΟΛΕΤΙ 324
 1kg (ΝΤΠΟ32401) 13,20 13,20 

 5kg (ΝΤΠΟ32405) 11,00 55,00 

 ΚΙΤΡΙΝΟ 311
 1kg (ΝΤΠΟ31101) 13,00 13,00 

 5kg (ΝΤΠΟ31105) 11,00 55,00 

ΜΑΥΡΟ 304
 1kg (ΝΤΠΟ30401) 12,60 12,60 

  5kg (ΝΤΠΟ30405) 10,50 52,50 

ΜΠΛΕ 305
 1kg (ΝΤΠΟ30501) 12,60 12,60 

 5kg (ΝΤΠΟ30505) 10,70 53,50 

ΠΡΑΣΙΝΟ 306
 1kg (ΝΤΠΟ30601) 12,60 12,60 

5kg (ΝΤΠΟ30605 10,70 53,50 

ΑΠΟΧΡΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
(Κωδικός)

€/kg €/ΣΥΣΚ. ΑΠΟΧΡΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
(Κωδικός)

€/kg €/ΣΥΣΚ.

ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΟ DUROPOXY (ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα προϊόντα που επισημαίνονται ως (ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ), διατίθενται εντός τριών (3) ημερών από τη λήψη της παραγγελίας. 
Αποκλίσεις που υπάρχουν μεταξύ χρωματολογίου και τελικού αποτελέσματος, οφείλονται στην αδυναμία πιστότητας στην εκτύπωση.

KAT ΓΟΡΙΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ: Β

Διαθέσιμες 6 ΝΕΕΣ ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ

 ΑΜΜΟΣ 334
 1kg (ΝΤΠΟ33401) 12,60 12,60 

 5kg (ΝΤΠΟ33405) 10,52 52,60 

 ΑΝΘΡΑΚΙ 333
 1kg (ΝΤΠΟ33301) 12,60 12,60 

 5kg (ΝΤΠΟ33305) 10,52 52,60 

ΚΑΡΑΜΕΛΑ 335
 1kg (ΝΤΠΟ33501) 12,60 12,60 

  5kg (ΝΤΠΟ33505) 10,52 52,60 

 ΚΑΣΤΑΝΟ 336
 1kg (ΝΤΠΟ33601) 12,60 12,60 

 5kg (ΝΤΠΟ33605) 10,52 52,60 

 ΚΡΟΝΟΣ 338
 1kg (ΝΤΠΟ33801) 12,60 12,60 

 5kg (ΝΤΠΟ33805) 10,52 52,60 

ΠΕΡΓΑΜΗΝΗ 337
 1kg (ΝΤΠΟ33701) 12,60 12,60 

  5kg (ΝΤΠΟ33705) 10,52 52,60 Τα
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...και για τις πισίνες η        DUROSTICK έχει ΛΥΣΕΙΣ! 

9

10

Ο∆ΗΓΟΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ (στήριξης), 
θερµοµονωτικών πλακών

11

ROMIX THERMOULTRA COLL THERMO

HYDROSTOP WATERTANK 
Τσιµεντοειδές στεγανωτικό

17

18

D-29 SPOT FREE 
Αδιαβροχοποιητικό, 
Ελαιοαπωθητικό

15

DS-252 FLEXDS-254 IRON 
 

16

22

21
ΟΥ∆ΕΤΕΡΗ ΣΙΛΙΚΟΝΗ 

Σφραγιστικό

1. ΖΩΝΗ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ, 2. ΘΕΡΜΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ, 3. ΣΚΥΡΟ∆ΕΤΗΜΕΝΟ ∆ΑΠΕ∆Ο, 4. ΕΞΟΜΑΛΥΝΣΗ ΚΑΘΕΤΩΝ ή ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΕΠΙ-
ΦΑΝΕΙΩΝ, 5. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΤΡΩΣΕΩΝ ΕΞΟΜΑΛΥΝΣΗΣ, 6. ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ∆ΕΞΑΜΕΝΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ, 7(α&β). ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ∆ΕΞΑΜΕΝΗΣ ΕΞΩ-
ΤΕΡΙΚΑ, 8. ΒΑΦΗ ∆ΕΞΑΜΕΝΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ (ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΠΕΝ∆ΥΣΗ-ΠΛΑΚΙ∆ΙΟ ΨΗΦΙ∆ΕΣ), 9. ΜΟΝΩΣΗ ∆ΕΞΑΜΕΝΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ (ΚΑΘΕ-
ΤΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ) ΠΡΟAIΡEΤΙΚΑ,10. ΜΟΝΩΣΗ ∆ΕΞΑΜΕΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ (ΚΑΘΕΤΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ), 11. ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΩΝ ΠΛΑΚΩΝ 
(ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ή ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ),12. ΣΤΗΡΙΞΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΩΝ ΠΛΑΚΩΝ,13. ΣΦΡΑΓΙΣΗ ΣΗΜΕΙΩΝ ∆ΙΑΚΟΠΗΣ (ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ, ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ, ΣΗΜΕΙΑ 
ΑΠΟΡΡΟΗΣ κ.ά.) 14. ΣΦΡΑΓΙΣΗ ΣΗΜΕΙΩΝ ∆ΙΑΚΟΠΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΜΕΤΡΟ (ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ, ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ κ.ά.), 15. ΕΠΕΝ∆ΥΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙ-
ΚΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΤΗΣ ΠΙΣΙΝΑΣ, 16. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΝ∆ΥΣΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΤΗΣ ΠΙΣΙΝΑΣ, 17. ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΤΗΣ 
ΠΙΣΙΝΑΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΛΑΚΙ∆ΙΩΝ ή ΠΑΤΗΤΗΣ  ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑΣ, 18. ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΠΛΑΚΙ∆ΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΤΗΣ ΠΙ-
ΣΙΝΑΣ, 19. ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΠΛΑΚΙ∆ΙΩΝ / ΨΗΦΙ∆ΑΣ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΗΣ ΠΙΣΙΝΑΣ, 20. ΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΠΛΑΚΙ∆ΙΩΝ / ΨΗΦΙ∆ΑΣ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΗΣ 
ΠΙΣΙΝΑΣ, ΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΠΛΑΚΙ∆ΙΩΝ / ΨΗΦΙ∆ΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΤΗΣ ΠΙΣΙΝΑΣ, 21. ΑΡΜΟΙ ∆ΙΑΣΤΟΛΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΤΗΣ ΠΙΣΙΝΑΣ,  
22. Α∆ΙΑΒΡΟΧΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΤΗΣ ΠΙΣΙΝΑΣ (ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΠΛΑΚΙ∆ΙΑ, ΜΑΡΜΑΡΟ, ΓΡΑΝΙΤΗΣ).

12

A

B

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ

w
w

w
.d

ur
os

ti
ck

.g
r

Πατητές Τσιµεντοκονίες

Κόλλες θερµοµονωτικών πλακών
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ή
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DECOFIN 
POLYURETHANE  
Βερνίκι 2 συστατικώνΒερνίκι 2 συστατικών



...και για τις πισίνες η        DUROSTICK έχει ΛΥΣΕΙΣ! 

1

Χαλίκι

2

D-34,  
Ρευστοποιητής - 
στεγανωτικό µάζαςστεγανωτικό µάζας

5

3

Εποξειδικά χρώµατα

13

19
HYDROSTOP WATERTANK 

Τσιµεντοειδές στεγανωτικό

ή

ή

4

6

20

EPS 200 ή XPS R & FEPS 200 ή XPS R & FEPS 200 ή XPS R & F

ή

ή

GOLD
ELASTIC

EXTRA 
 POWER

Κόλλες πλακιδίων, γρανιτών, µαρµάρων

ήή

ή

ή

ή

ή

EXTRA

DUROPOXY 
Eποξειδικός 
αρµόστοκος

DUROEPOXY 
PRIMER

DUROEPOXY 
FLOOR PRIMER SF

8

Εποξειδικά αστάρια

DS-1090, Υαλόπλεγµα οπλισµού

DUROEPOXY

∆ιαθέτοντας περισσότερα από 350 προϊόντα, κατάλληλα για όλες τις οικοδοµικές εργασίες κατά τη φάση 

της κατασκευής αλλά και µετά από αυτή, σε όλη τη διάρκεια της ωφέλιµης ζωής ενός οικοδοµήµατος, 

η DUROSTICK συµµετέχει στην κατασκευή, τη συντήρηση και την επισκευή κάθε τύπου και µορφής 

πισίνων. Τα προϊόντα της DUROSTICK φέρουν όλες τις απαραίτητες πιστοποιήσεις που τα εντάσσουν 

στις προδιαγραφές ανάλογων έργων, στα οποία έχουν µε επιτυχία συµµετάσχει όλα τα προηγούµενα 

χρόνια. Επιλέγουµε επώνυµα. Επιλέγουµε προϊόντα και λύσεις DUROSTICK! Η εταιρεία παραµένει σε 

κάθε στιγµή µαζί σας, παρέχοντας ουσιαστική Τεχνική Υποστήριξη σε όλες τις φάσεις ενός έργου, από τη 

µελέτη έως και την αποπεράτωσή του, αλλά και µετά από αυτή.

6

DS-244 POWER  
MORTAR RESIN

DS-247DS-244 POWER 
MORTAR RESIN

ή

DS-244 POWER 

ή

DUROFIX

ή

Επισκευαστικά κονιάµατα

DUROEPOXY DUROEPOXY 
FLOOR SF

ή
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1. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ  ΑΡ ΑΡΩΝ

ΕΥΚΑΜΠΤΟΣ & ΕΛΑΙΟΑΠΩΘΗΤΙΚΟΣ
ΑΡΜΟΣΤΟΚΟΣ Πλακιδίων & Μαρμάρων 1-8mm
Το πρώτο εύκαμπτο πληρωτικό αρμών πλακιδίων. Υδαταπωθητικός και αντι-
παγετικός αρμόστοκος πλακιδίων σε μορφή σκόνης με ελαστικές ρητίνες 
νέας τεχνολογίας και ειδικά ill rs. Παρουσιάζει υψηλές μηχανικές αντοχές 
και δεν δημιουργεί ρηγματώσεις κάτω από τις πλέον αντίξοες συνθήκες πε-
ριβάλλοντος. Παρουσιάζει εξαιρετική αντοχή σε οξέα, αλκάλια, ισχυρά κα-
θαριστικά, καθώς και σε ορισμένους διαλύτες και στο χλωριωμένο νερό.
Έχει άριστη εργασιμότητα και δημιουργεί άρρηκτη πρόσφυση στις παρειές των αρ-
μών. Ανθεκτικός στο λέκιασμα από υδαρούς και  λιπαρούς λεκέδες όπως λεκέδες 
από νερό, καφέ, λάδι, κρασί κ.ά. καθώς και στη δημιουργία μούχλας, μυκήτων και 
βακτηρίων. Ιδανικός για βεράντες, ταράτσες, ενδοδαπέδια θέρμανση, γυψοσανί-
δες, τσιμεντοσανίδες. Κατατάσσεται στην κατηγορία CG2/WAr κατά EN 13888.
Κατανάλωση: Στον παρακάτω πίνακα αναφέρεται η κατανάλωση ενδεικτικά, 
ανάλογα με το πλάτος, το βάθος του αρμού και τις διαστάσεις των πλακιδίων.

ΛΕΥΚΟ
4kg (ΑΡΕΛ0104) 5 5,00 20,00 

ΓΚΡΙ ΣΚΟΥΡΟ
4kg (ΑΡΕΛ0304) 5 5,00 20,00 

ΓΚΡΙ ΑΝΟΙΧΤΟ
4kg (ΑΡΕΛ0204) 5 5,00 20,00 

ΓΚΡΙ ΑΡΖΑΝ (Ε.Π.) 
 4kg (ΑΡΕΛ1504) 5 5,00 20,00 

ΚΑΦΕ ΣΚΟΥΡΟ (Ε.Π.)
4kg (ΑΡΕΛ0904) 5 5,00 20,00 

ΚΑΦΕ ΑΝΟΙΧΤΟ (Ε.Π.)
4kg (ΑΡΕΛ0804) 5 5,00 20,00 

ΤΑΜΠΑΚΟ (Ε.Π.)
4kg (ΑΡΕΛ1604) 5 5,00 20,00 

ΜΠΕΖ (Ε.Π.)
4kg (ΑΡΕΛ0704) 5 5,00 20,00 

ΑΝΕΜΩΝΗ (Ε.Π.)
4kg (ΑΡΕΛ1904) 5 5,00 20,00 

ΜΠΑΧΑΜΑ (Ε.Π.)
4kg (ΑΡΕΛ2004) 5 5,00 20,00 

ΜΑΝΩΛΙΑ (Ε.Π.)
4kg (ΑΡΕΛ2104) 5 5,00 20,00 

IVORY (Ε.Π.)
4kg (ΑΡΕΛ1204) 5 5,00 20,00 

1.3  Ακρυλικοί & εποξειδικοί αρμόστοκοι πλακιδίων, γρανιτών και μαρμάρων

1.4  Υλικά τοποθέτησης - προστασίας & συντήρησης πλακιδίων και μαρμάρων

ΠΡΟΪΟΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
(Κωδικός)

ΤΕΜ./
ΚΙΒ.

€/kg €/ΣΥΣΚ.

KAT ΓΟΡΙΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ: Β

ΠΡΟΪΟΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

(Κωδικός)
ΤΕΜ./
ΚΙΒ.

€/lt,kg  €/ΣΥΣΚ.

Oι τιμές της κατανάλωσης αναφέρονται σε r/m2.

KAT ΓΟΡΙΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ: Α

DUROSTICK ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΓΑΛΑΚΤΩΜΑ
Βελτιωτικό πρόσμικτο για κόλλες πλακιδίων & αρμόστοκους
Ειδικό πρόσθετο βελτιωτικό γαλάκτωμα για κόλλες πλακιδίων και αρμόστοκους. Αυ ξάνει 
την πρόσφυση, τη συγκολλητική δύναμη, την ελαστικότητα, τη στεγανότητα, την αντο-
χή σε τριβές και τη διάρκεια ζωής τους. Απαραίτητο πρόσμικτο σε έντονα συστολοδια-
στελόμενα υποστρώματα, καθώς προσδίδει ελαστικότητα στις κόλλες και τους αρμό-
στοκους. Προτείνεται και ως αστάρι για απορροφητικά υποστρώματα και πορομπετόν,  
καθώς και για τη σταθεροποίηση εύθρυπτων τσιμεντοκονιών σε δάπεδα. 
Κατανάλωση: Αναλογία αραίωσης ακρυλικού γαλακτώματος με νερό από 1:1 έως 1:2, 
ανάλογα με την εφαρμογή.

1lt
(ΚΠΓΑ01)

15 3,85 3,85

5lt
(ΚΠΓΑ05)

- 3,36 16,80

20lt
(ΚΠΓΑ20)

- 2,99 59,80

ΠΛΑΤΟΣ ΑΡΜΟΥ (mm)

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΛΑΚΙΔΙΟΥ (cm) 2 5 8
2  2  0,38 (ψηφίδα) 1300 - -
5  5  0,40 (ψηφίδα) 450 - -

10  10  0,60 350 500 840
20  30  0,90 200 300 530

30  30  1 190 280 470
40  40  1 140 210 350
50  50  1 110 170 280

60  120  1,10 80 110 200

DUROSTICK ANTIFREEZE POWDER
Αντιπαγετικό πρόσθετο τσιμεντοκονιαμάτων
Επιταχυντής σκλήρυνσης σε μορφή πούδρας που προστίθεται σε τυποποιημένα ή παραδο-
σιακά τσιμεντοκονιάματα (κανονικού χρόνου ωρίμανσης), επιταχύνοντας την ανάπτυξη των  
μηχανικών αντοχών σε χαμηλές θερμοκρασίες. Η προσθήκη του επιταχύνει την ενεργοποί-
ηση του τσιμέντου που εμπεριέχεται στα τσιμεντοκονιάματα, βοηθά την γρήγορη  ενυδάτωσή 
του, μειώνει τον χρόνο πήξης και σκλήρυνσής του, αποτρέποντας την παγοπληξία κατά τη 
 διάρκεια της ωρίμανσής του, καθώς και τεχνικές αστοχίες λόγω θερμοκρασιακών μεταβολών. 
Χρώμα: λευκό. Κατανάλωση: •Προτείνεται ένα σακουλάκι 500gr να προστίθεται κατευθείαν 
στο νερό ανάμειξης για κάθε σακί 25kg τσιμεντοκονιάματος, όπως: κόλλες πλακιδίων, θερμο-
μονωτικών πλακών, σοβάδες βασικής στρώσης, επισκευαστικά κονιάματα κλπ. •Προτείνεται 
η προσθήκη 2kg (4 σακουλάκια) για κάθε 50kg τσιμέντου για την επιτάχυνση της πήξης μη 
τυποποιημένων τσιμεντοκονιαμάτων.

500gr
(ANΦΠ02)

12 - 2,40

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα προϊόντα που επισημαίνονται ως (ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ), διατίθενται εντός τριών (3) ημερών από τη λήψη της παραγγελίας.
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DUROSTICK ΟΞΙΝΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ
Για οικοδομικά κατάλοιπα

ξινο καθαριστικό οικοδομικών καταλοίπων, με πανίσχυρη δράση. Διαλύει και αφαι-
ρεί υπολείμματα αρμόστοκων, κόλλας πλακιδίων και τσιμέντων που δημιουργούνται 
κατά τη διαδικασία τοποθέτησής τους. Καθαρίζει σε βάθος λεκέδες από λάδια, καφέ, 
ποτά, ασβέστη, πλαστικά χρώματα, σκουριά κ.ά. Αφαιρεί, με ελάχιστο τρίψιμο, συσ-
σωρευμένους ρύπους που δημιουργούνται με την πάροδο του χρόνου στους αρμούς 
πλακιδίων, ‘ζωντανεύοντας’ την απόχρωσή τους. Συνιστάται η χρήση του 20 ημέρες 
μετά την ολοκλήρωση της αρμολόγησης. Ξεπλένεται με άφθονο νερό μετά τη χρήση.
Κατανάλωση: 1l /5-7m² επιφάνειας.

1lt
(ΚΑΠΛ01)

15 3,00 3,00
 

5lt
(ΚΑΠΛ05)

- 2,50 12,50 

20lt
(ΚΑΠΛ20)

- 2,20 44,00 

1.4  Υλικά τοποθέτησης - προστασίας & συντήρησης πλακιδίων και μαρμάρων

ΠΡΟΪΟΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

(Κωδικός)
ΤΕΜ./
ΚΙΒ.

€/lt €/ΣΥΣΚ.

KAT ΓΟΡΙΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ: Α

DUROSTICK D-16 HYDROSTOP
Αδιαβροχοποιητικό αρμών πλακιδίων
Διάφανο υγρό αδιαβροχοποίησης αρμών σιλοξανικής βάσης. Προστατεύει την επιφά-
νεια των αρμόστοκων (πλακιδίων, γρανιτών, υαλότουβλων κ. ά.) από την απορρόφηση 
υγρασίας και λεκέδων, με αποτέλεσμα τη διατήρηση των αντοχών και του χρώματός 
τους. Στεγανοποιεί τριχοειδείς ρωγμές σε αρμόστοκους που εμφανίζονται λόγω θερ-
μοκρασιακών μεταβολών ή απότομης αφυδάτωσης κατά την αρμολόγηση.
Σε εσωτερικούς χώρους (π.χ. μπάνιο, κουζίνα), εμποδίζει’ την απορρόφηση υγρασί-
ας και συνεπώς την εμφάνιση μούχλας, ενώ σε εξωτερικούς, αποτρέπει’ την αποκόλ-
ληση πλακιδίων που είναι πιθανό να προκληθεί λόγω παγετού.
Η υδαταπωθητικότητά του διατηρείται για 2 χρόνια  εξωτερικά και για 5 χρόνια εσωτερικά.
Χρώμα: διάφανο.
Κατανάλωση: 1l /25-50m² ανά στρώση, ανάλογα με τις διαστάσεις των πλακιδίων και 
το πλάτος του αρμού.

500ml
(ΝΤ1602)

15 - 5,90

1lt
(ΝΤ1601)

15 9,40 9,40

DUROSTICK ΞΥΣΤΡΑ ΑΡΜΩΝ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ
Ξύστρα αφαίρεσης αρμόστοκων πλακιδίων, εξαιρετικής αντοχής, με εργονομική πλα-
στική λαβή. Διαθέτει δύο σκληρές λάμες, με δυνατότητα αφαίρεσης της μίας για στενό-
τερους αρμούς. ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΕΙ  λεκιασμένους και αποχρωματισμένους αρμόστοκους 
(σύνηθες φαινόμενο, ιδιαίτερα στα δάπεδα): Αν οι αρμόστοκοι έχουν ‘χάσει’ το αρχι-
κό τους χρώμα, ξύνουμε επιφανειακά και καθαρίζουμε με βρεγμένο σφουγγάρι. Αφού 
στεγνώσουν, εφαρμόζουμε αδιαβροχοποιητικό αρμών πλακιδίων D-16 YDROSTOP.
ΑΠΟΚΑΘΙΣΤΑ ΑΡΜΟΥΣ: Αν οι αρμόστοκοι είναι φθαρμένοι και παρουσιάζουν σκασίματα 
ή θρυμματίζονται, τότε, αφαιρούμε τους παλαιούς τσιμεντοειδούς βάσης αρμόστοκους 
με την ξύστρα σε βάθος 2-3mm ή 3-5mm αν είναι κατεστραμμένοι. 
Επαναπροσδιορίζουμε την τελική απόχρωση, επιλέγοντας έναν από τους τρεις τσιμε-
ντοειδείς ΥΑΛΩΔΕΙΣ ΑΡΜΟΣΤΟΚΟΥΣ (0-3mm, 1-10mm, 5-20mm) ή τον ΕΥΚΑΜΠΤΟ & 
ΕΛΑΙΟΑΠΩΘΗΤΙΚΟ ΑΡΜΟΣΤΟΚΟ 1-8mm ή τον εποξειδικό DUROPOXY που καθαρίζεται 
εύκολα και γρήγορα μόνο με νερό.

ΒLISTER
(ΞΥΑΦΑ50)

6 - 4,30

DUROSTICK D-29 SPOT FREE
Αδιαβροχοποιητικό, ελαιοαπωθητικό
εμποτισμού πλακιδίων & γρανιτών 
Ειδικό αδιαβροχοποιητικό και ελαιοαπωθητικό σιλοξανικής βάσης. Έτοιμο προς χρή-
ση, σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Η μικρομοριακή δομή του, επιτρέπει την 
υψηλή διεισδυτικότητά του σε απορροφητικά μη σμαλτωμένα πλακίδια, γρανίτες ματ και 
γυαλιστερούς, φυσικό c  κ.ά.,  χωρίς να αλλάζει η απόχρωσή τους. Μετά την εφαρμο-
γή του δημιουργείται ένα αόρατο φιλμ προστασίας που δεν ξεφλουδίζει και δεν γλιστρά 
(καθιστά τις επιφάνειες αντιολισθητικές). Αποτρέπει’ την απορρόφηση λεκέδων από 
λάδι, κρασί, αναψυκτικό, καφέ,  μελάνι, ρύπους από κατοικίδια ζώα, καθώς και ατμοσφαι-
ρικούς ρύπους, λασποβροχή κ.ά.
Χρώμα: διάφανο.
Κατανάλωση: 100-150ml/m² ανά στρώση. 

1lt
(ΝΤ2901)

15 14,80 14,80 

4lt
(ΝΤ2904)

6 13,80 55,20 
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1. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ  ΑΡ ΑΡΩΝ

KAT ΓΟΡΙΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ: Ε

1.4  Υλικά τοποθέτησης - προστασίας & συντήρησης πλακιδίων και μαρμάρων

ΠΡΟΪΟΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
(Κωδικός)

ΤΕΜ./
ΚΙΒ.

€/lt,kg €/ΣΥΣΚ.

WATERPROOF 400
Διάφανο βερνίκι αλειφατικής πολυουρίας 2 συστατικών
Υψηλών επιδόσεων, διάφανο πολυασπαρτικό βερνίκι αλειφατικής βάσης (ψυχρή πολυ-
ουρία) 2 συστατικών, γρήγορης ωρίμανσης, με αντοχή στην U  ακτινοβολία. 
Είναι ιδανικό για τη στεγάνωση και προ στασία εσωτερικών και εξωτερικών, επαγγελμα-
τικών και οικιακών χώρων, όπως εγκα ταστάσεις παραγωγής, δάπεδα γκαράζ, αποθή-
κες, μπαρ, εκθεσιακούς χώρους, κερκί δες γηπέδων, ταράτσες, βεράντες κλπ. καθώς 
και όπου είναι απαραίτητη η άμεση πα ράδοση του χώρου προς χρήση.
Εφαρμόζεται σε κεραμικά πλακίδια, πέτρες και επιφάνειες διακοσμημένες με υαλοψη-
φίδες ITRO YBRID. Προστατεύει τα διακοσμητικά χαλα ζιακά δάπεδα UARTZ DECO 
από την ηλιακή ακτινοβολία και τις καταπονήσεις, ιδιαίτερα στις εξωτερικές επιφάνειες. 
Εξαιρετικό για την προστασία τεχνοτροπιών που έχουν δημιουργηθεί μέσω του συστήμα-
τος τεχνοτροπίας 3D COLLECTION SYSTEM, σε δάπεδα ή τοίχους, ιδιαίτερα σε μικρές επι-
φάνειες (2-4m2). Πριν την εφαρμογή του σε γυαλιστερές επιφάνειες (πλακίδια, γρανίτες, 
εποξειδικές βαφές) συνιστάται η εφαρμογή του TILE PRIMER για την αύξηση της πρόσφυ-
σης, τη σταθεροποίηση και την προστασία από τυχόν αποκόλλησή του. Επιπλέον, η προ-
σθήκη του ANTISLIP ADDITI E POWDΕR, σε ποσοστό 2% κατά βάρος (για πλακί δια) και 4% 
(για πέτρες), προσδίδει αντιολισθηρή επιφάνεια στα δάπεδα, ακόμη και όταν βρέχονται. 
Κατατάσσεται ως προστατευτικό επιφανειών σκυροδέματος κατά EN 1504-2.
Χρώμα: διάφανο.
Κατανάλωση: 250-350gr/m² ανά στρώση, ανάλογα με την απορροφητικότητα της 
επιφάνειας.

GLOSS
750gr 
(Α+Β) 

(381gr + 369gr)
(ΝΤΓΑΠ40075)

6 - 26,25 

GLOSS
5kg 

(Α+Β) 
(2,54kg + 2,46kg)
(ΝΤΓΑΠ40005)

- 28,00 140,00 
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DUROSTICK TILE PRIMER*
Αστάρι πρόσφυσης για κεραμικά  
γυαλιστερά πλακίδια 
Έτοιμο προς χρήση, διαφανές, υψηλών επιδόσεων ενισχυτικό πρόσφυσης, ενός συ-
στατικού. Ιδανικό ως υπόστρωμα, για την αύξηση της πρόσφυσης, τη σταθεροποίηση 
και την προστασία από τυχόν αποκόλληση, του βερνικιού πολυουρίας 2 συστατικών 
WATERPROO  400, αλλά και άλλων βερνικιών, όταν αυτά πρόκειται να εφαρμοστούν 
σε υαλώδεις επιφάνειες. Χρησιμοποιείται ως ενισχυτικό πρόσφυσης και ενεργοποι-
ητής επιφάνειας σε υαλωμένα πλακίδια, γυαλιστερούς γρανίτες και εποξειδικές βα-
φές. Κατάλληλο για εφαρμογή σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, διακρίνεται 
για την υψηλή απόδοση και την ευκολία και ταχύτητα εφαρμογής του.
Κατατάσσεται ως προστατευτικό επιφανειών σκυροδέματος (c) κατά EN 1504-2  
(αρχή 1/IP/προστασία έναντι διεισδύσεων).  Χρώμα: διάφανο.
Κατανάλωση: Περίπου 60-80ml/m2, ανάλογα με την απορροφητικότητα του υποστρώματος. 

1lt 
(ΤΙΠΡ01)

15 15,00 15,00

3,5lt 
(ΤΙΠΡ35)

6 13,00 45,50

ANTISLIP ADDITIVE POWDER
Αντιολισθητικά σφαιρίδια για βερνίκια προστασίας δαπέδων
Υψηλών επιδόσεων αντιολισθητικό υλικό. Προστίθεται σε κάθε τύπο βερνικιού δαπέ-
δου, ενός ή δύο συστατικών, νερού ή διαλύτου. Απαραίτητο ως πρόσθετο βερνικιών 
όταν αυτά εφαρμόζονται σε βατές, βρεχόμενες επιφάνειες, σε εσωτερικούς και εξω-
τερικούς χώρους. Με την προσθήκη του, διασφαλίζεται σταθερότητα στο περπάτημα και 
μειώνεται στο ελάχιστο η πιθανότητα ατυχημάτων. 
Χρησιμοποιείται σε δάπεδα, σκαλοπάτια, διαδρόμους, ράμπες, περιμετρικά πισίνας 
(επιχείλια), σε επενδύσεις με πλακίδια, πατητές τσιμεντοκονίες, πλάκες Καρύστου, 
Πηλιορεί τικες και όπου αλλού κρίνεται απαραίτητη η εφαρμογή βερνικιού προστασίας. 
Προ τείνεται και για χρήση σε χώρους στάθμευσης (γκαράζ), πλυντήρια αυτοκινήτων κλπ. 
Χρώμα: ημιδιάφανο.
Κατανάλωση: 2% έως 4% κατά βάρος, ανάλογα με την αδρότητα που θέλουμε να προσ-
δώσουμε στο βερνίκι.

150gr 
(ΑΝΣΛΑΠ150)

12 - 7,90

Υψηλών επιδόσεων αντιολισθητικό υλικό. Προστίθεται σε κάθε τύπο βερνικιού δαπέ-

Χρησιμοποιείται σε δάπεδα, σκαλοπάτια, διαδρόμους, ράμπες, περιμετρικά πισίνας 

Χρώμα: 

*Διατίθεται μόνο για επαγγελματική χρήση.
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KAT ΓΟΡΙΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ: Α

1.4  Υλικά τοποθέτησης - προστασίας & συντήρησης πλακιδίων και μαρμάρων

ΠΡΟΪΟΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

(Κωδικός)

ΤΕΜ./ 
Ε.ΠΑΛ./

ΚΙΒ. 
€/kg,lt   €/ΣΥΣΚ.

DUROSTICK D-23 
Κόλλα μαρμάρων & γρανιτών
Τσιμεντοειδής, λευκή, πολυμερική, αντιπαγετική κόλλα. Έχει ισχυρή πρόσφυση και 
υψηλή αρχική και τελική συγκολλητική δύναμη. Δεν λεκιάζει τα λευκά και ανοιχτόχρω-
μα μάρμαρα. Είναι κατάλληλη για επιστρώσεις μαρμάρων και γρανιτών σε τοίχους, 
δάπεδα, σκάλες, σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.
Είναι ιδανική για επενδύσεις σκαπιτσαριστών μαρμάρων και πετρών σε καλύψεις όψεων. 
Παρέχει άριστη συγκόλληση σε κανονικές και ακανόνιστες πλάκες δαπέδων που υπό-
κεινται σε ιδιαίτερη καταπόνηση. Εάν αναμειχθεί με ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΓΑΛΑΚΤΩΜΑ ή D-20 της 
DUROSTICK στο νερό ανάμειξης σε αναλογία D-20:νερό 1:2 ή DUROMAX σε αναλογία 
1:5, αυξάνει την ελαστικότητά της και γίνεται κατάλληλη και για ορθομαρμάρωση ύψους 
3m και πάχους 1-3cm, αποφεύγοντας έτσι τα τζινέτια (μεταλλική στερέωση). 
Eπιπλέον, κατάλληλη και για συγκόλληση μαρμάρων και πλακών σε συστολοδιαστελόμενα 
υποστρώματα σε εξωτερικούς χώρους, αλλά και σε ενδοδαπέδια θέρμανση. 
Κατατάσσεται στην κατηγορία C2T κατά ΕΝ 12004. Χρώμα: λευκό.
Κατανάλωση: 4-7kg/m², ανάλογα με το μέγεθος του δοντιού της σπάτουλας, την ομα-
λότητα της επιφάνειας και τις διαστάσεις των μαρμάρων και των πλακών.

25kg
(NT2325)  

παλ.1.500kg
60 0,52 13,00

BIOCLEAN 
Βιοδιασπώμενο καθαριστικό γυαλισμένων μαρμάρων
Βιοδιασπώμενο καθαριστικό, χωρίς αμμωνία, φω σφορικά άλατα και πετρελαϊκά πα-
ράγωγα, βάσει της νομοθεσίας ΕΚ 648/2004 που διέπει τα απορρυπα ντικά όσον 
αφορά τη βιοδιασπασιμό τητά τους.  καθαριστική του δράση δεν επηρεάζει επιφάνειες 
πλακιδίων, γρανιτών, μωσαϊκών, γυαλισμένων μαρμάρων και των αρμών τους, ακόμη και 
όταν χρησιμοποιείται σε καθημερινή βάση. Δεν καταστρέφει ευαίσθητες επιφάνειες, 
όπως lis l , φυσικό c , ασβεστολιθικές πέτρες κλπ. Αφαιρεί με ένα ψέκασμα, δρώ-
ντας εντός λίγων λεπτών, κρασί, αναψυκτικά τύπου c la, αίμα, μαρκαδόρο και ρύπους 
κατοικιδίων. Αφαιρεί το κιτρίνισμα’ σε παλαιά μάρμαρα και γρανίτες. Απομακρύνει 
συσσωρευμένους ατμοσφαιρικούς ρύπους από όψεις κτιρίων επενδυμένων με μάρμαρα 
και διακοσμητικά φυσικά ή τεχνητά τούβλα. 
Απαραίτητο σε κατοικίες, κοινόχρηστους και επαγγελματικούς χώρους, εστιατόρια, 
ξενοδοχεία, νοσοκομεία, κοινόχρηστες τουαλέτες κ.ά. 
Κατανάλωση: 1l /12-14m2 επιφάνειας.

750ml
(ΚΑAP01)

12 - 4,30

5lt
(ΚΑAP05)

- 4,00 20,00

20lt
(ΚΑAP20)

(ΕΙΔΙΚΗ 
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ)

- 3,375 67,50

ID: 96.4.005
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NANO PROOF ΜΑRMO DS-275
Yδαταπωθητικό & ελαιοαπωθητικό μαρμάρων και γρανιτών
Υδαταπωθητικό και ελαιοαπωθητικό προϊόν νανοτεχνολογίας, κατάλληλο για την προ-
στασία μαρμάρων, γρανιτών και άλλων υλικών με εξαιρετικά μικρή απορροφητικότητα. 

οσμο, υδα τικής βάσης, κατάλληλο για εφαρμογή σε τοίχους και δάπεδα, σε εσωτε-
ρικούς ή και εξωτερικούς χώρους. 
Το NANO PROO  MARMO DS-275, δεν δημιουργεί επιφανειακό φιλμ, δεν  ξεφλουδίζει 
και δεν κιτρινίζει. Ανθεκτικό στην υπεριώδη ηλιακή ακτινοβολία, τις απότομες  
θερμοκρασιακές μεταβολές, τη διαρκή υγρασία και τον παγετό, θωρακίζει τις επιφά-
νειες και ‘αποτρέπει’ τον αποχρωματισμό τους.
Χρώμα: λευκό (γίνεται διάφανο όταν στεγνώσει).
Κατανάλωση: 1l /12-18m², ανάλογα με την απορροφητικότητα της επιφάνειας.

750ml
(ΝΤΝM01)

15 - 12,90

3,5lt
(ΝΤΝM35)

6 13,20 46,20

18lt
(ΝΤΝM18)

- 12,00 216,00

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα προϊόντα που επισημαίνονται ως (ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ), διατίθενται εντός τριών (3) ημερών από τη λήψη της παραγγελίας. 
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1. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ  ΑΡ ΑΡΩΝ

KAT ΓΟΡΙΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ: Α

DUROSTICK D-25
Αυτογυάλιστη παρκετίνη μαρμάρων, ματ γρανιτών & cotto
Αυτογυάλιστο υγρό, με βάση το κερί και ειδικά πολυμερή. Προσφέρει εξαιρετική λάμψη 
και προστασία σε παλιά ή νέα μάρμαρα, ματ γρανίτες και c , αναδεικνύο ντας την αι-
σθητική τους. Δημιουργεί μία διάφανη μεμβράνη προστασίας, είναι αντιολισθητικό, αντι-
στατικό και έχει ευχάριστο άρωμα. Συνιστάται ιδιαίτερα σε παλιά μάρμαρα και μωσαϊκά, 
διότι επαναφέρει τη χαμένη τους λάμψη. Είναι κατάλληλο για εσωτερικούς και εξωτερι-
κούς χώρους, καθώς επίσης και για προσόψεις κτιρίων, μνημεία, αγάλματα κ.ά.
Χρώμα: λευκό (γίνεται διάφανο όταν στεγνώσει).
Κατανάλωση: 1l /8-12m², ανάλογα με την επιφάνεια.

1lt
(ΝΤ2501)

15 5,90 5,90

5lt
(ΝΤ2505)

- 5,00 25,00

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα προϊόντα που επισημαίνονται ως (ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ), διατίθενται εντός τριών (3) ημερών από τη λήψη της παραγγελίας.

DUROSTICK D-22
Αδιαβροχοποιητικό, ελαιοαπωθητικό  
μαρμάρων & γρανιτών
Αδιαβροχοποιητικό και ελαιοαπωθητικό διάφανο ματ υγρό, σιλοξανικής βάσης, με 
υψηλή διεισδυτική ικανότητα (micr  c n l g ). Μετά την εφαρμογή του δημιουργεί-
ται ένα αόρατο φιλμ προστασίας που δεν ξεφλουδίζει, δεν κιτρινίζει και δεν γλιστρά.
‘Αποτρέπει’ την απορρόφηση λεκέδων από λάδι, κρασί, αναψυκτικό, μελάνι, σκου-
ριές, ρύπους κατοικιδίων ζώων, ατμοσφαιρικούς ρύπους κ.ά.
Εφαρμόζεται σε επενδύσεις από μάρμαρο και γρανίτες, σε κά θετες (όψεις κτιρίων) 
ή οριζόντιες, εσωτερικές ή εξωτερικές επιφάνειες και ‘εμποδίζει  για τουλάχιστον  
4 χρόνια την απορρόφηση των ατμοσφαιρικών ρύπων, με αποτέλεσμα τον  ευκολότερο 
καθαρισμό τους. Είναι απα ραίτητο σε πάγκους κουζίνας και μπάνιου, σκαλοπάτια, 
 βό τσαλα κάθε μεγέθους και χρώματος.
Προστατεύει τις επιφάνειες από την απορρόφηση λεκέδων σε γυαλισμένα ή αγυάλιστα 
μάρμαρα, σε βεράντες ή εσωτερικούς χώρους, μετά το πότισμα φυτών σε γλάστρες.
Προστατεύει μνημεία, αγάλματα κ.ά.
Χρώμα: διάφανο.
Κατανάλωση: 100-150ml/m² ανά στρώση.

1lt
(ΝΤ2201)

15 15,60 15,60

2,5lt
(ΝΤ2225)

6 14,40 36,00

ΠΡΟΪΟΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
(Κωδικός)

ΤΕΜ./
ΚΙΒ.

€/lt €/ΣΥΣΚ.

1.4  Υλικά τοποθέτησης - προστασίας & συντήρησης πλακιδίων και μαρμάρων

DUROSTICK D-21
Καθαριστικό αγυάλιστων μαρμάρων
Ισχυρότατο, όξινο καθαριστικό αγυάλιστων μαρμάρων και μωσαϊκών (*).
Δρα άμεσα και αποτελεσματικά, με ελάχιστο τρίψιμο.
Απομακρύνει λεκέδες που προέρχονται από το πότισμα γλαστρών σε βεράντες, σε 
εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους που είναι επενδυμένοι με λευκά ή χρωματιστά 
μάρμαρα. Καθαρίζει ρύπους από κατοικίδια ζώα, καυσαέρια, σκουριές από κάγκελα, 
λεκέδες από καπνιά, λάδια, λίπη, κρασί, καφέ, μελάνι, αναψυκτικά κ.ά.
Απαιτείται δοκιμαστική χρήση πριν την εφαρμογή του σε χρωματιστά μάρμαρα.
Ξεπλένεται με άφθονο νερό μετά τη χρήση.
Κατανάλωση: 1l /5-6m2 επιφάνειας.

(*) Σε γυαλισμένα μάρμαρα συνιστάται η εφαρμογή του Βιοδιασπώμενου καθαρι-
στικού γυαλισμένων μαρμάρων της σειράς BIOCLEAN.

1lt
(ΝΤ2101)

15 4,20 4,20

5lt
(ΝΤ2105)

- 3,20 16,00

20lt
(ΝΤ2120)

(ΕΙΔΙΚΗ 
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ)

- 2,85 57,00
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2. ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΑ  ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΑ

DUROWOOD DS POLYMER
Ελαστομερές σφραγιστικό & συγκολλητικό για ξύλινες επιφάνειες
Ελαστικό σφραγιστικό και συγκολλητικό νέας τεχνολογίας, άοσμο, χωρίς διαλύτες. Διατίθεται σε 10 επιλεγμένες αποχρώ-
σεις ξύλου που δεν μεταβάλλονται με την πάροδο του χρόνου. Προσφύεται σε κάθε τύπο ξύλου χωρίς αστάρι, προσφέ-
ροντας άρρηκτη και ελαστική σφράγιση που δεν επηρεάζεται από την υγρασία. Είναι κατάλληλο για στοκάρισμα ξύλινων 
σοβατεπί και παρκέτων στα σημεία συμβολής τους. Σφραγίζει ρωγμές μεταξύ των αρμών των ξύλινων παρκέτων, καθώς 
και τους αρμούς που προκύπτουν κατά την τοποθέτησή τους με ανόμοια υλικά, όπως μάρμαρα, κεραμικά πλακίδια κλπ.
Ιδανικό για την τοποθέτηση ξύλινων αρμοκάλυπτρων περιμετρικά πορτών, παραθύρων και οροφών, αποφεύγοντας το κάρφωμα.
Κατανάλωση: Ενδεικτικά μία φύσιγγα 340gr καλύπτει 8,6 τρέχοντα μέτρα αρμού διαστάσεων 6 6mm.

Αποκλίσεις που υπάρχουν μεταξύ χρωματολογίου και τελικού αποτελέσματος, οφείλονται στην αδυναμία πιστότητας στην εκτύπωση.

2.1  Σφραγιστικά υλικά σιλικόνης - πολυουρεθάνης & ακρυλικής βάσης

ΠΡΟΪΟΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

(Κωδικός)
ΤΕΜ./ 
ΚΙΒ.

€/ΣΥΣΚ.

DUROSTICK ΣΙΛΙΚΟΝΗ
Aνθεκτική στη μούχλα
Σιλικόνη μεγάλης ελαστικότητας, με ισχυρή πρόσφυση σε μη πορώδεις επιφάνειες. 
Αντιστέκεται στους μύκητες, στις αντίξοες καιρικές συνθήκες και στην U  ακτινοβο-
λία, ενώ είναι ανθεκτική και σε απορρυπαντικά, οξέα και αλμυρό νερό.
Σταθεροποιείται γρήγορα αντιδρώντας με την υγρασία, παρουσιάζει εξαιρετική  
συγκολλητική δύναμη και μακροχρόνια αντοχή ακόμη και σε αρμούς έντονης κινητικό-
τητας, χωρίς να ‘σκάει’ ή να ξεφλουδίζει. 
Χρησιμοποιείται χωρίς αστάρι σε υλικά όπως πορσελάνη, γυαλί, κεραμικά,  εμαγιέ, 
πολυεστέρα, ανοξείδωτα ή ανοδιωμένα αλουμίνια, βερνικωμένα ξύλα, για τη 
 σφράγιση αρμών πλάτους 3-40mm, σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.
Κατανάλωση: Ενδεικτικά μία φύσιγγα 280ml καλύπτει 8 τρέχοντα μέτρα αρμού 
διαστάσεων 6 6mm. 

ΔΙΑΦΑΝΗ 80ml
(ΣΙ2280)

25 1,90 

ΔΙΑΦΑΝΗ 280ml 
(ΣΙ2030)

25 3,60

ΛΕΥΚΗ 80ml
(ΣΙ2281)

25 1,90 

ΛΕΥΚΗ 280ml
(ΣΙΛE30)

12 3,60

ΜΑΥΡΗ 280ml
(ΣΙΜΑ30)

12 3,60

ΚΑΦΕ 280ml
(ΣΙΚΑ30)

12 3,60

ΓΚΡΙ 280ml
(ΣΙΓΚ30)

12 3,60

KAT ΓΟΡΙΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ: Α

SILVER GRAY 340gr (ΓΟΠΟ01) 6 3,20 

ΚΕΛΕΜΠΕΚΙ 340gr (ΓΟΠΟ02) 6 3,20 

OREGON 340gr (ΓΟΠΟ03) 6 3,20 

ΟΞΙΑ 340gr (ΓΟΠΟ04) 6 3,20 

ΔΡΥΣ 340gr (ΓΟΠΟ05) 6 3,20 

ΚΕΡΑΣΙΑ 340gr (ΓΟΠΟ06) 6 3,20 

ΚΑΡΥΔΙΑ ΑΝΟΙΧΤΗ 340gr (ΓΟΠΟ07) 6 3,20 

ΜΑΟΝΙ ΑΝΟΙΧΤΟ 340gr (ΓΟΠΟ08) 6 3,20 

ΜΑΟΝΙ ΣΚΟΥΡΟ 340gr (ΓΟΠΟ09) 6 3,20 

WENGE 340gr (ΓΟΠΟ10) 6 3,20 

ΑΠΟΧΡΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
(Κωδικός)

ΤΕΜ./
ΚΙΒ.

€/ΣΥΣΚ. ΑΠΟΧΡΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
(Κωδικός)

ΤΕΜ./
ΚΙΒ.

€/ΣΥΣΚ.

ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΟ DUROWOOD DS POLYMER 10 ΑΠΟΧΡΩΣΕΩΝ ΞΥΛΟΥ

ΠΡΟΪΟΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

DUROSTICK ΟΥΔΕΤΕΡΗ ΣΙΛΙΚΟΝΗ
Σιλικόνη για μόνιμη εμβάπτιση σε νερό
Σιλικόνη ουδέτερης ωρίμανσης για σφραγίσεις που υπόκεινται σε μόνιμη 
εμβάπτιση σε νερό. Έχει υψηλή πρόσφυση στα περισσότερα υλικά (όμοια και ανόμοια), χω-
ρίς αστάρι και άριστη αντοχή στη γήρανση. Είναι ιδανική για σφράγιση αρμών σε πισίνες στο 
εσωτερικό τους και περιμετρικά, καθώς και στα σχαράκια και τα σποτάκια που τοποθετού-
νται σε αυτές. Συνιστάται για στερέωση επαργυρωμένων καθρεπτών, καθώς και για ενυ-
δρεία. Κατάλληλη για σφράγιση στην εξωτερική πλευρά των κουφωμάτων (αλουμινίου ή 
P C) ανάμεσα στο προφίλ και τη μαρμαροποδιά ή τον τοίχο. Διάφανη, δεν επιδέχεται βαφή.
Κατανάλωση: Ενδεικτικά μία φύσιγγα 280ml καλύπτει 8 τρέχοντα μέτρα αρμού δια-
στάσεων 6 6mm.

ΔΙΑΦΑΝΗ 280ml
(ΣΙΟΥ28)

12 6,00
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DUROSTICK DS POLYMER
Ελαστομερές σφραγιστικό & συγκολλητικό πολλαπλών χρήσεων
Ελαστικό σφραγιστικό και συγκολλητικό υλικό νέας τεχνολογίας. οσμο, χωρίς διαλύτες, σε 32 επιλεγμένες αποχρώσεις.
Διαθέτει υψηλή συγκολλητική δύναμη και ελαστικότητα, αντοχή στην U  ακτινοβολία, την υγρασία, το όξινο και αλκα-
λικό περιβάλλον. Δεν κιτρινίζει, παραμένει ελαστικό σε βάθος χρόνου και προσφύεται σε πορώδεις επιφάνειες χω-
ρίς αστάρι. Ιδανικό για στεγανοποίηση αρμών σε έπιπλα κουζίνας και αλουμινοκατασκευές (σφράγιση περιμετρικά σε 
κουφώματα από σίδερο, αλουμίνιο και ξύλο), καθώς και για αρμολόγηση της συμβολής σοβατεπί με πλακάκι δαπέδου.  
Κατάλληλο για σφράγιση αρμών σε τοίχους από γυψοσανίδα, τσιμεντοσανίδα, σοβά, πολυκαρμπονικά φύλλα, αλλά και για 
τη δημιουργία εκθετηρίων με πάνελ από νοβοπάν. Εξαιρετική, ασφαλής συγκόλληση καθρεπτών σε μπάνια.
Κατανάλωση: Ενδεικτικά μία φύσιγγα 340gr καλύπτει 8,6 τρέχοντα μέτρα αρμού διαστάσεων 6 6mm.

Αποκλίσεις που υπάρχουν μεταξύ χρωματολογίου και τελικού αποτελέσματος, οφείλονται στην αδυναμία πιστότητας στην εκτύπωση.

2.1  Σφραγιστικά υλικά σιλικόνης - πολυουρεθάνης & ακρυλικής βάσης

KAT ΓΟΡΙΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ: Α

ΛΕΥΚΟ 340gr (ΝΤΣΠ01) 6 3,20 

ΜΠΕΖ 340gr (ΝΤΣΠ02) 6 3,20 

ΑΝΕΜΩΝH 340gr (ΝΤΣΠ03) 6 3,20 

ΜΠΑΧΑΜΑ 340gr (ΝΤΣΠ04) 6 3,20 

ΜΑΝΩΛΙΑ 340gr (ΝΤΣΠ05) 6 3,20 

ΡΟΔΑΚΙΝΙ 340gr (ΝΤΣΠ06) 6 3,20 

ΚΕΡΑΜIΔΙ ΑΝΟΙΧΤΟ 340gr (ΝΤΣΠ07) 6 3,20 

ΚΕΡΑΜΙΔΙ 340gr (ΝΤΣΠ08) 6 3,20 

ΚΑΦΕ ΑΝΟΙΧΤΟ 340gr (ΝΤΣΠ09) 6 3,20 

ΣΟΚΟΛΑΤΙ 340gr (ΝΤΣΠ10) 6 3,20 

TERRACOTTA 340gr (ΝΤΣΠ11) 6 3,20 

ΚΑΦΕ ΣΚΟΥΡΟ 340gr (ΝΤΣΠ12) 6 3,20 

ΩΧΡΑ 340gr (ΝΤΣΠ13) 6 3,20 

ΚΙΤΡΙΝΟ 
(ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ)

340gr (ΝΤΣΠ14) 6 3,20 

ΛΕΜΟΝΙ
(ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ)

340gr (ΝΤΣΠ15) 6 3,50 

ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ
(ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ)

340gr (ΝΤΣΠ16) 6 3,50 

IVORY 340gr (ΝΤΣΠ17) 6 3,20 

ΤΑΜΠΑΚΟ 340gr (ΝΤΣΠ18) 6 3,20 

ΠΡΑΣΙΝΟ 
(ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ)

340gr (ΝΤΣΠ19) 6 3,20 

ΤΡΙΦΥΛΛΙ 
(ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ)

340gr (ΝΤΣΠ20) 6 3,20 

ΓΚΡΙ ΑΡΖΑΝ 340gr (ΝΤΣΠ21) 6 3,20 

ΓΚΡΙ ΑΝΟΙΧΤΟ 340gr (ΝΤΣΠ22) 6 3,20 

ΓΚΡΙ ΣΚΟΥΡΟ 340gr (ΝΤΣΠ23) 6 3,20 

ΜΑΥΡΟ 340gr (ΝΤΣΠ24) 6 3,20 

ΓΑΛΑΖΙΟ 
(ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ)

340gr (ΝΤΣΠ25) 6 3,20 

ΜΕΝΤΑ
(ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ)

340gr (ΝΤΣΠ26) 6 3,20 

ΜΠΛΕ
(ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ)

340gr (ΝΤΣΠ27) 6 3,20 

ΑΙΓΑΙΟ
(ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ)

340gr (ΝΤΣΠ28) 6 3,20 

ΡΟΖ
(ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ)

340gr (ΝΤΣΠ29) 6 3,20 

ΒΙΟΛΕΤΙ
(ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ)

340gr (ΝΤΣΠ30) 6 3,20 

ΦΟΥΞΙΑ
(ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ)

340gr (ΝΤΣΠ31) 6 3,50 

ΚΟΚΚΙΝΟ
(ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ)

340gr (ΝΤΣΠ32) 6 3,50 

ΑΠΟΧΡΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
(Κωδικός)

ΤΕΜ./
ΚΙΒ.

€/ΣΥΣΚ. ΑΠΟΧΡΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
(Κωδικός)

ΤΕΜ./
ΚΙΒ.

€/ΣΥΣΚ.

ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΟ DS POLYMER 32 ΑΠΟΧΡΩΣΕΩΝ (ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΣ ΤΩΝ ΑΡΜΟΣΤΟΚΩΝ DUROSTICK)  

ΠΡΟΪΟΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα προϊόντα που επισημαίνονται ως (ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ), διατίθενται εντός τριών (3) ημερών από τη λήψη της παραγγελίας.
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2. ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΑ  ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΑ

2.1  Σφραγιστικά υλικά σιλικόνης - πολυουρεθάνης & ακρυλικής βάσης

ΠΡΟΪΟΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

(Κωδικός)
ΤΕΜ./ 
ΚΙΒ.

€/ΣΥΣΚ.

KAT ΓΟΡΙΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ: Α

DUROFLEX-PU MARINE ADHESIVE
Πολυουρεθανική συγκολλητική μαστίχη
Πολυουρεθανικό, ελαστικό συγκολλητικό υψηλών μηχανικών αντοχών, ανθεκτικό στο 
θαλασσινό νερό, τα όξινα ή αλκαλικά καθαριστικά, καθώς και τα πετρελαιοειδή. Πα-
ρουσιάζει υψηλή αντίσταση στην κρούση και αντοχή στις θερμοκρασιακές μεταβολές. 
Ωριμάζει από την ατμοσφαιρική υγρασία και έχει μεγάλη διάρκεια ζωής. 
Είναι κατάλληλο για τη συγκόλληση ξύλινων επενδύσεων από TEAK ή IROCO επάνω 
σε GEL COAT σκαφών, χωρίς αστάρι. Επιπλέον, δημιουργεί άρρηκτη και ελαστική συ-
γκόλληση σε πλήθος όμοιων και ανόμοιων υλικών, στη ναυπηγική, σε διάφορες οικο-
δομικές εφαρμογές, καθώς και σε κατασκευές c n ain rs, μεταλλικών αρμών αυτο-
κινήτου κλπ.
Χρώμα: γκρι.
Κατανάλωση: Ανάλογα με το πάχος που απαιτείται για τη συγκόλληση και τη μέθοδο 
εφαρμογής. Για εφαρμογή με οδοντωτή σπάτουλα ενδεικτικά αναφέρεται ότι για πά-
χος 2mm η κατανάλωση ανέρχεται στα 600ml/m2 και για πάχος 4mm η κατανάλωση 
ανέρχεται στα 1200ml/m2.

300ml
ΦΥΣΙΓΓΑ

(ΝΤΦΛΜΑ30)
12 6,00 

600ml
ΣΑΛΑΜΙ

(ΝΤΦΛΜΑ60)
15 8,50 

DUROSIL FIRE
Πυράντοχη σιλικόνη υψηλής  
θερμοκρασιακής αντοχής έως +300 C
Σιλικόνη για ελαστικές σφραγίσεις και συγκολλήσεις που υπόκεινται σε μεγάλη θερ-
μική καταπόνηση. Είναι ανθεκτική έναντι πολλών χημικών ουσιών και έχει άριστη πρό-
σφυση σε λαμαρίνα, σίδερο και ανοξείδωτα μέταλλα. Αντέχει σε λάδια, γράσο, βαλ-
βολίνες, νερό, αντιψυκτικό υγρό. Ιδανική για φλάντζες μηχανών (αυτοκινήτων, μοτο-
σικλετών, σκαφών κ.ά.), αντλιών, για καπάκια βαλβίδων, για σωλήνες εξάτμισης, για 
φθαρμένες κυψέλες ψυγείων αυτοκινήτων που παρουσιάζουν διαρροές κ.ά. 
Αποτρέπει το ‘κάπνισμα’ σε σημεία συναρμογής μπουριών με ξυλόσομπες.
Χρώμα: κόκκινο.
Κατανάλωση: Ενδεικτικά μία φύσιγγα 310ml καλύπτει 8 τρέχοντα μέτρα αρμού 
διαστάσεων 6 6mm.

80ml
BLISTER
(ΝΤΣΦ80)

12 3,90

310ml
ΦΥΣΙΓΓΑ
(ΝΤΣΦ31)

12 7,20

MS-POLYMER MARINE
Ελαστικό σφραγιστικό ξύλινων καταστρωμάτων 
για ναυπηγικές εργασίες
Ελαστικό, μαύρο σφραγιστικό και συγκολλητικό, με εξαιρετική αντοχή σε θαλασ-
σινό νερό και U  ακτινοβολία. Η τεχνολογία του MS υβριδικού πολυμερούς τρο-
ποποιημένου σιλανίου καλύπτει τις ανάγκες μεγάλου εύρους σφραγίσεων και 
 στεγανοποιήσεων. Παρέχει υψηλές μηχανικές αντοχές και ισχυρή πρόσφυση,  χωρίς 
να επηρεάζεται από την έκθεση στον ήλιο ή τα άλατα. Αντέχει σε θερμοκρασιακές με-
ταβολές από -40°C έως +120°C. Δεν χρειάζεται αστάρωμα σε σταθερές  επιφάνειες, 
ενώ είναι θιξοτροπικό, χωρίς να ‘κρεμάει’. Λειαίνεται και δεν ξεβάφει. Μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί σε σφραγίσεις αρμών ξύλινων καταστρωμάτων γιοτ, πλοίων.
Συνιστάται και για σφραγίσεις αρμών ξύλινων δαπέδων σε οικίες σε εσωτερικούς και 
εξωτερικούς χώρους και ιδιαίτερα σε πισίνες, σάουνες, κέντρα άθλησης κ.ά.
Χρώμα: μαύρο.
Κατανάλωση: Ενδεικτικά μία φύσιγγα 300ml καλύπτει 8,6 τρέχοντα μέτρα αρμού 
διαστάσεων 6 6mm.

300ml
ΦΥΣΙΓΓΑ

(ΣΜΠΟΜΑ30)
12 10,40

 

600ml
ΣΑΛΑΜΙ

(ΣΜΠΟΜΑ60)
15 18,40
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2.1  Σφραγιστικά υλικά σιλικόνης - πολυουρεθάνης & ακρυλικής βάσης

ΠΡΟΪΟΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

(Κωδικός)
ΤΕΜ./ 
ΚΙΒ.

€/ΣΥΣΚ.

DUROSTICK FIREPROOF 
Πυράντοχο σφραγιστικό έως +1.200 C
Πυράντοχο σφραγιστικό και συγκολλητικό αρμών. Δεν ρηγματώνει από τις ακραίες 
θερμοκρασιακές μεταβολές και προσφύεται άρρηκτα σε πορώδεις και μη  επιφάνειες 
από πυρίμαχους πλίνθους, φυσικές πέτρες, μπετόν, μαντέμι, σίδερο, ορείχαλκο, 
 χαλκό κ.ά. Δουλεύεται εύκολα σε οριζόντιους ή κάθετους αρμούς, χωρίς να ‘κρεμάει’. 
Είναι ιδανικό για τη σφράγιση, χωρίς αστάρωμα, αποκολλημένων και αποσαθρωμένων 
αρμών σε τζάκια, φούρνους, μπάρμπεκιου, καμινάδες, σωληνώσεις ατμού, βιομηχανι-
κούς κλιβάνους, καθώς και σε ξυλόσομπες. Δεν περιέχει αμίαντο.
Χρώμα: μαύρο.
Κατανάλωση: Αρμοί: • 5 5mm 12m/φύσιγγα •10 10mm 4m/φύσιγγα.

280ml
(ΝΤΦΙΠ28)

12 4,60

DUROFLEX-PU
Ελαστομερές πολυουρεθανικό σφραγιστικό (μαστίχη) υψηλής πρόσφυσης
Ελαστική μαστίχη αρμών, ενός συστατικού, πολυουρεθανικής βάσης. Είναι ανθεκτική 
στην U  ακτινοβολία, τον παγετό και τις μηχανικές καταπονήσεις. Δεν λαδώνει, δεν 
επηρεάζεται από το γλυκό ή το θαλασσινό νερό, βάφεται και είναι αποτελεσματική για 
σφραγίσεις αρμών πλάτους 6-30mm και βάθους 3-15mm.
Απαραίτητο για ελαστικές σφραγίσεις υψηλών αντοχών, σε εφαρμογές όπως είναι 
αρμοί διαστολής σε ταράτσες, αρμοί περιμετρικά σε κουφώματα από αλουμίνιο, ξύλο, 
P C και μέταλλο, σφραγίσεις στη συμβολή κάθετων με οριζόντιες επιφάνειες, αλλά 
και για σφραγίσεις αρμών που δημιουργούνται στα σημεία στήριξης μεταλλικών ή ξύλινων 
κάγκελων με μάρμαρα ή πλακίδια σε ταράτσες, μπαλκόνια, τοιχία κ.ά.
Ιδανικό για σφραγίσεις ακόμη και ανόμοιων υλικών όπως πέτρα με σοβά ή μπετόν,  
πολυεστέρα, ανοξείδωτα κλπ. 
Σε πορώδεις επιφάνειες, διασφαλίστε άριστη πρόσφυση με τη χρήση του ασταριού 
PRIMER-PU.
Κατανάλωση: Ενδεικτικά μία φύσιγγα 310ml καλύπτει 8,6 τρέχοντα μέτρα αρμού 
διαστάσεων 6 6mm.

 ΛΕΥΚΟ 310ml
ΦΥΣΙΓΓΑ

(NTΦΛΕ31)
12 5,90

ΛΕΥΚΟ 600ml
ΣΑΛΑΜΙ 

(NTΦΛΕ60)
15 8,00

ΓΚΡΙ 310ml
ΦΥΣΙΓΓΑ

(NTΦΛΓ31)
12 5,90

ΓΚΡΙ 600ml
ΣΑΛΑΜΙ 

(NTΦΛΓ60)
15 8,00

KAT ΓΟΡΙΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ: Α

DUROSTICK ΑΚΡΥΛΙΚΟΣ ΣΤΟΚΟΣ
Σιλικονούχος βαφόμενος
Σφραγιστικό λευκού χρώματος, ακρυλικής βάσης, χωρίς διαλύτες, με υψηλή  
ελαστικότητα.  
Είναι κατάλληλος για τη σφράγιση αρμών περιμετρικά σε κουφώματα από αλουμίνιο, ξύλο 
και βαμμένο σίδερο. Είναι απαραίτητος στους ελαιοχρωματιστές για την πλήρωση αρμών, 
αφού καλύπτει τριχοειδείς ρωγμές σε τοίχους, μετά το αστάρωμα και πριν από τη βαφή 
με πλαστικά ή ακρυλικά χρώματα. Συνιστάται και για την κάλυψη επι φανειακών ρωγμών 
0,5-1mm με τη βοήθεια μεταλλικής σπάτουλας, σε ταράτσες που πρόκειται να στεγα-
νοποιηθούν με ελαστομερή υλικά (Νο39, TEC NOPROO  ή DS-220 της DUROSTICK).  
Διακρίνεται για την υψηλή του πρόσφυση και τη διατήρηση της ελαστικότητάς του.
Η βαφή του εξωτερικά θα πρέπει να γίνεται με ελαστομερή ακρυλικά χρώματα, π.χ. 
D-80 YDROSTOP ELASTIC, T ERMOELASTIC COLOUR, για αποφυγή ρηγματώσεων 
στην επιφάνεια του χρώματος.
Χρώμα: λευκό.
Κατανάλωση: Ενδεικτικά μία φύσιγγα 280ml καλύπτει 8 τρέχοντα μέτρα αρμού 
διαστάσεων 6 6mm.

280ml
(ΣΙ2430)

25 1,90
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2. ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΑ  ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΑ

2.1  Σφραγιστικά υλικά σιλικόνης - πολυουρεθάνης & ακρυλικής βάσης

KAT ΓΟΡΙΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ: Α

ΠΡΟΪΟΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

(Κωδικός)
ΤΕΜ./
ΚΙΒ.

€/ΣΥΣΚ.

DUROSTICK D-2
Αφρός πολυουρεθάνης

Αφρός πολυουρεθάνης ενός συστατικού, υψηλής συγκολλητικής, θερμομονωτικής 
και ηχομονωτικής ικανότητας.
Διακρίνεται για την υψηλή του πρό σφυση σε όλα τα οικοδομικά υλικά, τα οποία στηρί-
ζει χωρίς να συρρικνώ νεται μετά τη σκλήρυνσή του. 
Στερεώνει κουφώματα και κάσες πορτών και παραθύρων, εσωτερικούς τοίχους με 
οροφές και δάπεδα, πάνελ, καθώς και κουτιά διακλάδωσης. 
Είναι απαραίτητος σε υδραυλικές και ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις.
Βάφεται με υδατοδιαλυτά χρώματα. 
Χρώμα: πράσινο ανοιχτό. 
Κατανάλωση: Tα 750ml δίνουν 40l  ελεύθερου αφρού.

300ml
(NT0230) 12 4,00

750ml
(NT0275) 12 6,20

DUROSTICK PRIMER-PU
Αστάρι πολυουρεθανικού σφραγιστικού
Αστάρι υψηλής διεισδυτικής ικανότητας, κατάλληλο για την αύξηση της πρόσφυσης 
κάθε τύπου πολυουρε θανικού σφραγιστικού που πρόκειται να εφαρμοστεί σε πορώ-
δεις επιφά νειες όπως σκυρόδεμα, σοβά, τούβλα, κεραμί δια, τσιμεντοσανίδες, πορο-
μπετόν κ.ά. Είναι απαραίτητο στους αρμούς δι αστολής ταρατσών, στις κάσες πορτών 
και παραθύρων, κα θώς και στη συμβολή οριζόντιων και κάθετων επιφανειών. 
Διασφαλίζει μακροχρόνια, άρρηκτη και πλήρη συγκόλληση.  
Χρώμα: υποκίτρινο.
Κατανάλωση: 15-20ml/τρέχον μέτρο, ανάλογα με το πλάτος και το βάθος του αρμού.

250ml
(ΠΡΠΥ04)

12 4,80

500ml
(ΠΡΠΥ02)

12 5,90

2.2  Εργαλεία

ΠΡΟΪΟΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
(Κωδικός)

ΤΕΜ./ 
ΚΙΒ.

€/ΣΥΣΚ.

DUROSTICK ΕΙΔΙΚΗ ΚΕΝΗ ΦΥΣΙΓΓΑ
Για την προώθηση σφραγιστικών & στεγανωτικών υλικών
Κενή φύσιγγα, για την προώθηση οποιουδήποτε πυκνόρρευστου υλικού, με την παράλλη-
λη χρήση του ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΙΣΤΟΛΙΟΥ ΦΥΣΙΓΓΑΣ βαρέως τύπου της DUROSTICK.
Βοηθά στην πλήρωση αρμών με εποξειδικά συστήματα όπως ο DUROPOXY ή με τσι-
μεντοειδή σφραγιστικά όπως το SUPER LEX POWDER, καθώς και στην προώθηση 
υλικών σε μορφή πολτού. Έχει το πλεονέκτημα της ισόπαχης εκροής του υλικού και 
της επαναχρησιμοποίησής της, αφού καθαριστεί έγκαιρα με νερό μετά την ολοκλή-
ρωση της εφαρμογής.

310ml
(ΝΤΦΥ31) 48 0,77

DUROSTICK ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΛΙ ΦΥΣΙΓΓΑΣ
Βαρέως τύπου
Πιστόλι προώθησης φύσιγγας, εξαιρετικής αντοχής στην εκτεταμένη χρήση, με 
βαρέως τύπου σκανδάλη με επαναφορά.
Είναι ιδανικό για την προώθηση πολυουρεθανικών σφραγιστικών και συγκολλητικών 
υλικών, καθώς και ακρυλικών στόκων και σιλικόνης. Είναι απαραίτητο, λόγω της εξαι-
ρετικής αντοχής του, να συνδυαστεί με την ΕΙΔΙΚΗ ΚΕΝΗ ΦΥΣΙΓΓΑ της DUROSTICK 
για την προώθηση χονδρόκοκκων αρμόστοκων DUROSTICK σε δεκάδες εφαρμογές, 
όπως: αρμολόγηση απορροφητικών διακοσμητικών τούβλων, ρουστίκ πλακιδίων και 
c , σκαπιτσαριστών μαρμάρων κ.ά.
Διασφαλίζει καθημερινή εργασία χωρίς διακοπή και προβλήματα.

1 τεμάχιο
(ΠΣΚΟ01) 12 12,00
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DS POLYMER & DUROWOOD
Όλες οι ΣΦΡΑΓΙΣΕΙΣ

µε ΕΝΑ προϊόν!



DS POLYMER & DUROWOOD
Όλες οι ΣΦΡΑΓΙΣΕΙΣ

µε ΕΝΑ προϊόν!
•  Άριστη Σφράγιση

•  Πανίσχυρη Συγκόλληση

•  Εξαιρετική Αντοχή

•  Ελαστικό

•  Αδιάβροχο

•  Χωρίς Αστάρι

•  Χωρίς ∆ιαλύτες

•  Χωρίς Κόπο
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42
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2. ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΑ  ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΑ

2.2  Εργαλεία

ΠΡΟΪΟΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

(Κωδικός)
ΤΕΜ./ 
ΚΙΒ.

€/ΣΥΣΚ.

DUROSEAL 600
Πολυχρηστικό πιστόλι προώθησης
Επαγγελματικό πιστόλι προώθησης υλικών, από ανθεκτικό αλουμίνιο. Διαθέτει σκανδάλη βαρέως τύπου με 
επαναφορά και μηχανική υποβοήθηση.
Δέχεται σφραγιστικά σε φύσιγγα ή ‘σαλάμι’. Είναι κατάλληλο για την προώθηση πολυουρεθανικών σφραγιστι-
κών, ακρυλικών στόκων, τροποποιημένων αρμόστοκων με την προσθήκη γαλακτώματος, καθώς και της πο-
λυχρηστικής πάστας B BLOCK. Επίσης, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αρμολόγηση  διακοσμητικών τού-
βλων, πετρών, c , καθώς και για την προώθηση ενέσιμης εποξειδικής ρητίνης D-33 της DUROSTICK σε 
ρηγματωμένες κολόνες σκυροδέματος. 
Περιλαμβάνονται στη συσκευασία του ακροφύσια, για διάφορες εφαρμογές.

1 τεμάχιο
(ΠΣΑΣΑΚ02) 12 22,00

ΡΟΛΟ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΩΝ 22cm 
Ιδιαίτερα ανθεκτικό ρολό επιχρισμάτων 22cm με νάιλον ίνες 18mm και εργονομική 
λαβή. Ταιριάζει σε όλα τα προεκτεινόμενα κοντάρια, καθαρίζεται εύκολα με νερό και 
επαναχρησιμοποιείται.
Διασφαλίζει ομοιογενές πάχος στρώσης και έως 3 φορές ταχύτερη (30m2/ώρα) και 
ευκολότερη εφαρμογή, χωρίς πιτσιλίσματα.
Ιδανικό για:
•  Στόκους σπάτουλας (STUCO IX, STUCO IX ELASTIC PUTTY)
•  Στόκους σπατουλαρίσματος (STUCO IX-P)
•  Τσιμεντοειδή στεγανωτικά ( YDROSTOP ROO , YDROSTOP 2 ΣΥΣΤΑΤΙ-

ΚΩΝ, WATERPROO  MORTAR, D-1, D-1 LEX, YDROSTOP LOOR, YDROSTOP 
WATERTANK)

•  Παστώδεις πατητές (DS-258 DECO MICRO LEX)
•  Παχύρρευστες κόλλες (D-88, D-89, DUROLIN 300).

1 τεμάχιο
(ΡΟΛΟ220) - 16,50

KAT ΓΟΡΙΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ: Α

NANO PROOF CERAMIC DS-270
Yδαταπωθητικό σοβά, μπετόν, πήλινων και πέτρινων επιφανειών 
Προϊόν νανομοριακής τεχνολογίας, υδατικής βάσης, κατάλληλο για την αδιαβροχοποί-
ηση κάθετων και οριζόντιων επιφανειών, σε εξωτερικούς και εσωτερικούς χώρους. 
Συνιστάται για εφαρμογή σε πορώδη υποστρώματα όπως είναι τα κεραμίδια, απορρο-
φητικά πλακίδια τύπου c , μπετόν, σοβάς, γυψοσανίδες, φυσικά πετρώματα, καθώς 
και πήλινα και κεραμικά υλικά και αντικείμενα.

οσμο, προσφύεται βαθιά στους πόρους των επιφανειών και τους προσδίδει υδρο-
φοβικές ιδιότητες, χωρίς να εμποδίζει τη διαπνοή τους. Τις προστατεύει από την 
 εμφάνιση τριχοειδών μικρορωγμών, δεν ευνοεί την ανάπτυξη μυκήτων και μούχλας, 
καθώς και τη δημιουργία αλάτων. 
Χρώμα: λευκό (γίνεται διάφανο όταν στεγνώσει).
Κατανάλωση: 1l /8-11m², ανάλογα με την απορροφητικότητα της επιφάνειας.

750ml
(ΝΤΝΑ01)

15 - 5,50

3,5lt
(ΝΤΝΑ35)

6 6,00 21,00

18lt
(ΝΤΝΑ18)

- 4,90 88,20

ΠΡΟΪΟΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
(Κωδικός)

ΤΕΜ./
ΚΙΒ.

€/lt €/ΣΥΣΚ.

2.3  Αδιαβροχοποιητικά νανοτεχνολογίας

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Επαγγελματικό πιστόλι προώθησης υλικών, από ανθεκτικό αλουμίνιο. Διαθέτει σκανδάλη βαρέως τύπου με 

‘σαλάμι’. Είναι κατάλληλο για την προώθηση πολυουρεθανικών σφραγιστι

Διασφαλίζει ομοιογενές πάχος στρώσης και έως 3 φορές ταχύτερη (30m
ευκολότερη εφαρμογή, χωρίς πιτσιλίσματα.
Ιδανικό για:
• Στόκους σπάτουλας (STUCO IX, STUCO IX ELASTIC PUTTY)
• Στόκους σπατουλαρίσματος (STUCO IX-P)
• Τσιμεντοειδή στεγανωτικά ( YDROSTOP ROO , YDROSTOP 2 ΣΥΣΤΑΤΙ
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ΠΡΟΪΟΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

(Κωδικός)
ΤΕΜ./
ΚΙΒ.

€/lt €/ΣΥΣΚ.

2.3  Αδιαβροχοποιητικά νανοτεχνολογίας

KAT ΓΟΡΙΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ: Α

NANO PROOF ΜΑRMO DS-275
Yδαταπωθητικό & ελαιοαπωθητικό μαρμάρων και γρανιτών
Υδαταπωθητικό και ελαιοαπωθητικό προϊόν νανοτεχνολογίας, κατάλληλο για την 
 προστασία μαρμάρων, γρανιτών και άλλων υλικών με εξαιρετικά μικρή  απορροφητικότητα. 

οσμο, υδα τικής βάσης, κατάλληλο για εφαρμογή σε τοίχους και δάπεδα, σε εσωτερικούς 
ή και εξωτερικούς χώρους. 
Το NANO PROO  MARMO DS-275, δεν δημιουργεί επιφανειακό φιλμ, δεν ξεφλουδίζει 
και δεν κιτρινίζει. Ανθεκτικό στην υπεριώδη ηλιακή ακτινοβολία, τις απότομες θερ-
μοκρασιακές μεταβολές, τη διαρκή υγρασία και τον παγετό, θωρακίζει τις επιφάνειες 
και ‘αποτρέπει’ τον αποχρωματισμό τους.
Χρώμα: λευκό (γίνεται διάφανο όταν στεγνώσει).
Κατανάλωση: 1l /12-18m², ανάλογα με την απορροφητικότητα της επιφάνειας.

750ml
(ΝΤΝM01)

15 - 12,90

3,5lt
(ΝΤΝM35)

6 13,20 46,20

18lt
(ΝΤΝM18)

- 12,00 216,00

NANO PROOF FABRIC DS-300
Αδιαβροχοποιητικό & ελαιοαπωθητικό  
υγρό εμποτισμού για υφάσματα
Αδιαβροχοποιητικό και ελαιοαπωθητικό υγρό εμποτισμού υδατικής βάσης και υψηλής 
διεισδυτικής ικανότητας με βάση τη Νανοτεχνολογία. Δημιουργεί μία λεπτή, αόρατη 
ασπίδα προστασίας, μεγάλης αντοχής και διάρκειας. Απωθεί την υγρασία, χωρίς να 
αλλοιώνει την όψη και την υφή του υφάσματος. Διευκολύνει τον καθαρισμό με τη χρή-
ση μόνο νερού, ‘αποτρέποντας’ τη φθορά από τη χρήση καθαριστικών.
Αδιαβροχοποιεί τα περισσότερα συνθετικά και βαμβακε ρά πανιά πυκνής πλέξης,  εμπο-
δίζοντας παράλληλα την απορρόφηση λιπαρών και άλλων λεκέδων από λάδι, κρασί, καφέ, 
ποτά κλπ.  Με το NANO PROO  ABRIC DS-300 προστατεύουμε εύκολα υφάσματα με πυ-
κνή πλέξη, χαλιά, μοκέτες, κουρτίνες, καναπέδες, καθώς και ταπετσαρίες αυτοκινήτων από 
ύφα σμα. Επίσης, τεντόπανα, καραβόπα να, αθλητικά υποδήματα, τσά ντες και γενικά κάθε 
αντικεί μενο, το οποίο χρησιμοποιεί ύφασμα στη δομή και σύνθεσή του. 
Χρώμα: λευκό (γίνεται διάφανο όταν στεγνώσει).
Κατανάλωση: Ανάλογα με τη φύση της επιφάνειας και την απορροφητικότητά της.

500ml
(ΝΤΝΦ02)

15 - 14,00

3,5lt
(ΝΤΝΦ35)

(ΕΙΔΙΚΗ 
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ)

6 20,80 72,80

18lt
(ΝΤΝΦ18)

(ΕΙΔΙΚΗ 
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ)

- 19,50 351,00

DUROSTICK GLASSHIELD
Προστατευτικό γυάλινων επιφανειών
Διάφανο εναιώρημα νανοτεχνολογίας, κατάλληλο για την προστασία γυάλινων επιφα-
νειών. Μετά την εφαρμογή του δημιουργείται ένα αόρατο φιλμ προστασίας που ‘περιο-
ρίζει’ την επικόλληση ατμοσφαιρικών ρύπων και σκόνης στους πόρους των επιφανειών, 
με αποτέλεσμα τον ευκολότερο καθαρισμό τους, με τη χρήση μόνο νερού, χωρίς τρίψι-
μο, χωρίς χημικά προϊόντα καθαρισμού. Ανθεκτικό στην υπεριώδη ηλιακή ακτινοβολία, 
τη διαρκή υγρασία και τον παγετό.
Κατάλληλο για: • λα τα τζάμια αυτοκινήτων (παρμπρίζ, πίσω τζάμια, πλευρικά πα-
ράθυρα, καθρέφτες), φορτηγών, σκαφών, ελικοπτέρων. Βελτιώνει την ορατότητα και 
διευκολύνει τον καθαρισμό εντόμων, ρύπων και πάγου. Μειώνει τη χρήση υαλοκαθα-
ριστήρων και του υγρού πλύσης του παρμπρίζ. • Φωτοβολταϊκά στοιχεία, συλλέκτες 
ηλιακού θερμοσίφωνα: Η εφαρμογή του αυξάνει την απόδοση των στοιχείων. Η γυάλι-
νη επιφάνεια των συλλεκτών παραμένει καθαρή, χωρίς στίγματα από άλατα και σκό-
νες που περιορίζουν την απόδοσή τους. • Τζαμαρίες, βιτρίνες, γυάλινες προσόψεις, 
γυάλινα στέγαστρα, εξώστες, αίθρια, αλλά και για οικιακή χρήση, σε παράθυρα, μπαλ-
κονόπορτες και ντουζιέρες. Η εφαρμογή του ‘περιορίζει’ την επικάθιση ρύπων, αλά-
των και στιγμάτων. Το αποτέλεσμα της προστασίας τους είναι η μείωση της συχνότη-
τας και του κόστους καθαρισμού, αλλά και η βελτίωση της εξωτερικής τους εικόνας. 
Ιδανικό για εφαρμογή σε παραθαλάσσιες περιοχές και ‘σκληρά’ νερά, αλλά και για δύ-
σκολα προσβάσιμες επιφάνειες. Χρώμα: διάφανο.
Κατανάλωση: 1l  είναι επαρκές για την προστασία 30-40m², ανάλογα με τη μέθοδο 
εφαρμογής.

500ml
(ΓΚΧΕ02)

12 - 12,00

3,5lt
(ΓΚΧΕ35)

(ΕΙΔΙΚΗ 
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ)

- 18,00 63,00

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα προϊόντα που επισημαίνονται ως (ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ), διατίθενται εντός τριών (3) ημερών από τη λήψη της παραγγελίας.



40

2. ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΑ  ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΑ

2.3  Αδιαβροχοποιητικά νανοτεχνολογίας

2.4  Στεγανωτικά & αδιαβροχοποιητικά ταρατσών, τοιχίων & κεραμιδιών

ΠΡΟΪΟΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

(Κωδικός)
ΤΕΜ./
ΚΙΒ.

€/lt €/ΣΥΣΚ.

ΠΡΟΪΟΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
(Κωδικός)

ΤΕΜ./
Ε. ΠΑΛ.

€/kg €/ΣΥΣΚ.

HYDROSTOP WATERTANK (Professional)
Εύκαμπτο, γκρι, επαλειφόμενο στεγανωτικό κονίαμα  
2 συστατικών για ειδικές εφαρμογές & απαιτητικές στεγανώσεις. 
Ιδανικό και για δεξαμενές πόσιμου νερού.
Εύκαμπτο, επαλειφόμενο στεγανωτικό κονίαμα υψηλών αντοχών. Με την εφαρμογή 
του σε δεξαμενές πόσιμου ύδατος κατασκευασμένες από σκυρόδεμα διασφαλίζεται 
η ποιότητα και η υγιεινή του, κατά πιστοποίηση του Γενικού Χημείου του Κράτους 
(Αρ. πρωτ.: 00178/015/000).
Οι εφαρμογές του δεν περιορίζονται στις δεξαμενές πόσιμου ύδατος.
• Το προϊόν εφαρμόζεται για στεγανοποίηση επιφανειών από μπετόν, τούβλο, σοβά, τσιμε-
ντοκονία, πέτρα κ.ά. • Κατάλληλο για την αποκατάσταση ρηγματώσεων σε αρμολογήσεις 
πλακών σε δάπεδα. • Επίσης, εφαρμόζεται σε επιφάνειες με υψηλές προδιαγραφές υδατα-
πωθητικότητας, όπως σε υπόγειες κατασκευές, θεμέλια, τούνελ, υγρά δάπεδα, καθώς και σε 
κατασκευές που δέχονται υψηλές (θετικές & αρνητικές) υδροστατικές πιέσεις, όπως υπόγεια 
(εξωτερικά, πριν τις εργασίες επιχωμάτωσης και θεραπευτικά εσωτερικά). • Συνιστάται η 
χρήση του σε επικλινείς σκεπές από σκυρόδεμα πριν από την επένδυσή τους με κεραμίδια. 
• Εφαρμόζεται σε γέφυρες, πισίνες, κολυμβητήρια κ.ά. • Προτείνεται για τη στεγανοποίηση 
ταρατσών, προστατεύοντας ελαφροβαρείς μονώσεις σε συστήματα θερμοστεγάνωσης 
και γενικά για κάθε ορυκτή επιφάνεια που εκτίθεται σε μερική ή συνεχή υγρασία. • Μία 
επιπλέον χρήση του υλικού, αφορά στη στεγάνωση χώρων στα οποία γίνονται φυτεύσεις, 
όπως σε ζαρντινιέρες, κηπάρια ταρατσών κ.ά. 
• Αποτελεί το ιδανικό υλικό και για ανεστραμμένη μόνωση ταράτσας, πριν την τοποθέτηση 
των θερμομονωτικών υλικών που έχουμε επιλέξει. • Απαραίτητο και ως στοιχείο της 
περιμετρικής θερμομόνωσης σε επίπεδο εδάφους (ζώνη στεγάνωσης) όταν η θερμο-
μόνωση με το σύστημα T ERMOSEAL αφορά σε τοιχοποιία που εφάπτεται στο έδαφος.
Ιδανικό για την αντιμετώπιση θετικών και αρνητικών πιέσεων έως 7 Α m κατά DIN 1048. 
Κατατάσσεται ως προστατευτικό επιφανειών σκυροδέματος (c) κατά ΕΝ 1504-2.
Χρώμα: γκρι.
Συσκευασίες: 14kg (10kg A + 4l  B),
                       35kg (25kg A + 10l  B)
Κατανάλωση: 1,3kg/m2/mm πάχους στρώσης.

14kg
(ΓΟΤΑ14)

32 4,00 56,00

Σετ 35kg
(ΓΟΤΑ35)

- 3,40 119,00

KAT ΓΟΡΙΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ: E

NANO PROOF WOOD DS-350
Υδαταπωθητικό-αδιαβροχοποιητικό ξύλινων επιφανειών
Υδαταπωθητικό, αδιαβροχοποιητικό προϊόν χωρίς διαλύτες, κατάλληλο για την προστασία 
ξύλινων επιφανειών σε εξωτερικούς και εσωτερικούς χώρους. Η νανομοριακή του δομή, 
επιτρέπει τη βαθιά διείσδυση στα ξύλα, ανεξάρτητα από το είδος ή τη σκληρότητά 
τους. Δημιουργεί μία ισχυ ρή, αόρατη ασπίδα προστασίας που διασφαλίζει μεγάλη 
διάρκεια ζωής, χωρίς προβλήματα από την U  ακτινοβολία και τη διαρκή υγρασία.  
Η εφαρμογή του επιβραδύνει σημαντικά τη γήρανση των επιφανειών. Δεν ξεφλουδίζει και 
δεν γυαλίζει. Αφήνει ανεπηρέαστη την όψη του ξύλου και του επιτρέπει να ‘αναπνέει’. 
Προστατεύει αποτελεσματικά από την απορρόφηση ρύπων γι’ αυτό και δεν λεκιάζει ή 
κιτρινίζει. Εφαρμόζεται σε νέες άβαφες ή καλά γυαλοχαρταρισμένες ξύλινες επιφάνειες 
(έπιπλα κήπου, ξύλινα υπόστεγα και φράχτες, καταστρώματα σκαφών αναψυχής), αλλά 
και κάθε ξύλινο αντικείμενο που πρέπει να προστατευθεί από τ  νερό.

οσμο, υδατοδιαλυτό, διασφαλίζει διαχρονικά προστασία και ομορφιά σε ξύλινες 
επιφάνειες και αντικείμενα. 
Χρώμα: λευκό (γίνεται διάφανο όταν στεγνώσει).
Κατανάλωση: 1l /6-8m2, ανάλογα με την απορροφητικότητα της ξύλινης επιφάνειας.

750ml
(ΝΤΝΓ01)

12 - 13,45

2,5lt
(ΝΤΝΓ25)

4 14,50 36,25

Τα
 π

ρο
ϊό

ντ
α 

πο
υ 

επ
ισ

ημ
αί

νο
ντ

αι
 μ

ε 
 δ

ια
τίθ

εν
τα

ι μ
ε 

νέ
α 

τιμ
ή



41

ΣΦ
ΡΑ

ΓΙ
ΣΤ

ΙΚ
Α 

&
 Σ

ΤΕ
ΓΑ

Ν
Ω

ΤΙ
ΚΑ

 



42

2. ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΑ  ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΑ

2.4  Στεγανωτικά & αδιαβροχοποιητικά ταρατσών, τοιχίων & κεραμιδιών

KAT ΓΟΡΙΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ: E

ΠΡΟΪΟΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
(Κωδικός)

ΤΕΜ./
Ε. ΠΑΛ.

€/kg €/ΣΥΣΚ.

HYDROSTOP 2 ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ
Εύκαμπτο, λευκό, τσιμεντοειδές  
στεγανωτικό για ταράτσες και κάθετες επιφάνειες
Εύκαμπτο, επαλειφόμενο τσιμεντοειδές κονίαμα λευκού χρώματος, για μακροχρόνια 
στεγανοποίηση ταρατσών, μπαλκονιών και τοιχίων.
Εμφανίζει υψηλή πρόσφυση σε μπετόν και σοβά. Απαραίτητη η διαβροχή τους πριν 
την εφαρμογή. Δεν επηρεάζεται από την ηλιακή ακτινοβολία και τις βροχοπτώσεις.
Παρέχει μακροχρόνια στεγανοποίηση (πλέον των 15 ετών), εάν εφαρμοστούν 
3 επιστρώσεις σταυρωτά με πάχος 1mm ανά στρώση.
Κατατάσσεται ως προστατευτικό επιφανειών σκυροδέματος (c) κατά ΕΝ 1504-2.
Χρώμα: λευκό.
Συσκευασία: 16kg (11,2kg A + 4,8kg B)
Κατανάλωση: 1,0-1,3kg/m2/mm πάχους στρώσης.

16kg
(ΣΒ0016)

32 3,27 52,32 

HYDROSTOP ROOF
Εύκαμπτο, λευκό, τσιμεντοειδές  
στεγανωτικό ταρατσών ενός συστατικού
Εύκαμπτο, επαλειφόμενο, λευκό κονίαμα, ιδανικό για μακροχρόνια στεγανοποίηση. 
Αποτελείται από τσιμέντο υψηλών αντοχών, επιλεγμένα χαλαζιακά αδρανή, ακρυλικές 
ελαστομερείς ρητίνες και παρασκευάζεται μόνο με την προσθήκη νερού.
Παρουσιάζει εξαιρετική αντοχή στην ηλιακή ακτινοβολία, τον παγετό, τα λιμνάζοντα νερά 
και είναι υδρατμοδιαπερατό. Έχει εξαιρετική πρόσφυση και γεφυρώνει τριχοειδείς ρωγ-
μές. Είναι ιδανικό για τη στεγανοποίηση ταρατσών, μπαλκονιών, πισίνων και δεξαμενών.
Κατάλληλο και για τη στεγανοποίηση περιμετρικά (τοιχίων), έναντι της ανερχόμενης 
υγρασίας που προέρχεται από την αναπήδηση της βροχής. 
Κατατάσσεται ως προστατευτικό επιφανειών σκυροδέματος (c) κατά ΕΝ 1504-2.
Χρώμα: λευκό.
Κατανάλωση: 1,0kg/m2/mm πάχους στρώσης.

11kg
(ΚΟΡΥ11)
παλ.594kg

54 2,52 27,72

SRI: 102
SRvis: 82%
e: 0,83

TECHNOPROOF
Στεγανωτικό ταρατσών
Ακρυλικό, υδατοδιαλυτό ελαστομερές στεγανωτικό ταρατσών, χωρίς διαλύτες.  
Δημιουργεί μία ενιαία, λευκή μεμβράνη προστασίας, χωρίς αρμούς και ενώσεις.  
Έχει πολύ καλή πρόσφυση σε κάθε οικοδομική επιφάνεια και αντοχή στις δυσμενείς 
καιρικές συνθήκες. 
Διατηρεί την ελαστικότητά του σε θερμοκρασίες από -20°C έως +80°C, χωρίς να 
‘σκάει’ ή να ξεφλουδίζει. Eπαλείφεται εύκολα σε ταράτσες, γωνίες, ακμές, ενώσεις 
με ταρατσομόλυβδα, στηθαία, φωταγωγούς, στέγες που πρόκειται να επενδυθούν με 
κεραμίδια κ.ά. Προσφέρεται και για φρεσκάρισμα-συντήρηση παλαιών ακρυλικών ελα-
στομερών στεγανωτικών, καθώς και για τοπική στεγάνωση ρωγμών. 
Αποτελεί μία οικονομική και παράλληλα αξιόπιστη λύση στεγάνωσης.
Κατατάσσεται ως προστατευτικό επιφανειών σκυροδέματος κατά EN 1504-2.
Χρώμα: λευκό.
Κατανάλωση: 1,0-1,5kg/m2 σε δύο στρώσεις, ανάλογα με το υπόστρωμα.

5kg
(ΣΒΤΕΠΡ05)

120 3,80 19,00

15kg
(ΣΒΤΕΠΡ15)

48 3,54 53,10

25kg
(ΣΒΤΕΠΡ25)

24 3,40 85,00

Ιδανική σχέση

ΤΙΜΗΣ - ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

HYDROSTOP 2 ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ
Εύκαμπτο, λευκό, τσιμεντοειδές 
στεγανωτικό για ταράτσες και κάθετες επιφάνειες
Εύκαμπτο, επαλειφόμενο τσιμεντοειδές κονίαμα λευκού χρώματος, για μακροχρόνια 
στεγανοποίηση ταρατσών, μπαλκονιών και τοιχίων.
Εμφανίζει υψηλή πρόσφυση σε μπετόν και σοβά. Απαραίτητη η διαβροχή τους πριν 
την εφαρμογή. Δεν επηρεάζεται από την ηλιακή ακτινοβολία και τ
Παρέχει μακροχρόνια στεγανοποίηση (πλέον των 15 ετών), εάν εφαρμοστούν
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KAT ΓΟΡΙΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ: E

ΠΡΟΪΟΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
(Κωδικός)

ΤΕΜ./
ΚΙΒ.

ΤΕΜ./
Ε. ΠΑΛ.

€/kg,lt €/ΣΥΣΚ.

2.4  Στεγανωτικά & αδιαβροχοποιητικά ταρατσών, τοιχίων & κεραμιδιών

HYDROSTOP-PU
Πολυουρεθανικό στεγανωτικό ταρατσών
Επαλειφόμενο, ελαστομερές στεγανοποιητικό υλικό με βάση πολυουρεθανικές και 
ακρυλικές ρητίνες νερού. Σχηματίζει μία αδιαπέραστη από το νερό μεμβράνη προστα-
σίας, χωρίς αρμούς και ενώσεις, παρέχοντας εξαιρετική προστασία. Πιστοποιημένο 
από το Πανεπιστήμιο Αθηνών (Τμήμα Φυσικής Εφαρμογών), ως ‘ υχρό’ υλικό χαμη-
λής θερμικής αγωγιμότητας και υψηλής ανακλαστικότητας στο ορατό φάσμα 93%.  
Είναι κατάλληλο για τη στεγάνωση ταρατσών, στηθαίων, υδρορροών, γυψοσανίδων, 
τσιμεντοσανίδων, καθώς και για την επικάλυψη καλά αγκυρωμένων ασφαλτόπανων.
Δεν χρειάζεται ενίσχυση με πολυεστερικό οπλισμό.
Κατατάσσεται ως προστατευτικό επιφανειών σκυροδέματος κατά EN 1504-2.
Χρώμα: λευκό.
Κατανάλωση: • Ελάχιστη κατανάλωση 0,75l  έως 1,2l /m2 σε δύο στρώσεις, ανά-
λογα με το υπόστρωμα. • 1,2l  έως 1,5l /m2 σε τρεις στρώσεις, ανάλογα με το 
υπόστρωμα (μακροχρόνια προστασία).

SRI: 109 / SRvis: 93% / e: 0,79

750ml
(ΝΤΦΛΠO75)

12 - - 6,25

3lt
(ΝΤΦΛΠO04)

- 120 7,35 22,05

10lt
(ΝΤΦΛΠO15)

- 48 6,80 68,00

15lt
(ΝΤΦΛΠO16)

- 24 6,68 100,20

DUROSTICK No39
Ελαστομερές στεγανωτικό ταρατσών
Ακρυλικό, ελαστομερές στεγανωτικό ταρατσών, υψηλής πρόσφυσης και ελα-
στικότητας, με αντοχή στις θερμοκρασιακές μεταβολές και τις βροχοπτώσεις. 
Η λευκότητά του ελαττώνει αισθητά την απορρόφηση θερμότητας από την ταρά-
τσα. Για μακροχρόνια αντοχή, συνιστάται αντί για αστάρωμα με το ίδιο το υλικό 
αραιωμένο με νερό, να γίνει προεπάλειψη με ΑΣΤΑΡΙ ΔΙΑΛΥΤΟΥ της DUROSTICK, 
σφραγίζοντας σε βάθος πιθανές τριχοειδείς ρωγμές, καθώς και τα πορώδη σημεία 
της επιφάνειας της ταράτσας. Δύο επιστρώσεις σταυρωτά με Νο39 είναι αρκετές 
για πλήρη και μακροχρόνια στεγανοποίηση.
Κατατάσσεται ως προστατευτικό επιφανειών σκυροδέματος κατά ΕΝ 1504-2.
Κατανάλωση: 1,0-1,5kg/m2 σε δύο στρώσεις, ανάλογα με το υπόστρωμα.

(*) SRI: 102  /  SR: 82%  /  e: 0,83
(*) Οι µετρήσεις αφορούν το λευκό στεγανωτικό

ΛΕΥΚΟ 
1kg

(ΣΒ1001)
12 - 5,90 5,90

ΛΕΥΚΟ 
5kg

(ΣΒ1005)
- 100 4,40 22,00

ΛΕΥΚΟ 
15kg

(ΣΒ1015)
- 48 4,00 60,00

ΚΕΡΑΜΙΔΙ 
1kg

(ΣΒΚΕ01)
12 - 5,90 5,90

ΚΕΡΑΜΙΔΙ 
5kg

(ΣΒΚΕ05)
- 100 4,40 22,00

ΚΕΡΑΜΙΔΙ 
15kg

(ΣΒΚΕ15)
- 48 4,00 60,00

Ιδανική σχέση

ΤΙΜΗΣ - ΠΟΙΟΤΗΤΑΣΙδανική σχέση

DUROSTICK DS-220
Ελαστομερές στεγανωτικό ταρατσών (καουτσούκ) 
Επαλειφόμενο, ελαστομερές ακρυλικό καουτσούκ για ταράτσες με μακροχρόνια 
αντοχή. Δημιουργεί μία ενιαία, λευκή μεμβράνη προστασίας, χωρίς αρμούς και ενώ-
σεις, με άριστη πρόσφυση στο υπόστρωμα. Λόγω του υψηλού μέτρου ελαστικότη-
τάς του, μπορεί να απορροφήσει ακόμη και πολύ έντονες συστολοδιαστολές, χωρίς 
πρόσθετο οπλισμό. Προστατεύει τις επιφάνειες από την υγρασία που  προσβάλλει 
τον οπλισμό του σκυροδέματος. Διακρίνεται για την εξαιρετική  αντίσταση στις 
ακραίες καιρικές συνθήκες, διατηρώντας τις ιδιότητές του σε θερμοκρασίες από 
-30°C έως +90°C. Παρέχει τη δυνατότητα βατότητας χωρίς να κολλάει. Έχει 
 μεγάλη ικανότητα γεφύρωσης ρωγμών του υποστρώματος και ‘εμποδίζει’ την επα-
νεμφάνισή τους. Παρουσιάζει εξαιρετική αντοχή ακόμη και σε λιμνάζοντα νερά. 
Eπαλείφεται εύκολα σε ταράτσες, στέγες που πρόκειται να επενδυθούν με 
 κεραμίδια, γωνίες, ακμές, ενώσεις με ταρατσομόλυβδα, μπαλκόνια, ζαρντινιέρες.
Κατατάσσεται ως προστατευτικό επιφανειών σκυροδέματος κατά ΕΝ 1504-2.
Χρώμα: λευκό.
Κατανάλωση: 1,0-1,5kg/m² σε δύο στρώσεις, ανάλογα με το υπόστρωμα.

SRI: 112 / SR: 89% / e: 0,83

5kg
(ΣΒ22005)

- 100 5,00 25,00

15kg
(ΣΒ22015)

- 48 4,62 69,30

25kg
(ΣΒ22025)

- 24 4,40 110,00
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2. ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΑ  ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΑ

2.4  Στεγανωτικά & αδιαβροχοποιητικά ταρατσών, τοιχίων & κεραμιδιών

KAT ΓΟΡΙΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ: E

ΠΡΟΪΟΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
(Κωδικός)

ΤΕΜ./
ΚΙΒ.

ΤΕΜ./
Ε. ΠΑΛ.

€/kg €/ΣΥΣΚ.

DUROSTICK D-1
Επαλειφόμενο κονίαμα στεγανοποίησης τοιχίων,
δαπέδων, υπογείων & στεγών 
Επαλειφόμενο, τσιμεντοειδές κονίαμα με άριστη πρόσφυση, το οποίο στεγανο-
ποιεί πλήρως τις επιφάνειες όπου εφαρμόζεται και ‘επιτρέπει’ τη διαπνοή τους. 
Ιδανικό για την αντιμετώπιση θετικών και αρνητικών υδροστατικών πιέσεων έως  
7 Α m κατά DIN 1048.
Στεγανοποιεί υπόγεια εξωτερικά πριν την επιχωμάτωση ή εσωτερικά (εκ των υστέρων) 
αφού αφαιρεθεί ο σοβάς σε όλο το ύψος που παρουσιάζεται υγρασία. Κατάλληλο και για 
στεγανοποίηση σε δάπεδα υπογείων, ισογείων, προστατεύοντάς τα από ανερχόμενη 
υγρασία, αλλά και σε επικλινείς σκεπές πριν την κάλυψή τους με κεραμίδια.
Εξαιρετικά ανθεκτικό στις ακραίες καιρικές συνθήκες, παρέχει διαχρονική προστα-
σία σε επιφάνειες από μπετόν, τσιμεντοκονίες, τούβλα, τσιμεντόλιθους, πορομπε-
τόν κ.ά. Η προσθήκη ακρυλικών γαλακτωμάτων της DUROSTICK στο νερό ανάμει-
ξης, αυξάνει την ευκαμψία του υλικού, καθώς και τις μηχανικές του αντοχές.
Κατατάσσεται ως προστατευτικό επιφανειών σκυροδέματος (c) κατά ΕΝ 1504-2.
Κατανάλωση: 1,0-1,3kg/m²/mm πάχους στρώσης.

ΓΚΡΙ 
5kg

(ΣΒΝΤ05)
4 160 1,30 6,50 

 ΓΚΡΙ 
25kg

(ΣΒΝΤ25)
παλ.1.500kg

- 60 0,94 23,50

ΛΕΥΚΟ
25kg

(ΣΒΝΤΛ25)
παλ.1.500kg

- 60 1,04 26,00

Επαλειφόμενο κονίαμα στεγανοποίησης τοιχίων,
δαπέδων, υπογείων & στεγών 
Επαλειφόμενο, τσιμεντοειδές κονίαμα με άριστη πρόσφυση, το οποίο στεγανο
ποιεί πλήρως τις επιφάνειες όπου εφαρμόζεται και ‘επιτρέπει’ τη διαπνοή τους. 
Ιδανικό για την αντιμετώπιση θετικών και αρνητικών υδροστατικών πιέσεων έως 
7 Α m κατά DIN 1048.
Στεγανοποιεί υπόγεια εξωτερικά πριν την επιχωμάτωση ή εσωτερικά (εκ των υστέρων) 
αφού αφαιρεθεί ο σοβάς σε όλο το ύψος που παρουσιάζεται υγρασία. Κατάλληλο και για 
στεγανοποίηση σε δάπεδα υπογείων, ισογείων, προστατεύοντάς τα από ανερχόμενη 
υγρασία, αλλά και σε επικλινείς σκεπές πριν την κάλυψή τους με κεραμίδια.
Εξαιρετικά ανθεκτικό στις ακραίες καιρικές συνθήκες, παρέχει διαχρονική προστα

WATERPROOF EPOXY PRIMER AQUA
Εποξειδικό, διάφανο αστάρι νερού 2 συστατικών
Υδατοδιαλυτό, εποξειδικό αστάρι 2 συστατικών, με ισχυρή πρόσφυση σε μη απορ-
ροφητικά υποστρώματα, όπως ασφαλτικές μεμβράνες, κεραμικά πλακίδια, παλαιές 
ακρυλικές ή πολυουρεθανικές επιστρώσεις, αλουμίνιο κλπ. Μπορεί να εφαρμοσθεί 
ακόμα και σε νωπές επιφάνειες σκυροδέματος. Συνιστάται πριν την εφαρμογή πο-
λυουρεθανικών, υβριδικών, ακρυλικών ή βάσεως πολυουρίας στεγανωτικών, όπως 
είναι το WATERPROO  500. Είναι απαραίτητο και πριν την εφαρμο γή της πολυα-
σπαρτικής βαφής 2 συστατικών με βάση την πολυουρία POLYUREA LOOR COATING. 
Κατάλληλο σε εφαρμογές όπου εμφανίζεται ανερχόμενη υγρασία ή αρνητική πίεση (δά-
πεδα, πισίνες, δεξαμενές, θεμέλια κλπ). Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως σταθεροποι-
ητής σαθρών υποστρωμάτων, αραιωμένο με νερό σε ποσοστό έως 25% κατά βάρος. 
Κατατάσσεται ως SR-B2,0 σύμφωνα με το πρότυπο EN 13813.
Χρώμα: λευκό (γίνεται διάφανο όταν στεγνώσει).
Κατανάλωση: 125gr-150gr/m2 ανά στρώση, ανάλογα με την απορροφητικότητα της 
επιφάνειας και την αραίωση.

4kg
(Α+Β) 

(3kg + 1kg) 
(ΝΤΓΑΠΕΠ04)

4 - 12,00 48,00 

WATERPROOF 500 
Στεγανωτικό ταρατσών  
2 συστατικών με βάση την πολυουρία
Επαλειφόμενο, ελαστομερές, πολυασπαρτικό στεγανωτικό αλειφατικής βάσης 
(ψυχρή πολυουρία), δύο συστατικών, νέας γενιάς. Δημιουργεί μία ενιαία μεμβρά-
νη προστασίας υψηλών επιδόσεων, με ισχυρή πρόσφυση σε σταθερές τσιμεντο-
ειδείς επιφάνειες. Έχει μακροχρόνια αντοχή στην U  ακτινοβολία και τα λιμνάζο-
ντα νερά. Διακρίνεται για την εξαιρετική του αντοχή σε μηχανικές και χημικές κα-
ταπονήσεις, καθώς και τη  μηδενική του απορρόφηση σε νερό.
Είναι κατάλληλο για τη στεγάνωση και μακροχρόνια προστασία εκτεθειμένων ταρα-
τσών, στηθαίων, ασφαλτικών μεμβρανών, μεταλλικών στεγών και ακρυλικών και πο-
λυουρεθανικών στεγανωτικών καλά αγκυρωμένων.
Πιστοποιημένο ως ‘ υχρό’ υλικό υψηλής ανακλαστικότητας και λευ κότητας από 
το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (Τμήμα Μηχανικών Με ταλλείων-Μεταλλουργών).
Κατατάσσεται ως προστατευτικό επιφανειών σκυροδέματος κατά EN 1504-2.
Χρώμα: λευκό.
Κατανάλωση: • 1,0kg-1,2kg/m2 σε δύο στρώσεις, ανάλογα με το υπόστρωμα
• 1,5kg-1,8kg/m2 σε τρεις στρώσεις, ανάλογα με το υπόστρωμα (μακροχρόνια 
προστασία).

SRI: 114 / SR: 90% / e: 0,88

4kg
(Α+Β) 

(2,86kg+1,14kg)
(ΝΤΓΑΠ50004)

- - 15,30 61,20

20kg
(Α+Β) 

(14,3kg+5,7kg)
(ΝΤΓΑΠ50020)

- - 13,00 260,00
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ΠΡΟΪΟΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
(Κωδικός)

ΤΕΜ./
ΚΙΒ.

ΤΕΜ./
Ε. ΠΑΛ.

€/kg €/ΣΥΣΚ.

DUROSTICK D-1 FLEX
Εύκαμπτο, ινοπλισμένο, επαλειφόμενο  
στεγανωτικό κονίαμα ενός συστατικού
Εύκαμπτο, ινοπλισμένο, στεγανωτικό χαλαζιακό τσιμεντοκονίαμα, τροποποιημένο 
με ακρυλικά, υδαταπωθητικά πολυμερή και ειδικά πρόσθετα. 
Εφαρμόζεται για τη στεγάνωση επιφανειών από σκυρόδεμα, σοβά, τούβλα, τσιμε-
ντόλιθους, τσιμεντοσανίδες, πορομπετόν κλπ. 
Διασφαλίζει στεγανότητα σε  σιντριβάνια, πισίνες, ανεστραμμένη μόνωση δώματος, 
μπάνια, ντουζιέρες που πρόκειται να καλυφθούν με πλακίδια ή πατητή  τσιμεντοκονία 
και γενικά κάθε ορυκτή επιφάνεια που εκτίθεται σε μερική ή συνεχή υγρασία, 
υπόκειται σε δονήσεις ή συστολοδιαστολές και που παρουσιάζει ή αναμένεται να 
 παρουσιάσει τριχοειδείς ρωγμές.
Είναι κατάλληλο για τη στεγανοποίηση θεμελίων, υπογείων, για θετικές (εξωτερική 
εφαρμογή προληπτικά) και αρνητικές (εσωτερική εφαρμογή για επισκευή) υδρο-
στατικές πιέσεις, ακόμη και σε πίεση έως 7 A m.
Κατατάσσεται ως προστατευτικό επιφανειών σκυροδέματος (c) κατά EN 1504-2.
Κατανάλωση: 1,0-1,3kg/m²/mm πάχους στρώσης. 

 ΓΚΡΙ
4kg

(ΣΒΝΤΦΓΚ04)
5 250 2,50 10,00

 ΓΚΡΙ
18kg

(ΣΒΝΤΦΓΚ18)
παλ.1.080kg

- 60 2,38 42,84

ΛΕΥΚΟ
4kg

(ΣΒΝΤΦΛΕ04)
5 250 2,54 10,16

ΛΕΥΚΟ
18kg

(ΣΒΝΤΦΛΕ18) 
παλ.1.080kg

- 60 2,40 43,20

2.4  Στεγανωτικά & αδιαβροχοποιητικά ταρατσών, τοιχίων & κεραμιδιών

HYDROSTOP WALL
Υδρόφοβο πυριτικό διάλυμα
Λεπτόρρευστο, υδρόφοβο πυριτικό διάλυμα με μεγάλη διεισδυτική ικανότητα. 
Προστατεύει έναντι της ανερχόμενης υγρασίας με την τεχνική της έγχυσης του 
υλικού σε τοιχοποιίες. 
Το YDROSTOP WALL χρησιμοποιείται για τη δημιουργία υδρόφοβου  οριζόντιου 
 φράγματος έναντι της ανερχόμενης υγρασίας, σε τοιχοποιίες ή κατασκευές από 
 σκυρόδεμα, με τη μέθοδο των διατρημάτων. Εφαρμόζεται και σε περιπτώσεις 
 υγρασίας της τοιχοποιίας με τη μέθοδο του εμποτισμού.
Κατανάλωση:  Ως εμποτισμός επιφανειών: 250-350gr/m² ανά στρώση.

 Με τη μέθοδο των διατρημάτων: 18-20kg/m² εγκάρσιας τομής τοιχοποιίας. 
Ανάλογα με την απορροφητικότητα του τοίχου.

1kg
(ΣΒΓΑΛ01)

15 - 6,00 6,00

5kg
(ΣΒΓΑΛ05)

- - 5,20 26,00

25kg
(ΣΒΓΑΛ25)

- - 5,00 125,00

WATERPROOF MORTAR
Εύκαμπτο κονίαμα στεγανοποίησης τοιχοποιίας
Εύκαμπτο, επαλειφόμενο, πολυμερικό πυριτικό κονίαμα, για ‘υψηλών απαιτήσεων’ 
εφαρμογές. Προστατεύει κάθε τοιχοποιία από τη διείσδυση υγρασίας προερχόμε-
νης από βροχή. Εφαρμόζεται σε τοιχοποιίες από σοβά που εμφανίζουν προβλήματα 
υγρασίας, με συνέπεια την αποσάθρωσή τους, την αποφλοίωση και τη δημιουργία 
τριχοειδών ρωγμών (συνήθη προβλήματα). Εφαρμόζεται επίσης και σε τοιχοποιίες 
από σκυρόδεμα, προστατεύοντάς τις από την ενανθράκωση. Δημιουργεί σταθερό 
και στεγανό υπόστρωμα για την τελική διακοσμητική βαφή.
Κατατάσσεται ως προστατευτικό επιφανειών σκυροδέματος (c) κατά EN 1504-2.
Χρώμα: λευκό.
Κατανάλωση: 1,0kg/m2/mm πάχους στρώσης.

5kg
(ΣΓΑΜΟ05)

4 192 1,90 9,50

20kg
(ΣΓΑΜΟ20)
παλ.1080kg

- 54 1,60 32,00

KAT ΓΟΡΙΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ: E

DUROSTICK D-1 FLEX
Εύκαμπτο, ινοπλισμένο, επαλειφόμενο 
στεγανωτικό κονίαμα ενός συστατικού
Εύκαμπτο, ινοπλισμένο, στεγανωτικό χαλαζιακό τσιμεντοκονίαμα, τροποποιημένο 
με ακρυλικά, υδαταπωθητικά πολυμερή και ειδικά πρόσθετα. 
Εφαρμόζεται για τη στεγάνωση επιφανειών από σκυρόδεμα, σοβά, τούβλα, τσιμε
ντόλιθους, τσιμεντοσανίδες, πορομπετόν κλπ. 
Διασφαλίζει στεγανότητα σε 
μπάνια, ντουζιέρες που πρόκειται να καλυφθούν με πλακίδια ή πατητή 
και γενικά κάθε ορυκτή επιφάνεια που εκτίθεται σε μερική ή συνεχή υγρασία, 
υπόκειται σε δονήσεις ή συστολοδιαστολές και που παρουσιάζει ή αναμένεται να 
παρουσιάσει τριχοειδείς ρωγμές.
Είναι κατάλληλο για τη στεγανοποίηση θεμελίων, υπογείων, για θετικές (εξωτερική 
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2. ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΑ  ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΑ

KAT ΓΟΡΙΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ: Ε

ΠΡΟΪΟΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
(Κωδικός)

ΤΕΜ./
ΚΙΒ.

€/kg,lt €/ΣΥΣΚ.

DUROSTICK D-59 
Στεγανωτικό κεραμιδιών, διακοσμητικών κεραμικών  
τούβλων & πήλινων γλαστρών
Σιλικονούχο αδιαβροχοποιητικό εμποτισμού, διαφανές, διαπνέον, χωρίς διαλύτες, 
κατάλληλο για την προστασία κεραμοσκεπών και επενδυμένων όψεων κτιρίων με 
διακοσμητικά κεραμικά τούβλα. Δεν σχηματίζει επιφανειακό φιλμ, δεν επηρεάζει 
την απόχρωση των επιφανειών όπου εφαρμόζεται, δεν γυαλίζει και δεν κιτρινίζει. 
Προστατεύει για τουλάχιστον 10 χρόνια τις επιφάνειες από την απορρόφηση υγρα-
σίας και την εμφάνιση ρωγμών και σπασιμάτων από παρατεταμένη χιονόπτωση και 
παγετό. Δεν ευνοεί την ανάπτυξη μούχλας, λειχήνων και πρασινάδας και ‘εμποδίζει’ 
την εναπόθεση της λασποβροχής. 
Χρώμα: διάφανο.
Κατανάλωση: 200-400ml/m², ανάλογα με την απορροφητικότητα της επιφάνειας.

1lt
(ΝΤ5901)

15 3,70 3,70

5lt
(ΝΤ5905)

- 3,00 15,00

τούβλων & πήλινων γλαστρών
Σιλικονούχο αδιαβροχοποιητικό εμποτισμού, διαφανές, διαπνέον, χωρίς διαλύτες, 
κατάλληλο για την προστασία κεραμοσκεπών και επενδυμένων όψεων κτιρίων με 
διακοσμητικά κεραμικά τούβλα. Δεν σχηματίζει επιφανειακό φιλμ, δεν επηρεάζει 
την απόχρωση των επιφανειών όπου εφαρμόζεται, δεν γυαλίζει και δεν κιτρινίζει. 
Προστατεύει για τουλάχιστον 10 χρόνια τις επιφάνειες από την απορρόφηση υγρα
σίας και την εμφάνιση ρωγμών και σπασιμάτων από παρατεταμένη χιονόπτωση και 
παγετό. Δεν ευνοεί την ανάπτυξη μούχλας, λειχήνων και πρασινάδας και ‘εμποδίζει’ 
την εναπόθεση της λασποβροχής. 
Χρώμα: 

2.4  Στεγανωτικά & αδιαβροχοποιητικά ταρατσών, τοιχίων & κεραμιδιών

ΠΡΟΪΟΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
(Κωδικός)

€/kg €/ΣΥΣΚ.

DUROFLEX POWDER 
Εύκαμπτο τσιμεντοειδές σφραγιστικό -  
συγκολλητικό 2 συστατικών
Εύκαμπτο σφραγιστικό, συγκολλητικό και στεγανωτικό κονίαμα 2 συστατικών.
Μετά την ωρίμανσή του, σχηματίζεται μία εύκαμπτη μεμβρά νη προστασίας με μηδα-
μινή συρρί κνωση, ανθεκτική σε μηχανικές κατα πονήσεις, χτυπήματα και τριβή. Είναι 
ιδιαίτερα ανθεκτικό σε αλκαλικό πε ριβάλλον και στις αντίξοες καιρικές συνθήκες.
Με ισχυρή πρόσφυση, προστατεύει από την απορρόφηση υγρασίας ή νε ρού, σε ενώσεις 
ή απολήξεις όμοι ων ή και ανόμοιων υλικών, όπως εί ναι σοβάς με μπετόν, μέταλλο, κερα-
μίδια, πέτρα, ξύλο κ.ά.  Ιδανικό για στεγάνωση τσιμεντοειδών κοίλων λουκιών, για αποκα-
τάσταση ρηγματώσεων σε αρμολογήσεις πλακών σε δάπεδα, για σφράγιση οπών μετά την 
εγκατάσταση μπόιλερ, κλιματιστικών, ηλιακών θερμοσιφώνων κ.ά. (γκρι), αλλά και για τη 
σφράγιση, στεγάνωση και συγκόλληση ρηγματωμένων κεραμιδιών, ακροκεράμων, κορφιά-
δων, καθώς και της λάσπης στερέωσής τους (κεραμιδί).
Κατατάσσεται ως προστατευτικό επιφανειών σκυροδέματος (c) κατά ΕΝ 1504-2.
Συσκευασία: 2,5kg (1,75kg A + 0,7l  B)
Κατανάλωση: 1,0kg/m²/mm πάχους στρώσης.

ΓΚΡΙ 
Δοχείο Σετ 
των 2,5kg

(ΝΤΦΛΠΓ25)

5,96 14,90

ΚΕΡΑΜΙΔΙ
Δοχείο Σετ 
των 2,5kg

(ΝΤΦΛΠΚ25)

5,96 14,90

μινή συρρί
ιδιαίτερα ανθεκτικό σε αλκαλικό πε
Με ισχυρή πρόσφυση, προστατεύει από την απορρόφηση υγρασίας ή νε
ή απολήξεις όμοι
μίδια, πέτρα, ξύλο κ.ά.  Ιδανικό για στεγάνωση τσιμεντοειδών κοίλων λουκιών, για αποκα
τάσταση ρηγματώσεων σε αρμολογήσεις πλακών σε δάπεδα, για σφράγιση οπών μετά την 
εγκατάσταση μπόιλερ, κλιματιστικών, ηλιακών θερμοσιφώνων κ.ά. (γκρι), αλλά και για τη 
σφράγιση, στεγάνωση και συγκόλληση ρηγματωμένων κεραμιδιών, ακροκεράμων, κορφιά

DUROSTICK D-9 
Επαλειφόμενο τσιμεντοειδές  
στεγανωτικό για κορφιάδες & πήλινες γλάστρες
Επαλειφόμενο, στεγανωτικό, διαπνέον τσιμεντοκονίαμα, κατάλληλο για τη διασφάλιση 
στεγανότητας (προληπτικά) και την κάλυψη πιθανών τριχοειδών ρωγμών στα σημεία που 
είναι εμφανής η λάσπη στερέωσης κορφιάδων και ακροκεράμων, καθώς και σε ραγισμένα 
κεραμίδια. Η εφαρμογή του σε επιμελώς διαβρεγμένη εσωτερική επιφάνεια πήλινων 
γλαστρών, πιθαριών και ζαρντινιέρων, ‘αποτρέπει’ την εκροή αλάτων που δημιουργείται 
με το πότισμα. 
Χρώμα: κεραμιδί.
Κατατάσσεται ως προστατευτικό επιφανειών σκυροδέματος (c) κατά ΕΝ 1504-2.
Κατανάλωση: 1,3kg/m²/mm πάχους στρώσης.

5kg
(ΝΤ0905)

4 1,20 6,00
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RUST FREE POWDER
Αντιδιαβρωτική τσιμεντοειδής προστασία οπλισμού
Επαλειφόμενος τσιμεντοειδής αναστολέας διάβρωσης οπλισμού σκυροδέματος.
Mε ισχυρά αντιδιαβρωτικά στη σύνθεσή του, προστατεύει τον οπλισμό του σκυρο-
δέματος από την προσβολή του από σκουριά που δημιουργείται από την εισχώρηση 
υγρασίας ή νερού (*). Λόγω της υψηλής συγκολλητικής του ικανότητας λειτουργεί 
και ως υπόστρωμα μεταξύ νέου και παλαιού σκυροδέματος ή κονιάματος.
Κατατάσσεται ως προϊόν προστασίας οπλισμού κατά της διάβρωσης κατά ΕΝ 1504-7.
Χρώμα: κεραμιδί.
Κατανάλωση: • Ως αντιδιαβρωτική προστασία οπλισμού: 70-120gr/m οπλισμού. 
• Ως συνδετική στρώση: 2kg/m2.

(*) Σε οξειδωμένο οπλισμό πρέπει να αφαιρεθεί η σκουριά με RUST REMO ER  
της DUROSTICK ή με συρματόβουρτσα, πριν την εφαρμογή του προϊόντος.

1kg
(ΝΤΡΠ01)

12 3,96 3,96

5kg
(ΝΤΡΠ05)

- 2,60 13,00

KAT ΓΟΡΙΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ: Ε

ΠΡΟΪΟΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
(Κωδικός)

ΤΕΜ./
ΚΙΒ.

€/ lt,kg €/ΣΥΣΚ.

2.4  Στεγανωτικά & αδιαβροχοποιητικά ταρατσών, τοιχίων & κεραμιδιών

D-17 HYDROSTOP
Σιλικονούχο αδιαβροχοποιητικό  
εμποτισμού για διακοσμητικά τούβλα
Υδαταπωθητικό υγρό εμποτισμού σι λοξανικής βάσης, με διαλύτες. Έχει υψηλή ανθεκτι-
κότητα σε αλκαλικό περιβάλλον και μεγάλη διεισδυτική ικανότητα (micr  c n l g ).
Προστατεύει αποτελεσματικά διακοσμητικά τεχνητά τούβλα τσιμεντοειδούς ή κερα-
μικής βάσης, εμφανή κεραμικά τούβλα, τουβλίνες και τσιμεντόπλακες. ‘Επιτρέπει’ τη 
διαπνοή, προστατεύει από την απορρόφηση νερού και ατμοσφαιρικών ρύπων και δεν 
ευνοεί την ανάπτυξη μούχλας και λειχήνων. Διασφαλίζει επιπλέον την υδαταπωθητι-
κότητα, τη σταθερότητα και την απόχρωση των αρμών των στοιχείων της επένδυσης. 
Διατηρεί για τουλάχιστον 10 χρόνια τις ιδιότητές του, εφόσον εφαρμοσθεί σε δύο 
στρώσεις νωπό σε νωπό. Χρώμα: διάφανο.
Κατανάλωση: 200-400ml/m2 ανά στρώση, ανάλογα με την απορροφητικότητα της 
επιφάνειας.

1lt
(ΝΤ1701)

12 8,00 8,00

4lt
(ΝΤ1704)

6 7,25 29,00

Υδαταπωθητικό υγρό εμποτισμού σι
κότητα σε αλκαλικό περιβάλλον και μεγάλη διεισδυτική ικανότητα (micr  c n l g ).
Προστατεύει αποτελεσματικά διακοσμητικά τεχνητά τούβλα τσιμεντοειδούς ή κερα
μικής βάσης, εμφανή κεραμικά τούβλα, τουβλίνες και τσιμεντόπλακες. ‘Επιτρέπει’ τη 
διαπνοή, προστατεύει από την απορρόφηση νερού και ατμοσφαιρικών ρύπων και δεν 
ευνοεί την ανάπτυξη μούχλας και λειχήνων. Διασφαλίζει επιπλέον την υδαταπωθητι
κότητα, τη σταθερότητα και την απόχρωση των αρμών των στοιχείων της επένδυσης. 
Διατηρεί για τουλάχιστον 10 χρόνια τις ιδιότητές του, εφόσον εφαρμοσθεί σε δύο 
στρώσεις νωπό σε νωπό. 
Κατανάλωση:
επιφάνειας.

Η έξυπνη λύση στην ανερχόµενη υγρασία!
HYDROSTOP Wall

Λεπτόρρευστο, υδρόφοβο πυριτικό διάλυµα µε µεγάλη διεισ-

δυτική ικανότητα. Προστατεύει έναντι της ανερχόµενης υγρα-

σίας µε την τεχνική της έγχυσης υλικού σε τοιχοποιίες.

Βασικά πλεονεκτήµατα
4 ∆εν διαβρώνει τον οπλισµό του σκυροδέµατος
4 Υψηλή υδροφοβία των δοµικών στοιχείων
4    ∆εν εµποδίζεται η διαπνοή 
       µετά την εφαρµογή

Για περισσότερες πληροφορίες 
επισκεφθείτε το www.durostick.gr
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2. ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΑ  ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΑ

KAT ΓΟΡΙΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ: Α

ΠΡΟΪΟΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
(Κωδικός)

ΚΟΥΛΟΥΡΑ €/ΣΥΣΚ.

DUROSTICK DS-265
Κυψελωτό κορδόνι για υποστήριξη σφράγισης αρμών
Στρογγυλό αφρώδες κορδόνι, ιδιαίτερα εύκαμπτο και συμπιέσιμο, με αντικολλητικές ιδιότητες.
Διασφαλίζει την κινητικότητα κάθε μορφής σφραγιστικών ρυθμίζοντας το απαιτούμενο 
βάθος του αρμού, βάσει των προδιαγραφών που προτείνονται.

Ø 10mm
(ΝΣ26510)

600m
0,18
ανά

τρέχον μέτρο

Ø 20mm
(ΝΣ26520)

150m
0,36
ανά

τρέχον μέτρο

ΠΡΟΪΟΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
(Κωδικός)

ΤΕΜ./
ΠΑΛΕΤΑ

€/m2 €/ΣΥΣΚ.

DUROSTICK DS-490
Υαλόπλεγμα οπλισμού τσιμεντοειδών επαλειφόμενων στεγανωτικών 
στρώσεων & στόκων εξομάλυνσης, με άνοιγμα καρέ 4x4mm
Δίχτυ από i rglass για τον καθολικό οπλισμό τσιμεντοειδών στεγανωτικών επι-
στρώσεων και ρητινούχων στόκων εξομάλυνσης τσιμεντοσανίδων, με άνοιγμα καρέ 
4 4mm και βάρος 90gr/m2. Διακρίνεται για την αντοχή του σε αλκαλικό περιβάλλον. 
Παρέχει σημαντική ενίσχυση και προστασία από την εμφάνιση (δημιουργία) τριχοειδών 
ρηγματώσεων λόγω θερμοκρασιακών μεταβολών. 
Γεφυρώνει και ενισχύει τσιμεντοειδείς στεγανωτικές στρώσεις σε μπαλκόνια, 
 ταράτσες, πισίνες, δεξαμενές και υδατόπυργους. 

ΡΟΛΟ
1mx50m
(ΥΑΛ90)

48 1,47 73,50

2.5  Οπλισμοί στεγανώσεων

ΠΡΟΪΟΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
(Κωδικός)

ΤΕΜ./
ΚΙΒ.

€/ΣΥΣΚ.

DUROSTICK DS-230
Αυτοκόλλητη υαλοταινία αρμών με άνοιγμα καρέ 2,5x2,5mm
για γυψοσανίδες, τσιμεντοσανίδες & ρωγμών σε μπετόν και σοβά
Αλκαλίμαχη αυτοκόλλητη υαλοταινία (γάζα), με άνοιγμα καρέ 2,5 2,5mm και βάρος 
55gr/m2. Απαραίτητη για την ενίσχυση οριζόντιων και κατακόρυφων αρμών γυψοσα-
νίδων και τσιμεντοσανίδων.
Χρησιμοποιείται αμέσως μετά το πρώτο χέρι στοκαρίσματος με υλικό αρμολόγησης 
γυψοσανίδων D-67 και επικαλύπτεται με ένα δεύτερο και τελικό χέρι.
Η εφαρμογή της διασφαλίζει ανθεκτικές συναρμογές και προστατεύει από τη δημι-
ουργία τριχοειδών ρωγμών ή σκασιμάτων.
Ιδανική για τοπική ενίσχυση ρωγμών σε σκυρόδεμα, καθώς και για την κα τά μήκος 
τοποθέτησή της σε αρμούς και συμβολές δαπέδου και τοιχίων, πριν την εφαρμογή 
τσιμεντοειδών στεγανωτικών υλικών. 

ΡΟΛΟ
5cmx20m
(ΓΑ2220)

72 1,95

ΡΟΛΟ
5cmx90m
(ΓΑ2290)

24 5,20

6 µοναδικές ιδιότητες σε 1 καινοτόµο προϊόν
dBBLOCK
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6 µοναδικές ιδιότητες σε 1 καινοτόµο προϊόν

Ένα καινοτόµο προϊόν, ικανό να ανταπε-

ξέλθει µε επιτυχία σε µία σειρά εφαρµο-

γών ‘υψηλών απαιτήσεων’ που αφορούν 

τις οικοδοµικές κατασκευές. 

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε το www.durostick.gr

• Αντιρηγµατικό 
• Αντικραδασµικό 
• Θερµοµονωτικό 
• Ηχοµονωτικό 
• Συγκολλητικό 
• Στεγανωτικό

dBBLOCK

Πραγµατοποιήθηκαν εργαστηριακές µετρήσεις ως προς τις ηχοµονωτικές ιδιότητές 
του από το Εθνικό  Ίδρυµα Ερευνών (Εργαστήριο Νανοεφαρµογής του Ινστιτούτου 
Θε ωρητικής και Φυσικής Χηµείας).   
Πιστοποιηµένο από το Πανεπιστήµιο Αθηνών (Οµάδα Μελετών Κτιριακού Περιβάλλο-
ντος, Τµήµα Φυσικής) ως προς τις θερµοµονωτικές ιδιότητές του.

• 
• 
• 
• 
• 
• 

ρ στε τ  
dBBLOCK!
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2. ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΑ  ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΑ

KAT ΓΟΡΙΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ: Α

2.6  Στεγανωτικό, ηχομονωτικό & αντικραδασμικό επίχρισμα

ΠΡΟΪΟΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
(Κωδικός)

ΤΕΜ./
Ε. ΠΑΛ.

€/kg €/ΣΥΣΚ.

DUROSTICK dB BLOCK
Πολυχρηστική πάστα
Καινοτόμο προϊόν με 6 μοναδικές ιδιότητες: Αντιρηγματικό, Αντικραδασμικό, Θερμομο-
νωτικό, Ηχομονωτικό, Συγκολλητικό & Στεγανωτικό επίχρισμα. Σε μορφή πάστας, με υψη-
λή πρόσφυση σε κάθε τύπο επιφάνειας, χωρίς τη χρήση ασταριού. Η καινοτόμος σύνθεσή 
του, εμπεριέχει ακρυλικές και πολυουρεθανικές ρητίνες, καθώς και μείγμα καουτσούκ τύ-
που B na-s. Παρέχει υψηλή ηχομονωτική ικανότητα απορρόφησης αερόφερτων και κτυ-
πογενών θορύβων που προέρχονται από το εξωτερικό ή το εσωτερικό περιβάλλον, πε-
ριορίζοντας τη μετάδοση ενοχλητικών θορύβων από 50% έως και 70%. Η μοναδικότητά 
του, εστιά ζεται στην παστώδη μορφή του, που διασφαλίζει εξαιρετική εργασιμότητα και 
δυνατότητα εφαρμογής ακόμη και στα πλέον δυσπρόσιτα σημεία των κτιριακών δομών, 
ενώ απαιτείται μικρή αναλογία βάρους και πάχους ως προς την καλυπτόμενη επιφάνεια.  
Εφαρμόζεται σε εσωτερικές και εξωτερικές, κάθετες ή οριζόντιες οικοδομικές επιφάνει-
ες από σοβά ή μπετόν, συστήματα ξηράς δόμησης με γυψοσανίδες ή τσιμεντοσανίδες, ξύ-
λινες επιφάνειες και ξυλοκατασκευές από κόντρα πλακέ θαλάσσης, OSB κ.ά., μεταλλικές 
επιφάνειες και σιδηροκατασκευές, λαμαρίνες, πάνελ αλουμινίου, πολυεστέρα, πλαστικό, 
σωλήνες P C και πλήθος άλλων υλικών.
Το B BLOCK δημιουργήθηκε για να αντιμετωπίσει την ηχορύπανση, να προσφέρει θερμομόνω-
ση, στεγανοποίηση, αντικραδασμικότητα και αντιρηγματική προστασία και να διασφαλίσει καλύ-
τερες συνθήκες διαβίωσης στους κατοίκους κάθε κτιρίου, στον αρχικό σχεδιασμό του οποίου 
δεν είχαν προβλεφθεί τα ανωτέρω. Είναι ιδανικό για εφαρμογή σε υπό κατασκευή ή και υφιστά-
μενα κτίρια, αλλά και για ανακανίσεις ξενοδοχείων, καταστημάτων, κέντρων διασκέδασης κ.ά.
•Σύστημα εσωτερικής θερμομόνωσης κτιρίων

 εφαρμογή του B BLOCK είναι η πλέον ενδεδειγμένη λύση για παλαιές, αλλά και νέες κα-
τοικίες όπου εύκολα, γρήγορα και οικονομικά μπορούν να αναβαθμίσουν τη θερμομονωτική 
και ηχομονωτική αξία τους. Λόγω του μικρού πάχους εφαρμογής του (2-3mm) είναι ιδανικό 
για εσωτερικούς τοίχους (υγρούς, κρύους), ταβάνια, σοφίτες, ντουλάπες εσωτερικά, χωρίς 
την παραμικρή ‘αναστάτωση’ του χώρου. Τοίχοι και ταβάνια, μετά από την επίχρισή τους με  
B BLOCK, ηχομονώνονται, στεγανοποιούνται, θερμομονώνονται και προστατεύονται από 

ρηγματώσεις. Μετά από 2-3 ημέρες οι επιφάνειες σπατουλάρονται με τον ελαστομερή στό-
κο STUCO IX ELASTIC PUTTY και την επόμενη μέρα βάφονται με το οικολογικό πλαστικό 
χρώμα SUPER ECO σε εκατοντάδες αποχρώσεις.
Εναλλακτικά, εφαρμόζεται απευθείας επάνω στην επιφάνεια του B BLOCK η πατητή σε 
μορφή πάστας DS-258 DECO MICRO LEX ή το διακοσμητικό τσιμεντοκονίαμα DS-259 DECO 
MICRO RESIN, για τη δημιουργία ξεχωριστών τεχνοτροπιών.

 Σύστημα προστασίας όψεων κτιρίων
Η εισαγωγή του B BLOCK στη διαδικασία βαφής εξωτερικών όψεων, ενισχύει τις θερμο-
μονωτικές ιδιότητές τους. Διασφαλίζει τη στεγανότητά τους, την αντιρηγματική προστασία 
των σοβάδων και ηχομονώνει από αερόφερτους θορύβους που προέρχονται από το εξωτε-
ρικό περιβάλλον. Για την προστασία και διακόσμηση των εξωτερικών επιφανειών, ακολου-
θεί η εφαρμογή του ελαστομερούς χρώματος D-80 YDROSTOP ELASTIC ή του Θερμοκε-
ραμικού Ενεργειακού χρώματος T ERMOELASTIC COLOUR σε εκατοντάδες αποχρώσεις.
•Σύστημα στεγανοποίησης ταρατσών
Η εφαρμογή του B BLOCK ως υπόστρωμα των στεγανωτικών στρώσεων σε ταράτσες, 
 διασφαλίζει την απόλυτη στεγανοποίηση των επιφανειών διαχρονικά (δεν γηράσκει), 
 ακόμη και στην περίπτωση που η τελική στεγανωτική επίστρωση ‘πληγωθεί’ ή  παρουσιάσει 
 αστοχίες στα σημεία. Λόγω της ελαστικότητάς του, θα παρακολουθεί διαχρονικά την 
 κινητικότητα των επιφανειών και δεν θα επηρεαστεί από τις μικροδονήσεις του υποστρώ-
ματος και τις θερμοκρασιακές μεταβολές, με φυσικό αποτέλεσμα την προστασία και την 
 επιμήκυνση του χρόνου ζωής της τελικής στεγανοποιητικής στρώσης.
Πραγματοποιήθηκαν εργαστηριακές μετρήσεις ως προς τις ηχομονωτικές  ιδιότητές 
του από το Εθνικό δρυμα Ερευνών (Εργαστήριο Νανοεφαρμογής του Ινστι τούτου 
 Θεωρητικής και Φυσικής Χημείας). 
Πιστοποιημένο από το Πανεπιστήμιο Αθηνών (Ομάδα Μελετών Κτιριακού 
 Περιβάλλοντος, Τμήμα Φυσικής), ως προς τις θερμομονωτικές ιδιότητές του.
Κατατάσσεται ως προστατευτικό επιφανειών σκυροδέματος (c) κατά EN 1504-2.
Χρώμα: γκρι ανοιχτό.
Κατανάλωση: 1,1kg/m²/mm πάχους στρώσης.

3kg
(NTBBΛΟΚ03)

100 5,40 16,20 

10kg
(NTBBΛΟΚ10)

48 4,70 47,00 

15kg
(NTBBΛΟΚ15)

24 4,60 69,00 

Καινοτόμο προϊόν με 6 μοναδικές ιδιότητες: Αντιρηγματικό, Αντικραδασμικό, Θερμομο
νωτικό, Ηχομονωτικό, Συγκολλητικό & Στεγανωτικό επίχρισμα. Σε μορφή πάστας, με υψη
λή πρόσφυση σε κάθε τύπο επιφάνειας, χωρίς τη χρήση ασταριού. Η καινοτόμος σύνθεσή 
του, εμπεριέχει ακρυλικές και πολυουρεθανικές ρητίνες, καθώς και μείγμα καουτσούκ τύ
που B na-s. Παρέχει υψηλή ηχομονωτική ικανότητα απορρόφησης αερόφερτων και κτυ
πογενών θορύβων που προέρχονται από το εξωτερικό ή το εσωτερικό περιβάλλον, πε
ριορίζοντας τη μετάδοση ενοχλητικών θορύβων από 50% έως και 70%. Η μοναδικότητά 
του, εστιά
δυνατότητα εφαρμογής ακόμη και στα πλέον δυσπρόσιτα σημεία των κτιριακών δομών, 
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∆ΕΙΤΕ την εφαρµογή 
του στο κανάλι µας 

στο YouTube & 
προτείνετέ το στους 

πελάτες σας.
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ΠΙΝΑΚΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΕΣ & ΟΡΟΦΕΣ (ΒΑΦΗ ή ΤΕΧΝΟΤΡΟΠΙΑ)
ΥΛΙΚΟ ΜΕΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ/m2 ΣΤΡΩΣΕΙΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ* (€/m2)

dB BLOCK 2,2kg στα 2mm 1 10,10 

STUCOFIX ELASTIC PUTTY
Ελαστικός στόκος αρµών, ρωγµών &  

εξοµάλυνσης επιφανειών 

1kg  
(σπατουλάρισμα-εξομάλυνση) 2 5,80

SUPER ECO
Oικολογικό πλαστικό χρώµα - 2 0,80 

ΣΥΝΟΛΟ - - 16,70€/m2 

ΥΛΙΚΟ ΜΕΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ/m2 ΣΤΡΩΣΕΙΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ* (€/m2)

dB BLOCK 2,2kg στα 2mm 1 10,10 

DS-258 DECO MICRO FLEX  
(Παστώδης πατητή) 1,2kg στις 2 στρώσεις 2 5,40

DECOFIN AQUA
ή

DECOFIN AQUA PU
Βερνίκια προστασίας παστώδους πατητής

250ml 2 3,25

ΣΥΝΟΛΟ - - 18,75€/m2 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΕΣ (ΒΑΦΗ)
ΥΛΙΚΟ ΜΕΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ/m2 ΣΤΡΩΣΕΙΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ* (€/m2)

dB BLOCK 2,2kg στα 2mm 1 10,10

D-80 HYDROSTOP ELASTIC
Στεγανωτικό ελαστοµερές χρώµα  

ή 
THERMOELASTIC COLOUR
Θερµοκεραµικό ενεργειακό χρώµα

- 2 0,85

ΣΥΝΟΛΟ - - 10,95€/m2 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΑΡΑΤΣΩΝ (20 ΧΡΟΝΙΑ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΕ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ, ΗΧΟΜΟΝΩΣΗ, ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ)

ΥΛΙΚΟ ΜΕΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ/m2 ΣΤΡΩΣΕΙΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ* (€/m2)

dB BLOCK 2,2kg στα 2mm 1 10,10

DS-220
Ελαστοµερές στεγανωτικό ταρατσών ≈ 1,2kg στις 2 στρώσεις 2 5,25 

ΣΥΝΟΛΟ - - 15,35€/m2 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ (ΗΧΟΜΟΝΩΣΗ, ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ, ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ)

ΥΛΙΚΟ ΜΕΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ/m2 ΣΤΡΩΣΕΙΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ* (€/m2)

dB BLOCK 2,2kg στα 2mm 1 10,10

ELASTIC
Eύκαµπτη κόλλα

για κάθε τύπο πλακιδίων & γρανιτών
3kg - 3,10 

ΣΥΝΟΛΟ - - 13,20€/m2 

* ροτεινόμενη τιμή. Δεν συμπεριλαμβάνεται Φ. .Α.

Οι καταναλώσεις που αναγράφονται παραπάνω είναι ενδεικτικές και εξαρτώνται από τη μέθοδο εφαρμογής,  
το είδος, την επιπεδότητα και την απορροφητικότητα του υποστρώματος, καθώς και από τα εργαλεία εφαρμογής.
Στο παραπάνω κόστος πρέπει να συνυπολογιστεί και το κόστος των εργατικών εφαρμογής.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΕΣ & ΟΡΟΦΕΣ (ΒΑΦΗ ή ΤΕΧΝΟΤΡΟΠΙΑ)
ΥΛΙΚΟ

dB BLOCK

Στο παραπάνω κόστος πρέπει να συνυπολογιστεί και το κόστος των εργατικών εφαρμογής.Στο παραπάνω κόστος πρέπει να συνυπολογιστεί και το κόστος των Στο παραπάνω κόστος πρέπει να συνυπολογιστεί και το κόστος των Στο παραπάνω κόστος πρέπει να συνυπολογιστεί και το κόστος των Στο παραπάνω κόστος πρέπει να συνυπολογιστεί και το κόστος των 



www.durostick.gr

HYDROSTOP WATERTANK 
(Professional) Εύκαµπτο, γκρι, 
επαλειφόµενο στεγανωτικό κονίαµα  
2 συστατικών για ειδικές εφαρµογές 
& απαιτητικές στεγανώσεις. Ιδανικό 
και για δεξαµενές πόσιµου νερού.

HYDROSTOP WATERTANK HYDROSTOP WATERTANK 
Εύκαµπτο, γκρι, 

HYDROSTOP  
2 ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ
Εύκαµπτο, λευκό, 
τσιµεντοειδές στεγανωτικό 
για ταράτσες και  
κάθετες επιφάνειες

HYDROSTOP-PU
Πολυουρεθανικό  

στεγανωτικό ταρατσών

No39 Ελαστοµερές 
στεγανωτικό ταρατσών

TECHNOPROOF
Στεγανωτικό ταρατσών

DS-220 Ελαστοµερές  
στεγανωτικό ταρατσών  

(καουτσούκ)

WATERPROOF 500 
Στεγανωτικό ταρατσών  
2 συστατικών 
µε βάση την πολυουρία

D-1 FLEX 
Εύκαµπτο, ινοπλισµένο, 
επαλειφόµενο 
στεγανωτικό κονίαµα 
ενός συστατικού

D-1
Επαλειφόµενο κονίαµα 
στεγανοποίησης 
τοιχίων, δαπέδων, 
υπογείων & στεγών

HYDROSTOP  
ROOF
Εύκαµπτο, λευκό, 
τσιµεντοειδές στεγανωτικό 
ταρατσών ενός συστατικού

...και πέρα βρέχει!
Υγρα α έ ος  αρ α  ο ο και υπ γ ιο!
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3. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ

3.1  Κόλλες για σωλήνες P C

3.2  Καθαριστικά για σωλήνες χαλκού & P C

ΠΡΟΪΟΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

(Κωδικός)
ΤΕΜ./ 
ΚΙΒ.

€/ΣΥΣΚ.

ΠΡΟΪΟΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
(Κωδικός)

ΤΕΜ./ 
ΚΙΒ.

€/ΣΥΣΚ.

KAT ΓΟΡΙΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ: A

DUROSTICK ΚΟΛΛΑ PVC
Διάφανη
Ισχυρή κόλλα, διάφανη, για πλαστι κούς σωλήνες P C ύδρευσης, απο χέτευσης και 
εξαρτημάτων από P C. Η σταθερή και ιδανική πυκνότητα της κόλλας επιτρέπει την 
πλήρωση των διάκενων των σωλήνων που παρουσιάζονται κατά το μοντάρισμα των 
εξαρτημάτων και έχει ως αποτέλεσμα την άρρηκτη συγκόλλησή τους. 
Eίναι κατάλληλη για συγκολλήσεις σωλήνων ύδρευσης, αποχέτευσης, άρδευσης,  
βιομηχανικών σωλήνων ή s a, πισίνας, διατομής έως και Ø 300mm και αντοχής στην 
πίεση έως 12 a m. Για ευκολία εφαρμογής, διαθέτει ενσωματωμένο στο καπάκι ειδικό 
σφαιροειδές πι νέλο που δεν μαδάει (στις συσκευασίες των 250 & 500ml).
Κατανάλωση: Ανάλογα με τη διατομή των σωλήνων.

ΣΩΛΗΝΑΡΙΟ
70ml

(KΥΣΩ70)
20 1,80

ΣΩΛΗΝΑΡΙΟ
125ml

(ΚΥΣΩ15)
40 2,80

250ml 
(ΚΥΔΦ04)

20 4,60

500ml
(ΚΥΔΦ02)

12 6,80

DUROSTICK ΚΟΛΛΑ PVC
Γκρι - Λευκή
Βαρέως τύπου κόλλα για πλαστικούς σωλήνες P C ύδρευσης, αποχέτευσης και 
εξαρτημάτων από P C. Η σταθερή και ιδανική πυκνότητα της κόλλας επιτρέπει την 
πλήρωση των διάκενων των σωλήνων που παρουσιάζονται κατά το μοντάρισμα των 
εξαρτημάτων και έχει ως αποτέλεσμα την άρρηκτη συγκόλλησή τους. 
Είναι κατάλληλη για συγκολλήσεις σωλήνων ύδρευσης, αποχέτευσης, άρδευσης,  
βιομηχανικών σωλήνων ή s a, πισίνας, διατομής έως και Ø 400mm και αντοχής στην 
πίεση έως 16 a m. Είναι δυνατό να κολληθούν σωλήνες P C ακόμη και πρόσωπο με 
πρόσωπο (σόκορο). Για ευκολία εφαρμογής, διαθέτει ενσωματωμένο στο καπάκι  
ειδικό σφαιροειδές πι νέλο που δεν μαδάει.  
Κατανάλωση: Ανάλογα με τη διατομή των σωλήνων.

ΓΚΡΙ 250ml 
(ΚΥΓΚ04)

20 4,70

ΓΚΡΙ 500ml
(ΚΥΓΚ02)

12 7,00

ΛΕΥΚΗ 250ml
 (ΚΥΛΕ04)

20 4,70

ΛΕΥΚΗ 500ml
(ΚΥΛΕ02)

12 7,00

DUROSTICK PVC PRIMER
Για σωλήνες PVC
Καθαρίζει λάδια, λίπη, γράσο, δι αβρώνοντας ελαφρά τη γυαλάδα των σωλήνων, παρέ-
χοντας ισχυρότερη πρόσφυση και συγκόλληση. Κατάλληλο και για αποσύνδεση κολλη-
μένων σωλήνων P C με εμποτισμό της κολλημένης επιφάνειας. Επιπλέον, κατάλληλο 
και για την επαναφορά της ρευστότητας στις κόλλες P C, όταν αρχίζουν και χάνουν την 
εργασιμότητά τους λόγω εξάτμισης. Για ευκολία εφαρμογής, διαθέτει ενσωματωμένο 
στο καπάκι ειδικό σφαιροειδές πινέλο που δεν μαδάει. Χρώμα: διάφανο.
Κατανάλωση: Ανάλογα με τη διατομή των σωλήνων και την αναγκαιότητα καθαρισμού τους.

236ml
(ΚΥΠΡ04)

12 4,60

DUROSTICK ΑΛΟΙΦΗ ΧΑΛΚΟΥ
Καθαριστικό χαλκοσωλήνων
Καθαριστικό χαλκοσωλήνων, ελεγχόμενης πυκνότητας που δεν στάζει κατά την εφαρμογή. 
Καθαρίζει τον χαλκό, χωρίς τρίψιμο και τον προστατεύει από την οξείδωση (πρασί-
νισμα). Είναι κατάλληλο για μαλακές κολλήσεις σε δίκτυα ύδρευσης, θέρμανσης και 
κλιματισμού. Για ευκολία εφαρμογής, διαθέτει ενσωματωμένο στο καπάκι ειδικό σφαι-
ροειδές πι νέλο που δεν μαδάει.  
Χρώμα: κίτρινο.

125gr
 (ΚΥΑΧ15)

24 2,00

Βαρέως τύπου κόλλα για πλαστικούς σωλήνες P C ύδρευσης, αποχέτευσης και 
εξαρτημάτων από P C. Η σταθερή και ιδανική πυκνότητα της κόλλας επιτρέπει την 
πλήρωση των διάκενων των σωλήνων που παρουσιάζονται κατά το μοντάρισμα των 
εξαρτημάτων και έχει ως αποτέλεσμα την άρρηκτη συγκόλλησή τους. 
Είναι κατάλληλη
βιομηχανικών σωλήνων ή s a, πισίνας, διατομής έως και 
πίεση έως 16 a m. Είναι δυνατό να κολληθούν σωλήνες P C ακόμη και πρόσωπο με 

DUROSTICK PVC PRIMER
Για σωλήνες PVC
Καθαρίζει λάδια, λίπη, γράσο, δι
χοντας ισχυρότερη πρόσφυση και συγκόλληση. Κατάλληλο και για αποσύνδεση κολλη
μένων σωλήνων P C με εμποτισμό της κολλημένης επιφάνειας. Επιπλέον, κατάλληλο 
και για την επαναφορά της ρευστότητας στις κόλλες P C, όταν αρχίζουν και χάνουν την 
εργασιμότητά τους λόγω εξάτμισης. Για ευκολία εφαρμογής, διαθέτει ενσωματωμένο 
στο καπάκι ειδικό σφαιροειδές πινέλο που δεν μαδάει. 
Κατανάλωση:

DUROSTICK ΒΟΡΑΚΑΣ*
Iσχυρή, αποξειδωτική, λευκή σκόνη για τον καθαρισμό και την απολίπανση μεταλλικών 
επιφανειών. Eίναι κατάλληλος για την ενίσχυση των συγκολλήσεων με βέργες χαλκού 
ή φωσφόρου σε χαλκοσωλήνες ή σωλήνες ορείχαλκου. Χρώμα: λευκό.

120gr
 (KYBO15)

18 1,90
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3.3  Aντιοξειδωτικά - σφραγιστικά σπειρωμάτων & ραφών

ΠΡΟΪΟΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

(Κωδικός)
ΤΕΜ./ 
ΚΙΒ.

€/ΣΥΣΚ.

KAT ΓΟΡΙΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ: A

DUROSTICK ΜΙΝΙΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ*
Ελαστομερές αντιδιαβρωτικό

Πυκνόρρευστο ελαστομερές αντιδιαβρωτικό μεταλλικών σπειρωμάτων. 
Κατάλληλο για στεγανοποίηση στις ενώσεις των μεταλλικών σωλήνων, με παράλληλη 
χρήση κανναβιού. Για ευκολία εφαρμογής, διαθέτει ενσωματωμένο στο καπάκι ειδικό 
σφαιροειδές πινέλο που δεν μαδάει. Χρώμα: πορτοκαλί.
Κατανάλωση: Aνάλογα με τη διατομή των σωλήνων.

250gr
 (KYMI04)

12 4,30

DUROSTICK ΓΟΜΑΛΑΚΑ*
Γνήσια γομαλάκα ενισχυμένη με ρητίνες. Στεγανοποιεί τους πόρους  
στις ραφές των δεξαμενών πετρελαίου και νερού, καθώς και σπειρώματα  
και φλάντζες. Κατάλληλη για την κάλυψη ρόζων στα ξύλα, αποτρέποντας το ξεφλού-
δισμα και το σκάσιμο σε ριπολίνες και βερνίκια.
Για ευκολία εφαρμογής, διαθέτει ενσωματωμένο στο καπάκι ειδικό σφαιροειδές πι-
νέλο που δεν μαδάει. Χρώμα: μελί.
Κατανάλωση: 150-200ml/m2/στρώση.

60ml
 (ΚΥΓΟ60)

12 3,80

200ml
(ΚΥΓΟ20)

12 8,50

3.4  Σφραγιστικά, συγκολλητικά & προστατευτικά αφρωδών μονωτικών σωλήνων

ΠΡΟΪΟΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
(Κωδικός)

ΤΕΜ./ 
ΚΙΒ.

€/ΣΥΣΚ.

DUROSTICK ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΟ
Για αφρώδη μονωτικά σωλήνων
Ακρυλικό, λευκό, ελαστομερές στεγανωτικό, κατάλληλο για την προστασία αφρωδών 
μονωτικών σωλήνων. Διατηρεί την αρχική ελαστικότη τα των μονωτικών σωλήνων όπου 
εφαρμόζεται και ‘εμποδίζει’ την ξή ρανσή τους από τον ήλιο, ο οποίος συντελεί στην κατα-
στροφή τους. Τα ισχυρά U  φίλτρα που περιέχει δεν επιτρέπουν σκασίματα και ξεφλουδί-
σματα του στεγανωτικού. Επιπλέον, προστατεύει τα αφρώδη μονωτικά από τη ζημιά που 
προκαλείται από τα τσιμπήματα των πουλιών. Μπορεί να χρωματιστεί με DUROCOLOR 
της DUROSTICK (σύριγγα των 20ml) σε 120 ανεξίτηλες αποχρώσεις. Χρώμα: λευκό.
Κατανάλωση: 1,0-1,5kg/m² ανά στρώση. 

1kg
(ΚΥXA01)

12 6,00

DUROSTICK ΚΟΛΛΑ ΓΙΑ ΑΦΡΩΔΗ ΜΟΝΩΤΙΚΑ*
Ειδική κόλλα, βάσεως νεοπρενίου, κατάλληλη για την εκ των υστέρων  
συγκόλληση (προστασία) με αφρώδη μονωτικά σωλήνων σε ακάλυπτα δίκτυα
που είναι εκτεθειμένα σε παγετό, όπως σωληνώσεις ηλιακών θερμοσιφώνων, μεταλ-
λικούς ή πλαστικούς σωλήνες κήπων ή σωλήνες μεταφοράς ζεστού νερού. 
Αντέχει στον παγετό, την υγρασία, τις χαμηλές και υψηλές θερμοκρασίες. 
Για ευκολία εφαρμογής, διαθέτει ενσωματωμένο στο καπάκι ειδικό σφαιροειδές πι-
νέλο που δεν μαδάει.  Χρώμα: μελί.

200ml
(ΚΥΑΜ20)

12 3,90

DUROSTICK D-2
Αφρός πολυουρεθάνης

Αφρός πολυουρεθάνης ενός συστατικού, υψηλής συγκολλητικής, θερμομονωτικής 
και ηχομονωτικής ικανότητας. Διακρίνεται για την υψηλή του πρό σφυση σε όλα τα 
οικοδομικά υλικά, τα οποία στηρίζει χωρίς να συρρικνώ νεται μετά τη σκλήρυνσή του. 
Στερεώνει κουφώματα και κάσες πορτών και παραθύρων, εσωτερικούς τοίχους με 
οροφές και δάπεδα, πάνελ, καθώς και κουτιά διακλάδωσης. 
Είναι απαραίτητος σε υδραυλικές και ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις.
Βάφεται με υδατοδιαλυτά χρώματα. Χρώμα: πράσινο ανοιχτό.
Κατανάλωση: Τα 750ml δίνουν 40l  ελεύθερου αφρού.

300ml
(NT0230)

12 4,00

750ml
(NT0275)

12 6,20

*Διατίθεται μόνο για επαγγελματική χρήση.

Δ O Σ Ο Μ Ε Τ Ρ Ι Κ Ο  Σ Υ Σ Τ Η Μ Α  Δ Η Μ Ι Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ  Α Π Ο Χ Ρ Ω Σ Ε Ω Ν



56

3. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ

ΠΡΟΪΟΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
(Κωδικός)

ΤΕΜ./ 
ΚΙΒ.

€/ΣΥΣΚ.

KAT ΓΟΡΙΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ: Α

3.4  Σφραγιστικά, συγκολλητικά & προστατευτικά αφρωδών μονωτικών σωλήνων

MS-POLYMER POWER GLUE 
Πανίσχυρο ελαστικό συγκολλητικό άμεσης συγκράτησης, 
χωρίς διαλύτες
Πανίσχυρο συγκολλητικό τεχνολογίας MS-POLYMER. Αντικαθιστά βίδες και καρφιά σε 
πολλές εφαρμογές. Έχει ισχυρή πρόσφυση, ακόμη και χωρίς αστάρι, σε πορώδεις και 
μη επιφάνειες, σε όμοια και ανόμοια υλικά. Είναι ιδανικό για άρρηκτες συγκολλήσεις 
με εξαιρετική αρχική συγκράτηση σε οικοδομικές, βιομηχανικές και ναυπηγικές κατα-
σκευές. Απαραίτητο εργαλείο για υδραυλικούς, ηλεκτρολόγους, ψυκτικούς και άλλες 
ειδικότητες τεχνιτών, αλλά και για όσους ασχολούνται με επισκευές και μερεμέτια στο 
σπίτι. Στερεώνει γραμματοκιβώτια, ράφια, γάντζους, αξεσουάρ μπάνιου, λεκάνη τουα-
λέτας κ.ά. Σφραγίζει και ταυτόχρονα στεγανοποιεί ρωγμές ή αρμούς. 
Εφαρμόζεται σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Χρώμα: λευκό.
Κατανάλωση: Ανάλογα με την εφαρμογή.

80ml
BLISTER

(ΣΜΠΟΠΓ80)
12 6,50

290ml
ΦΥΣΙΓΓΑ

(ΣΜΠΟΠΓ29)
12 9,80

DUROSIL FIRE
Πυράντοχη σιλικόνη υψηλής 
θερμοκρασιακής αντοχής έως +300 C
Σιλικόνη για ελαστικές σφραγίσεις και συγκολλήσεις που υπόκεινται σε μεγάλη θερ-
μική καταπόνηση. Είναι ανθεκτική έναντι πολλών χημικών ουσιών και έχει άριστη πρό-
σφυση σε λαμαρίνα, σίδερο και ανοξείδωτα μέταλλα. Αντέχει σε λάδια, γράσο, βαλ-
βολίνες, νερό, αντιψυκτικό υγρό. Ιδανική για φλάντζες μηχανών (αυτοκινήτων, μοτο-
σικλετών, σκαφών κ.ά.), αντλιών, για καπάκια βαλβίδων, για σωλήνες εξάτμισης, για 
φθαρμένες κυψέλες ψυγείων αυτοκινήτων που παρουσιάζουν διαρροές κ.ά. Αποτρέ-
πει το ‘κάπνισμα’ σε σημεία συναρμογής μπουριών με ξυλόσομπες. Χρώμα: κόκκινο.
Κατανάλωση: Ενδεικτικά μία φύσιγγα 310ml καλύπτει 8 τρέχοντα μέτρα αρμού 
διαστάσεων 6 6mm.

80ml
BLISTER
(ΝΤΣΦ80)

12 3,90

310ml  
ΦΥΣΙΓΓΑ
(ΝΤΣΦ31)

12 7,20
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DUROSTICK ΟΥΔΕΤΕΡΗ ΣΙΛΙΚΟΝΗ
Σιλικόνη για μόνιμη εμβάπτιση σε νερό
Σιλικόνη ουδέτερης ωρίμανσης για σφραγίσεις που υπόκεινται σε μόνιμη εμβά πτιση σε 
νερό. Έχει υψηλή πρόσφυση στα περισσότερα υλικά (όμοια και ανό μοια), χωρίς αστάρι, 
και άριστη αντοχή στη γήρανση. Είναι ιδανική για σφράγι ση αρμών σε πισίνες στο εσωτε-
ρικό τους και περιμετρικά, καθώς και στα σχα ράκια και τα σποτάκια που τοποθετούνται σε 
αυτές. Συνιστάται για στερέωση επαργυρωμένων καθρεπτών, καθώς και για ενυδρεία. 
Κατάλληλη για σφρά γιση στην εξωτερική πλευρά των κουφωμάτων (αλουμινίου ή P C) 
ανάμε σα στο προφίλ και τη μαρμαροποδιά ή τον τοίχο. Διάφανη, δεν επιδέχεται βαφή. 
Κατανάλωση: Ενδεικτικά μία φύσιγγα 280ml καλύπτει 8 τρέχοντα μέτρα αρμού δια-
στάσεων 6 6mm.

ΔΙΑΦΑΝΗ 280ml
(ΣΙΟΥ28)

12 6,00 

DUROSTICK ΣΙΛΙΚΟΝΗ
Aνθεκτική στη μούχλα
Σιλικόνη μεγάλης ελαστικότητας, με ισχυρή πρόσφυση σε μη πορώδεις επιφάνειες. 
Αντιστέκεται στους μύκητες, στις αντίξοες καιρικές συνθήκες και στην U  ακτινοβο-
λία, ενώ είναι ανθεκτική και σε απορρυπαντικά, οξέα και αλμυρό νερό.
Σταθεροποιείται γρήγορα αντιδρώντας με την υγρασία, παρουσιάζει εξαιρετική συ-
γκολλητική δύναμη και μακροχρόνια αντοχή ακόμη και σε αρμούς έντονης κινητικότη-
τας, χωρίς να ‘σκάει’ ή να ξεφλουδίζει. 
Χρησιμοποιείται χωρίς αστάρι σε υλικά όπως πορσελάνη, γυαλί, κεραμικά,  εμαγιέ, 
πολυεστέρα, ανοξείδωτα ή ανοδιωμένα αλουμίνια, βερνικωμένα ξύλα, για τη 
 σφράγιση αρμών πλάτους 3-40mm, σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.
Κατανάλωση: Ενδεικτικά μία φύσιγγα 280ml καλύπτει 8 τρέχοντα μέτρα αρμού
διαστάσεων 6 6mm.

ΔΙΑΦΑΝΗ 80ml
(ΣΙ2280)

25 1,90

ΔΙΑΦΑΝΗ 280ml 
(ΣΙ2030)

25 3,60 

ΛΕΥΚΗ 80ml
(ΣΙ2281)

25 1,90

ΛΕΥΚΗ 280ml
(ΣΙΛE30)

12 3,60 

ΜΑΥΡΗ 280ml
(ΣΙΜΑ30)

12 3,60 

ΚΑΦΕ 280ml
(ΣΙΚΑ30)

12 3,60 

ΓΚΡΙ 280ml
(ΣΙΓΚ30)

12 3,60 
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3.5  Eπισκευαστικά

ΠΡΟΪΟΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
(Κωδικός)

ΤΕΜ./
ΚΙΒ.

ΤΕΜ./
Ε. ΠΑΛ.

€/kg €/ΣΥΣΚ.

DUROSTICK D-11 SUPER FAST
Ταχύπηκτο επισκευαστικό τσιμεντοκονίαμα 
Ταχύπηκτο τσιμεντοκονίαμα υψηλών αντοχών, γκρι χρώματος, με χρόνο πήξης 7 
 λεπτά. Απαραίτητο σε υδραυλικές και ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις. 
Δουλεύεται εύκολα και αντικαθιστά τα ‘μερεμέτια’ από γύψο, λόγω της υψηλής 
 αντοχής του σε κρούσεις και υγρασία. 
Είναι κατάλληλο για επισκευές και στηρίξεις σε μπετόν και σοβά.
Στερεώνει πλέγματα σοβάδων εσωτερικά και εξωτερικά.
Αποτελεσματικό στη σφράγιση οπών και την τοποθέτηση γωνιόκρανων. 
Κατατάσσεται ως επισκευαστικό σκυροδέματος στην κατηγορία PCC R2 κατά EN 1504-3. 
Χρώμα: γκρι.
Κατανάλωση: Aνάλογα με την εφαρμογή. Περίπου 1,8kg D-11 για την παρασκευή 
1l  σκληρυμένου μείγματος.

 3kg
(NT1103)

8 168 1,22 3,66

KAT ΓΟΡΙΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ: Α

DUROFAST
Τσιμέντο ταχείας πήξεως 
Τσιμέντο υπερταχείας πήξης που αναπτύσσει πρώιμες μηχανικές αντοχές από τα 
πρώ τα δευτερόλεπτα της ανάμειξής του με νερό. Χρησιμοποιείται για άμεση σφρά-
γιση οπών με έντονη διαρροή νερού σε δεξαμενές, φρεάτια, αγωγούς, λούκια και 
τσιμεντοσωλήνες.  Στερεώνει στύλους υποστήριξης για κάγκελα, κολόνες τοποθέ-
τησης συρματοπλέγματος, ταμπέλες κ.ά. Είναι ιδανικό για γρήγορες στερεώσεις σε 
υδραυλικές και ηλεκτρολογικές εργασίες. Στερεοποιείται ακόμη και μέσα στο νερό, 
χωρίς να χάνει τις αντοχές του. Χρόνος κατεργασίας: 1-2 λεπτά στους 23°C, σκλή-
ρυνση: 2-4 λεπτά. Η ανάμειξή του με τσιμέντο PORTLAND, επιταχύνει τον χρόνο  
πήξης, δίνοντας υψηλές πρώιμες αντοχές. 
Κατατάσσεται ως επισκευαστικό σκυροδέματος στην κατηγορία PCC R3 κατά EN 1504-3. 
Χρώμα: γκρι.
Κατανάλωση: Ανάλογα με την εφαρμογή. Περίπου 1,5kg DURO AST για την παρα-
σκευή 1l  σκληρυμένου μείγματος.

1kg
(ΝΤΦΑΣΤ01)

12 - 3,15 3,15

4kg
(4 σακουλάκια 

του 1kg)

(ΝΤΦΑΣΤ05)

- - 2,42 9,68

20kg
(ΝΤΦΑΣΤ20)
παλ.1.200kg

- 60 1,57 31,40

DUROSTICK D-32
Tαχύπηκτος επισκευαστικός λευκός σοβάς 
Σοβάς πρώιμων αντοχών, κρυσταλλικής βάσης, με βελτιωτικά πρόσθετα, ευκολο-
δούλευτος. Παρουσιάζει ισχυρή πρόσφυση και αντοχή. 
Εφαρμόζεται σε πάχος έως 1cm ανά στρώση, σε επιφάνειες από τούβλα, μπετόν, 
τσιμεντοκονία, πορομπετόν που έχουν προηγουμένως διαβραχεί. 
Είναι απαραίτητος στους ελαιοχρωματιστές για την επισκευή των σοβάδων από 
‘μερεμέτια’ που δημιουργούνται από συνεργεία υδραυλικών, αλουμινάδων και 
ηλεκτρολόγων. Δεν παρουσιάζει ματίσεις λόγω της κοκκομετρίας του και της 
μηδαμινής του συρρίκνωσης. 
Κατατάσσεται στην κατηγορία GP:CS II/W0 κατά ΕΝ 998-1. 
Χρώμα: λευκό.
Κατανάλωση: Περίπου 15kg/m²/cm πάχους στρώσης.

5kg
(NT3205)

4 180 0,66 3,30

25kg
(NT3225)

παλ.1.500kg
- 60 0,44 11,00 

DUROSTICK D-32
Tαχύπηκτος επισκευαστικός λευκός σοβάς 
Σοβάς πρώιμων αντοχών, κρυσταλλικής βάσης, με βελτιωτικά πρόσθετα, ευκολο
δούλευτος. Παρουσιάζει ισχυρή πρόσφυση και αντοχή. 
Εφαρμόζεται σε πάχος έως 1cm ανά στρώση, σε επιφάνειες από τούβλα, μπετόν, 
τσιμεντοκονία, πορομπετόν που έχουν προηγουμένως διαβραχεί. 
Είναι απαραίτητος στους ελαιοχρωματιστές για την επισκευή των σοβάδων από 
‘μερεμέτια’ που δημιουργούνται από συνεργεία υδραυλικών, αλουμινάδων και 
ηλεκτρολόγων. Δεν παρουσιάζει ματίσεις λόγω της κοκκομετρίας του και της 
μηδαμινής του συρρίκνωσης. 
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3. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ

ΠΡΟΪΟΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

(Κωδικός)
ΤΕΜ./
ΚΙΒ.

€/lt €/ΣΥΣΚ.

3.6  Eποξειδικές κόλλες

3.7  Καθαριστικά ειδικών εφαρμογών & αντιψυκτικά

KAT ΓΟΡΙΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ: Α

DUROSTICK AUTOFLOW
Αντιψυκτικό παντός καιρού
Υψηλής ποιότητας αντιψυκτικό υγρό, με ιδιαίτερη αντιψυκτική ικανότητα έως -18°C 
και αντίστοιχη αντιθερμική έως +105°C. Διασφαλίζει αντιπαγετική, αντιθερμική και 
αντιδιαβρωτική προστασία σε ψυγεία μηχανών αυτοκινήτων, σκαφών χωρίς να κατα-
στρέφει τα λάστιχα και τα κολάρα. Είναι ιδανικό και για τους ηλιακούς θερμοσίφωνες. 

1lt
(ΝΤΑΦ01)

24 4,20 4,20

4lt
(NTΑΦ04)

- 3,25 13,00

ΠΡΟΪΟΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
(Κωδικός)

ΤΕΜ./
ΚΙΒ.

€/ΣΥΣΚ.

DUROSTICK GLASSHIELD
Προστατευτικό γυάλινων επιφανειών
Διάφανο εναιώρημα νανοτεχνολογίας, κατάλληλο για την προστασία γυάλινων επιφα-
νειών. Με τά την εφαρμογή του δημιουργείται ένα αόρατο φιλμ προστασίας  που ‘περιο-
ρίζει’ την επικόλληση ατμοσφαιρικών ρύπων και σκόνης στους πόρους των επιφανειών, 
με αποτέλεσμα τον ευκολότερο καθαρισμό τους, με τη χρήση μόνο νερού, χωρίς τρίψι-
μο, χωρίς χημικά προϊόντα καθαρισμού. Ανθεκτικό στην υπεριώδη ηλιακή ακτινοβολία, 
τη διαρκή υγρασία και τον παγετό.
Κατάλληλο για: Φωτοβολταϊκά στοιχεία, συλλέκτες ηλιακού θερμοσίφωνα: Η εφαρ-
μογή του αυξάνει την απόδοση των στοιχείων. Η γυάλινη επιφάνεια των συλλεκτών 
παραμένει καθαρή, χωρίς στίγματα από άλατα και σκόνες που περιορίζουν την από-
δοσή τους. •Τζάμια αυτοκινή των (παρμπρίζ, πίσω τζάμια, πλευρικά παράθυρα, κα-
θρέφτες), φορτηγών, σκαφών, ελικοπτέ ρων. •Τζαμαρίες, βιτρίνες, γυάλινες προσό-
ψεις, γυάλινα στέγαστρα, εξώστες, αίθρια, αλλά και για οικιακή χρήση, σε παράθυρα, 
μπαλκονόπορτες και ντουζιέρες. 
Χρώμα: διάφανο.
Κατανάλωση: 1l  είναι επαρκές για την προστασία 30-40m², ανάλογα με τη μέθοδο 
εφαρμογής.

500ml
(ΓΚΧΕ02)

12 - 12,00

3,5lt
(ΓΚΧΕ35) 

(ΕΙΔΙΚΗ 
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ)

- 18,00 63,00

DUROSTICK ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΗ ΚΟΛΛΑ 20
Σε μορφή πλαστελίνης 
Ισχυρή εποξειδική κόλλα - στόκος με μορφή πλαστελίνης, σε εύχρηστη  συσκευασία. 
 Ιδανική για κολλήσεις και σφραγίσεις, όμοιων και ανόμοιων υλικών. Eύκολα και γρή-
γορα, κόβεις, πλάθεις και κολλάς, δίνοντας άμεσα λύσεις σε διαρροές νερού σε ψυ-
γεία αυτοκινήτων, καλοριφέρ, μεταλλικούς σωλήνες κ.ά. Απαραίτητη σε υδραυ-
λικούς, ψυκτικούς, φανοποιούς αλλά και σε κάθε σπίτι, αυτοκίνητο ή σκάφος.  
Αντέχει σε θερμοκρασίες από -30°C έως +115°C, λιμάρεται και βάφεται. 
Κατατάσσεται στην κατηγορία R1T κατά ΕΝ 12004. 
Χρώμα: πράσινο ανοιχτό.
Κατανάλωση: Ανάλογα με την εφαρμογή. 

56gr
(ΝΤΠΛ56)

- 4,20

ΚΑΣΕΤΙΝΑ
(ΝΤΠΛ5612)

12 50,40

ΚΑΣΕΤΙΝΑ
(ΝΤΠΛ5624)

24 100,80

DUROSTICK ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΗ ΚΟΛΛΑ  
2 ΩΡΩΝ Σε μορφή στόκου 
Ισχυρή κόλλα δύο συστατικών, γκρι χρώματος, σε μορφή στόκου, με ιδιαίτερη αντοχή στην 
υγρασία, τη θερμοκρασία και τα περισσότερα χημικά. Συγκολλά όμοια και ανόμοια οικο-
δομικά υλικά, όπως μέταλλο, μπετόν, i rglass, αμιαντοτσιμέντο, κεραμικά κλπ. Κατάλ-
ληλη για αμέτρητες εφαρμογές. Απαραίτητη σε υδραυλικούς, ψυκτικούς, μηχανουργούς.
Αντέχει σε θερμοκρασίες από -30°C έως +115°C, λιμάρεται και βάφεται. 
Κατατάσσεται στην κατηγορία R1T κατά ΕΝ 12004. 
Χρώμα: γκρι.
Κατανάλωση: Ανάλογα με την εφαρμογή.

400gr
Σετ (Α+Β)

(200gr+200gr)
(ΚΥΕΠ04)

12 7,00
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ΠΡΟΪΟΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
(Κωδικός)

ΤΕΜ./
ΚΙΒ.

€/lt,kg €/ΣΥΣΚ.

3.7  Καθαριστικά ειδικών εφαρμογών & αντιψυκτικά

BIOCLEAN
Βιοδιασπώμενη κρέμα καθαρισμού χεριών 
Βιοδιασπώμενη κρέμα καθαρισμού χεριών, χωρίς αμμωνία, φωσφορικά άλατα και πετρελαϊκά 
παράγωγα, βάσει της νομοθεσίας ΕΚ 648/2004 που διέπει τα απορρυπαντικά όσον αφορά τη 
βιοδιασπασιμότητά τους. Λόγω της γλυκερίνης και των κόκκων απολέπισης που περιέχονται 
στη σύνθεσή της, είναι απαλή με τα χέρια και έχει υψηλή καθαριστική δράση. Επιπλέον, απο-
μακρύνει δυσάρεστες μυρωδιές, αφήνοντας άρω μα φρεσκάδας. Προσαρμοσμένη στη φυσι-
κή τιμή  του δέρματος, είναι κατάλληλη για συχνή ή και καθημερινή χρήση. Διαλύει γράσο, 
λίπη, μελάνι, μουντζούρες, χρώματα και πίσσα. Είναι απαραίτητη σε συνεργεία αυτοκινήτων, 
τυπογράφους, υδραυλικούς, μηχανικούς, σιδεράδες και ελαιοχρωματιστές.  

500ml
(KAXE02)

20 - 3,50

5lt
(με αντλία)

(KAXE05)

(ΕΙΔΙΚΗ 
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ)

- 5,58 27,90

ID: 96.4.005
institute

ID
: 

9
6
T

E
0
6
8
1
5
4

DUROSTICK D-14*
Αποφρακτικό υγρό για σωλήνες και σιφόνια
Αποτελεσματικό αποφρακτικό, άμεσης δράσης που μας απαλλάσσει από τη χρήση ατσα-
λίνας ή άλλων περιττών δαπανών απόφραξης. Ξεβουλώνει μέσα σε λίγα λεπτά νιπτήρες, 
μπανιέρες, νεροχύτες και λεκάνες, διαλύοντας συσσωρευμένα λίπη, πουρί, τρίχες, χαρτιά 
και πανιά. Απαραίτητο για τα αποχετευτικά δίκτυα εστιατορίων, ξενοδοχείων, νοσοκομείων, 
εργοστασίων, δημόσιων κτιρίων, κατοικιών κ.ά. Κατά την εφαρμογή του είναι απαραίτητο να 
λαμβάνονται όλα τα προστατευτικά μέτρα, όπως αυτά αναγράφονται στις οδηγίες χρήσης. 
Κατανάλωση: 500-1.800gr, ανάλογα με τη διάμετρο των σωλήνων και τον βαθμό συσσώ-
ρευσης ρύπων.

900gr
(NT1409)

15 - 4,24

1.800gr
(NΤ1418)

15 - 6,10

KAT ΓΟΡΙΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ: Α

DUROSTICK D-15*
Καθαριστικό βόθρων και αποχετεύσεων
Ισχυρό καθαριστικό βόθρων και αποχετεύσεων που δρα επάνω στα συσσωρευμένα και 
στερεοποιημένα λίπη και στο πουρί στα τοιχώματα. Απαραίτητο για τον καθαρισμό των 
εξόδων διαφυγής των λυμάτων, ελευθερώνοντας τους πόρους των τοιχωμάτων των 
βόθρων. Αποφεύγεται έτσι η υπερχείλιση, οι δυσάρεστες οσμές και οι συχνές εκκε-
νώσεις, κάνοντας οικονομία. Εφαρμόζεται στην αρχή του δικτύου αποχέτευσης είτε 
απευθείας ανοίγοντας το φρεάτιο. 
Κατανάλωση: 600-800gr/m , ανάλογα με τη χρήση.

5kg
(NT1505)

6 7,80 39,00

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα προϊόντα που επισημαίνονται ως (ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ), διατίθενται εντός τριών (3) ημερών από τη λήψη της παραγγελίας.
*Διατίθεται μόνο για επαγγελματική χρήση.
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3. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ

60

www.durostick.gr
Αναζητήστε

το ενηµερωτικό έντυπο!   

Σε ποιον δεν αρέσουν τα ΜΑΣΤΟΡΕΜΑΤΑ                                                                                                     

µε την DUROSTICK, όλα γίνονται...

...πιο ΕΥΚΟΛΑ!
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4. ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΠΡΟΪΟΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

(Κωδικός)
ΤΕΜ./
ΚΙΒ.

€/kg €/ΣΥΣΚ.

4.1  Ξυλόκολλες & παρκετόκολλες

KAT ΓΟΡΙΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ: Α

DUROSTICK DS-200
Αδιάβροχη ελαστική κόλλα για ξύλινα δάπεδα 
Ισχυρή, ελαστική κόλλα σε μορφή πάστας, άοσμη, χωρίς διαλύτες, έτοιμη προς χρήση. 
Λόγω της ειδικής σύνθεσής της, μει ώνονται οι κτυπογενείς θόρυβοι, στις επιφάνειες 
όπου εφαρμόζεται. Αντέ χει στην υγρασία και την παλαίωση.  Παρέχει ισχυρή πρόσφυ-
ση σε απορροφητικά ή μη υποστρώματα, ακόμη και χωρίς αστάρι, με την προϋπόθεση 
να μην είναι εύθρυπτα. Διατηρεί την αρχική της ελαστικότητα, διασφαλίζοντας άρρη-
κτη συγκόλληση σε δάπεδα που υπόκεινται σε κραδασμούς και συστολοδιαστολές. 
Eίναι κατάλληλη για τη συγκόλληση κάθε είδους ξύλινου παρκέτου επάνω σε μπε-
τόν, μωσαϊκό, κεραμικά πλακίδια, μάρμαρα, ασταρωμένη ή γαλβανισμένη λαμαρίνα 
και MD . Ιδανι κή για συγκόλληση ξύλινων σοβατε πί, καθώς και για τη συγκόλληση με-
γάλων διαστάσεων ξύλινων σανίδων κάθε σκληρότητας.
Κατατάσσεται στην κατηγορία D3/D4 κατά EN 204/205. 
Χρώμα: μπεζ.
Κατανάλωση: 0,7-0,9kg/m² κατά την εφαρμογή με οδοντωτή σπάτουλα Β3 ή Β6. 
Η κατανάλωση ποικίλει, ανάλογα με το υπόστρωμα και τον τύπο του ξύλινου δαπέδου.
Για συγκόλληση σανίδων μεγάλου μήκους ή πλάτους, ή σε ανισόπεδα υποστρώματα, 
συνιστάται η χρήση οδοντωτής σπάτουλας με μεγαλύτερες εγκοπές.

15kg
(ΚΞ20015)

- 3,90 58,50
 

DUROSTICK DS-205 SUPER GLUE
Yπερκόλλα για βρεχόμενες ξυλοκατασκευές
Υψηλής ποιότητας υδατοδιαλυτή κόλλα νέας τεχνολογίας, με βάση ακρυλικά πολυμερή. 
Είναι άοσμη, δεν ‘κρεμάει’, δεν λαδώ νει κατά την εφαρμογή της, έχει εξαι ρετική αντοχή 
μετά την ωρίμανσή της, ακόμη και σε έκθεση σε νερό για αρ κετές ημέρες. Διατηρεί 
την αρχική της ελαστικότητα, διασφαλίζοντας άρρηκτη συγκόλληση ανεξάρτητα από 
οποιαδήποτε καταπόνηση που προέρχεται από κραδασμούς και συστολοδιαστολές. 
Eίναι ιδανική για συγκολλήσεις βρεχόμενων ξύλινων κατασκευών ή κατασκευών 
εκτεθειμένων σε υγρασία. Kατάλληλη για κατασκευές από δρυ, οξιά, ιρόκο, ak, 
κερασιά, καρυδιά κ.ά. Συνιστάται για συγκόλληση ξύλινων σοβατεπί και αρμοκάλυ-
πτρων, καθώς και για MD , φελλό, ηχομονωτικά φύλ λα, lamina , εξηλασμένη και 
διογκω μένη πολυστερίνη, χωρίς αστάρι, σε κάθε είδους πορώδες οικοδομικό υλι κό, 
όπως τούβλο, σοβά και σκυρόδεμα. 
Κατατάσσεται στην κατηγορία D3/D4 κατά ΕΝ 204/205. 
Χρώμα: μπεζ.
Κατανάλωση: 150-200gr/m².

250gr
(ΚΞ20504)

20 - 2,20

900gr
(ΚΞ20501)

15 - 5,70

5kg
(ΚΞ20505)

(ΕΙΔΙΚΗ 
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ)

- 4,80 24,00

15kg
(ΚΞ20515)

(ΕΙΔΙΚΗ 
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ)

- 4,13 61,95 

DUROSTICK D-100
Ακρυλική ξυλόκολλα ταχείας πήξεως,  
κρυσταλλιζέ, με αντοχή στην υγρασία
Ελαστική λευκή κόλλα, ταχείας πήξεως, κρυσταλλιζέ, με εξαιρετική αντοχή στην 
υγρασία. Παρέχει μακροχρόνια αντοχή σε κάθε ξυλουργική εφαρμογή.
Είναι κατάλληλη για συγκολλήσεις εξωτερικών και βρεχόμενων ξύλινων κατασκευών, 
όπως πέργκολες, κάσες παραθύρων, δρύινες πόρτες, αλλά και για ξύλινες σκάλες 
και ξύλινα δάπεδα, προστατεύοντας τη συγκόλληση από την υγρασία. Επίσης, χρη-
σιμοποιείται για ναυπηγικές εσωτερικές ξύλινες εργασίες, για συγκόλληση φελλού, 
διογκωμένης ή εξηλασμένης πολυστερίνης σε μπετόν, ξύλο, MD , σοβά και τούβλο.
Προτείνεται για συγκολλήσεις επίπλων και κατασκευών από σκληρά ή μαλακά ξύλα, 
όπως οξιά, δρυς, καρυδιά, όρεγκον, παλίσανδρο, μαόνι, καθώς και σουηδικό. 
Κατατάσσεται στην κατηγορία D3 κατά ΕΝ 204/205 και D2  κατά ΕΝ 12004. 
Χρώμα: λευκό (γίνεται διάφανο όταν στεγνώσει).
Κατανάλωση: 200gr/m2.

500gr
(ΚΞ1002)

15 - 4,40

4kg
(ΚΞ1004)

- 6,25 25,00

125kg
(ΚΞ1015)

(ΕΙΔΙΚΗ 
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ)

- 4,62 577,50
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ΠΡΟΪΟΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

(Κωδικός)
ΤΕΜ./
ΚΙΒ.

€/kg €/ΣΥΣΚ.

4.1  Ξυλόκολλες & παρκετόκολλες

KAT ΓΟΡΙΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ: Α

DUROSTICK No35
Ξυλόκολλα ταχείας πήξεως κρυσταλλιζέ 
Ισχυρή, υψηλής ποιότητας κόλλα επιπλοποι ίας, από καθαρό P A. Διασφαλίζει γρή-
γορες συ γκολλήσεις, με απόλυτη διαφάνεια, χωρίς λεκέδες στην επιφάνεια του ξύ-
λου όταν στεγνώσει. 
Εξαιρετικά ανθεκτική στους κραδασμούς, τα χτυπήματα, τις παραμορφώσεις αλλά 
και τη θερμοκρασία. 
Eίναι κατάλληλη για μαλακά και σκληρά ξύλα. Κολλάει MD , καπλαμά, φορμάικα, 
 νοβοπάν, κόντρα πλακέ, χάρντμπορντ, φελιζόλ, γυψοσανίδα, φελλό κ.ά. 
Χρησιμοποιείται και για συγκόλ ληση κεραμικών πλακιδίων σε επι φάνειες από 
 νοβοπάν, MD , κόντρα πλακέ θαλάσσης κ.ά. 
Κατατάσσεται στην κατηγορία D1 T κατά ΕΝ 12004. 
Χρώμα: λευκό (γίνεται διάφανο όταν στεγνώσει).
Κατανάλωση: 50-250gr/m².

500gr
(ΚΞ3502)

24 - 3,50

1kg
(ΚΞ3501)

12 5,50 5,50

5kg
(ΚΞ3505)

- 4,40 22,00 

25kg
(ΚΞ3525)

- 4,16 104,00
 

50kg
(ΚΞ3550)

- 4,10 205,00

DUROSTICK No36
Κόλλα γενικής χρήσης 
Οικονομική, λευκή κόλλα γενικής χρήσης, βινυλικής βάσης. 
Προσφύεται και κολλάει μεταξύ τους μαλακά ξύλα όπως νοβοπάν, MD , αλλά και φελ-
λό, γυψοσανίδα, φελιζόλ, χαρτόνι κ.ά. 
Είναι ιδανική για συγκόλληση μεγάλων επιφανειών, όπως πρεσαριστά κουφώματα, 
φορμάικες με νοβοπάν, πλάκες από φελιζόλ ή φελλό και νοβοπάν επενδυμένο με με-
λαμίνη.
Είναι αποτελεσματική στην προετοιμασία συγκόλλησης των άνω και κάτω πλευρών 
χαρτοκιβωτίων για συσκευασία προϊόντων κ.ά. 
Κατατάσσεται στην κατηγορία D1 κατά EN 12004. 
Χρώμα: λευκό.
Κατανάλωση: 200gr/m2.

180gr
(ΚΞ3604)

30 - 1,42

500gr
(ΚΞ3602)

24 - 2,60

1kg
(KΞ3601)

12 4,00 4,00 

5kg
(ΚΞ3605)

- 3,00 15,00

30kg
(ΚΞ3630)

(ΕΙΔΙΚΗ 
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ)

- 2,90 87,00 

60kg
(ΚΞ3660)

(ΕΙΔΙΚΗ 
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ)

- 2,70 162,00

DUROSTICK HOBBY
Κόλλα ξύλου & χάρτου κρυσταλλιζέ 
Κόλλα βάσεως P A, για ισχυρές συγκολλήσεις υλικών από ξύλο και χαρτί. 
Πυκνόρρευστη, με ρύγχος ελεγχόμενης ροής, στο στέγνωμά της γίνεται διάφανη και 
χαρίζει καθαρές συγκολλήσεις, εύκολα και γρήγορα. 
Κολλάει γερά ξύλο, νοβοπάν, MD , καπλαμά, κεραμικά, χαρτί, χαρτόνι, μακετόχαρτο, 
ταπετσαρία, φελιζόλ, φελλό κ.ά., μεταξύ τους ή και με άλλες επιφάνειες. 

οσμη, ιδανική για επισκευές, χειροτεχνίες και  κατασκευές, στο σχολείο, το 
σπίτι, το γραφείο. 
Κατατάσσεται στην κατηγορία D1 κατά EN 12004. 
Χρώμα: λευκό (γίνεται διάφανο όταν στεγνώσει).
Κατανάλωση: Aνάλογα με την απορροφητικότητα και τη φύση της επιφάνειας.

110gr
(ΚΞ3500)

20 - 2,14 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα προϊόντα που επισημαίνονται ως (ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ), διατίθενται εντός τριών (3) ημερών από τη λήψη της παραγγελίας.
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4. ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΠΡΟΪΟΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

(Κωδικός)
ΤΕΜ./
ΚΙΒ.

€/kg €/ΣΥΣΚ.

4.2  Βενζινόκολλα γενικής χρήσης

DUROSTICK No69*
Βενζινόκολλα γενικής χρήσης
Ισχυρή βενζινόκολλα διπλής επάλειψης, κατάλληλη για βιομηχανίες σαλονιών, 
υποδηματοποιίας και εφαρμογές σε εγκαταστάσεις κλιματιστικών, βιομηχανίες 
πλαστικών σκαφών κ.ά. 
Πα ρέχει ελαστική συγκόλληση σε υλι κά και επιφάνειες που υπόκεινται σε σταθερές 
ή παραμορφωτικές τάσεις.
Κολλά δέρμα, δερματίνη, αφρώδες πλαστικό, λάστιχο, φελλό, μοκέτα, χαρτόνι κ.ά. 
μεταξύ τους ή επάνω σε ξύλινες, μεταλλικές και άλλες επιφάνειες. 
Σε μία ώρα αποκτά το 75% της δύναμής της και σε 24 ώρες τις τελικές της αντοχές. 
Aπαραίτητη για επισκευές στο σπίτι, το αυτοκίνητο και το σκάφος, σε πρακτική 
συσκευασία των 70ml και κουτί των 125gr. 
Χρώμα: μπεζ ανοιχτό.  
Κατανάλωση: 300gr/m2.

ΣΩΛΗΝΑΡΙΟ
70ml

(BE6970)
20 - 2,10

125gr
(BE6908)

48 - 1,70 

250gr
(BE6904) 24 - 2,42

500gr
(BE6902)

12 - 4,20

1kg
(BE6901) 12 7,70 7,70

5kg
(BE6905) - 7,26 36,30

KAT ΓΟΡΙΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ: Α

ΠΡΟΪΟΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

(Κωδικός)
ΤΕΜ./
ΚΙΒ.

€/kg €/ΣΥΣΚ.

DUROSTICK D-33
Ενέσιμη εποξειδική ρητίνη 2 συστατικών
Eνέσιμη, εποξειδική ρητίνη 2 συστα τικών, χωρίς διαλύτες, λεπτόρρευστη, με μηδε-
νική συρρίκνωση. Η ρευστότητά της επιτρέπει την απο κατάσταση λεπτών ρωγμών. 
Παρουσι άζει υψηλή πρόσφυση στο σκυρόδεμα και τον χάλυβα. Έχει υψηλή αντοχή 
σε θλίψη, κάμψη και οξέα.  
Χρησιμοποιείται για την εφαρμογή ρητινενέσεων σε ρηγματώσεις σκυροδέματος, 
πλάτους 0,1-1mm. Συνιστάται για την επισκευή ρωγμών σε γέφυρες, υπόγειες 
σήραγγες, φράγματα, κολόνες, δοκάρια που ρηγματώνουν από υπερφόρτωση, 
σεισμό κ.ά. Διασφαλίζει πλήρη αποκατάσταση, επαναφέροντας την αρχική συνοχή 
του δομικού στοιχείου.
Παρέχει μοναδική λύση για την εκ των υστέρων εμφύτευση μεταλλικού οπλισμού σε 
οριζόντια ή και κάθετη επιφάνεια σκυροδέματος. 
Η εφαρμογή της γίνεται πανεύκολα με το πολυχρηστικό πιστόλι DUROSEAL 600 της 
DUROSTICK, με τη χρήση των κατάλληλων ακροφυσίων.
Αποτελεί το καταλληλότερο υλικό συγκόλλησης νέου σε προϋπάρχον σκυρόδεμα.
Κατατάσσεται ως προϊόν έγχυσης στο σκυρόδεμα κατά ΕΝ 1504-5 και στην κατηγορία 
R2 κατά ΕΝ 12004. 
Χρώμα: υποκίτρινο διαφανές.
Κατανάλωση: Σφράγιση ρωγμών: 1,1kg/l  κενού χώρου.

1kg
(Α+Β)

(650gr+350gr)
(ΝΤ3301)

12 25,00 25,00

 

4.3  Εποξειδικές κόλλες - ρητίνες

*Διατίθεται μόνο για επαγγελματική χρήση.
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ΠΡΟΪΟΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

(Κωδικός)
ΤΕΜ./
ΚΙΒ.

€/kg €/ΣΥΣΚ.

KAT ΓΟΡΙΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ: Α

4.3  Εποξειδικές κόλλες - ρητίνες

DUROSTICK ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΗ ΚΟΛΛΑ 2 ΩΡΩΝ
Σε μορφή στόκου 
Ισχυρή κόλλα δύο συστατικών, γκρι χρώματος, σε μορφή στόκου, με ιδιαίτερη αντοχή 
στην υγρασία, τη θερμοκρασία και τα περισσότερα χημικά. Συγκολλά όμοια και ανό-
μοια οικο δομικά υλικά, όπως μέταλλο, μπετόν, i rglass, αμιαντοτσιμέντο, κεραμικά 
κλπ. Κατάλ ληλη για αμέτρητες εφαρμογές. Απαραίτητη σε υδραυλικούς, ψυκτικούς, 
μηχανουργούς.
Αντέχει σε θερμοκρασίες από -30°C έως +115°C, λιμάρεται και βάφεται. 
Κατατάσσεται στην κατηγορία R1T κατά ΕΝ 12004. 
Χρώμα: γκρι.
Κατανάλωση: Ανάλογα με την εφαρμογή.

400gr
Σετ (Α+Β)

(200gr+200gr)
(ΚΥΕΠ04)

12 - 7,00

DUROSTICK D-38
Εποξειδικός οικοδομικός στόκος -  
κόλλα 2 συστατικών
Επαγγελματική κόλλα γκρι χρώματος, σε μορφή στόκου, χωρίς διαλύτες.
Έχει μεγαλύτερο όριο θραύσης από το σκυρόδεμα και υψηλή πρόσφυση. Είναι 
ιδιαίτερα ανθεκτική στα οξέα, τα αλκάλια, τα άλατα, το θαλασσινό νερό, ενώ δεν 
συρρικνώνεται. Χρησιμοποιείται για την επισκευή βλαβών στο σκυρόδεμα και τη 
σφράγιση ρωγμών όπου πρόκειται στη συνέχεια να εφαρμοστεί ενέσιμη εποξειδική 
ρητίνη DUROSTICK D-33 . Επίσης, χρησιμοποιείται για τη συγκόλληση όμοιων και 
ανόμοιων οικοδομικών και βιομηχανικών υλικών, όπως μέταλλα, πολυεστέρας, γυαλί, 
πέτρες, ινοπλισμένη τσιμεντοκονία κ.ά. Είναι κατάλληλη για τη στερέωση μπετ βεργών 
επέκτασης, την αγκύρωση μηχανημάτων και τη στερέωση μεταλλικών μανδυών σε 
κολόνες από σκυρόδεμα. Ιδανική και για σφραγίσεις και στοκάρισμα-αποκατάσταση 
φθορών σε βιομηχανικά δάπεδα. 
Κατατάσσεται ως δομικό συνδετικό σκυροδέματος κατά EN 1504-4 και στην κατηγορία 
RG κατά ΕΝ 13888. 
Χρώμα: γκρι.
Κατανάλωση: 1,8kg/m2/mm πάχους στρώσης.

1kg
(Α+Β)

(880gr+120gr)
(ΝΤ3801)

12 11,50 11,50 

 

DUROSTICK ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΗ ΚΟΛΛΑ 20
Σε μορφή πλαστελίνης 
Ισχυρή εποξειδική κόλλα - στόκος με μορφή πλαστελίνης, σε εύχρηστη συσκευασία. 
Ιδανική για κολλήσεις και σφραγίσεις, όμοιων και ανόμοιων υλικών. Eύκολα και γρήγο-
ρα, κόβεις, πλάθεις και κολλάς, δίνοντας άμεσα λύσεις σε διαρροές νερού σε ψυγεία 
αυτοκινήτων, καλοριφέρ, μεταλλικούς σωλήνες κ.ά. Απαραίτητη σε υδραυλικούς, ψυ-
κτικούς, φανοποιούς αλλά και σε κάθε σπίτι, αυτοκίνητο ή σκάφος.
Αντέχει σε θερμοκρασίες από -30°C έως +115°C, λιμάρεται και βάφεται.
Κατατάσσεται στην κατηγορία R1T κατά ΕΝ 12004. 
Χρώμα: πράσινο ανοιχτό.
Κατανάλωση: Ανάλογα με την εφαρμογή. 

56gr
(ΝΤΠΛ56)

- - 4,20

ΚΑΣΕΤΙΝΑ
(ΝΤΠΛ5612)

12 - 50,40

ΚΑΣΕΤΙΝΑ
(ΝΤΠΛ5624)

24 - 100,80
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4. ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΠΡΟΪΟΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

(Κωδικός)
ΤΕΜ./
ΚΙΒ.

€/lt, kg €/ΣΥΣΚ.

4.4  Κόλλες ειδικών εφαρμογών

KAT ΓΟΡΙΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ: Α

DUROSTICK No104
Κόλλα βιβλιοδεσίας
Λευκή κόλλα υψηλής ποιότητας, με μεγάλη ελαστικότητα, που γίνεται διάφανη όταν 
στεγνώσει. 
Κατάλληλη για βιβλιοδετικές εργασίες. Εμφανίζει ιδιαίτερη αντοχή στη σταθερο-
ποίηση των φύλλων στις ράχες των βιβλίων. Ελαχιστοποιεί την ανάγκη της ραφτής 
βιβλιοδέτησης σε έντυπα έως 120 φύλλα. 
Κατάλληλη για ελαστικές συγκολλήσεις σε χαρτί, χαρτόνι, καθώς και για κολλάρισμα 
υφάσματος, αραιωμένη με νερό σε αναλογία 1:5. 
Χρώμα: λευκό (γίνεται διάφανο όταν στεγνώσει).
Κατανάλωση: 200gr/m2.

1kg
(ΚΞ1401)

12 5,00 5,00

5kg
(ΚΞ1405)

- 4,60 23,00

25kg
(ΚΞ1425)

(ΕΙΔΙΚΗ 
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ)

- 4,20 105,00

DUROSTICK X-TREME
Πανίσχυρη κόλλα μονταρίσματος, άοσμη
Πανίσχυρη λευκή κόλλα άμεσης δράσης, άοσμη, χωρίς διαλύτες. 
Προσφέρει εξαιρετική συγκόλληση με αντοχή σε εσωτερικούς και καλυμμένους, 
προστατευμένους εξωτερικούς χώρους. 
Κολλά, στερεώνει και συναρμολογεί πλήθος υλικών, όπως ξύλινες βαμμένες και 
άβαφες επιφάνειες, κόντρα πλακέ, MD , φυσικές και τεχνητές πέτρες, πλακίδια, 
κεραμικά, μπετόν, τούβλα, πάνελ, γυψοσανίδες, τσιμεντοσανίδες, φελλό, διογκωμένη 
ή εξηλασμένη πολυστερίνη σε παλιές και νέες επιφάνειες.
Ιδανική για ροζέτες, διακοσμητικές κορνίζες, σοβατεπί, πηχάκια, κανάλια καλωδιώ-
σεων και αρμοκάλυπτρα. 
Χρώμα: λευκό.
Κατανάλωση: Aνάλογα με την εφαρμογή (αν είναι σε κουκίδες ή γραμμές). Ενδεικτικά 
μία φύσιγγα 480gr αποδίδει περίπου 15 τρέχοντα μέτρα.

 480gr
(KMXT48)

12 - 3,40

DUROFLEX-PU MARINE ADHESIVE
Πολυουρεθανική συγκολλητική μαστίχη
Πολυουρεθανικό, ελαστικό συγκολλητικό υψηλών μηχανικών αντοχών, ανθεκτικό στο 
θαλασσινό νερό, τα όξινα ή αλκαλικά καθαριστικά, καθώς και τα πετρελαιοειδή. Πα-
ρουσιάζει υψηλή αντίσταση στην κρούση και αντοχή στις θερμοκρασιακές μεταβολές. 
Ωριμάζει από την ατμοσφαιρική υγρασία και έχει μεγάλη διάρκεια ζωής. 
Είναι κατάλληλο για τη συγκόλληση ξύλινων επενδύσεων από TEAK ή IROCO επάνω 
σε GEL COAT σκαφών, χωρίς αστάρι. Επιπλέον, δημιουργεί άρρηκτη και ελαστική συ-
γκόλληση σε πλήθος όμοιων και ανόμοιων υλικών, στη ναυπηγική, σε διάφορες οι-
κοδομικές εφαρμογές, καθώς και σε κατασκευές c n ain rs, μεταλλικών αρμών αυ-
τοκινήτου κλπ. Προτείνεται η εφαρμογή του MS-POLYMER MARINE (σελ. 34) για τη 
σφρά γιση των αρμών ξύλινων κατα στρωμάτων μετά την εφαρμο γή του DURO LEX-PU 
MARINE AD ESI E.
Χρώμα: γκρι.
Κατανάλωση: Ανάλογα με το πάχος που απαιτείται για τη συγκόλληση και τη μέθοδο 
εφαρμογής. Για εφαρμογή με οδοντωτή σπάτουλα ενδεικτικά αναφέρεται ότι για πά-
χος 2mm η κατανάλωση ανέρχεται στα 600ml/m2 και για πάχος 4mm η κατανάλωση 
ανέρχεται στα 1200ml/m2.

300ml
ΦΥΣΙΓΓΑ

(ΝΤΦΛΜΑ30)
12 - 6,00

600ml
ΣΑΛΑΜΙ

(ΝΤΦΛΜΑ60)
15 - 8,50

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα προϊόντα που επισημαίνονται ως (ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ), διατίθενται εντός τριών (3) ημερών από τη λήψη της παραγγελίας.
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KAT ΓΟΡΙΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ: Α

POWER GLUE
MS POLYMER

Πανίσχυρο ελαστικό συγκολλητικό 
άµεσης συγκράτησης, χωρίς διαλύτες

∆εν χρειάζεται 
αστάρωµα!

Καταργεί βίδες & καρφιά! 
Συγκρατεί µέχρι

270kg ανά 10cm2

Το απαραίτητο καθηµερινό 
εργαλείο για ιδιώτες και 

επαγγελµατίες!

P
MS POLYMER

Πανίσχυρο
άµεσης συγκράτησης, χωρίς διαλύτες
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4. ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΠΡΟΪΟΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
(Κωδικός)

ΤΕΜ./
ΚΙΒ.

€/ΣΥΣΚ.

4.4  Κόλλες ειδικών εφαρμογών

MS-POLYMER POWER GLUE 
Πανίσχυρο ελαστικό συγκολλητικό άμεσης συγκράτησης, 
χωρίς διαλύτες
Πανίσχυρο συγκολλητικό τεχνολογίας MS-POLYMER. Αντικαθιστά βίδες και καρφιά σε 
πολλές εφαρμογές. Έχει ισχυρή πρόσφυση, ακόμη και χωρίς αστάρι, σε πορώδεις και 
μη επιφάνειες, σε όμοια και ανόμοια υλικά. Είναι ιδανικό για άρρηκτες συγκολλήσεις 
με εξαιρετική αρχική συγκράτηση σε οικοδομικές, βιομηχανικές και ναυπηγικές κατα-
σκευές. Απαραίτητο εργαλείο για υδραυλικούς, ηλεκτρολόγους, ψυκτικούς και άλλες 
ειδικότητες τεχνιτών, αλλά και για όσους ασχολούνται με επισκευές και μερεμέτια στο 
σπίτι. Στερεώνει γραμματοκιβώτια, ράφια, γάντζους, αξεσουάρ μπάνιου, λεκάνη τουα-
λέτας κ.ά. Σφραγίζει και ταυτόχρονα στεγανοποιεί ρωγμές ή αρμούς. 
Εφαρμόζεται σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.
Χρώμα: λευκό.
Κατανάλωση: Ανάλογα με την εφαρμογή.

80ml
BLISTER

(ΣΜΠΟΠΓ80)
12 6,50

290ml
ΦΥΣΙΓΓΑ  

(ΣΜΠΟΠΓ29)
12 9,80

DUROSTICK D-90
Πολυουρεθανική υπερκόλλα πολλαπλών εφαρμογών
Πολυουρεθανική υπερκόλλα ενός συστατικού, με άριστη συγκολλητική ικανότητα, 
χωρίς διαλύτες. 
Έτοιμη προς χρήση, κολλάει ομοιογενή και ανομοιογενή υλικά (πλην πολυαιθυλενίου και 

l n), αντέχει στην υγρασία και είναι κατάλληλη για εξωτερική ή και εσωτερική χρήση.
Είναι απαραίτητη σε ναυπηγικές, μεταλλικές, οικοδομικές και ξυλουργικές κατα-
σκευές. Επίσης, είναι κατάλληλη για μι κροεπισκευές σε εξωτερικούς χώ ρους που 
εκτίθενται ακόμη και σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες. Ιδανική για συγκολλήσεις 
πιθαριών και γλαστρών. Αυξάνει εντυπωσιακά τη δύναμη αγκύρωσης των a , 
καθώς διογκώνεται ελαφρά. 
Απαραίτητη για συγκόλληση γωνιών κουφωμάτων αλουμινίου, συναρμολό γηση ξύλι-
νων κουφωμάτων, στερέω ση ξύλινων σοβατεπί σε τοίχο, διακο σμητικά από πέτρα, 
κεραμικό, σίδερο σε σοβά, μπετόν κ.ά. 
Διατίθεται και σε πρακτική συσκευασία (σωληνάριο 80ml) για μικροεπισκευές σε 
κάθε σπίτι ή σκάφος. 
Κατατάσσεται στην κατηγορία D4 κατά ΕΝ 204/205. 
Χρώμα: μπεζ.
Κατανάλωση: Ανάλογα με την εφαρμογή. Ενδεικτικά μία φύσιγγα 290ml καλύπτει 
12-13 τρέχοντα μέτρα όταν εφαρμοστεί σε γραμμή.

 80ml
BLISTER
(ΝΤ9080)

12 4,00

290ml
ΦΥΣΙΓΓΑ   
(ΝΤ9029)

12 7,80

KAT ΓΟΡΙΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ: Α

ΠΡΟΪΟΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
(Κωδικός)

€/kg €/ΣΥΣΚ.

DUROVIL 100
Ελαστικό συγκολλητικό υποστρώματος αγιογραφιών
Πολυβινιλικό γαλάκτωμα υδατικής βάσης, κατάλληλο για την προετοιμασία συνθετικών 
ή βαμβακερών υφασμάτων αγιογραφίας που πρόκειται να επιχριστούν.
Η ελαστικότητά του επιτρέπει να μην ρηγματώνουν ακόμη και όταν τυλίγονται σε 
ρολό. Η υψηλή του πρόσφυση στους καμβάδες το καθιστά ιδανικό για την τελική 
επικόλληση αγιογραφιών σε τοιχοποιία. Αναμειγνύεται με χρωστικές σε μορφή 
πούδρας ή πάστας και διατηρεί την αρχική χρωματική σταθερότητα. 
Κατανάλωση: 100-200gr/m2, ανάλογα με το είδος της εφαρμογής.

25kg
(ΝΤΒΙ10025)

(ΕΙΔΙΚΗ 
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ)

3,96 99,00

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα προϊόντα που επισημαίνονται ως (ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ), διατίθενται εντός τριών (3) ημερών από τη λήψη της παραγγελίας.
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ΠΡΟΪΟΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
(Κωδικός)

ΤΕΜ./
ΚΙΒ.

€/kg €/ΣΥΣΚ.

4.5  Προϊόντα για ταπετσαρίες

DUROLIN 100
Κόλλα μεθυλοκυτταρίνης πολλαπλών εφαρμογών
Συνδετική υδατοδιαλυτή κόλλα μεθυλοκυτταρίνης σε μορφή πούδρας.
Χρησιμοποιείται για την προετοιμασία απορροφητικών επιφανειών, αλλά και ως αστάρι 
πριν την τοποθέτηση ταπετσαρίας. Βελτιώνει τη συγκολλητική δύναμη και την πλα-
στικότητα αν χρησιμοποιηθεί ως πρόσθετο σε στόκους σπατουλαρίσματος, ασβέ-
στη, τσιμέντο, υδροχρώματα, καθώς και για τη δημιουργία στόκου καλλιτεχνίας για 
τοίχους. Απαραίτητη σε αρκετές οικοδομικές εργασίες ή διακοσμήσεις. Μπορεί να 
αναμειχθεί με λάδια, βερνίκια και πλαστικά χρώματα.
Κατανάλωση: 
Ως αστάρι: 125gr/6l  νερού.
Ως πρόσμικτο: 125gr/3l  νερού, ανάλογα με την εφαρμογή.

125gr
(ΝΤΛΙ10008)

12 - 2,80

DUROLIN 200
Κόλλα μεθυλοκυτταρίνης για χάρτινες ταπετσαρίες
Υψηλής ποιότητας μεθυλοκυτταρίνη σε μορφή πούδρας, για συγκόλληση χάρτινων 
ταπετσαριών σε τοίχους. 
Παρέχει τη δυνατότητα ισχυρής συγκόλλησης όλων των ταπετσαριών με χάρτινη 
πλάτη. Είναι κατάλληλη και για αφισοκόλληση. 
Για βινυλικές και βαριές ταπετσαρίες συνιστάται η εφαρμογή της DUROLIN 300 σε 
μορφή πάστας της DUROSTICK. 
Αραίωση - Κατανάλωση:
Ως αστάρι: 150gr/10l  νερού/80m2. 
Ελαφριές ταπετσαρίες: 150gr/8l  νερού/50m2/10 ρολά*.
Κανονικές ταπετσαρίες: 150gr/7l  νερού/40m2/8 ρολά*.
Βαριές ταπετσαρίες: 150gr/6l  νερού/30m2/6 ρολά*.

*Ρολό διαστάσεων 10 0,53m.

150gr
(ΝΤΛΙ20007)

12 - 3,00

DUROLIN 300
Κόλλα σε μορφή πάστας για βαριές και βινυλικές ταπετσαρίες
Υψηλής ποιότητας συγκολλητικό υλικό, υδατικής βάσης, σε μορφή πάστας, για 
 συγκόλληση βαριών και βινυλικών ταπετσαριών. Στη σύνθεσή της περιέχονται  ειδικά 
πρόσθετα και ρητίνες που της προσδίδουν εξαιρετική συγκολλητική δύναμη και 
 αντοχή στην υγρασία και την ανάπτυξη μικροοργανισμών. 
Παρέχει τη δυνατότητα ισχυρής συγκόλλησης όλων των βαριών και βινυλικών ταπε-
τσαριών, καθώς και ταπετσαριών με πολυεστερική πλάτη επάνω σε απορροφητικά 
υποστρώματα. Κατάλληλη για λείες, ανάγλυφες ή γκοφρέ, αλλά και υφασμάτινες, 
βελούδινες ή φωτοταπετσαρίες. 
Για ταπετσαρίες με χάρτινη πλάτη συνιστάται η εφαρμογή και της DUROLIN 200 
της DUROSTICK. 
Κατανάλωση: 150gr/m2, ανάλογα με τον τύπο της πλάτης επικάλυψης και την απορ-
ροφητικότητα της επιφάνειας.

1kg
(ΝΤΛΙ30001)

12 4,10 4,10

10kg
(ΝΤΛΙ30010)

- 3,60 36,00 
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KAT ΓΟΡΙΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ: Ε



Η Πατητή είναι το υλικό των ονείρων, της δηµιουργίας, της πολυµορφίας, της µοναδικότητας, της στιβαρότητας και εν τέλει της οµορφιάς.

Στη σύγχρονη µορφή της, εξελίχθηκε σε ένα βιοµηχανοποιηµένο τσιµεντοκονίαµα µε υψηλή αξιοπιστία, ικανό να καλύψει µεγάλο αριθµό 

αισθητικών και λειτουργικών ζητούµενων. ∆ηµιουργεί, συνθέτει, µεταµορφώνει και επαναπροσδιορίζει τις επιφάνειες, µέσα ή έξω από τις 

κτιριακές δοµές, ενώ το εύπλαστο του χαρακτήρα της την κατατάσσει στην κορυφή των πλέον διάσηµων προϊόντων ανακαίνισης.

Πατητές Τσιµεντοκονίες & πάστα
ΓΟΗΤΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ-ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΥΠΕΡΟΧΗ!

technical@durostick.gr

Πατητή Τσιµεντοκονία 
DS-256 FLEX VELVET

Βελούδινη

Πατητή Τσιµεντοκονία  
DS-250

Πατητή Τσιµεντοκονία  
DS-252 FLEX

Πατητή Τσιµεντοκονία  
DS-254 IRON

Κλασική Εύκαµπτη Βαριάς κυκλοφορίας

Πατητή Τσιµεντοκονία 
DS-256 FLEX VELVET

Βελούδινη

Πατητή DS-258 DECO 
MICRO FLEX

Παστώδης

Πατητή 
MICRO FLEX

DS-259 DECO MICRO 
RESIN 

Πολυµορφικό τσιµεντοκονίαµα

DS-259 DECO MICRO 
RESIN 

Πολυµορφικό τσιµεντοκονίαµα

Πατητή Τσιµεντοκονία  
DS-250
Κλασική

Πατητή Τσιµεντοκονία  
DS-254 IRON

Βαριάς κυκλοφορίας

Πατητή Τσιµεντοκονία
DS-252 FLEX

Εύκαµπτη

www.durostick.gr
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5.1 ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  ΔΙΑΚΟΣ ΗΣΗΣ

DUROSTICK DS-250
Πατητή τσιμεντοκονία για τοίχους & δάπεδα
Ινοπλισμένο, λευκό ή έγχρωμο τσιμεντοκονίαμα. Στη σύνθεσή του περιέχο-
νται τσιμέντο υψηλών αντοχών, κατάλληλα διαβαθμισμένα αδρανή, ειδικά 
ενεργά πρόσθετα και ρητίνες που προσδίδουν στο υλικό άρρηκτη πρόσφυση 
με το υπόστρωμα, εξαιρετική εργασιμότητα και άψογη τελική επιφάνεια με 
υψηλές μηχανικές αντοχές. 
Η Πατητή Τσιμεντοκονία DS-250 της DUROSTICK, συνιστάται για χρήση σε 
νέα ή παλαιά δάπεδα και τοίχους, σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. 
Συνιστάται για εφαρμογή σε οριζόντιες ή και κάθετες επιφάνειες από μπετόν, 
σοβά, γυψοσανίδες, τσιμεντοσανίδες και πλήθος άλλων υποστρωμάτων, μετά 
από την κατάλληλη προετοιμασία. Η προσθήκη στη μάζα του κονιάματος 
της πολυμερικής ρητίνης RESIN POWDER της DUROSTICK αυξάνει την 
πρόσφυση με το υπόστρωμα και την αντοχή στην τριβή. 
Η DS-250 ρωματίζεται στη μάζα της με την προσθήκη υδατοδιαλυτών χρω-
στικών επικαλυμμένων με βινυλικές ρητίνες σε μορφή πούδρας DUROCOLOR 
POWDER-C 96 αποχρώσεων ή με επίπαση των χρωστικών στην επιφάνειά 
της. Μπορείτε να δημιουργήσετε τις δικές σας μοναδικές τεχνοτροπίες 
επάνω στην επιφάνεια της πατητής με τους τσιμεντοειδείς ΑΡΜΟΣΤΟΚΟΥΣ 
της DUROSTICK, στο σύνολο των 38 αποχρώσεών τους, καθώς και με το 
Δοσομετρικό Σύστημα Δημιουργίας Αποχρώσεων DUROCOLOR. 
Ποσότητες άνω των 250kg, για την κάλυψη περίπου 35m2, μπορούν να 
παραδοθούν έτοιμες χρωματισμένες σε οποιαδήποτε απόχρωση του χρωμα-
τολογίου DUROCOLOR POWDER-C 96 αποχρώσεων (κατόπιν παραγγελίας, 
με προσυμφωνημένο κόστος). 
Κατατάσσεται στην κατηγορία PCC R2 κατά EN 1504-3. 
Κατανάλωση: 7kg/m² ανά 5mm πάχους στρώσης.

12 έτοιμες αποχρώσεις

ΛΕΥΚΟ 25kg
(ΤΣΠΑ25)
(DS0125)

60 0,68 17,00

ΠΑΓΟΣ 25kg 
(ΤΣΠΑΠΑ25)

(DS0225)
60 0,68 17,00

 ΓΚΡΙ ΑΝΟΙΧΤΟ 
25kg

(ΤΣΠΑΓΚ25)
(DS0325)

60 0,68 17,00

ΓΚΡΙ ΣΚΟΥΡΟ 
25kg

(ΤΣΠΑΓΚΣ25)
(DS0425)

60 0,68 17,00

ΑΝΘΡΑΚΙ 25kg 
(ΤΣΠΑΑΝΘ25)

(DS0525)
60 0,68 17,00

ΚΑΣΤΑΝΟ 25kg
(ΤΣΠΑΚΑΣ25)

(DS0625)
60 0,68 17,00

ΒΕΛΑΝΙΔΙΑ 
25kg

(ΤΣΠΑΒΕΛ25)
(DS0725)

60 0,68 17,00

ΜΟΚΑ 25kg
(ΤΣΠΑΜΟΚ25)

(DS0825)
60 0,68 17,00

AΛΑΒΑΣΤΡΟ 
25kg

(ΤΣΠΑΑΛ25)
(DS0925)

60 0,68 17,00

ΦΥΣΤΙΚΙ 25kg
(ΤΣΠΑΦ25)
(DS1025)

60 0,68 17,00

ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ 
25kg

(ΤΣΠΑΗ25)
(DS1125)

60 0,68 17,00

ΑQUA MARINE 
25kg

(ΤΣΠΑΓΑ25)
(DS1225)

60 0,68 17,00

ΠΡΟΪΟΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
(Κωδικός)

ΤΕΜ./
Ε. ΠΑΛ.

€/kg €/ΣΥΣΚ.

Πατητή τσιμεντοκονία για τοίχους & δάπεδα
Ινοπλισμένο, λευκό ή έγχρωμο τσιμεντοκονίαμα. Στη σύνθεσή του περιέχο-
νται τσιμέντο υψηλών αντοχών, κατάλληλα διαβαθμισμένα αδρανή, ειδικά 
ενεργά πρόσθετα και ρητίνες που προσδίδουν στο υλικό άρρηκτη πρόσφυση 
με το υπόστρωμα, εξαιρετική εργασιμότητα και άψογη τελική επιφάνεια με 
υψηλές μηχανικές αντοχές. 
Η Πατητή Τσιμεντοκονία DS
νέα ή παλαιά δάπεδα και τοίχους, σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. 
Συνισ
σοβά, γυψοσανίδες, τσιμεντοσανίδες και πλήθος άλλων υποστρωμάτων, μετά 
από την κατάλληλη προετοιμασία. Η προσθήκη στη μάζα του κονιάματος 
της πολυμερικής ρητίνης RESIN POWDER της DUROSTICK αυξάνει την 
πρόσφυση με το υπόστρωμα και την αντοχή στην τριβή. Xρωματίζεται 

σε 96 αποχρώσεις
με χρωστικές 
σε μορφή πούδρας 
DUROCOLOR POWDER-C

XρωματίζεταιXρωματίζεται
αποχρώσεις

Δημιουργήστε 

ξεχωριστές
τεχνοτροπίες

Δημιουργήστε

τεχνοτροπίες

KAT ΓΟΡΙΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ: Α

5.1.1  Πατητές τσιμεντοκονίες & πάστα
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Αναζητήστε τα ρεαλιστικά 
δείγµατα των αποχρώσεών της...
Αναζητήστε τα ρεαλιστικά 
δείγµατα των αποχρώσεών της...



73

ΕΙ
Δ

ΙΚ
Α 

Π
ΡΟ

ΟΝ
ΤΑ

Δ
ΟΜ

Η
ΣΗ

Σ

DUROSTICK DS-252 FLEX
Εύκαμπτη πατητή τσιμεντοκονία
για τοίχους & δάπεδα
Έτοιμο, λευκό ή έγχρωμο τσιμεντοκονίαμα, κατάλληλο για εφαρμογή σε 
κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες, σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.
Στην ινοπλισμένη σύνθεσή του, περιέχονται τσιμέντο υψηλών αντοχών, 
κατάλληλα διαβαθμισμένα χαλαζιακά αδρανή, ειδικά ενεργά πρόσθετα 
και ρητίνες κορυφαίας ποιότητας που του προσδίδουν ευκαμψία, άρρηκτη 
πρόσφυση με το υπόστρωμα, πολύ καλή εργασιμότητα και τελική επιφά-
νεια με υψηλές μηχανικές αντοχές. Ακολουθεί με επιτυχία τις συστολές 
και διαστολές των επιφανειών χωρίς να ρηγματώνει, μένει ανεπηρέαστο 
από μικροδονήσεις, ενώ αντέχει στις απότομες θερμοκρασιακές μετα-
βολές και τις αντίξοες συνθήκες του περιβάλλοντος. Η προηγμένη του 
σύνθεση δεν απαιτεί  προσθήκη - ενίσχυση με βελτιωτικά γαλακτώματα.  
Η DS-252 LEX ρωματίζεται στη μάζα της με την προσθήκη υδατοδιαλυ-
τών χρωστικών επικαλυμμένων με βινυλικές ρητίνες σε μορφή πούδρας 
DUROCOLOR POWDER-C 96 αποχρώσεων ή με επίπαση των χρωστικών 
στην επιφάνειά της. Μπορείτε να δημιουργήσετε τις δικές σας μοναδικές 
τεχνοτροπίες επάνω στην επιφάνεια της πατητής με τους τσιμεντοειδείς 
ΑΡΜΟΣΤΟΚΟΥΣ της DUROSTICK, στο σύνολο των 38 αποχρώσεών τους, καθώς 
και με το Δοσομετρικό Σύστημα Δημιουργίας Αποχρώσεων DUROCOLOR. 
Ποσότητες άνω των 250kg, για την κάλυψη περίπου 35m2, μπορούν να 
παραδοθούν έτοιμες χρωματισμένες σε οποιαδήποτε απόχρωση του χρωμα-
τολογίου DUROCOLOR POWDER-C 96 αποχρώσεων (κατόπιν παραγγελίας, 
με προσυμφωνημένο κόστος). 
Κατατάσσεται στην κατηγορία PCC R3 σύμφωνα με το πρότυπο EN 1504-3 
και ως υλικό επικάλυψης δαπέδων στην κατηγορία CT-C30- 7-AR2 σύμφωνα 
με το πρότυπο EN 13813.
Κατανάλωση: 7kg/m² ανά 5mm πάχους στρώσης.

12 έτοιμες αποχρώσεις

ΛΕΥΚΟ 25kg
(ΤΣΠΦΛΕ25)
(DS 0125)

60 1,10 27,50

ΠΑΓΟΣ 25kg
(ΤΣΠΦΠΑ25)
(DS 0225)

60 1,10 27,50

ΓΚΡΙ ΑΝΟΙΧΤΟ 
25kg

(ΤΣΠΦΓΑ25)
(DS 0325)

60 1,10 27,50

ΓΚΡΙ ΣΚΟΥΡΟ 
25kg

(ΤΣΠΦΓΣ25)
(DS 0425)

60 1,10 27,50

ΑΝΘΡΑΚΙ 25kg
(ΤΣΠΦΑΝΘ25)

(DS 0525)
60 1,10 27,50

ΚΑΣΤΑΝΟ 25kg 
(ΤΣΠΦΚΑΣ25)

(DS 0625)
60 1,10 27,50

ΒΕΛΑΝΙΔΙΑ 
25kg

(ΤΣΠΦΒΕΛ25)
(DS 0725)

60 1,10 27,50

ΜΟΚΑ 25kg 
ΤΣΠΦΜΟ25)
(DS 0825)

60 1,10 27,50

AΛΑΒΑΣΤΡΟ 
25kg

(ΤΣΠΦΑΛ25)
(DS 0925)

60 1,10 27,50

ΦΥΣΤΙΚΙ 25kg
(ΤΣΠΦΦΥ25)
(DS 1025)

60 1,10 27,50

ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ 
25kg

(ΤΣΠΦ Λ25)
(DS 1125)

60 1,10 27,50

ΑQUA MARINE 
25kg

(ΤΣΠΦΑΚ25)
(DS 1225)

60 1,10 27,50

ΠΡΟΪΟΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
(Κωδικός)

ΤΕΜ./
Ε. ΠΑΛ.

€/kg €/ΣΥΣΚ.

Εύκαμπτη πατητή τσιμεντοκονία
για τοίχους & δάπεδα
Έτοιμο, λευκό ή έγχρωμο τσιμεντοκονίαμα, κατάλληλο για εφαρμογή σε 
κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες, σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.
Στην ινοπλισμένη σύνθεσή του, περιέχονται τσιμέντο υψηλών αντοχών, 
κατάλληλα διαβαθμισμένα χαλαζιακά αδρανή, ειδικά ενεργά πρόσθετα 
και ρητίνες κορυφαίας ποιότητας που του προσδίδουν ευκαμψία, άρρηκτη 
πρόσφυση με το υπόστρωμα, πολύ καλή εργασιμότητα και τελική επιφά
νεια με υψηλές μηχανικές αντοχές. Ακολουθεί με επιτυχία τις συστολές 
και διαστολές των επιφανειών χωρίς να ρηγματώνει, μένει ανεπηρέαστο 
από μικροδονήσεις, ενώ αντέχει στις απότομες θερμοκρασιακές μετα
βολές και τις αντίξοες συνθήκες του περιβάλλοντος. Η προηγμένη του 
σύνθεση Xρωματίζεται 

σε 96 αποχρώσεις
με χρωστικές 
σε μορφή πούδρας 
DUROCOLOR POWDER-C

Δημιουργήστε 

ξεχωριστές
τεχνοτροπίες

Δημιουργήστε

τεχνοτροπίες

KAT ΓΟΡΙΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ: Α

5.1.1  Πατητές τσιμεντοκονίες & πάστα

Αναζητήστε τα ρεαλιστικά 
δείγµατα των αποχρώσεών της...
Αναζητήστε τα ρεαλιστικά 
δείγµατα των αποχρώσεών της...
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5.1. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  ΔΙΑΚΟΣ ΗΣΗΣ

ΠΡΟΪΟΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

DUROCOLOR POWDER-C Xρωστικές σε μορφή πούδρας για τη δημιουργία έγχρωμων κονιαμάτων
Έγχρωμες βινυλικές ρητίνες σε μορφή πούδρας, σε σακου λάκια 250gr δοσομετρικά υπολογισμένα. Προστιθέμενες στο 
νερό ανάμειξης των κονιαμάτων, χρωματίζουν σε 96 επιλεγμένες αποχρώσεις:
• Τις Πατητές Τσιμεντοκονίες DS-250, DS-252 LEX, DS-256 LEX EL ET και το διακοσμητικό τσιμε ντοκονίαμα  
DS-259 DECO MICRO RESIN της DUROSTICK. • Τους στόκους εξομάλυνσης (σπατουλαρίσματος): STUCO IX-P, POWDER 
COAT,GRANULAR και GRANULAR ULTRA.• Τους λευκούς τσιμεντοειδούς βάσης αρμόστοκους (0-3mm, 1-10mm, 
5-20mm), τ ν EYKAMΠΤΟ & ΕΛΑΙΟΑΠΩΘΗΤΙΚΟ ΑΡΜΟΣΤΟΚΟ, καθώς και τα λευκά κονιάματα D-3, D-4, D-5 και ANTISLIP.  
• Πλήθος λευκών κονιαμάτων όπως: μαρμαροσοβάδες, γυψοσοβάδες και το λευκό τσιμέντο, ώστε να δίνουν μεγάλο 
εύρος αποχρώσεων όπου προστίθενται.
Κατανάλωση: 1 ή 3 σακουλάκια 250gr, ανάλογα με την επιθυμητή απόχρωση, βάσει χρωματολογίου DUROCOLOR POWDER-C.

ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΟ DUROCOLOR POWDER-C 96 ΑΠΟΧΡΩΣΕΩΝ

Νο 1 
(ΝΤΧΡ01)

x1 ΖΑΧΑΡΙ 250gr
15

1,90

x3 ΛΕΜΟΝΑΝΘΟΣ 3 250gr 5,70

Νο 2 
(ΝΤΧΡ02)

x1 ΑΪΒΟΡΙ 250gr
15

1,90

x3 ΑΝΟΙΞΗ 3 250gr 5,70

Νο 3
(ΝΤΧΡ03)

x1 ΧΡΥΣΑΝΘΕΜΟ 250gr
15

1,90

x3 ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΣΑΪ 3 250gr 5,70

Νο 4 
(ΝΤΧΡ04)

x1 ΠΑΧΝΗ 250gr
15

2,20

x3 ΟΧΘΗ 3 250gr 6,60

Νο 5 
(ΝΤΧΡ05)

x1 ΜΑΝΙΤΑΡΙ 250gr
15

2,30

x3 ΦΥΣΤΙΚΙ 3 250gr 6,90

Νο 6 
(ΝΤΧΡ06)

x1 ΦΥΡΙΚΙ 250gr
15

2,30

x3 ΣΠΑΡΑΓΓΙ 3 250gr 6,90

Νο 7 
(ΝΤΧΡ07)

x1 ΜΠΟΝΣΑΪ 250gr
15

2,20

x3 ΑΛΟΗ 3 250gr 6,60

Νο 8 
(ΝΤΧΡ08)

x1 ΚΑΡΑΜΕΛΑ 250gr
15

2,10

x3 ΚΡΙΘΑΡΙ 3 250gr 6,30

Νο 9 
(ΝΤΧΡ09)

x1 ΚΡΙΝΟΣ 250gr
15

1,90

x3 ΒΑΝΙΛΙΑ 3 250gr 5,70

Νο 10 
(ΝΤΧΡ10)

x1 ΚΑΛΑΜΙ 250gr
15

1,90

x3 ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ 3 250gr 5,70

Νο 11 
(ΝΤΧΡ11)

x1 ΠΑΠΥΡΟΣ 250gr
15

1,90

x3 ΒΕΡΥΚΟΚΟ 3 250gr 5,70

Νο 12 
(ΝΤΧΡ12)

x1 ΧΑΡΑΥΓΗ 250gr
15

1,90

x3 ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΡΙ 3 250gr 5,70

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΣΙΑ
ΤΕΜ./
ΚΙΒ.

€/
ΑΠΟΧΡΩΣΗ

Νο 13 
(ΝΤΧΡ13)

x1 ΝΟΥΦΑΡΟ 250gr
15

1,90

x3 ΜΕΛΙ 3 250gr 5,70

Νο 14 
(ΝΤΧΡ14)

x1 ΚΡΕΜΑ 250gr
15

1,76

x3 ΜΑΝΩΛΙΑ 3 250gr 5,28

Νο 15 
(ΝΤΧΡ15)

x1 ΑΛΑΒΑΣΤΡΟ 250gr
15

1,90

x3 ΑΝΘΟΝΕΡΟ 3 250gr 5,70

Νο 16 
(ΝΤΧΡ16)

x1 ΓΙΑΣΕΜΙ 250gr
15

1,90

x3 ΚΟΧΥΛΙ 3 250gr 5,70

Νο 17 
(ΝΤΧΡ17)

x1 ΡΟΔΟΠΕΤΑΛΟ 250gr
15

1,90

x3 ΡΟΔΑΥΓΗ 3 250gr 5,70

Νο 18 
(ΝΤΧΡ18)

x1 ΑΝΑΤΟΛΗ 250gr
15

1,90

x3 ΦΡΑΟΥΛΑ 3 250gr 5,70

Νο 19 
(ΝΤΧΡ19)

x1 ΙΒΙΣΚΟΣ 250gr
15

2,00

x3 ΖΕΡΜΠΕΡΑ 3 250gr 6,00

Νο 20 
(ΝΤΧΡ20)

x1 ΑΡΚΤΙΚΗ 250gr
15

1,90

x3 ΛΙΘΟΣΤΡΩΤΟ 3 250gr 5,70

Νο 21 
(ΝΤΧΡ21)

x1 ΠΑΓΟΣ 250gr
15

2,10

x3 ΔΕΛΦΙΝΙ 3 250gr 6,30

Νο 22 
(ΝΤΧΡ22)

x1 ΔΡΟΣΙΑ 250gr
15

2,40

x3 ΣΥΝΝΕΦΟ 3 250gr 7,20

Νο 23 
(ΝΤΧΡ23)

x1 ΠΗΓΗ 250gr
15

2,10

x3 ΛΕΒΑΝΤΑ 3 250gr 6,30

Νο 24 
(ΝΤΧΡ24)

x1 ΑΥΡΑ 250gr
15

2,30

x3 AQUA MARINE 3 250gr 6,90

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΣΙΑ
ΤΕΜ./
ΚΙΒ.

€/
ΑΠΟΧΡΩΣΗ

KAT ΓΟΡΙΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ: Α

5.1.1  Πατητές τσιμεντοκονίες & πάστα
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ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΟ DUROCOLOR POWDER-C 96 ΑΠΟΧΡΩΣΕΩΝ

Νο 25 
(ΝΤΧΡ25)

x1 ΙΒΟΥΑΡ 250gr
15

1,90

x3 ΑΜΜΟΥΔΙΑ 3 250gr 5,70

Νο 26 
(ΝΤΧΡ26)

x1 ΡΟΔΑΚΙΝΟ 250gr
15

1,90

x3 ΜΠΙΣΚΟΤΟ 3 250gr 5,70

Νο 27 
(ΝΤΧΡ27)

x1 ΘΕΡΟΣ 250gr
15

2,00

x3 ΣΑΒΑΝΑ 3 250gr 6,00

Νο 28 
(ΝΤΧΡ28)

x1 ΜΥΘΟΣ 250gr
15

2,60

x3 ΓΥΡΗ 3 250gr 7,80

Νο 29 
(ΝΤΧΡ29)

x1 ΑΨΙΔΑ 250gr
15

2,60

x3 ΩΧΡΑ 3 250gr 7,80

Νο 30 
(ΝΤΧΡ30)

x1 ΑΜΜΟΛΟΦΟΣ 250gr
15

2,60

x3 ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ 3 250gr 7,80

Νο 31 
(ΝΤΧΡ31)

x1 ΑΜΜΟΣ 250gr
15

2,60

x3 ΣΑΧΑΡΑ 3 250gr 7,80

Νο 32 
(ΝΤΧΡ32)

x1 ΣΤΑΜΝΑ 250gr
15

3,30

x3 ΚΑΝΕΛΑ 3 250gr 9,90

Νο 33 
(ΝΤΧΡ33)

x1 ΚΟΡΑΛΙ 250gr
15

2,10

x3 ΑΜΦΟΡΕΑΣ 3 250gr 6,30

Νο 34 
(ΝΤΧΡ34)

x1 ΣΟΜΟΝ 250gr
15

2,10

x3 ΤΟΣΚΑΝΑ 3 250gr 6,30

Νο 35 
(ΝΤΧΡ35)

x1 ΣΑΦΡΑΝ 250gr
15

2,10

x3 ΠΗΛΟΣ 3 250gr 6,30

Νο 36 
(ΝΤΧΡ36)

x1 ΣΕΜΙΡΑΜΙΣ 250gr
15

2,60

x3 ΚΟΥΜ-ΚΟΥΑΤ 3 250gr 7,80

Νο 37 
(ΝΤΧΡ37)

x1 ΠΑΠΑΓΙΑ 250gr
15

2,60

x3 ΜΑΝΓΚΟ 3 250gr 7,80

Νο 38 
(ΝΤΧΡ38)

x1 ΤΕΡΑΚΟΤΑ 250gr
15

2,95

x3 ΚΙΛΙΜΙ 3 250gr 8,85

Νο 39 
(ΝΤΧΡ39)

x1 ΑΓΡΙΟΦΡΑΟΥΛΑ 250gr
15

1,90

x3 ΕΞΩΤΙΚΟ 3 250gr 5,70

Νο 40 
(ΝΤΧΡ40)

x1 ΟΠΑΛΙΝΑ 250gr
15

2,00

x3 ΑΚΡΟΚΕΡΑΜΟ 3 250gr 6,00

Νο 41 
(ΝΤΧΡ41)

x1 ΚΕΡΑΜΟΣ 250gr
15

2,60

x3 ΠΟΡΦΥΡΑ 3 250gr 7,80

Νο 42 
(ΝΤΧΡ42)

x1 ΑΝΑΝΑΣ 250gr
15

2,60

x3 ΚΙΤΡΟ 3 250gr 7,80

Νο 43 
(ΝΤΧΡ43)

x1 ΟΛΥΜΠΟΣ 250gr
15

5,30

x3 ΦΥΣΗ 3 250gr 15,90

Νο 44 
(ΝΤΧΡ44)

x1 ΜΕΝΤΑ 250gr
15

3,30

x3 ΦΑΣΚΟΜΗΛΟ 3 250gr 9,90

Νο 45 
(ΝΤΧΡ45)

x1 ΑΧΛΑΔΙ 250gr
15

5,90

x3 ΕΛΙΑ 3 250gr 17,70

Νο 46 
(ΝΤΧΡ46)

x1 ΕΛΑΦΡΟΠΕΤΡΑ 250gr
15

2,60

x3 ΑΣΗΜΙ ΣΚΟΥΡΟ 3 250gr 7,80

Νο 47 
(ΝΤΧΡ47)

x1 ΤΟΠΑΖΙ 250gr
15

2,40

x3 ΓΡΑΝΙΤΗΣ 3 250gr 7,20

Νο 48 
(ΝΤΧΡ48)

x1 ΟΥΡΑΝΟΣ 250gr
15

3,40

x3 ΘΑΛΑΣΣΑ 3 250gr 10,20

ΛΕΥΚΟ 
(ΝΤΧΡΛΕ01)

x1 ΛΕΥΚΟ 250gr
15

4,00

x3 ΥΠΕΡΛΕΥΚΟ 3 250gr 12,00

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΣΙΑ
ΤΕΜ./
ΚΙΒ.

€/
ΑΠΟΧΡΩΣΗ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΣΙΑ

ΤΕΜ./
ΚΙΒ.

€/
ΑΠΟΧΡΩΣΗ

KAT ΓΟΡΙΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ: Α 75
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Αποκλίσεις που υπάρχουν 
μεταξύ χρωματολογίου και 
τελικού αποτελέσματος, 
οφείλονται στην αδυναμία 
πιστότητας στην εκτύπωση. 

σον αφορά τις πατητές 
τσιμεντοκονίες και το 
διακοσμητικό τσιμεντοκονίαμα 
DS-259 DECO MICRO RESIN, 
απόκλιση που ενδέχεται 
να υπάρξει, οφείλεται στη 
μέθοδο εφαρμογής, το 
‘πάτημα’ και την επιθυμητή 
τεχνοτροπία.
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5.1. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  ΔΙΑΚΟΣ ΗΣΗΣ

5.1.1  Πατητές τσιμεντοκονίες & πάστα

ΠΡΟΪΟΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
(Κωδικός)

ΤΕΜ./
Ε. ΠΑΛ.

€/kg €/ΣΥΣΚ.

DUROSTICK DS-254 IRON
Πατητή τσιμεντοκονία με σμυριδόπετρα
Έτοιμο, λευκό ή έγχρωμο τσιμεντοκονίαμα με όψη γρανίτη, υψηλών μηχα-
νικών αντοχών. 
Η καινοτόμος σύνθεση της DUROSTICK DS-254 IRON την καθιστά ιδανική 
για εφαρμογές σε δάπεδα που πρόκειται να δεχθούν ιδιαίτερη κατα-
πόνηση, όπως αυλές, πεζόδρομους, γκάραζ, αλλά και χώρους υψηλής 
επισκεψιμότητας (εμπορικά κέντρα, αποθήκες κλπ.), σε εξωτερικούς ή 
και εσωτερικούς χώρους. Παρέχει μοναδική αντοχή σε τριβή, κρούση και 
χάραξη. Η προηγμένη της σύνθεση δεν απαιτεί  προσθήκη - ενίσχυση με 
βελτιωτικά γαλακτώματα.
Η DS-254 IRON χρωματίζεται στη μάζα της με την προσθήκη υδατοδιαλυ-
τών χρωστικών επικαλυμμένων με βινυλικές ρητίνες σε μορφή πούδρας 
DUROCOLOR POWDER-C 96 αποχρώσεων ή με επίπαση των χρωστικών 
στην επιφάνειά της. Μπορείτε να δημιουργήσετε τις δικές σας μοναδικές 
τεχνοτροπίες επάνω στην επιφάνεια της πατητής με τους τσιμεντοειδείς 
AΡΜΟΣΤΟΚΟΥΣ της DUROSTICK, στο σύνολο των 38 αποχρώσεών τους, καθώς 
και με το Δοσομετρικό Σύστημα Δημιουργίας Αποχρώσεων DUROCOLOR.
Ποσότητες άνω των 250kg, για την κάλυψη περίπου 35m2, μπορούν να 
παραδοθούν έτοιμες χρωματισμένες σε οποιαδήποτε απόχρωση του χρωμα-
τολογίου DUROCOLOR POWDER-C 96 αποχρώσεων (κατόπιν παραγγελίας, 
με προσυμφωνημένο κόστος).
Κατατάσσεται στην κατηγορία PCC R3 σύμφωνα με το πρότυπο EN 1504-3  
και ως υλικό επικάλυψης δαπέδων στην κατηγορία CT-C40- 15-AR2 σύμφωνα 
με το πρότυπο EN 13813.   
Κατανάλωση: 7kg/m² ανά 5mm πάχους στρώσης.

12 έτοιμες αποχρώσεις

ΛΕΥΚΟ 25kg
(ΤΣ254ΛΕ25)

(DSI0125)
60 1,20 30,00

ΠΑΓΟΣ 25kg
(ΤΣ254ΠΑ25)

(DSI0225)
60 1,20 30,00

ΓΚΡΙ ΑΝΟΙΧΤΟ 
25kg

(ΤΣ254ΑΓ25)
(DSI0325)

60 1,20 30,00

ΓΚΡΙ ΣΚΟΥΡΟ 
25kg

(ΤΣ254ΣΓ25)
(DSI0425)

60 1,20 30,00

ANΘΡΑΚΙ 25kg
(ΤΣ254ΑΝΘ25)

(DSI0525)
60 1,20 30,00

ΚΑΣΤΑΝΟ 25kg
(ΤΣ254ΚΑΣ25)

(DSI0625)
60 1,20 30,00

ΒΕΛΑΝΙΔΙΑ 
25kg

(ΤΣ254ΒΕΛ25)
(DSI0725)

60 1,20 30,00

ΜΟΚΑ 25kg
(ΤΣ254ΜΟΚ25)

(DSI0825)
60 1,20 30,00

AΛΑΒΑΣΤΡΟ 
25kg

(ΤΣ254ΑΛ25)
(DSI0925)

60 1,20 30,00

ΦΥΣΤΙΚΙ 25kg
(ΤΣ254ΦΥ25)

(DSI1025)
60 1,20 30,00

ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ 
25kg

(ΤΣ254ΗΛ25)
(DSI1125)

60 1,20 30,00

ΑQUA MARINE 
25kg

(ΤΣ254ΑΜ25)
(DSI1225)

60 1,20 30,00

KAT ΓΟΡΙΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ: Α

Πατητή τσιμεντοκονία με σμυριδόπετρα
Έτοιμο, λευκό ή έγχρωμο τσιμεντοκονίαμα με όψη γρανίτη, υψηλών μηχα
νικών αντοχών. 
Η καινοτόμος σύνθεση της DUROSTICK DS
για εφαρμογές σε δάπεδα που πρόκειται να δεχθούν ιδιαίτερη κατα
πόνηση, όπως αυλές, πεζόδρομους, γκάραζ, αλλά και χώρους υψηλής 
επισκεψιμότητας (εμπορικά κέντρα, αποθήκες κλπ.), σε εξωτερικούς ή 
και εσωτερικούς χώρους. Παρέχει μοναδική αντοχή σε τριβή, κρούση και 
χάραξη. Η προηγμένη της σύνθεση 
βελτιωτικά γαλακτώματα.

Xρωματίζεται 
σε 96 αποχρώσεις
με χρωστικές 
σε μορφή πούδρας 
DUROCOLOR POWDER-C

αποχρώσεις

Δημιουργήστε 

ξεχωριστές
τεχνοτροπίες

Δημιουργήστε

τεχνοτροπίες

Αναζητήστε τα ρεαλιστικά 
δείγµατα των αποχρώσεών της...
Αναζητήστε τα ρεαλιστικά 
δείγµατα των αποχρώσεών της...

Απ
οκ

λί
σε

ις
 π

ου
 υ

πά
ρχ

ου
ν μ

ετ
αξ

ύ 
χρ

ωμ
ατ

ολ
ογ

ίο
υ 

κα
ι τ

ελ
ικ

ού
 α

πο
τε

λέ
σμ

ατ
ος

, ο
φε

ίλ
ον

τα
ι σ

τη
ν α

δυ
να

μί
α 

πι
στ

ότ
ητ

ας
 σ

τη
ν ε

κτ
ύπ

ωσ
η.



77
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5.1.1  Πατητές τσιμεντοκονίες & πάστα

ΠΡΟΪΟΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
(Κωδικός)

ΤΕΜ./
Ε. ΠΑΛ.

€/kg €/ΣΥΣΚ.
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DUROSTICK DS-256 FLEX VELVET
Λεπτόκοκκη, εύκαμπτη
πατητή τσιμεντοκονία για τοίχους & δάπεδα
Έτοιμο, λευκό ή έγχρωμο, λεπτόκοκκο τσιμεντοκονίαμα, με υψηλές μηχανικές 
αντοχές, κατάλληλο για εφαρμογή σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες, 
σε εσωτερικούς ή και εξωτερικούς χώρους.
Η εύκαμπτη πατητή DS-256 LEX EL ET της DUROSTICK με ένα μόνο 
πέρασμα με τη σπάτουλα δημιουργεί μία μοναδικά λεία και με βελούδινη υφή 
επιφάνεια, δημιουργώντας χώρους με προσωπικότητα, ιδιαίτερης αισθητικής, 
λιτής και κομψής γραμμής. Αποτελεί απαραίτητο συμπλήρωμα για εφαρμογές 
όπου απαιτείται πολύ λεία επιφάνεια ή επέμβαση σε υπάρχον υπόστρωμα 
πατητής. Σε μεγάλα έργα, για μείωση του κόστους, υπάρχει η δυνατότητα 
-εάν απαιτείται- να ‘γεμίσει’ αρχικά το υπόστρωμα με πατητή DS-250 και 
στη συνέχεια να εφαρμοστεί η DS-256 LEX EL ET σε πάχος έως 5mm. 
Η DS-256 LEX EL ET χρωματίζεται στη μάζα της με την προσθήκη υδατο-
διαλυτών χρωστικών επικαλυμμένων με βινυλικές ρητίνες σε μορφή πούδρας 
DUROCOLOR POWDER-C 96 αποχρώσεων ή με επίπαση των χρωστικών 
στην επιφάνειά της. Μπορείτε να δημιουργήσετε τις δικές σας μοναδικές 
τεχνοτροπίες επάνω στην επιφάνεια της πατητής με τους τσιμεντοειδείς 
ΑΡΜΟΣΤΟΚΟΥΣ της DUROSTICK, στο σύνολο των 38 αποχρώσεών τους, καθώς 
και με το Δοσομετρικό Σύστημα Δημιουργίας Αποχρώσεων DUROCOLOR. 
Ποσότητες άνω των 250kg, για την κάλυψη περίπου 60m2, μπορούν να 
παραδοθούν έτοιμες χρωματισμένες σε οποιαδήποτε απόχρωση του χρωμα-
τολογίου DUROCOLOR POWDER-C 96 αποχρώσεων (κατόπιν παραγγελίας, 
με προσυμφωνημένο κόστος).
Κατατάσσεται στην κατηγορία PCC R3 σύμφωνα με το πρότυπο EN 1504-3 
και ως υλικό επικάλυψης δαπέδων στην κατηγορία CT-C25- 7-AR2 σύμφωνα 
με το πρότυπο EN 13813. 
Κατανάλωση: 4-4,3kg/m² ανά 3mm πάχους στρώσης.

12 έτοιμες αποχρώσεις

ΛΕΥΚΟ 25kg
(ΤΣ256ΛΕ25)
(DS 0125)

60 1,20 30,00

ΠΑΓΟΣ 25kg
(ΤΣ256ΠΑ25)
(DS 0225)

60 1,20 30,00

ΓΚΡΙ ΑΝΟΙΧΤΟ 
25kg

(ΤΣ256ΑΓ25)
(DS 0325)

60 1,20 30,00

ΓΚΡΙ ΣΚΟΥΡΟ 
25kg

(ΤΣ256ΣΓ25)
(DS 0425)

60 1,20 30,00

ΑΝΘΡΑΚΙ 25kg
(ΤΣ256ΑΝΘ25)

(DS 0525)
60 1,20 30,00

ΚΑΣΤΑΝΟ 25kg
(ΤΣ256ΚΑΣ25)

(DS 0625)
60 1,20 30,00

ΒΕΛΑΝΙΔΙΑ 
25kg

(ΤΣ256ΒΕΛ25)
(DS 0725)

60 1,20 30,00

ΜΟΚΑ 25kg
(ΤΣ256ΜΟΚ25)

(DS 0825)
60 1,20 30,00

AΛΑΒΑΣΤΡΟ 
25kg

(ΤΣ256ΑΛ25)
(DS 0925)

60 1,20 30,00

ΦΥΣΤΙΚΙ 25kg
(ΤΣ256ΦΥ25)
(DS 1025)

60 1,20 30,00

ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ 
25kg

(ΤΣ256ΗΛ25)
(DS 1125)

60 1,20 30,00

ΑQUA MARINE 
25kg

(ΤΣ256ΑΜ25)
(DS 1225)

60 1,20 30,00

Xρωματίζεται 
σε 96 αποχρώσεις
με χρωστικές 
σε μορφή πούδρας 
DUROCOLOR POWDER-C

αποχρώσεις

KAT ΓΟΡΙΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ: Α

Δημιουργήστε 

ξεχωριστές
τεχνοτροπίες

Δημιουργήστε

τεχνοτροπίες

Αναζητήστε τα ρεαλιστικά 
δείγµατα των αποχρώσεών της...
Αναζητήστε τα ρεαλιστικά 
δείγµατα των αποχρώσεών της...
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5.1 ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  ΔΙΑΚΟΣ ΗΣΗΣ

5.1.1  Πατητές τσιμεντοκονίες & πάστα

ΠΡΟΪΟΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
(Κωδικός)

ΤΕΜ./
Ε. ΠΑΛ.

€/kg €/ΣΥΣΚ.

DS-259 DECO MICRO RESIN
Ρητινούχο, λείο διακοσμητικό 
τσιμεντοκονίαμα
Διακοσμητικό, εύκαμπτο, ρητινούχο τσιμεντοκονίαμα εξαιρετικής επιφα-
νειακής σκληρότητας, μηδενικής συρρίκνωσης και ισχυρής πρόσφυσης. 
Κατάλληλο για εφαρμογή σε εσωτερικές και εξωτερικές επιφάνειες.
Ο μοναδικός τεχνολογικά συνδυασμός τριών πολυμερικών ρητινών, διαβαθ-
μισμένων χαλαζιακών και τσιμέντου υψηλών αντοχών, δημιουργεί μία λεία, 
στεγανή και ανθεκτική στις καταπονήσεις επιφάνεια, χωρίς ρηγματώσεις.
Διακρίνεται για τη μεγάλη αντοχή στην τριβή και τη χάραξη, ακόμη και σε 
πάχη 2mm.
Δεν χρειάζεται ενίσχυση με υαλόπλεγμα οπλισμού ή προσθήκη βελτιωτικών 
γαλακτωμάτων.
Είναι κατάλληλο για δάπεδα και τοίχους, καθώς και για χτιστά έπιπλα, 
νιπτήρες, ντουζιέρες, ξύλινες πόρτες, τραπέζια κ.ά.
Ιδανικό για αποκατάσταση φθορών και ανανέωση πολυκαιρισμένων επιφα-
νειών πατητών τσιμεντοκονιών και σοβάδων, αλλά και για εσωτερικούς ή 
εξωτερικούς χώρους υπό μερική ή ολική ανακαίνιση.
Χρωματίζεται στη μάζα του με την προσθήκη υδατοδιαλυτών χρωστικών σε 
μορφή πούδρας DUROCOLOR POWDER-C 96 αποχρώσεων. 
Ποσότητες άνω των 250kg, για την κάλυψη περίπου 100m2, μπορούν να 
παραδοθούν έτοιμες χρωματισμένες σε οποιαδήποτε απόχρωση του χρωμα-
τολογίου DUROCOLOR POWDER-C 96 αποχρώσεων (κατόπιν παραγγελίας, 
με προσυμφωνημένο κόστος).
Κατατάσσεται: • ως προστατευτικό επιφανειών σκυροδέματος (c) κατά ΕΝ 
1504-2. • ως υλικό επικάλυψης δαπέδων στην κατηγορία CT-C16- 4-AR1 
κατά EN 13813.• ως επίχρισμα GP: CSIII/W2 κατά ΕΝ 998-1.
Κατανάλωση: 1-1,5kg/m²/mm πάχους στρώσης.

12 έτοιμες αποχρώσεις

ΛΕΥΚΟ 20kg
(ΤΣ259ΛΕ20)
(DSMR0120)

60 1,60 32,00

ΠΑΓΟΣ 20kg
(ΤΣ259ΠΑΓ20)
(DSMR0220)

60 1,60 32,00

ΓΚΡΙ ΑΝΟΙΧΤΟ 
20kg

(ΤΣ259ΓΑ20)
(DSMR0320)

60 1,60 32,00

ΓΚΡΙ ΣΚΟΥΡΟ 
20kg

(ΤΣ259ΓΣ20)
(DSMR0420)

60 1,60 32,00

ANΘΡΑΚΙ 20kg
(ΤΣ259ΑΝΘ20)
(DSMR0520)

60 1,60 32,00

ΚΑΣΤΑΝΟ 20kg
(ΤΣ259ΚΑΣ20)
(DSMR0620)

60 1,60 32,00

ΒΕΛΑΝΙΔΙΑ 
20kg

(ΤΣ259ΒΕΛ20)
(DSMR0720)

60 1,60 32,00

ΜΟΚΑ 20kg
(ΤΣ259ΜΟΚ20)
(DSMR0820)

60 1,60 32,00

AΛΑΒΑΣΤΡΟ 
20kg

(ΤΣ259AΛΑ20)
(DSMR0920)

60 1,60 32,00

ΦΥΣΤΙΚΙ 20kg
(ΤΣ259ΦΥΣ20)
(DSMR1020)

60 1,60 32,00

ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ 
20kg

(ΤΣ259ΗΛΙΑ20)
(DSMR1120)

60 1,60 32,00

ΑQUA MARINE 
20kg

(ΤΣ259ΑΚΜΑ20)
(DSMR1220)

60 1,60 32,00

Xρωματίζεται 
σε 96 αποχρώσεις
με χρωστικές 
σε μορφή πούδρας 
DUROCOLOR POWDER-C

αποχρώσεις

DS-259 DECO MICRO RESIN
Ρητινούχο, λείο διακοσμητικό 
τσιμεντοκονίαμα
Διακοσμητικό, εύκαμπτο, ρητινούχο τσιμεντοκονίαμα εξαιρετικής επιφα
νειακής σκληρότητας, μηδενικής συρρίκνωσης και ισχυρής πρόσφυ
Κατάλληλο για εφαρμογή σε εσωτερικές και εξωτερικές επιφάνειες.
Ο μοναδικός τεχνολογικά συνδυασμός τριών πολυμερικών ρητινών, διαβαθ
μισμένων χαλαζιακών και τσιμέντου υψηλών αντοχών, δημιουργεί μία λεία, 
στεγανή και ανθεκτική στις καταπονήσεις επιφάνεια, χωρίς ρηγματ
Διακρίνεται για τη μεγάλη αντοχή στην τριβή και τη χάραξη, ακόμη και σε 
πάχη 2mm.

DS-259 DECO MICRO RESIN

KAT ΓΟΡΙΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ: Ε

Αναζητήστε τα ρεαλιστικά 
δείγµατα των αποχρώσεών του...
Αναζητήστε τα ρεαλιστικά 
δείγµατα των αποχρώσεών του...
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Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε το www.durostick.gr

DS-259 DECO MICRO RESIN

∆ιακοσµητικό, εύκαµπτο, ρητινούχο τσιµεντοκονίαµα εξαιρετικής 

επιφανειακής σκληρότητας, µηδενικής συρρίκνωσης και ισχυρής 

πρόσφυσης. Κατάλληλο για εφαρµογή σε εσωτερικές και εξωτερι-

κές επιφάνειες. ∆ιακρίνεται για τη µεγάλη αντοχή στην τριβή και τη 

χάραξη, ακόµη και σε πάχη 2mm. ∆εν χρειάζεται ενίσχυση µε υαλό-

πλεγµα οπλισµού ή προσθήκη βελτιωτικών γαλακτωµάτων.

∆ιακοσµητικό, εύκαµπτο, ρητινούχο τσιµεντοκονίαµα εξαιρετικής 

επιφανειακής σκληρότητας, µηδενικής συρρίκνωσης και ισχυρής 

πρόσφυσης. Κατάλληλο για εφαρµογή σε εσωτερικές και εξωτερι

κές επιφάνειες. ∆ιακρίνεται για τη µεγάλη αντοχή στην τριβή και τη 

χάραξη, ακόµη και σε πάχη 2mm. ∆εν χρειάζεται ενίσχυση µε υαλό

πλεγµα οπλισµού ή προσθήκη βελτιωτικών γαλακτωµάτων.
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5.1 ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  ΔΙΑΚΟΣ ΗΣΗΣ

ΠΙΝΑΚΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΥΛΙΚΟ ΜΕΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ/m2 ΣΤΡΩΣΕΙΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ* (€/m2)

DS-252 FLEX
Εύκαμπτη πατητή τσιμεντοκονία
για τοίχους & δάπεδα 7kg 1 ή 2 7,70

DECOFIN  
POLYURETHANE**

Πολυουρεθανικό ματ βερνίκι 2 συστατικών  
για πατητή τσιμεντοκονία & φυσικές πέτρες 300gr 2 4,80

DUROCOLOR 
POWDER - C

Xρωστικές σε μορφή πούδρας  
για τη δημιουργία έγχρωμων κονιαμάτων Aνάλογα με την απόχρωση - 0,70

ΣΥΝΟΛΟ 13,20€/m2

Πι ν  υ ρ τικ  υ ικ  ν ο  ε τ ν ε ρ ο ή
DS-255  

ή DS-290
Χαλαζιακά αστάρια πρόσφυσης κονιαμάτων 325gr 1 0,85

DS-4160
Υαλόπλεγμα οπλισμού πατητών τσιμεντοκο-
νιών δαπέδων με άνοιγμα καρέ 4 4mm 1,1m2 1 1,52

ΣΥΝΟΛΟ 15,57€/m2

** Eναλλακτικά, προτείνεται η εφαρμογή του ακρυλικού βερνικιού VISTA με προτεινόμενη τιμή 2,93€/m2  
ή του πολυουρεθανικού βερνικιού DECOFI  A UA U με προτεινόμενη τιμή 4,00€/m2.

DS-252 FLEX

ΥΛΙΚΟ ΜΕΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ/m2 ΣΤΡΩΣΕΙΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ* (€/m2)
DS-250 Πατητή τσιμεντοκονία για τοίχους & δάπεδα 7kg 1 ή 2 4,80

VISTA**
Βερνίκι ματ διαλύτου για πατητή  
τσιμεντοκονία & φυσικές πέτρες 250ml 2 2,93

DUROCOLOR  
POWDER - C

Xρωστικές σε μορφή πούδρας  
για τη δημιουργία έγχρωμων κονιαμάτων Aνάλογα με την απόχρωση - 0,70

ΣΥΝΟΛΟ 8,43€/m2

Πι ν  υ ρ τικ  υ ικ  ν ο  ε τ ν ε ρ ο ή
DUROMAX

ή

RESIN POWDER

 Βελτιωτική οικοδομική ρητίνη  
κονιαμάτων - Ακρυλική 100%

Βελτιωτική πολυμερική ρητίνη  
σε μορφή πούδρας

Aνάλογα με την εφαρμογή - 1,20

DS-255  
ή DS-290

Χαλαζιακά αστάρια πρόσφυσης κονιαμάτων 325gr 1 0,85

DS-4160
Υαλόπλεγμα οπλισμού πατητών τσιμεντοκο-
νιών δαπέδων με άνοιγμα καρέ 4 4mm 1,1m2 1 1,52

ΣΥΝΟΛΟ 12,00€/m2

** Eναλλακτικά, προτείνεται η εφαρμογή του πολυουρεθανικού βερνικιού DECOFI  OL URETHA E με προτεινόμενη τιμή 4,80€/m2  
ή του πολυουρεθανικού βερνικιού DECOFI  A UA U με προτεινόμενη τιμή 4,00€/m2.

ΠΙΝΑΚΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

AQUAFIX: Προηγείται της εφαρμογής του βερνικιού προστασίας.

Προτεινόμενη τιμή 0,25€/m2.

5.1 ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  ΔΙΑΚΟΣ ΗΣΗΣ

ή του πολυουρεθανικού βερνικιού DECOFI  A UA U με προτεινόμενη
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ΠΙΝΑΚ Σ ΥΛΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΥΛΙΚΟ ΜΕΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ/m2 ΣΤΡΩΣΕΙΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ* (€/m2)

DS-254 IRON Πατητή τσιμεντοκονία με σμυριδόπετρα 7kg 1 ή 2 8,40

DECOFIN  
POLYURETHANE**

Πολυουρεθανικό ματ βερνίκι 2 συστατικών  
για πατητή τσιμεντοκονία & φυσικές πέτρες 300gr 2 4,80

DUROCOLOR  
POWDER - C

Xρωστικές σε μορφή πούδρας  
για τη δημιουργία έγχρωμων κονιαμάτων Aνάλογα με την απόχρωση - 0,70 

ΣΥΝΟΛΟ 13,90€/m2

Πι ν  υ ρ τικ  υ ικ  ν ο  ε τ ν ε ρ ο ή
DS-255  

ή DS-290
Χαλαζιακά αστάρια πρόσφυσης κονιαμάτων 325gr 1 0,85

DS-4160
Υαλόπλεγμα οπλισμού πατητών τσιμεντοκο-
νιών δαπέδων με άνοιγμα καρέ 4 4mm 1,1m2 1 1,52

ΣΥΝΟΛΟ 16,27€/m2

** Eναλλακτικά, προτείνεται η εφαρμογή του ακρυλικού βερνικιού VISTA με προτεινόμενη τιμή 2,93€/m2  
ή του πολυουρεθανικού βερνικιού DECOFI  A UA U με προτεινόμενη τιμή 4,00€/m2.

ΥΛΙΚΟ ΜΕΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ/m2 ΣΤΡΩΣΕΙΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ* (€/m2)

DS-256  
FLEX VELVET

Λεπτόκοκκη, εύκαμπτη πατητή τσιμεντοκονία 
για τοίχους & δάπεδα 4,15kg 1 5,00

VISTA**
Βερνίκι ματ διαλύτου για πατητή  
τσιμεντοκονία & φυσικές πέτρες 250ml 2 2,93

DUROCOLOR  
POWDER - C

Xρωστικές σε μορφή πούδρας  
για τη δημιουργία έγχρωμων κονιαμάτων Aνάλογα με την απόχρωση - 0,70 

ΣΥΝΟΛΟ 8,63€/m2

Πι ν  υ ρ τικ  υ ικ  ν ο  ε τ ν ε ρ ο ή
DS-255  

ή DS-290
Χαλαζιακά αστάρια πρόσφυσης κονιαμάτων 325gr 1 0,85

ΣΥΝΟΛΟ 9,48€/m2

** Eναλλακτικά, προτείνεται η εφαρμογή του ακρυλικού βερνικιού νερού DECOFI  A UA με προτεινόμενη τιμή 3,20€/m2  
ή του πολυουρεθανικού βερνικιού DECOFI  A UA U με προτεινόμενη τιμή 4,00€/m2.

ΥΛΙΚΟ ΜΕΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ/m2 ΣΤΡΩΣΕΙΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ* (€/m2)

DS-259 DECO 
MICRO RESIN

Ρητινούχο, εύκαμπτο, λείο 
διακοσμητικό τσιμεντοκονίαμα 1-3kg 1 ή 2 4,00

DECOFIN  
POLYURETHANE **

Πολυουρεθανικό ματ βερνίκι 2 συστατικών 
για πατητή τσιμεντοκονία & φυσικές πέτρες 250gr  2 4,00

DUROCOLOR  
POWDER - C

Χρωστικές σε μορφή πούδρας  
για τη δημιουργία έγχρωμων κονιαμάτων

Aνάλογα με την απόχρωση - 0,70

ΣΥΝΟΛΟ 8,70€/m2

** Εναλλακτικά, προτείνεται η εφαρμογή του ακρυλικού βερνικιού DECOFI  A UA με προτεινόμενη τιμή 3,00€/m2 ή  
του πολυουρεθανικού βερνικιού DECOFI  A UA U με προτεινόμενη τιμή 3,80€/m2.

ΠΙΝΑΚΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

DS-256 
FLEX VELVET

* ροτεινόμενη τιμή. Δεν συμπεριλαμβάνεται Φ. .Α.

Οι καταναλώσεις που αναγράφονται παραπάνω είναι ενδεικτικές και εξαρτώνται από τη μέθοδο εφαρμογής,  
το είδος, την απορροφητικότητα του υποστρώματος, καθώς και από τα εργαλεία εφαρμογής.

Στο παραπάνω κόστος πρέπει να συνυπολογιστεί και το κόστος των εργατικών εφαρμογής.

DS-254 IRON
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5.1 ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  ΔΙΑΚΟΣ ΗΣΗΣ

5.1.1  Πατητές τσιμεντοκονίες & πάστα

5.1.2  Επίστρωση δαπέδων

KAT ΓΟΡΙΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ: Ε

ΠΡΟΪΟΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
(Κωδικός)

ΤΕΜ./
Ε. ΠΑΛ.

€/kg €/ΣΥΣΚ.

KAT ΓΟΡΙΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ: Α

ΠΡΟΪΟΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
(Κωδικός)

ΤΕΜ./
ΚΙΒ.

ΤΕΜ./
Ε. ΠΑΛ.

€/kg €/ΣΥΣΚ.

ANTISLIP
Αντιολισθηρή επικάλυψη 
για σκαλοπάτια και ολισθηρές βατές επιφάνειες
Επαλειφόμενο τσιμεντοειδές αντιολισθηρό κονίαμα, με ισχυρή  πρόσφυση 
και αντοχή στην τριβή. Μειώνει ή εξαλείφει την ολισθηρότητα σε κάθε  βατή  
επιφάνεια όπως σκαλοπάτια, βεράντες, διαδρόμους, πεζοδρόμια, ράμπες κ.ά. 
Εφαρμόζεται με ρολό ή πατρόγκα σε δύο επιστρώσεις. Υπάρχει η δυνατότητα 
 εφαρμογής του και επάνω σε σκαλοπάτια επενδυμένα με πλακίδια ή μάρμαρα.  Εφαρ-
μόζεται (με χρήση χαρτοταινίας) σε λωρίδες πλάτους 2,5cm ή 5cm ή όποιο άλλο 
 μέγεθος, ανάλογα με την επιφάνεια εφαρμογής, προκειμένου να διασφαλίσουμε 
αντιολισθηρότητα στα σκαλοπάτια μας, εσωτερικά ή εξωτερικά.
Κατατάσσεται στην κατηγορία CT-C70- 10-AR1 κατά EN 13813.
Κατανάλωση: • 1,0-1,3kg/m2/mm πάχους στρώσης.
• Ενδεικτικά 1kg ANTISLIP καλύπτει 40 τρέχοντα μέτρα για λωρίδα πλάτους 2,5cm, 
20 τρέχοντα μέτρα για λωρίδα πλάτους 5cm κ.ο.κ.

ΛΕΥΚΟ
5kg

(ΑΝΣΛΛΕ05)
4 192 1,94 9,70

ΛΕΥΚΟ
25kg

(ΑΝΣΛΛΕ25)
παλ. 1.050kg

- 42 1,64 41,00

ΓΚΡΙ
5kg

(ΑΝΣΛΓΚ05)
4 192 1,90 9,50

ΓΚΡΙ
25kg

(ΑΝΣΛΓΚ25)
παλ. 1.050kg

- 42 1,60 40,00

Xρωματίζεται 
σε 96 αποχρώσεις
με χρωστικές 
σε μορφή πούδρας 
DUROCOLOR POWDER-C

DS-258 DECO MICRO FLEX
Πατητή σε μορφή πάστας
Παστώδες διακοσμητικό επίχρισμα, λευκό ή έγχρωμο, έτοιμο προς χρήση. 
Εφαρμό ζεται σε κατάλληλα προετοιμασμένες και σταθερές επιφάνειες, σε τοίχους, 
ταβάνια και δάπεδα*. Κατάλληλη και για ειδικές κατασκευές όπως πάγκοι, νιπτήρες, 
ντουζιέρες, χτιστά έπιπλα, ξύλινα έπιπλα, τραπέζια, πόρτες κ.ά. 
Αποτελεί εξαιρετική επιλογή για την ανακαίνιση και τη διακόσμηση κατοικιών και 
επαγγελματικών χώρων. Χρωματίζεται και τεχνοτροπείται μέσω του συστήματος 
DUROCOLOR (σελ. 144) σε 120 επιλεγμένες αποχρώσεις με δυνατότητα ανάμειξης 
μεταξύ τους. 
Κατατάσσεται ως υλικό επίχρισης δαπέδων τύπου SR-B2,0-AR0,5-IR1,7 σύμφωνα με 
το πρότυπο EN 13813.
Κατανάλωση: 0,6-0,7kg/m2 ανά στρώση, ανάλογα με το υπόστρωμα.

ΛΕΥΚΟ 5kg
(ΤΣ258ΛΕ05)
(DSM 0105)

120 4,80 24,00

ΛΕΥΚΟ 15kg
(ΤΣ258ΛΕ15)
(DSM 0115)

48 4,49 67,35

ΓΚΡΙ ΑΝ. 5kg
(ΤΣ258ΓΑ05)
(DSM 0205)

120 4,80 24,00

ΓΚΡΙ ΑΝ. 15kg
(ΤΣ258ΓΑ15)
(DSM 0215)

48 4,49 67,35

ΓΚΡΙ ΣΚ. 5kg
(ΤΣ258ΓΣ05)
(DSM 0305)

120 4,80 24,00

ΓΚΡΙ ΣΚ. 15kg
(ΤΣ258ΓΣ15)
(DSM 0315)

48 4,49 67,35

DS-258 DECO MICRO FLEX ΣΚΛΗΡΥΝΤΗΣ
*Για εφαρμογή σε δάπεδα είναι απαραίτητη η προσθήκη του DS-258 DECO MICRO 
LEX ΣΚΛΗΡΥΝΤΗ στο δοχείο της DS-258 DECO MICRO LEX, προκειμένου να αυξή-

σουμε τις αντοχές σε τριβή και χάραξη.
Κατανάλωση:  •156gr ανά 5kg DS-258 DECO MΙCRO LEX 

                               •470gr ανά 15kg DS-258 DECO MΙCRO LEX

ΔΙΑΦΑΝΟ 156gr
(ΤΣ258ΣΚ156) - - 10,20

 

ΔΙΑΦΑΝΟ 470gr
(ΤΣ258ΣΚ470) - - 18,00 

Xρωματίζεται
αποχρώσεις
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DUROSTICK QUARTZ DECO  
Χαλαζιακά αδρανή διαφόρων κοκκομετριών
Tα UARTZ DECO είναι φυσικά χαλαζιακά αδρανή, σε διάφορες κοκκομετρίες (0,1mm - 8mm), αποχρώσεις και σχήματα, 
για εφαρμογή σε διακοσμητικές επιστρώσεις και κατασκευές, σε πλήθος αρχιτεκτονικών και διακο σμητικών προτάσεων, 
σε δάπεδα, σκαλοπάτια και τοίχους.
Με την ανάμειξή τους σε κοκκομετρίες από 0,1mm έως 8mm με την εποξειδική ρητίνη UARTZ DECO EPOXY είναι ιδανικά για τη 
δημιουργία αντιολισθηρών χαλαζιακών δαπέδων υψηλής αισθητικής που αντέχουν στην τριβή και τη φθορά που προκαλείται από 
τη διέλευση πεζών και οχημάτων. 
Με την ίδια ρητίνη, μπορούν να  εφαρμοστούν και σε τοίχους και σκαλοπάτια, εφόσον προηγηθεί επάλειψη των επιφανειών με 
τον εποξειδικό στόκο EPOXY PUTTY, ιδιαίτερα στις κοκκομετρίες άνω των 2mm.
Με την ανάμειξή τους σε κοκκομετρίες από 0,1mm έως 2mm με την υβριδική ρητίνη UARTZ DECO YBRID είναι ιδανικά για 
εσωτερικές και εξωτερικές τοιχοποιίες και οροφές, για τη δημιουργία γρανιτοσοβάδων υψηλής αισθητικής και αντοχής.
Ο τρόπος εφαρμογής, η κατανάλωση και η επιλογή της κατάλληλης κοκκομετρίας (ή ακόμη και ο συνδυασμός των κοκκομε-
τριών) διαφέρει, ανάλογα με την αισθητική απαίτηση, τη χρήση και τη θέση της επιφάνειας.

KAT ΓΟΡΙΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ: E

5.1.2  Επίστρωση δαπέδων

ΠΡΟΪΟΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

DUROSTICK QUARTZ DECO 
Χαλαζιακά αδρανή διαφόρων κοκκομετριών
Tα UARTZ DECO είναι φυ
για εφαρμογή σε διακοσμητικές επιστρώσεις και κατασκευές, σε πλήθος αρχιτεκτονικών και διακο
σε δάπεδα, σκαλοπάτια και τοίχους.
Με την ανάμειξή τους σε κοκκομετρίες από 0,1mm έως 8mm με την εποξειδική ρητίνη UARTZ DECO EPOXY είναι ιδανικά για τη 
δημιουργία αντιολισθηρών χαλαζιακών δαπέδων υψηλής αισθητικής που αντέχουν στην τριβή και τη φθορά που προκαλείται από 
τη διέλευση πεζών και οχημάτων. 
Με την ίδια ρητίνη, μπορούν να  εφαρμοστούν και σε τοίχους και σκαλοπάτια, εφόσον προηγηθεί επάλειψη των επιφανειών με 
τον εποξειδικό στόκο EPOXY PUTTY, ιδιαίτερα στις κοκκομετρίες άνω των 2mm.
Με την ανάμειξή τους 
εσωτερικές και εξωτερικές τοιχοποιίες και οροφές, για τη δημιουργία γρανιτοσοβάδων υψηλής αισθητικής και αντοχής.
Ο τρόπος εφαρμογής, η κατανάλωση και η επιλογή της κατάλληλης κοκκομετρίας (ή ακόμη και 
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ΑΠΟΧΡΩΣΗ ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΣΚΕΥΣΙΑ €/kg
€/

ΣΥΣΚ.

MC1 
Mediterranean 

Coast -  
Μεσογειακή Aκτή

(ΚΥΝΤΜΕΑ25)
παλ. 1.050kg 
(κοκκομετρίας 
από 2-4mm)

25kg 0,72 18,00

AM2 
Aegean Mosaic -  
Μωσαϊκό Αιγαίου

(ΚΥΝΤΜΩΑ25)
παλ. 1.050kg 
(κοκκομετρίας 
από 4-8mm)

25kg 0,72 18,00

RM3 
Ri er Mouth - 

Εκβολή Ποταμού

(ΚΥΝΤΕΚΒΠ20)
παλ. 1.080kg 
(κοκκομετρίας 
από 1-2mm)

20kg 1,00 20,00 

RC8 
Rocky Canyon - 

Bραχώδες  
Φαράγγι

(ΚΥΝΤΒΡΦΑ20)
παλ. 1.080kg
(κοκκομετρίας  
από 1-2mm)

20kg 0,90 18,00

IS4 
Island Seaside - 

Νησιωτική  
Ακρογιαλιά

(ΚΥΝΤΑΚΡΓ20)
παλ. 1.080kg 
(κοκκομετρίας 
από 1-2mm)

20kg 0,90 18,00

TB5 
Total Black - 

Μαύρο

(ΚΥΝΤΜΑ20)
παλ. 1.080kg 
(κοκκομετρίας 
από 0,7-2mm)

20kg 0,90 18,00

PW6 
Pure White -  

Λευκό

(ΚΥΝΤΛΕ20)
παλ. 1.080kg 
(κοκκομετρίας 
από 0,7-2mm)

20kg 3,00 60,00 

SH7 
Stone Hill - 

Πετρώδης Λόφος

(ΚΥΝΤΠΕΛΟ20)
παλ. 1.080kg
(κοκκομετρίας

από 0,7-1,7mm)

20kg 0,90 18,00
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ΑΠΟΧΡΩΣΗ ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΣΚΕΥΣΙΑ €/kg
€/

ΣΥΣΚ.

CA9 
Côte d  A ur -
Κυανή Ακτή

(ΚΥΝΤΚΥΑΚ20)
παλ. 1.080kg
(κοκκομετρίας
από 0,7-2mm)

20kg 3,00 60,00 

LG10
Light Gray -
Γκρι Ανοιχτό

(ΚΥΝΤΓΑ20)
παλ. 1.080kg
(κοκκομετρίας
από 0,7-2mm)

20kg 2,10 42,00

DG11
Dark Gray -
Γκρι Σκούρο

(ΚΥΝΤΓΣ20)
παλ. 1.080kg
(κοκκομετρίας
από 0,7-2mm)

20kg 2,10 42,00

DB12
Desert  

Beige - Μπεζ 
της Ερήμου

(ΚΥΝΤΜΕΡ20)
παλ. 1.080kg
(κοκκομετρίας
από 0,7-2mm)

20kg 2,10 42,00

CH13
Chocolate-
Σοκολατί

(ΚΥΝΤΣΟΚ20)
παλ. 1.080kg
(κοκκομετρίας
από 0,7-2mm)

20kg 3,00 60,00

CΥ15  
Cypress 
Green -  

Kυπαρισσί

(ΚΥΝΤΚΥΠ20)
παλ. 1.080kg
(κοκκομετρίας 
από 0,1-1mm)

20kg 1,00 20,00

ΤΙ14
Τinos-

Tηνιακό

(ΚΥΝΤΤΗΝ20)
παλ. 1.080kg
(κοκκομετρίας
από 2-4mm)

20kg 1,00 20,00

Αναζητήστε τα ρεαλιστικά 
δείγµατα των αποχρώσεών τους...
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5.1 ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  ΔΙΑΚΟΣ ΗΣΗΣ

5.1.2  Επίστρωση δαπέδων

ΠΡΟΪΟΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
(Κωδικός)

ΤΕΜ./
ΚΙΒ.

€/kg €/ΣΥΣΚ.

KAT ΓΟΡΙΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ: Ε
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EPOXY PUTTY
Επισκευαστικός, εποξειδικός στόκος 
2 συστατικών
Εποξειδικός στόκος δύο συστατικών, χωρίς διαλύτες. Με ισχυρή πρόσφυση, εξαιρετι-
κή  εργασιμότητα και θιξοτροπία, καλύπτει πλήθος εφαρμογών επισκευής, σφράγισης 
και εξομάλυνσης, σε επιφάνειες από μπετόν, τσιμεντοκονία, τσιμεντοσανίδα κ.ά.  Είναι 
ιδανικός για επισκευή και αποκατάσταση φθορών (σφράγιση, στακάρισμα), αλλά και για 
την εξομάλυνση επιφανειών πριν την εφαρμογή συστήματος βαφής πολυουρίας δαπέ-
δων POLYUREA LOOR COATING και εποξειδικών συστημάτων βαφής DUROEPOXY και 
DUROEPOXY LOOR S  σε δάπεδα, βιομηχανικά δάπεδα, πισίνες, ντουζιέρες, σιντριβά-
νια και στέρνες. 
Χρησιμοποιείται για την επάλειψη επιφανειών, για την αύξηση της πρόσφυσης και τη στα-
θεροποίηση του μείγματος χαλαζιακών αδρανών UARTZ DECO (κοκκομετρίας 0,7-8mm) 
με την εποξειδική ρητίνη UARTZ DECO EPOXY όταν αυτά εφαρμόζονται σε τοίχους ή 
σκαλοπάτια. Είναι ιδιαίτερα απαραίτητο πριν την εφαρμογή κοκκομετριών άνω των 2mm.  
Σφραγίζει τριχοειδείς ρωγμές, αλλά και μεγαλύτερα διάκενα σκυροδέματος, χωρίς να 
συρρικνώνεται, να ρηγματώνει ή να ‘κρεμάει’ στις κάθετες επιφάνειες. 
Κατατάσσεται ως δομικό συνδετικό σκυροδέματος κατά EN 1504-4 και στην κατηγορία  
RG κατά EN 13888.
Χρώμα: μπεζ
Κατανάλωση: • Ως προεπαλειφόμενο για QUARTZ DECO: 0,6-0,8kg/m2.
• Ως επισκευαστικός στόκος:  1,5-1,8 kg/m²/mm πάχους στρώσης.

2,5kg 
(Α+Β) 

(1250gr+1250gr)
(ΕΣΕΠ25)

6 12,80 32,00

10kg 
(Α+Β) 

(5kg + 5kg)
(ΕΣΕΠ10)

(ΕΙΔΙΚΗ 
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ)

- 10,00 100,00

κή 
και εξομάλυνσης, σε επιφάνειες από μπετόν, τσιμεντοκονία, τσιμεντοσανίδα κ.ά.  Είναι 
ιδανικός για επισκευή και αποκατάσταση φθορών (σφράγιση, στακάρισμα), αλλά και για 
την εξομάλυνση επιφανειών πριν την εφαρμογή συστήματος βαφής πολυουρίας δαπέ
δων POLYUREA LOOR COATING και εποξειδικών συστημάτων βαφής DUROEPOXY και 
DUROEPOXY LOOR S  σε δάπεδα, βιομηχανικά δάπεδα, πισίνες, ντουζιέρες, σιντριβά
νια και στέρνες. 
Χρησιμοποιείται για την επάλειψη επιφανειών, για την αύξηση της πρόσφυσης και τη στα
θεροποίηση του μείγματος χαλαζιακών αδρανών UARTZ DECO (κοκκομετρίας 0,7
με την εποξειδική ρητίνη UARTZ DECO EPOXY όταν αυτά εφαρμόζονται σε τοίχους ή 
σκαλοπάτια. Είναι ιδιαίτερα απαραίτητο πριν την εφαρμογή κοκκομετριών άνω των 2mm.  
Σφραγίζει τριχοειδείς ρωγμές, αλλά και μεγαλύτερα διάκενα σκυροδέματος, χωρίς να 
συρρικνώνεται, να ρηγματώνει ή να ‘κρεμάει’ στις κάθετες επιφάνειες. 
Κατατάσσεται ως δομικό συνδετικό σκυροδέματος κατά EN 1504
RG κατά EN 13888.

ΠΡΟΪΟΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
(Κωδικός)

€/kg €/ΣΥΣΚ.

QUARTZ DECO EPOXY
Εποξειδική συνδετική ρητίνη για χαλαζιακά δάπεδα
Υψηλής ποιότητας εποξειδική ρητίνη 2 συστατικών, χωρίς διαλύτες. Λειτουργεί ως 
πρόσμικτο συνδετικό υλικό με τα χαλαζιακά αδρανή UARTZ DECO. Μετά τη  σκλήρυνσή 
του, δημιουργεί μία συμπαγή μάζα με ισχυρή πρόσφυση σε σταθερά υποστρώματα, με 
μεγαλύτερο όριο θραύσης από το σκυρόδεμα. 
Μετά την ολοκλήρωση της εφαρμογής και αφού η επιφάνεια είναι βατή (μετά από πε-
ρίπου 48 ώρες) και καθαρή από σκόνες, εφαρμόζουμε ως έχει ένα εκ των βερνικιών 
της DUROSTICK: WATERPROO  400 πολυουρίας γυαλιστερό 2 συστατικών, DECO IN 
POLYURET ANE ματ 2 συστατικών, UARTZ DECO ARNIS  GEL σατινέ. Με την εφαρ-
μογή τους δημιουργείται ισχυρό φιλμ προστασίας, με ιδιαίτερη αντοχή στην U  ακτινο-
βολία και τις καταπονήσεις, ιδιαίτερα στις εξωτερικές επιφάνειες. 
Το μείγμα ρητίνης UARTZ DECO EPOXY με τα χαλαζιακά αδρανή UARTZ DECO, 
 δύναται να εφαρμοστεί και σε τοίχους και σκαλοπάτια, εφόσον προηγηθεί επάλειψη 
των επιφανειών με τον εποξειδικό στόκο EPOXY PUTTY, ιδιαίτερα στις  κοκκομετρίες 
άνω των 2mm.
Αναλογία ανάμειξης - κατανάλωση: Ανάλογα με το πάχος στρώσης του μείγματος, την 
κοκκομετρία και το σχήμα των χαλαζιακών αδρανών UARTZ DECO.
Για κοκκομετρίες άνω των 2mm, η αναλογία ανάμειξης ρητίνης προς χαλαζιακά  αδρανή 
είναι 10/100 και η κατανάλωση είναι 7-13kg/m2. 
Για κοκκομετρίες κάτω των 2mm, η αναλογία ανάμειξης ρητίνης προς χαλαζιακά 
 αδρανή είναι 12,5/100 και η κατανάλωση είναι 4-8kg/m2.
Προτεινόμενο πάχος εφαρμογής χαλαζιακών δαπέδων: Έως 3mm για κοκκομετρίες 
0,1-2mm, έως 5mm για κοκκομετρίες 2-4mm και έως 10mm για κοκκομετρίες 4-8mm. 

2,5kg 
(Α+Β) 

(1.600gr+900gr)
(ΝΤΕΚΚΥ25)

23,50 58,75
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ΠΡΟΪΟΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
(Κωδικός)

ΤΕΜ./
ΚΙΒ. /

Ε. ΠΑΛ.
€/kg/lt €/ΣΥΣΚ.

KAT ΓΟΡΙΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ: Ε

KAT ΓΟΡΙΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ: B

5.1.2  Επίστρωση δαπέδων

QUARTZ DECO VARNISH GEL
Πληρωτικό, διακοσμητικό και προστατευτικό  
χαλαζιακών αδρανών
Υβριδικό, ακρυλικό-πολυουρεθανικό βερνίκι διαλύτου, σε μορφή g l.
Προστατεύει, τονίζει και αναδεικνύει τη φυσική ομορφιά των χαλαζιακών αδρανών 

UARTZ DECO, σε δάπεδα, σκαλοπάτια και τοίχους.   
Λόγω της υψηλής θιξοτροπίας του, λειτουργεί και ως πληρωτικό για τα κενά ή τις  
‘μικροατέλειες’ που πιθανά έχουν δημιουργηθεί από το σχήμα ή την κοκκομετρία των 
χαλαζιακών αδρανών (ιδιαίτερα στις κοκκομετρίες άνω των 2mm), προσδίδοντας  
πιο λεία τελική επιφάνεια. Μετά την εφαρμογή του δημιουργείται ένα ισχυρό φιλμ 
προστασίας, με αντοχή στην U  ακτινοβολία, την υγρασία και τον παγετό. 
Μία μόνο εφαρμογή του αρκεί για να προστατευθεί η επιφάνεια των UARTZ DECO 
από την απορρόφηση λεκέδων και τη συσσώρευση ρύπων και βρωμιάς, με αποτέλε-
σμα τον εύκολο καθαρισμό της. Χρώμα: διάφανο. 
Κατανάλωση: • Για κοκκομετρίες 0,1mm-1mm: Περίπου 300ml/m2. • Για κοκκο-
μετρίες 0,7mm-2mm: Περίπου 425ml/m2. • Για κοκκομετρίες 2mm-8mm: Περίπου 
850ml/m2. Ανάλογα με την κοκκομετρία των χαλαζιακών αδρανών.

750ml
(ΝΤEKBAΓΕ750)

6 - 12,60 

5lt
(ΝΤEKBAΓΕ05)

- 14,40 72.00

χαλαζιακών αδρανών
Υβριδικό, ακρυλικό-πολυουρεθανικό βερνίκι διαλύτου, σε μορφή g l.
Προστατεύει, τονίζει και αναδεικνύει τη φυσική ομορφιά των χαλαζιακών αδρανών 

UARTZ DECO, σε δάπεδα, σκαλοπάτια και τοίχους.   
Λόγω της υψηλής θιξοτροπίας του, λειτουργεί και ως πληρωτικό για τα κενά ή τις 
‘μικροατέλειες’ που πιθανά έχουν δημιουργηθεί από το σχήμα ή την κοκκομετρία των 
χαλαζιακών αδρανών (ιδιαίτερα στις κοκκομετρίες άνω των 2mm), προσδίδοντας 
πιο λεία τελική επιφάνεια. Μετά την εφαρμογή του δημιουργείται ένα ισχυρό φιλμ 
προστασίας, με αντοχή στην U  ακτινοβολία, την υγρασία και τον παγετό. 
Μία μόνο εφαρμογή του αρκεί για να προστατευθεί η επιφάνεια των UARTZ DECO 
από την απορρόφηση λεκέδων και τη συσσώρευση ρύπων και βρωμιάς, με αποτέλε
σμα τον εύκολο καθαρισμό της. 

DUROTOP
Σκληρυντικό επιφάνειας  
βιομηχανικών δαπέδων
Έτοιμο, ξηρό κονίαμα επίπασης νέων βιομηχανικών δαπέδων. Αποτελείται από τσιμέ-
ντο υψηλών αντοχών, κατάλληλα διαβαθμισμένα χαλαζιακά αδρανή, βελτιωτικά πρό-
σθετα, ρητίνες και ανοξείδωτα μεταλλικά σφαιρίδια υψηλής σκληρότητας. 
Εφαρμόζεται σε νωπό σκυρόδεμα με τη χρήση ελικοπτέρου για σκλήρυνση και ανθε-
κτικότητα (τριβή, κρούση) της επιφάνειας σε νέα βιομηχανικά δάπεδα. 
Είναι κατάλληλο για δάπεδα που υπόκεινται σε έντονες μηχανικές καταπονήσεις, 
όπως σε: εμπορικά κέντρα, βιοτεχνίες, βιομηχανίες, μηχανουργεία, συνεργεία, 
 χώρους στάθμευσης, υπόγεια, αποθήκες, ράμπες και χώρους φορτοεκφόρτωσης.
Κατατάσσεται στην κατηγορία CT-C70- 8-AR1 κατά ΕΝ 13813.
Κατανάλωση: 3-5kg/m2 επιφάνειας.

ΓΚΡΙ 
20kg

(ΔΑΧΑ25)
παλ. 1.080kg

54 0,63 12,60

ΚΕΡΑΜΙΔΙ 
20kg

(ΔΑΧΑΓ20)
παλ. 1.080kg

(ΕΙΔΙΚΗ 
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ)

54 0,80 16,00

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα προϊόντα που επισημαίνονται ως (ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ), διατίθενται εντός τριών (3) ημερών από τη λήψη της παραγγελίας.

WATERPROOF 400
Διάφανο βερνίκι αλειφατικής πολυουρίας 2 συστατικών
Υψηλών επιδόσεων, διάφανο πολυασπαρτικό βερνίκι αλειφατικής βάσης (ψυχρή πο-
λυουρία) 2 συστατικών, γρήγορης ωρίμανσης, με αντοχή στην U  ακτινοβολία. 
Είναι ιδα νικό για τη στεγάνωση και προστασία εσωτερικών και εξωτερικών, επαγγελμα-
τικών και οικιακών χώρων, όπως εγκαταστάσεις παραγωγής, δάπεδα γκαράζ, αποθή-
κες, μπαρ, εκθεσιακούς χώρους, κερκίδες γηπέδων, ταράτσες, βεράντες κλπ. καθώς 
και όπου εί ναι απαραίτητη η άμεση παράδοση του χώρου προς χρήση. 
Εφαρμόζεται σε κεραμικά πλακίδια, πέτρες και επιφάνειες διακοσμημένες με υαλοψη-
φίδες ITRO YBRID. Προστατεύει τα διακοσμητικά χαλαζιακά δάπεδα UARTZ DECO 
από την ηλιακή ακτινοβολία και τις καταπονήσεις, ιδιαίτερα στις εξωτερικές επιφάνειες. 
Εξαιρετικό για την προστασία τεχνοτροπιών που έχουν δημιουργηθεί μέσω του 
συστή ματος τεχνοτροπίας 3D COLLECTION SYSTEM, σε δάπεδα ή τοίχους, ιδιαίτε-
ρα σε μι κρές επιφάνειες (2-4m2). Πριν την εφαρμογή του σε γυαλιστερές επιφά νειες 
(πλακίδια, γρανίτες, εποξειδικές βαφές) συνιστάται η εφαρμογή του TILE PRIMER 
(σελ. 28) για την αύξηση της πρόσφυσης, τη σταθεροποίηση και την προστασία από 
τυχόν αποκόλλησή του. Επι πλέον, η προσθήκη του ANTISLIP ADDITI E POWDΕR, σε 
ποσοστό 2% κατά βάρος (για πλακίδια) και 4% (για πέτρες), προσδίδει αντιολισθηρή 
επιφάνεια στα δάπεδα, ακόμη και όταν βρέχονται. Χρώμα: διάφανο.
Κατατάσσεται ως προστατευτικό επιφανειών σκυροδέματος κατά EN 1504-2.
Κατανάλωση: 250-350gr/m² ανά στρώση, ανάλογα με την απορροφητικότητα της επιφάνειας.

GLOSS
750gr 
(Α+Β) 

(381gr + 369gr)
(ΝΤΓΑΠ40075)

6 - 26,25
 

GLOSS
5kg 

(Α+Β) 
(2,54kg + 2,46kg)
(ΝΤΓΑΠ40005)

- 28,00 140,00
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5.1 ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  ΔΙΑΚΟΣ ΗΣΗΣ

ΠΙΝΑΚΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΧΑΛΑΖΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΑΠΕΔΩΝ
ΥΛΙΚΟ ΜΕΣΗ  

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ/m2
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ 

ΠΑΧΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ  

ΤΙΜΗ*(€/m2)

QUARTZ DECO EPOXY
Εποξειδική συνδετική ρητίνη για χαλαζιακά δάπεδα

550gr

Έως 3mm για κοκκομετρίες 

0,1-2mm

12,93

QUARTZ DECO
Μαύρο

(Kυπαρισσί με προτεινόμενη τιμή 4,45€/m2) 
(Γκρι Ανοιχτό, Γκρι Σκούρο, Μπεζ της Ερήμου 

με προτεινόμενη τιμή 9,35€/m2)
(Λευκό, Κυανή Ακτή, Σοκολατί με προτεινόμενη τιμή 13,35€/m2)

4,45kg 4,00

ΜEΙΓΜΑ QUARTZ DECO + QUARTZ DECO EPOXY 5,00kg -

WATERPROOF 400**
Διάφανο βερνίκι αλειφατικής πολυουρίας 2 συστατικών

250gr 7,00

ΣΥΝΟΛΟ 23,93€/m2

**  Eναλλακτικά, προτείνεται η εφαρμογή του υβριδικού, ακρυλικούπολυουρεθανικού βερνικιού διαλύτου UART  DECO VAR ISH GEL με 
προτεινόμενη τιμή 6,12€/m2 ή του πολυουρεθανικού βερνικιού DECOFI  OL URETHA E με προτεινόμενη τιμή 4,00€/m2.

ΥΛΙΚΟ ΜΕΣΗ  
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ/m2

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ 
ΠΑΧΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ 
ΤΙΜΗ*(€/m2)

QUARTZ DECO EPOXY
Εποξειδική συνδετική ρητίνη για χαλαζιακά δάπεδα

780gr

Έως 3mm για κοκκομετρίες 

0,7-2mm

18,33

QUARTZ DECO  
Νησιωτική Ακρογιαλιά, Βραχώδες Φαράγγι, Πετρώδης Λόφος

(Εκβολή Ποταμού με προτεινόμενη τιμή 6,22€/m2)  

6,22kg 5,60

ΜEΙΓΜΑ QUARTZ DECO + QUARTZ DECO EPOXY 7,00kg -

QUARTZ DECO VARNISH GEL**
Υβριδικό, ακρυλικό-πολυουρεθανικό βερνίκι διαλύτου

425ml 6,12

ΣΥΝΟΛΟ 30,05€/m2

** Eναλλακτικά, προτείνεται η εφαρμογή του διάφανου βερνικιού αλειφατικής πολυουρίας ATER ROOF 400  με προτεινόμενη τιμή 7,00€/m2 
ή του πολυουρεθανικού βερνικιού DECOFI  OL URETHA E με προτεινόμενη τιμή 4,00€/m2 ( έση Κατανάλωση: 250 r).

* ροτεινόμενη τιμή. Δεν συμπεριλαμβάνεται Φ. .Α.

Στο παραπάνω κόστος πρέπει να συνυπολογιστεί και το κόστος των εργατικών εφαρμογής.

TB5 Total Black -  
Μαύρο

(κοκκοµετρίας  
από 0,7-2mm)

RM3 
River Mouth - 

Εκβολή 
Ποταµού

(κοκκοµετρίας  
από 1-2mm)

RC8  
Rocky Canyon - 

Bραχώδες 
Φαράγγι

(κοκκοµετρίας 
από 1-2mm)

SH7  
Stone Hill -
Πετρώδης 

Λόφος
(κοκκοµετρίας  

από 0,7-1,7mm)

IS4  
Island Seaside - 

Νησιωτική 
Ακρογιαλιά

(κοκκοµετρίας 
από 1-2mm)

PW6 
Pure White - 

Λευκό
(κοκκοµετρίας  
από 0,7-2mm)

LG10 Light Gray -
Γκρι Ανοιχτό
(κοκκοµετρίας 
από 0,7-2mm)

DG11 
Dark Gray -
Γκρι Σκούρο

(κοκκοµετρίας 
από 0,7-2mm)



87

Οι καταναλώσεις που αναγράφονται παραπάνω είναι ενδεικτικές και εξαρτώνται από τη μέθοδο εφαρμογής,  
το σχήμα και την κοκκομετρία των χαλαζιακών αδρανών, καθώς και την επιπεδότητα του υποστρώματος.

ΠΙΝΑΚΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΧΑΛΑΖΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΑΠΕΔΩΝ

ΥΛΙΚΟ ΜΕΣΗ 
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ/m2

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ 
ΠΑΧΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ 
ΤΙΜΗ*(€/m2)

QUARTZ DECO EPOXY
Εποξειδική συνδετική ρητίνη για χαλαζιακά δάπεδα

820gr

Έως 5mm για 

κοκκομετρίες 2-4mm

19,27

QUARTZ DECO
Μεσογειακή Ακτή

(Τηνιακό με προτεινόμενη τιμή 8,18€/m2)

8,18kg 5,89

ΜEΙΓΜΑ QUARTZ DECO + QUARTZ DECO EPOXY 9,00kg -

WATERPROOF 400**
Διάφανο βερνίκι αλειφατικής πολυουρίας 2 συστατικών

300gr 8,40

ΣΥΝΟΛΟ 33,56€/m2

** Eναλλακτικά, προτείνεται η εφαρμογή του υβριδικού, ακρυλικούπολυουρεθανικού βερνικιού διαλύτου  
UART  DECO VAR ISH GEL με προτεινόμενη τιμή 12,24€/m2  ή του πολυουρεθανικού βερνικιού DECOFI  

OL URETHA E με προτεινόμενη τιμή 4,80€/m2.

ΥΛΙΚΟ ΜΕΣΗ  
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ/m2

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ 
ΠΑΧΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ  
ΤΙΜΗ*(€/m2)

QUARTZ DECO EPOXY
Εποξειδική συνδετική ρητίνη για χαλαζιακά δάπεδα

1,00kg

Έως 10mm για κοκκομετρίες 

4-8mm

23,50

QUARTZ DECO
Μωσαϊκό Αιγαίου

10,00kg 7,20

ΜEΙΓΜΑ QUARTZ DECO + QUARTZ DECO EPOXY 11,00kg -

QUARTZ DECO VARNISH GEL**
Υβριδικό, ακρυλικό-πολυουρεθανικό βερνίκι διαλύτου

850ml 12,24

ΣΥΝΟΛΟ 42,94€/m2

** Eναλλακτικά, προτείνεται η εφαρμογή του διάφανου βερνικιού αλειφατικής πολυουρίας ATER ROOF 400 με προτεινόμενη τιμή 9,80€/m2 
ή του πολυουρεθανικού βερνικιού DECOFI  OL URETHA E με προτεινόμενη τιμή 5,60€/m2 ( έση Κατανάλωση: 350 r).

MC1  
Mediterranean Coast - 

Μεσογειακή Ακτή
(κοκκοµετρίας  
από 2-4mm)

AM2 
Aegean Mosaic -  

Μωσαϊκό 
Αιγαίου

(κοκκοµετρίας  
από 4-8mm)

CA9 
Côte d’ Azur-

Κυανή 
Ακτή

(κοκκοµετρίας 
από 0,7-2mm)

DB12
Desert Beige-

Μπεζ 
της Ερήµου

(κοκκοµετρίας
από 0,7-2mm)

CH13
Chocolate-
Σοκολατί

(κοκκοµετρίας
από 0,7-2mm)

CΥ15 Cypress Green- 
Kυπαρισσί

(κοκκοµετρίας 
από 0,1-1mm)

ΤΙ14
Τinos-

Tηνιακό
(κοκκοµετρίας
από 2-4mm)

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ 
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5.1 ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  ΔΙΑΚΟΣ ΗΣΗΣ

KAT ΓΟΡΙΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ: Α

DUROSTICK DS-260 QUARTZ PRIMER
Xαλαζιακό ακρυλικό αστάρι πρόσφυσης  
για ξύλα και μέταλλα, χωρίς διαλύτες
Έτοιμο προς χρήση αστάρι χωρίς διαλύτες, με βάση ακρυλικές ρητίνες, χαλαζιακά αδρανή 
κοκκομετρίας 0,1-1mm και ειδικά πρόσθετα. 
Διακρίνεται για την ισχυρή του πρόσφυση που διατηρείται ανεπηρέαστη από την περιοδική 
ή και συνεχή υγρασία, τους κραδασμούς, τις συστολές και διαστολές των επιφανειών 
και το πέρασμα του χρόνου. Παρέχει τη δυνατότητα να σοβατιστούν ή να επενδυθούν 
με πέτρες, πλακίδια ή μάρμαρα, παλιές ξύλινες ή μεταλλικές επιφάνειες, όπως:  
• Ξύλινα νέα ή παλιά σπίτια • Μεταλλικά κτίρια • Ξύλινα δάπεδα και τοιχοποιίες που 
πρόκειται να επενδυθούν με πατητή τσιμεντοκονία DS-252 LEX.
Χρώμα: γαλάζιο.
Κατανάλωση: 330-400gr/m² ανά στρώση, ανάλογα με το υπόστρωμα.

4kg
(ΝΣ26004)

- 4,50 18,00 

14kg
(ΝΣ26014)

- 3,15 44,10 

ΠΡΟΪΟΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
(Κωδικός)

ΤΕΜ./
ΚΙΒ.

ΤΕΜ./
Ε. ΠΑΛ.

€/kg €/ΣΥΣΚ.

DUROSTICK DS-290 
Xαλαζιακό αστάρι πρόσφυσης
Επαλειφόμενο πολυμερικό κονίαμα με χαλαζιακά αδρανή επιλεγμένης κοκκομετρίας, 
πολλαπλών χρήσεων.
Συνιστάται για την κατάλληλη προετοιμασία υποστρωμάτων λείων ή μη απορροφη-
τικών, προκειμένου να κολληθούν πλακίδια επάνω σε πλακίδια ή να επενδυθούν 
 πατητές τσιμεντοκονίες επάνω σε πλακίδια, μωσαϊκό, παλαιά μάρμαρα ή παλαιά 
 ξύλινα δάπεδα. Επιπλέον, κατάλληλο και για υποστρώματα με ενδοδαπέδια θέρ-
μανση. Εξαιρετικό συνδετικό υπόστρωμα και για το ‘γέμισμα’ δαπέδων με αυτοεπι-
πεδούμενα τσιμεντοκονιάματα εξομάλυνσης δαπέδων. 
Ιδανικό για εφαρμογή ως επαλειφόμενο σε εμφανή μπετά που δημιουργούνται από 
μεταλλικά ή ξύλινα καλούπια, καλύπτοντας παράλληλα και μικρές ατέλειες.
Κατατάσσεται ως προστατευτικό επιφανειών σκυροδέματος κατά EN 1504-2.
Χρώμα: λευκό.   
Κατανάλωση: 250-350gr/m2 ανά στρώση, ανάλογα με το υπόστρωμα.

5kg
(ΤΣ290ΧΑ05)

4 192 2,30 11,50 

25kg
(ΤΣ290ΧΑ25)
παλ. 1.050kg

- 42 2,00 50,00 

5.1.3  Προετοιμασία επιφάνειας

ΠΡΟΪΟΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
(Κωδικός)

ΤΕΜ./
ΚΙΒ.

€/kg €/ΣΥΣΚ.

DUROSTICK DS-255
Xαλαζιακό ακρυλικό αστάρι πρόσφυσης κονιαμάτων,  
χωρίς διαλύτες
Έτοιμο προς χρήση αστάρι ειδικής ακρυλικής βάσης, χωρίς διαλύτες, με χαλαζιακά 
αδρανή, εμπλουτισμένο με βελτιωτικά πρόσθετα. Διακρίνεται για την ισχυρή του πρό-
σφυση ακόμη και σε πολύ λείες επιφάνειες. Έχει εξαιρετική αντίσταση στα αλκάλια 
ενώ ταυτόχρονα δρα σαν φράγμα εισερχόμενης υγρασίας, προστατεύοντας την οικο-
δομή από ανεπιθύμητες ζημιές. Δεν εμποδίζει τη διαπνοή των κτιρίων. 
Είναι απαραίτητο σε επιφάνειες όπου ο παραδοσιακός πεταχτός σοβάς προσφύεται 
δύσκολα, όπως η εξηλασμένη ή διογκωμένη πολυστερίνη που τοποθετείται για  μόνω ση 
στις όψεις των κτιρίων. Iδανικό και ως αστάρι πριν την εφαρμογή της  τσιμεντοκονίας 
D-6 στο ΣΥΣΤΗΜΑ ΘΕΡΜΟΣΤΕ ΓΑΝΩΣΗΣ ΤΑΡΑΤΣΩΝ COOL ROO , καθώς και πριν την 
τοποθέτηση των πατητών τσιμε ντοκονιών DS-250, DS-254 IRON επάνω σε πλακίδια, 
μάρμαρα ή μω σαϊκό και DS-252 LEX επάνω σε δάπεδα από κόντρα πλακέ θαλάσσης 
ή επιμελώς καθα ρισμένη λαμαρίνα. 
Επιπλέον, κατάλληλο και για υποστρώματα με ενδοδαπέδια θέρμανση.   
Χρώμα: κεραμιδί.
Κατανάλωση: 300-350gr/m² ανά στρώση, ανάλογα με το πάχος της στρώσης και 
το υπόστρωμα.

1kg
(ΝΣ25501)

12 3,50 3,50

5kg
(ΝΣ25505)

- 3,52 17,60 

15kg
(ΝΣ25515)

- 3,00 45,00 
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5.1.4  Οπλισμός δαπέδων & εργαλεία

ΠΡΟΪΟΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
(Κωδικός)

ΤΕΜ./
ΠΑΛΕΤΑ

€/m2 €/ΣΥΣΚ.

DUROSTICK DS-4160
Υαλόπλεγμα οπλισμού θερμοπροσόψεων 
και πατητών τσιμεντοκονιών δαπέδων, με άνοιγμα καρέ 4x4mm
Δίχτυ από i rglass, για τον οπλισμό των επιχρισμάτων σε συστήματα θερμοπροσό-
ψεων, με άνοιγμα καρέ 4 4mm και βάρος 160gr/m2. Διακρίνεται για την αντοχή του σε 
αλκαλικό περιβάλλον. Παρέχει σημαντική ενίσχυση στα κονιάματα και τα προστατεύει 
από τις ρηγμάτωσεις που προέρχονται από συστολοδιαστολές.
Η χρήση του DUROSTICK DS-4160 στ  Σύστημα Εξωτερικής Θερμομόνωσης Κτιρίων 
T ERMOSEAL είναι επιβεβλημένη, καθώς τα επιχρίσματα αντιμετωπίζουν ιδιαίτερες 
καταπονήσεις, αφενός διότι η θερμότητα δεν μπορεί να εκτονωθεί προς τα πίσω 
λόγω του θερμομονωτικού υλικού και αφετέρου λόγω της ύπαρξης πολλών αρμών 
μεταξύ των θερμομονωτικών πλακών.
Με υαλόπλεγμα DS-4160 οπλίζουμε επίσης και επιφάνειες που επενδύονται με πατητή 
τσιμεντοκονία DS-250, DS-252 LEX και DS-254 IRON της DUROSTICK, ιδιαίτερα σε 
χώρους που δέχονται μεγάλο φορτίο κίνησης (όπως είναι οι επαγγελματικοί χώροι) 
ή που δέχονται δονήσεις ή καταπονήσεις (όπως είναι τα πατάρια κ.ά.).

ΡΟΛΟ
1mx50m
(ΥΑΛ160)

33 1,38 69,00
 

ΠΡΟΪΟΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
(Κωδικός)

€/ΣΥΣΚ.

ΔΟΧΕΙΟ ΑΝΑΜΕΙΞΗΣ & ΑΝΑΔΕΥΣΗΣ 32lt
Πλαστικός κουβάς, υψηλής αντοχής, ιδανικός για:
• Κόλλες πλακιδίων
• Πατητές τσιμεντοκονίες
• Χαλαζιακά αδρανή - ρητίνες
• Στόκους σπατουλαρίσματος
• Σοβάδες
• Επισκευαστικά και δομικά κονιάματα
• Στεγανωτικά και άλλα δομικά υλικά.

1 τεμάχιο
(ΔΟΑΝ32)

8,80
 

ΔΟΧΕΙΟ ΑΝΑΜΕΙΞΗΣ & ΑΝΑΔΕΥΣΗΣ 32lt
Πλαστικός κουβάς, υψηλής αντοχής, ιδανικός για:
• Κόλλες πλακιδίων
• Πατητές τσιμεντοκονίες
• Χαλαζιακά αδρανή 
• Στόκους σπατουλαρίσματος
• Σοβάδες
• Επισκευαστικά και δομικά κονιάματα
• Στεγανωτικά και άλλα δομικά υλικά.

ΔΟΣΟΜΕΤΡΗΤΗΣ ΝΕΡΟΥ ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ 10lt
Διάφανος πλαστικός κουβάς με δοσομετρητή από 500ml έως 10l .  
Δοχείο υψηλής αντοχής, ιδανικό για ανάμειξη και ανάδευση σε:
• Κόλλες πλακιδίων & Αρμόστοκους
• Πατητές τσιμεντοκονίες
• Στόκους σπατουλαρίσματος
• Σοβάδες & Επισκευαστικά 
• Στεγανωτικά και άλλα δομικά υλικά.
Κατάλληλος και για ανάμειξη/αραίωση χρωμάτων.

1 τεμάχιο
ΧΩΡΙΣ ΚΑΠΑΚΙ

(ΔΟΣΚ10)
3,00
 

1 τεμάχιο
ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ
(ΔΟΣΚΚ10)

3,60
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5.1 ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  ΔΙΑΚΟΣ ΗΣΗΣ

5.1.5  Προστασία τελικής επιφάνειας

KAT ΓΟΡΙΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ: Ε

ΠΡΟΪΟΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
(Κωδικός)

ΤΕΜ./
ΚΙΒ.

€/ΣΥΣΚ.

5.1.4  Οπλισμός δαπέδων & εργαλεία

ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΗ ΣΠΑΤΟΥΛΑ 20x8cm
Ιδιαίτερα ανθεκτική ανοξείδωτη σπάτουλα διαστάσεων 20 8cm. Διαθέτει λεπίδα 
από ανοξείδωτο ατσάλι και στρογγυλεμένες άκρες και είναι ιδανική για την επίτευξη 
λείας -σαν γυαλισμένη- τελικής επιφάνειας. Έχει ανθεκτική καμπυλωτή λαβή για 
ευκολία στη χρήση και ‘ξεκούραστη’ εργασία. 
Ιδανική για πατητές τσιμεντοκονίες, παστώδεις πατητές, τεχνοτροπίες και γρανι-
τοσοβάδες, όπως το σύστημα UARTZ DECO και UARTZ DECO YBRID, καθώς 
και για διακοσμητικά επιχρίσματα σε μορφή πάστας, όπως το ITRO YBRID της 
DUROSTICK.

1 τεμάχιο 
(ΑΝΣΤ01)

12,10

ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΗ ΣΠΑΤΟΥΛΑ 24x11cm
Ιδιαίτερα ανθεκτική ανοξείδωτη σπάτουλα διαστάσεων 24 11cm. Διαθέτει λεπίδα 
από ανοξείδωτο ατσάλι και στρογγυλεμένες άκρες και είναι ιδανική για την επίτευξη 
λείας -σαν γυαλισμένη- τελικής επιφάνειας. Έχει ανθεκτική καμπυλωτή λαβή για 
ευκολία στη χρήση και ‘ξεκούραστη’ εργασία. 
Ιδανική για πατητές τσιμεντοκονίες, παστώδεις πατητές, τεχνοτροπίες και γρανι-
τοσοβάδες, όπως το σύστημα UARTZ DECO και UARTZ DECO YBRID, καθώς 
και για διακοσμητικά επιχρίσματα σε μορφή πάστας, όπως το ITRO YBRID της 
DUROSTICK.

1 τεμάχιο
(ΑΝΣΤ02)

13,60

ΡΟΛΟ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΩΝ 22cm 
Ιδιαίτερα ανθεκτικό ρολό επιχρισμάτων 22cm με νάιλον ίνες 18mm και εργονομική 
λαβή. Ταιριάζει σε όλα τα προεκτεινόμενα κοντάρια, καθαρίζεται εύκολα με νερό 
και επαναχρησιμοποιείται.
Διασφαλίζει ομοιογενές πάχος στρώσης και έως 3 φορές ταχύτερη (30m2/ώρα) και 
ευκολότερη εφαρμογή, χωρίς πιτσιλίσματα.
Ιδανικό για: • Στόκους σπάτουλας (STUCO IX, STUCO IX ELASTIC PUTTY) • Στόκους 
σπατουλαρίσματος (STUCO IX-P) • Τσιμεντοειδή στεγανωτικά ( YDROSTOP ROO , 

YDROSTOP 2 ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ, WATERPROO  MORTAR, D-1, D-1 LEX, YDROSTOP 
LOOR, YDROSTOP WATERTANK) • Παστώδεις πατητές (DS-258 DECO MICRO 
LEX) • Παχύρρευστες κόλλες (D-88, D-89, DUROLIN 300).

1 τεμάχιο
(ΡΟΛΟ220) 16,50

 

Ιδιαίτερα ανθεκτικό ρολό επιχρισμάτων 22cm με νάιλον ίνες 18mm και εργονομική 
λαβή. Ταιριάζει σε όλα τα προεκτεινόμενα κοντάρια, καθαρίζεται εύκολα με νερό 
και επαναχρησιμοποιείται.
Διασφαλίζει ομοιογενές πάχος στρώσης και έως 3 φορές ταχύτερη (30m
ευκολότερη εφαρμογή, χωρίς πιτσιλίσματα.
Ιδανικό για:
σπατουλαρίσματος (STUCO IX

YDROSTOP 2 ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ, WATERPROO  MORTAR, D

ΠΡΟΪΟΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
(Κωδικός)

€/ΣΥΣΚ.
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ANTISLIP ADDITIVE POWDER
Αντιολισθητικά σφαιρίδια για βερνίκια προστασίας δαπέδων
Υψηλών επιδόσεων αντιολισθητικό υλικό. Προστίθεται σε κάθε τύπο βερνικιού δαπέ-
δου, ενός ή δύο συστατικών, νερού ή διαλύτου. Απαραίτητο ως πρόσθετο βερνικιών 
όταν αυτά εφαρμόζονται σε βατές, βρεχόμενες επιφάνειες, σε εσωτερικούς και εξω-
τερικούς χώρους. Με την προσθήκη του, διασφαλίζεται σταθερότητα στο περπάτημα 
και μειώνεται στο ελάχιστο η πιθανότητα ατυχημάτων. 
Χρησιμοποιείται σε δάπεδα, σκαλοπάτια, διαδρόμους, ράμπες, περιμετρικά πισίνας 
(επιχείλια), σε επενδύσεις με πλακίδια, πατητές τσιμεντοκονίες, πλάκες Καρύστου, 
Πηλιορεί τικες και όπου αλλού κρίνεται απαραίτητη η εφαρμογή βερνικιού προστα σίας. 
Προ τείνεται και για χρήση σε χώρους στάθμευσης (γκαράζ), πλυντήρια αυτοκινήτων κλπ.
Χρώμα: ημιδιάφανο.
Κατανάλωση: 2% έως 4% κατά βάρος, ανάλογα με την αδρότητα που θέλουμε να 
προσδώσουμε στο βερνίκι.

150gr 
(ΑΝΣΛΑΠ150) 12 7,90

Υψηλών επιδόσεων αντιολισθητικό υλικό. Προστίθεται σε κάθε τύπο βερνικιού δαπέ-
δου, ενός ή δύο συστατικών, νερού ή διαλύτου. Απαραίτητο ως πρόσθετο βερνικιών 
όταν αυτά εφαρμόζονται σε βατές, βρεχόμενες επιφάνειες, σε εσωτερικούς και εξω-
τερικούς χώρους. Με την προσθήκη του, διασφαλίζεται σταθερότητα στο περπάτημα 
και μειώνεται στο ελάχιστο η πιθανότητα ατυχημάτων. 
Χρησιμοποιείται σε δάπεδα, σκαλοπάτια, διαδρόμους, ράμπες, περιμετρικά πισίνας 
(επιχείλια), σε επενδύσεις με πλακίδια, πατητές τσιμεντοκονίες, πλάκες Καρύστου, 
Πηλιορεί
Προ
Χρώμα: 
Κατανάλωση:

KAT ΓΟΡΙΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ: Α
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5.1.5  Προστασία τελικής επιφάνειας

KAT ΓΟΡΙΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ: E

ΠΡΟΪΟΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
(Κωδικός)

ΤΕΜ./
ΚΙΒ.

€/kg €/ΣΥΣΚ.

DECOFIN POLYURETHANE
Πολυουρεθανικό ματ βερνίκι 2 συστατικών 
για πατητή τσιμεντοκονία & φυσικές πέτρες
Βερνίκι αλειφατικής πολυουρεθάνης 2 συστατικών, με διαλύτες. Ανθεκτικό στην U  
ακτινοβολία και τις καιρικές επιδράσεις. Ιδιαίτερα ανθεκτικό στις τριβές. Μετά την εφαρ-
μογή του, δημιουργείται μία ελαστική διάφανη ματ μεμβράνη προστασίας που δεν κιτρινί-
ζει. Είναι κατάλληλο για τη στεγανοποίηση και προστασία πατητών  τσιμεντοκονιών, πα-
στωδών πατητών και φυσικών πετρών, σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.
Προστατεύει τα διακοσμητικά χαλαζιακά δάπεδα UARTZ DECO από την ολισθη ρότη-
τα, την U  ακτινοβολία και τις καταπονήσεις. 
Κατατάσσεται ως προστατευτικό επιφανειών σκυροδέματος κατά EN 1504-2.
Χρώμα: διάφανο.
Κατανάλωση: 1kg/7-8m² ανά στρώση, ανάλογα με την απορροφητικότητα της επιφά-
νειας.

750gr
(A+B)

(547gr+203gr)
(ΝΤΕΚΦΠ01)

6 - 14,70 

5kg
(A+B)

(3,65kg+1,35kg)
(ΝΤΕΚΦΠ05)

- 16,00 80,00 

DECOFIN AQUA PU
Διάφανο, υδατοδιαλυτό, πολυουρεθανικό 
ματ βερνίκι 2 συστατικών
Πολυουρεθανικό, υδατοδιαλυτό, άοσμο ματ βερνίκι 2 συστατικών,  αλειφατικής  
βάσης. Παρουσιάζει εξαιρετική σκληρότητα, αυξημένη αντοχή στην τριβή και  
ανθεκτικότητα έναντι της U  ακτινοβολίας. Δεν κιτρινίζει ακόμα και μετά την  
πάροδο πολλών ετών. Ιδανικό για χρήση σε κλειστούς χώρους που δεν αερί-
ζονται επαρκώς, αλλά και για χώρους όπου η χρήση διαλυτών δεν είναι επιθυ-
μητή. Διατηρεί αναλλοίωτους τους χρωματικούς τόνους όπου εφαρμόζεται.  
Είναι κατάλληλο για την προστασία διακοσμητικών πατητών τσιμεντοκονιών, παστω-
δών πατητών και φυσικών πετρών. Σε τσιμεντοειδή δάπεδα, δημιουργεί αόρατο φίλμ 
προστασίας από τη φθορά, την τριβή, το λέκιασμα, αλλά και τον σκονισμό. 
Κατατάσσεται ως προστατευτικό επιφανειών σκυροδέματος κατά EN 1504-2.
Χρώμα: διάφανο.
Κατανάλωση: • Για πατητή σε μορφή πάστας: 1kg/8-10m2 για 2 στρώσεις. 
• Για πατητές τσιμεντοκονίες: 1kg/5-7m2 ανά στρώση. 

 Για φυσικές πέτρες: 1kg/7-8m2 ανά στρώση. 
Ανάλογα με την απορροφητικότητά τους, σε κατάλληλα προετοιμασμένες επιφάνειες.

815gr
(A)

(ΝΤΕΚΦΑΠΓ01Α)
6 - 8,50

185gr
(Β)

(ΝΤΕΚΦΑΠΓ01Β)
6 - 8,50

2445gr
(A)

(ΝΤΕΚΦΑΠΓ03Α) 4 - 26,43

555gr
(Β)

(ΝΤΕΚΦΑΠΓ03Β) 4 - 21,00

DECOFIN EPOXY SF
Εποξειδικό γυαλιστερό βερνίκι 2 συστατικών
για πατητή τσιμεντοκονία & φυσικές πέτρες
Υψηλής αντοχής γυαλιστερό εποξειδικό βερνίκι 2 συστατικών, χωρίς διαλύτες. 
Ιδιαίτερα ανθεκτικό σε τριβή, επαφή με οξέα, αλκάλια, θαλασσινό ή χλωριωμένο νερό. 
Δημιουργεί σκληρή, μη απορροφητική και απρόσβλητη επιφάνεια. Δεν ευνοεί την ανά-
πτυξη βακτηρίων και είναι κατάλληλο και για χώρους όπου απαιτείται αυστηρή εφαρμογή  
και τήρηση των κανόνων υγιει νής. Ιδανικό για εφαρμογές σε πισίνες, σιντριβάνια,  πάγκους 
κουζίνας, μαγειρεία, αίθουσες εστιάσεων και φιλοξενίας, σε εστιατόρια, ξενοδοχεία, 
 χώρους διασκέδασης κ.ά. Λόγω της επιφανειακής του σκληρότητας είναι κατάλληλο για 
δάπεδα με ‘υψηλές απαιτήσεις’ σε μηχανικές και χημικές αντοχές. 
Κατατάσσεται ως SR-B2,0-AR0,5-IR4 σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 13813. 
Χρώμα: διάφανο.
Κατανάλωση: 200-300gr/m² ανά στρώση, ανάλογα με την απορροφητικότητα της επιφάνειας.

750gr
(A+B)

(480gr+270gr)
(ΝΤΕΚΦΕ01)

6 - 19,80 

5kg
(Α+Β)

(3,2kg+1,8kg)
(ΝΤΕΚΦΕ05)

- 22,70 113,50 

 

Θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι μετά την εφαρμογή του βερνικιού προστασίας, η τελική απόχρωση των πατητών τσιμεντοκονιών 
 μεταβάλλεται - σκουραίνει, ακόμη και στις  ανοιχτόχρωμες αποχρώσεις. Για τη διατήρηση και την προστασία της απόχρωσής τους, 
 προηγείται αστάρωμα με AQUAFIX της DUROSTICK (σελ. 130), πριν την εφαρμογή του βερνικιού προστασίας.
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5.1 ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  ΔΙΑΚΟΣ ΗΣΗΣ

5.1.5  Προστασία τελικής επιφάνειας

ΠΡΟΪΟΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
(Κωδικός)

ΤΕΜ./
ΚΙΒ.

€/kg,lt €/ΣΥΣΚ.

VISTA SHINE 
Διακοσμητικό βερνίκι νερού
Ακρυλικό διακοσμητικό βερνίκι υδατικής βάσης για εσωτερικές κάθετες επιφάνειες. 

οσμο, υδατοδιαλυτό, ιδανικό για τη μετατροπή συνηθισμένων τοίχων και ταβανιών, 
επιφανειών που έχει εφαρμοστεί πατητή τσιμεντοκονία, ξύλινων ή και μεταλλικών επι-
φανειών, σε φα ντασμαγορικά σκηνικά που ακτινοβολούν φως. Η υψηλή τελική γυαλάδα 
του ISTA S INE, αναδεικνύει τα ακτινοβόλα ψήγματα μετάλλου που περιέχονται στη 
σύνθεσή του και σαν αποτέλεσμα έχει την αντανάκλαση του φωτός από όποια πηγή κι 
αν προ έρχεται. Δεν κιτρινίζει, δεν ξεφλουδίζει και τονίζει το χρώμα των τοίχων ή ταβα-
νιών όπου εφαρμόζεται. 
Χρώμα: λευκό (γίνεται διάφανο όταν στεγνώσει).
Κατανάλωση: 1l /9-11m², ανάλογα με την απορροφητικότητα της επιφάνειας.

750ml
(ΝΤΒΙΣΙ01)

12 - 12,90

2,5lt
(ΝΤΒΙΣΙ25)

4 14,00 35,00

KAT ΓΟΡΙΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ: E

DECOFIN AQUA
Ακρυλικό ματ βερνίκι νερού για τεχνοτροπίες σε κάθετες επιφάνειες
Ακρυλικό, διάφανο, ματ βερνίκι βάσεως νερού, κατάλληλο για εσωτερική χρήση. Διακοσμεί 
και προστατεύει εσωτερικές κάθετες επιφάνειες που έχουν διακοσμηθεί με χρώματα, 
πατητή τσιμεντοκονία DS-250, DS-252 LEX ή DS-256 LEX EL ET, πατητή σε μορφή 
πάστας DS-258 DECO MICRO LEX, διακοσμητι κό τσιμεντοκονίαμα DS-259 DECO MICRO 
RESIN, καθώς και στόκους τεχνοτροπίας όπως είναι το MATIZ S cc  D c ra i  της 
DUROSTICK. Διαυγές, αναδεικνύει τις διακοσμημένες επιφάνειες, τους δίνει βάθος, χωρίς 
να επηρεάζει τις αποχρώσεις τους, τις προστατεύει από την καθημερινή χρήση των χώρων 
και διευκολύνει τον καθαρισμό τους με ήπια οικιακά καθαριστικά. οσμο, υδατοδιαλυ τό, δεν 
κιτρινίζει ούτε ξεφλουδίζει. 
Χρώμα: λευκό (γίνεται διάφανο όταν στεγνώσει).
Κατανάλωση: 1l /12-13m2 ανά στρώση, ανάλογα με την απορροφητικότητα της επιφάνειας.

750ml
(ΝΤΕΚΦΑ75)

12 - 9,80

DECOFIN EPOXY AQUA 
Εποξειδικό, σατινέ βερνίκι 2 συστατικών, για  
αδιαβροχοποίηση και προστασία εσωτερικών χώρων
Υψηλών αντοχών, διάφανο εποξειδικό βερνίκι νερού 2 συστατικών, χαμηλής οσμής, 
με σατινέ φινίρισμα και άριστη πρόσφυση σε απορροφητικά και μη υποστρώματα.  
Ιδιαίτερα ανθεκτικό στην τριβή, καθώς και στην επαφή με οξέα, αλκάλια, λάδια, 
 καθαριστικά, χημικά. Είναι κατάλληλο για την προστασία παστωδών πατητών, δια-
κοσμητικών τούβλων, φυσικών και τεχνητών πετρών. Σε νωπές τσιμεντοειδείς 
 επιφάνειες και πατητές τσιμεντοκονίες, για τη διατήρηση και την προστασία της από-
χρωσής τους, προηγείται αστάρωμα με A UA IX της DUROSTICK. Είναι ιδανικό για 
εφαρμογές σε δάπεδα, τοίχους, πάγκους κουζίνας, μπάνια, ντουζιέρες και όπου 
απαιτείται αυστηρή εφαρμογή και τήρηση των κανόνων υγιεινής.
Κατατάσσεται ως προστατευτικό επιφανειών σκυροδέματος κατά EN 1504-2.
Χρώμα: λευκό  (γίνεται διάφανο όταν στεγνώσει).
Κατανάλωση: 100-200gr/m² ανά στρώση, ανάλογα με την απορροφητικότητα της επιφάνειας.

4kg
(Α+Β) 

(3kg+1kg)
(ΝΤΕΚΦΕΑ04)

4 13,20 52,80 

Ιδιαίτερα ανθεκτικό στην τριβή, καθώς και στην επαφή με οξέα, αλκάλια, λάδια, 
καθαριστικά, χημικά. Είναι κατάλληλο για την προστασία παστωδών πατητών, δια
κοσμητικών τούβλων, φυσικών και τεχνητών πετρών. Σε νωπές τσιμεντοειδείς 
επιφάνειες και πατητές τσιμεντοκονίες, για τη διατήρηση και την προστασία της από
χρωσής τους, προηγείται αστάρωμα με A UA IX της DUROSTICK. Είναι ιδανικό για 
εφαρμογές σε δάπεδα, τοίχους, πάγκους κουζίνας, μπάνια, ντουζιέρες και όπου 

VISTA 
Βερνίκι ματ διαλύτου 
για πατητή τσιμεντοκονία & φυσικές πέτρες
Ακρυλικό διάφανο βερνίκι εμποτισμού, ματ απόδοσης, εξαιρετικά ανθεκτικό στην  
U  ακτινο βολία, με μεγάλη διάρκεια ζωής. Κατάλληλο για χρήση σε εξωτερικές και εσωτε-
ρικές επιφά νειες, δεν ξεφλουδίζει, δεν κιτρινίζει με το πέρασμα του χρόνου και δεν γυαλί-
ζει. Αναδεικνύ ει τις επιφάνειες όπου εφαρμόζεται, τονίζοντας τη φυσική τους απόχρωση. 
Κατάλληλο για προστασία πατητών τσιμεντοκονιών, του διακοσμητικού τσιμεντοκονιάματος 
DS-259 DECO MICRO RESIN, της πατητής σε μορφή πάστας DS-258 DECO MICRO LEX, 
καθώς και κάθε φυσικής πέτρας δαπέδου ή όψεως κτιρίου.
Χρώμα: διάφανο.
Κατανάλωση: 1l /5-8m², ανάλογα με την απορροφητικότητα της επιφάνειας.

750ml
(ΝΤΒΙΣ01)

12 - 9,90

2,5lt
(ΝΤΒΙΣ25)

4 12,30 30,75 

15lt
(ΝΤΒΙΣ15)

(ΕΙΔΙΚΗ 
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ)

- 11,71 175,65 
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5.1.6  Επένδυση & προστασία πετρών

ΠΡΟΪΟΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
(Κωδικός)

ΤΕΜ./
Ε. ΠΑΛ.

€/kg €/ΣΥΣΚ.

ΠΡΟΪΟΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
(Κωδικός)

ΤΕΜ./
ΚΙΒ.

€/lt €/ΣΥΣΚ.

KAT ΓΟΡΙΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ: Α

DUROSTICK D-4
Αρμόστοκος φυσικών πλακών 8-50mm
Yδαταπωθητικός, αντιπαγετικός, χονδρόκοκκος αρμόστοκος. Έχει ισχυρή πρόσφυση 
και χαμηλή συρρίκνωση. Μετά την πάροδο 28 ημερών δεν χαράζει, δεν απορροφά 
υγρασία και δεν ρηγματώνει. Σε λευκή απόχρωση δημιουργεί σε επενδυμένα με 
πλάκες Καρύστου ή Πηλίου δάπεδα, μία ξεχωριστή αισθητική, αιγαιοπελαγίτικης 
τεχνοτροπίας. Ο λευκός χρωματίζεται σε 96 ανεξίτηλες αποχρώσεις με την προ-
σθήκη χρωστικών σε μορφή πούδρας DUROCOLOR POWDER-C. Με τη χρήση του 
αδιαβροχοποιητικού RENOLIT της DUROSTICK δεν αποχρωματίζεται και διατηρεί την 
απόχρωσή του για πολλά χρόνια. 
Κατατάσσεται ως αρμόστοκος τύπου CG2/WAr κατά ΕΝ 13888. 
Κατανάλωση: Περίπου 3-4kg/m², ανάλογα με τις διαστάσεις της πέτρας, το πλάτος 
και το βάθος των αρμών.

ΓΚΡΙ
25kg

(ΝΤ4Γ25)
παλ.1.500kg

60 0,60 15,00 

ΛEYKO
25kg

(ΝΤ4Λ25)
παλ.1.500kg

60 0,67 16,75 

DUROSTICK D-5
Ακρυλική κόλλα για διακοσμητικά τούβλα & πέτρες
Χονδρόκοκκη, ακρυλική, τσιμεντοειδής κόλλα, ενισχυμένη με ρητίνες. Έχει ισχυρή 
πρόσφυση, υψηλή συγκολλητική δύναμη, μηδενική ολίσθηση και αντοχή στις θερμο-
κρασιακές μεταβολές και την υγρασία.  
Είναι κατάλληλη για την κόλληση και αρμολόγηση σε διακοσμητικά κεραμικά ή 
τσιμεντοειδή τουβλάκια, ακανόνιστες πλάκες σε τοίχους και δάπεδα, σε εσωτερι-
κούς και εξωτερικούς χώρους. Για τις περιπτώσεις όπου η ίδια η κόλλα αρμολογεί 
την κατασκευή, υπάρχει η δυνατότητα χρωματισμού της λευκής με DUROCOLOR 
POWDER-C, χρωστικές σε μορφή πούδρας σε 96 ανεξίτηλες αποχρώσεις.  
Κατατάσσεται στην κατηγορία C2T κατά ΕΝ 12004. 
Κατανάλωση: 5-10kg/m², ανάλογα με την ομαλότητα της επιφάνειας, το πλάτος και 
το βάθος των αρμών.

ΓΚΡΙ
25kg

(ΝΤΓ525)
παλ.1.500kg

60 0,48 12,00 

ΛEYKΗ
25kg

(ΝΤΛ525)
παλ.1.500kg

60 0,52 13,00 

DUROSTICK D-7
Καθαριστικό φυσικών πετρών
Ισχυρό καθαριστικό που απομακρύνει αποτελεσματικά τα οικοδομικά κατάλοιπα από 
τις φυσικές πέτρες, επαναφέροντας την αρχική τους όψη. Καθαρίζει σε βάθος συσ-
σωρευμένους ρύπους, άλατα, λασποβροχή, μαυρίλες, μούχλα, καθώς και λεκέδες 
από λάδι, καφέ, σκουριά και μη στερεοποιημένα πλαστικά χρώματα. Δεν επηρεάζει 
τη φυσική όψη των πετρών ή των αρμών και προετοιμάζει ιδανικά τις επιφάνειες για 
να αδιαβροχοποιηθούν ή να διακοσμηθούν με βερνίκι. O καθαρισμός ενδείκνυται να 
πραγματοποιείται μετά την πάροδο 28 ημερών από την αρμολόγηση. 
Κατανάλωση: 1l /4-5m² επιφάνειας.

1lt
(ΝΤ0701)

15 3,30 3,30

5lt
(ΝΤ0705)

- 2,73 13,65 

20lt
(ΝΤ0720)

- 2,20 44,00 
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα προϊόντα που επισημαίνονται ως (ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ), διατίθενται εντός τριών (3) ημερών από τη λήψη της παραγγελίας.
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KAT ΓΟΡΙΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ: E

KAT ΓΟΡΙΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ: Α

ΠΡΟΪΟΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

(Κωδικός)
ΤΕΜ./
ΚΙΒ.

€/lt €/ΣΥΣΚ.

5.1.6  Επένδυση & προστασία πετρών

5.1. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  ΔΙΑΚΟΣ ΗΣΗΣ

RENOLIT
Αδιαβροχοποιητικό πετρών
Σιλικονούχο, ματ υδαταπωθητικό υλικό εμποτισμού που περιέχει διαλύτες. 
Διατηρεί τη διαφάνειά του και δεν δημιουργεί φιλμ λόγω της υψηλής διεισδυτικής 
ικανότητας (micr  c n l g ), διασφαλίζοντας τη διαπνοή του υποστρώματος. 
Αναδεικνύει τα φυσικά χρώματα της πέτρας, δίνοντας την αίσθηση του ‘βρεγμένου’. 
Είναι κατάλληλο για επενδύσεις τοίχων και δαπέ δων με φυσικές ή τεχνητές πέτρες, 
σε εσωτερι κές και εξωτερικές επιφάνειες. Προστατεύει τη συνδετική λάσπη των 
πετρών από την υγρασία και τη μελλοντική αποσάθρωσή της από την επίδραση 
παγετού ή την απορρόφηση νερού με συνέπεια την εκροή αλάτων. Λασποβροχή, 
ατμοσφαιρικοί ρύποι, νικοτίνη και καπνιά από τζάκι, καθαρίζονται εύκολα από τις 
επιφάνειες στις οποίες έχουν εφαρμοστεί δύο στρώσεις RENOLIT. 
Χρώμα: διάφανο.
Κατανάλωση: 150-300ml/m², ανάλογα με την απορροφητικότητα της επιφάνειας.

1lt
(ΝΤΡΕ01)

15 8,20 8,20

4lt
(NTΡE04)

6 7,18 28,72

15lt
(ΝΤΡΕ15)

- 6,34 95,10

NANO PROOF CERAMIC DS-270
Yδαταπωθητικό σοβά, μπετόν, πήλινων
και πέτρινων επιφανειών 
Προϊόν νανομοριακής τεχνολογίας, υδατικής βάσης, κατάλληλο για την αδιαβροχοποίηση 
κάθετων και οριζόντιων επιφανειών, σε εξωτερικούς και εσωτερικούς χώρους. Συνιστάται 
για εφαρμογή σε πορώδη υποστρώματα όπως είναι τα κεραμίδια, απορροφητικά πλακίδια 
τύπου c , μπετόν, σοβάς, γυψοσανίδες, φυσικά πετρώματα, καθώς και πήλινα και κεραμι-
κά υλικά και αντικείμενα. οσμο, προσφύεται βαθιά στους πόρους των επιφανειών και τους 
προσδίδει υδροφοβικές ιδιότητες, χωρίς να εμποδίζει τη διαπνοή τους. Τις προστατεύει 
από την  εμφάνιση τριχοειδών μικρορωγμών, δεν ευνοεί την ανάπτυξη μυκήτων και μούχλας, 
καθώς και τη δημιουργία αλάτων.
Χρώμα: λευκό (γίνεται διάφανο όταν στεγνώσει).
Κατανάλωση: 1l /8-11m², ανάλογα με την απορροφητικότητα της επιφάνειας.

750ml
(ΝΤΝΑ01)

15 - 5,50

3,5lt
(ΝΤΝΑ35)

6 6,00 21,00

18lt
(ΝΤΝΑ18)

- 4,90 88,20

DUROSTICK D-72
οσμο βερνίκι πέτρας νερού

Ακρυλικό, διάφανο, σατινέ ή γυαλιστερό (στις 2-3 επιστρώσεις) βερνίκι εμποτισμού, 
υδατικής βάσης. Παραμένει διάφανο, χωρίς να κιτρινίζει ή να ξεφλουδίζει. Αναδεικνύει 
τα φυσικά ‘νερά’ της πέτρας και δίνει στην επιφάνεια την αίσθηση του ‘βρεγμένου’. 
Προστατεύει τους αρμούς των πλακόστρωτων δαπέδων από τη ρηγμάτωση, την 
αποσάθρωση και τους ρύπους.  οσμο, υδατοδιαλυτό, κατάλληλο για επενδύσεις 
σε δάπεδα ή τοίχους σε εσωτερικούς χώρους, με φυσικές πέτρες ή πλάκες Πηλίου 
ή Καρύστου, καθώς και τεχνητές πέτρες, διακοσμητικά τούβλα, πορόλιθους κ.ά.  
Χρώμα: υπόλευκο (γίνεται διάφανο όταν στεγνώσει).
Κατανάλωση: 1l /8-10m², ανάλογα την απορροφητικότητα της επιφάνειας.

750ml
(ΝΤ7201)

12 - 9,45
 

2,5lt
(ΝΤ7225)

- 10,50 26,25
 

DUROSTICK D-12
Βερνίκι πέτρας διαλύτου
Ακρυλικό, διάφανο, σατινέ ή γυαλιστερό (στις 3 επιστρώσεις) βερνίκι εμποτισμού 
φυσικών και τεχνητών πετρών, διακο σμητικών τούβλων κ.ά. Με ισχυρά φίλ τρα  
U  στη σύνθεσή του, είναι εξαι ρετικά ανθεκτικό στην έντονη ηλιακή ακτινοβολία και 
τις αντίξοες καιρικές συνθήκες. Δεν κιτρινίζει, ούτε ξεφλουδίζει με το πέρασμα του 
χρόνου, με αποτέλεσμα να αναδεικνύει τη φυσική ομορφιά των πετρών, να τονίζει 
τα ‘νερά’ τους και να δίνει την αίσθηση του ‘μόνιμα βρεγμένου’ στις επιφάνειες. 
Χρώμα: διάφανο.
Κατανάλωση: 1l /5-8m², ανάλογα με την απορροφητικότητα της επιφάνειας.

1lt
(ΝΤ1201)

12 9,00 9,00

4lt
(ΝΤ1204)

6 8,25 33,00 

15lt
(ΝΤ1215) 

(ΕΙΔΙΚΗ 
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ)

- 7,90 118,50 

Ακρυλικό, διάφανο, σατινέ ή γυαλιστερό (στις 3 επιστρώσεις) βερνίκι εμποτισμού 
φυσικών και τεχνητών πετρών, διακο

τις αντίξοες καιρικές συνθήκες. Δεν κιτρινίζει, ούτε ξεφλουδίζει με το πέρασμα του 
χρόνου, με αποτέλεσμα να αναδεικνύει τη φυσική ομορφιά των πετρών, να τονίζει 
τα ‘νερά’ τους και να δίνει την αίσθηση του ‘μόνιμα βρεγμένου’
Χρώμα:
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα προϊόντα που επισημαίνονται ως (ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ), διατίθενται εντός τριών (3) ημερών από τη λήψη της παραγγελίας.



Ματ
Γυαλιστερό

Γυαλιστερό

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ∆ΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ 

ΠΕΤΡΙΝΩΝ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ

Επενδύστε σε...
πέτρα!

Μάθετε ό,τι είναι απαραίτητο για να κάνετε τη σωστή επιλογή!
Για περισσότερες πληροφορίες www.durostick.gr

Ματ

Ματ

Κλασική πολυτέλεια - διαχρονική αξίαΚλασική πολυτέλεια - διαχρονική αξία

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ∆ΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ 

ΠΕΤΡΙΝΩΝ 

Ματ

Σατινέ

Επικοινωνήστε µε την
technical@durostick.gr

Γυαλιστερό

Ματ
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5.2 ΚΟΝΙΑ ΑΤΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΦΑΡ ΟΓΩΝ  ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΑ

KAT ΓΟΡΙΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ: Α

ΠΡΟΪΟΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
(Κωδικός)

ΤΕΜ./
ΚΙΒ.

ΤΕΜ./
Ε. ΠΑΛ.

€/kg €/ΣΥΣΚ.

DUROSTICK D-3
Κόλλα υαλότουβλων
Ακρυλική, τσιμεντοειδής, λευκή κόλλα υψηλών αντοχών, κατάλληλη για συγκόλληση 
και αρμολόγηση υαλότουβλων, σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.
Διακρίνεται για την άριστη εργασιμότητά της, την ισχυρή πρόσφυση και την υψηλή 
αντοχή στην τριβή, την υγρασία και τον παγετό. Δεν ‘κρεμάει’ στις κάθετες επι-
φάνειες και δεν συρρικνώνεται. Οι αρμολογημένες επιφάνειες προστατεύονται 
από την εμφάνιση τριχοειδών ρωγμών και παραμένουν σταθερές και αναλλοίωτες 
στον χρόνο. 
Aνταποκρίνεται στις απαιτήσεις του DIN 18175 για τίσιμο υαλότουβλων. 
Χρώμα: λευκό.
Κατανάλωση: 12-15kg/m², ανάλογα με το μέγεθος και τον τύπο των υαλότουβλων.

25kg
(ΚΠ0325) 

παλ.1.500kg
 - 60 0,55 13,75 

5kg
(ΚΠ0305)

4 180 0,77 3,85

ΠΡΟΪΟΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
(Κωδικός)

ΤΕΜ./
ΚΙΒ.

€/ΣΥΣΚ.

DUROSTICK D-13
Πλαστικοί οδηγοί δόμησης υαλότουβλων
Οι πλαστικοί οδηγοί D-13 είναι κατάλληλοι για το ποθέτηση υαλότουβλων με κόλλα D-3. 
Εύκολοι στην εφαρμογή, προσδίδουν μεγάλη σταθερότητα και ακρίβεια στην τοποθέτηση. 
Είναι απα ραίτητοι για την τήρηση σταθερών δι αστημάτων μεταξύ υαλότουβλων, οποιασδήποτε 
διάστασης ή σχήματος. 
Χαρακτηριστικό τους γνώρισμα είναι η καθαρότητα των πλευρών τους και η μεγάλη τους αντοχή. 
Κατανάλωση: Κυμαίνεται περίπου 25 τεμ./m2, ανάλογα με τις διαστάσεις των υαλότουβλων.

1 τεμ.
(ΣΤ00ΥΑ)

200 0,36

5.2.1  Κονιάματα ειδικών εφαρμογών & άλλα υλικά δόμησης

DUROSTICK D-10
Συγκολλητικό κονίαμα για δομικά στοιχεία πορομπετόν
Τσιμεντοειδές λευκό κονίαμα υψηλής ποιότητας, ενισχυμένο με συνθετικές ρητίνες 
και ειδικά πρόσθετα. Διακρίνεται για την ισχυρή πρόσφυση, την υψηλή συγκολλητική 
δύναμη, την αντοχή στην υγρασία και τον παγετό. Είναι συμβατό με όλους τους 
τύπους πορομπετόν. Εφαρμόζεται για το χτίσι μο δομικών στοιχείων από πορομπε-
τόν, σε εσωτερικούς και εξωτερι κούς χώρους.
Είναι κατάλληλο για το γέμισμα αρμών, καθώς και την κάλυψη φθαρμένων σημείων 
και οπών στην επιφάνεια του πορομπετόν.
Χρώμα: λευκό.
Κατανάλωση: 15-20kg/m  πορομπετόν.

25kg
(ΝΤ1025)

παλ.1.500kg
- 60 0,41 10,25

ΠΡΟΪΟΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
(Κωδικός)

ΤΕΜ./
ΚΙΒ.

ΤΕΜ./
Ε. ΠΑΛ.

€/kg €/ΣΥΣΚ.

DUROSTICK D-8
Πυρίμαχο συγκολλητικό και σφραγιστικό κονίαμα 
για πυρότουβλα
Συγκολλητικό κονίαμα, με βάση το πυρίμαχο τσιμέντο, χαλαζιακά αδρανή και ειδικά 
πρόσθετα, κατάλληλο για το χτίσιμο πυρότουβλων. Διακρίνεται για την υψηλή αντοχή 
του σε θερμοκρασίες έως 1.050°C και την ισχυρή συγκολλητική του δύναμη. Είναι 
ιδανικό για το χτίσιμο και την αρμολόγηση πυρότουβλων σε τζάκια, φούρνους, ψη-
σταριές, καμινάδες κ.ά. Είναι κατάλληλο για την αποκατάσταση φθαρμένων αρμών, 
το στοκάρισμα ρηγματωμένων (σύνηθες φαινόμενο), καθώς και για τη συγκόλληση 
αποκολλημένων πυρότουβλων. Χρώμα: γκρι.
Κατανάλωση: Ανάλογα με τις διαστάσεις των πυρότουβλων και το πλάτος του 
αρμού. Ενδεικτικά για πυρότουβλα διαστάσεων 20 10 3cm, με πλάτος αρμού 
1cm, περίπου 5kg/m².

25kg
(ΝΤ0825)

παλ.1.500kg
- 60 0,88 22,00

5kg
(ΝΤ0805)

4 144 1,10 5,50
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KAT ΓΟΡΙΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ: Α

ΠΡΟΪΟΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
(Κωδικός)

ΤΕΜ./
ΚΙΒ.

ΤΕΜ./
Ε. ΠΑΛ.

€/kg €/ΣΥΣΚ.

DUROSTICK D-31
Ενισχυμένη λάσπη κτισίματος
Έτοιμο, βιομηχανικό κονίαμα, υψηλής ποιότητας και αντοχής. Προσφέρεται για 
χτίσιμο τούβλων (κοινών ή θερμο μονωτικών), τουβλίνων, τσιμε ντόλιθων, πλακών 
πεζοδρομίου, καθώς και φυσικών πετρών. 
Διακρίνεται για την ισχυρή πρόσφυση, την υψηλή συγκολλητική δύναμη, την αντοχή 
στην υγρασία και τον παγετό. Διασφαλίζει μοναδική ανθεκτικότητα σε κρούση, δο-
νήσεις είτε φυσικές εί τε προερχόμενες από σκαπτικά μηχα νήματα που λειτουργούν 
σε γειτονι κούς χώρους. Χρώμα: γκρι. 
Κατανάλωση: Ενδεικτικά 20kg κονιάματος/m² για τούβλα διαστάσεων 9 6 19cm. 

25kg
(ΝΤ3125)

παλ.1.500kg
 - 60 0,34 8,50

5kg
(ΝΤ3105)

4 180 0,53 2,65

PERLAFIX
Ινοπλισμένο πολυμερικό κονίαμα 
τοποθέτησης κορφιάδων
Πολυμερικό, ινοπλισμένο, αντιπαγετικό, μη συρρικνούμενο κονίαμα με υψηλή  
εργασιμότητα, πρόσφυση και ευκαμψία. Είναι κατάλληλο για την άρρηκτη συγκόλληση 
κορφιάδων, ακροκεράμων, καθώς και για τη σφράγιση φωλιών στις απολήξεις περι-
μετρικά των κεραμιδιών. Αποτελεί ιδανική επιλογή και σε περίπτωση αποκόλλησης 
κεραμιδιών μετά από έντονα καιρικά φαινόμενα. 
Συνιστάται η χρήση του επαλειφόμενου στεγανωτικού κονιάματος D-9 ή του DURO LEX 
POWDER κεραμιδί χρώματος, για τη διασφάλιση πρόσθετης στεγανοποίησης του 
εμφανούς κονιάματος (τουλά χιστον 24 ώρες από την εφαρμογή του PERLA IX). 
Κατανάλωση: Περίπου 14kg/m2/cm πάχους στρώσης.

KEΡΑΜΙΔΙ 
ΑΝΟΙΧΤΟ

25kg
(ΚΟΠΕ25)

παλ.1.500kg

- 60 0,53 13,25 

DUROFAST
Τσιμέντο ταχείας πήξεως 
Τσιμέντο υπερταχείας πήξης που ανα πτύσσει πρώιμες μηχανικές αντο χές από τα 
 πρώτα δευτερόλεπτα της ανάμειξής του με νερό. Χρησιμοποιείται για  άμεση σφράγι-
ση οπών με έντονη διαρροή νερού σε δεξαμενές, φρεάτια, αγωγούς, λούκια και τσιμε-
ντοσωλήνες. Στερεώνει στύλους υποστήριξης για κάγκελα, κολόνες τοποθέτησης 
συρματοπλέγματος, ταμπέλες κ.ά. Είναι ιδανικό για γρήγορες στερεώσεις σε υδραυλικές 
και ηλεκτρολογικές  εργασίες. Στερεοποιείται ακόμη και μέσα στο νερό, χωρίς να χάνει τις 
 αντοχές του. Χρόνος κατεργασίας: 1-2 λεπτά στους 23°C, σκλήρυνση: 2-4 λεπτά. Η ανάμειξή 
του με τσιμέντο PORTLAND, επιταχύνει τον χρόνο πήξης, δίνοντας υψηλές πρώιμες αντοχές. 
Κατατάσσεται ως επισκευαστικό σκυροδέματος στην κατηγορία PCC R3 κατά EN 1504-3. 
Χρώμα: γκρι.
Κατανάλωση: Ανάλογα με την εφαρμογή. Περίπου 1,5kg DURO AST για την παρα-
σκευή 1l  σκληρυμένου μείγματος.

1kg
(ΝΤΦΑΣΤ01)

12 - 3,15 3,15

4kg
(4 σακουλάκια 

του 1kg)

(ΝΤΦΑΣΤ05)

- - 2,42 9,68

20kg
(ΝΤΦΑΣΤ20)
παλ.1.200kg

- 60 1,57 31,40

DUROSTICK 52,5 PLUS
Υδραυλικό συνδετικό με βάση το τσιμέντο 
Το DUROSTICK 52,5 PLUS προσφέρεται για παρασκευή κορυφαίας ποιότητας κονια-
μάτων επισκευής, σφράγισης, διαμόρφωσης κοίλου λουκιού, αποκατάστασης σοβά κ.ά. 
Ιδανικό για μικροεπισκευές, μερεμέτια, δημιουργία διακοσμητικών αντικειμένων και 
για όποια άλλη εργασία απαιτείται χρήση λευκού ή γκρι τσιμέντου. Αναμειγνύεται σε 
οποιαδήποτε αναλογία με το κοινό τσιμέντο, αυξάνοντας τις αντοχές του. 
Η προσθήκη των χρωστικών DUROCOLOR POWDER-C (ανόργανα οξείδια σε μορφή 
πούδρας, επικαλυμμένα με βινυλικές ρητίνες) για τον χρωματισμό του ΛΕΥΚΟΥ 52,5 
PLUS, διευρύνει εκπληκτικά τις επιλογές μας για τη δημιουργία πολλών και διαφό-
ρων τύπων έγχρωμων κονιαμάτων.
Κατατάσσεται στην κατηγορία CC R2 σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 1504-3.
Κατανάλωση: Ανάλογα με την εφαρμογή.

ΓΚΡΙ 4kg
(ΤΣΠΓΚ04)

6 - 0,65 2,60
 

ΛΕΥΚΟ 4kg
(ΤΣΠΛΕ04)

6 - 0,70 2,80
 

μάτων επισκευής, σφράγισης, διαμόρφωσης κοίλου λουκιού, αποκατάστασης σοβά κ.ά. 
Ιδανικό για μικροεπισκευές, μερεμέτια, δημιουργία διακοσμητικών αντικειμένων και 
για όποια άλλη εργασία απαιτείται χρήση λευκού ή γκρι τσιμέντου. Αναμειγνύεται σε 
οποιαδήποτε αναλογία με το κοινό τσιμέντο, αυξάνοντας τις αντοχές του. 
Η προσθήκη των χρωστικών DUROCOLOR POWDER
πούδρας, επικαλυμμένα με βινυλικές ρητίνες) για τον χρωματισμό του ΛΕΥΚΟΥ 52,5 
PLUS, διευρύνει εκπληκτικά τις επιλογές μας για τη δημιουργία πολλών και διαφό
ρων τύπων έγχρωμων κονιαμάτων.
Κατατάσσεται στην κατηγορία CC R2 σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 1504
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KAT ΓΟΡΙΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ: Α

ΠΡΟΪΟΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
(Κωδικός)

ΤΕΜ./
Ε. ΠΑΛ.

€/kg €/ΣΥΣΚ.

5.2 ΚΟΝΙΑ ΑΤΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΦΑΡ ΟΓΩΝ  ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΑ

DUROSTICK PIT-FIX
Ταχύπηκτο επισκευαστικό οδοστρώματος 15
Επισκευαστικό οδοστρώματος, γκρι χρώματος, για σφράγιση λακκουβών στους ασφαλ-
τόδρομους, στις περιπτώσεις όπου η σφράγισή τους με άσφαλτο δεν είναι εύκολη. Είναι 
κατάλληλο για τοποθετήσεις προκατασκευασμένων πλαισίων, καλυμμάτων, φρεατίων, 
 δημιουργία λουκιών και γενικά όπου απαιτείται ταχύτητα στην εκτέλεση των εργασιών. 
Δίνει άμεσα λύση στα μερεμέτια που πραγματοποιούνται από συνεργεία OTE, ΔΕΔΔΗΕ,  
ΕΥΔΑΠ μετά την ολοκλήρωση των εργασιών τους.
Κατατάσσεται ως επισκευαστικό σκυροδέματος στην κατηγορία PCC R3 κατά EN 1504-3. 
Χρώμα: γκρι.
Κατανάλωση: 2kg PIT- IX για πλήρωση όγκου 1l .

25kg
(ΠΙΦΙ25)

παλ.1.500kg
60 0,56 14,00

DUROSTICK PIT-FIX
Ταχύπηκτο επισκευαστικό οδοστρώματος 15
Επισκευαστικό οδοστρώματος, γκρι χρώματος, για σφράγιση λακκουβών στους ασφαλ
τόδρομους, στις περιπτώσεις όπου η σφράγισή τους με άσφαλτο δεν είναι εύκολη. Είναι 
κατάλληλο για τοποθετήσεις προκατασκευασμένων πλαισίων, καλυμμάτων, φρεατίων, 
δημιουργία λουκιών και γενικά όπου απαιτείται ταχύτητα στην εκτέλεση των εργασιών. 
Δίνει άμεσα λύση στα μερεμέτια που πραγματοποιούνται από συνεργεία OTE, ΔΕΔΔΗΕ, 
ΕΥΔΑΠ μετά την ολοκλήρωση των εργασιών τους.
Κατατάσσεται ως επισκευαστικό σκυροδέματος στην κατηγορία PCC R3 κατά EN 1504
Χρώμα:
Κατανάλωση

ULTRACOLL THERMO
Ινοπλισμένη κόλλα θερμομονωτικών πλακών
για τοίχους & ταράτσες
Ινοπλισμένη, τσιμεντοειδούς βάσης κόλλα, ενισχυμένη με ρητίνες, οι οποίες της 
προσδίδουν ιδιαίτερη ευκαμψία και αντοχή στην υγρασία. Παρέχει υψηλή πρόσφυση και 
συγκολλητική δύναμη σε θερμομονωτικές πλάκες διογκωμένης (EPS) ή  εξηλασμένης 
(XPS) πολυστερίνης, πολυουρεθάνης, φελλού κ.ά. σε τοιχία από μπετόν, σοβά,  τούβλα 
ή τσιμεντόλιθους. Eίναι κατάλληλη τόσο για την επικόλληση των θερμομονωτικών 
 πλακών στις όψεις των κτιρίων όσο και για την επίχρισή τους σε συνδυασμό με το  
υαλόπλεγμα οπλισμού θερμοπροσόψεων DS-4160 της DUROSTICK.
Η κόλλα ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της ETAG 004 για συστήματα εξωτερικής 
θερμομόνωσης και συμμετέχει στο Σύστημα Εξωτερικής Θερμομόνωσης Κτιρίων 
T ERMOSEAL της DUROSTICK, το οποίο έχει πιστοποιηθεί από τον κοινοποιημένο 
Ευρωπαϊκό Οργανισμό OIB με αριθμό ΕΤΑ-13/0006 και ΕΤΑ-13/0007. 
Συνιστάται και για τα συστήματα θερμοστεγάνωσης ταρατσών COOL ROO  και COOL 
ROO  LIG T, δημιουργώντας έτσι ένα δοκιμασμένο θερμομονωτικό και παράλληλα 
στεγανοποιητικό σύστημα, με μεγάλη διάρκεια ζωής.
Κατατάσσεται στην κατηγορία GP:CS I /W2 κατά ΕΝ 998-1.
Χρώμα: λευκό.
Κατανάλωση: • Ως κόλλα: 2,5-4kg/m², ανάλογα με τη σπάτουλα και το υπόστρωμα.
• Ως επικαλυπτική στρώση: 1,5kg/m²/mm για την κάλυψη του υαλοπλέγματος.

25kg
(ΚΙΠΟΥ25)

παλ.1.500kg
60 0,64 16,00

DUROSTICK D-71
Ταχύπηκτος οικοδομικός γύψος
Υψηλής αντοχής ευκολόχρηστο κονίαμα ταχείας πήξης, το οποίο αποτελείται από 
φυσική, ελληνική ορυκτή γύψο. Κατάλληλο για μερεμέτια, γρήγορες επισκευές και 
στερεώσεις. Είναι απαραίτητο σε αρκετές ειδικότητες τεχνιτών, όπως υδραυλικοί, 
μαρμαροτεχνίτες, ξυλουργοί κλπ., για εργασίες σε εσωτερικές επιφάνειες. Ιδιαίτερα 
απαραίτητο στους ηλεκτρολόγους για εγκαταστάσεις, αλλά και για μικροεργασίες όπως 
αλλαγή πίνακα, στήριξη και στερέωση πλαστικών κουτιών και κουτιών διακλαδώσεων, 
μεταφορές φωτιστικών, πριζών κ.ά. Ιδανικός για στοκαρίσματα σε τοιχοποιίες από 
μπετόν και σοβά.
Κατατάσσεται στην κατηγορία ‘γύψος τύπου Α1’ (γύψος για απευθείας εσω τερική 
χρήση) κατά ΕΝ 13279-1. 
Κατανάλωση: Ανάλογα με την εφαρμογή.

5kg
(NT7105)

266 0,80 4,00
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KAT ΓΟΡΙΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ: Α

ΠΡΟΪΟΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
(Κωδικός)

ΤΕΜ./
Ε. ΠΑΛ.

€/kg €/ΣΥΣΚ.

ΠΡΟΪΟΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
(Κωδικός)

ΤΕΜ./
ΚΙΒ.

€/ΣΥΣΚ.

5.2.1  Κονιάματα ειδικών εφαρμογών & άλλα υλικά δόμησης

POWER THERMO
Κόλλα αφρού πολυουρεθάνης χαμηλής διόγκωσης 
για θερμομονωτικές πλάκες
Πολυουρεθάνη συγκόλλησης χαμηλής διόγκωσης για επαγγελματική χρήση, ενός συστατικού, 
χωρίς διαλύτες. Ωριμάζει με την υγρασία της ατμόσφαιρας, έχει εξαιρετική πρόσφυση, 
υψηλή θερμική και ακουστική μόνωση και απορροφά τους κραδασμούς. Δεν προσδίδει 
επιπλέον βάρος στην κα τασκευή, παρέχει μεγάλη ευκολία στη χρήση, τη μεταφορά και την 
απο θήκευση. Παράλληλα, η ταχύτητα στην εφαρμογή του εξοικονομεί χρό νο και χρήμα. 
Κατάλληλος για τη συγκόλληση θερμομονωτικών πλακών EPS και XPS επάνω σε οικοδομικές 
επιφάνειες προσόψεων. Έχει άριστη πρόσφυση σε τούβλο, πορομπετόν, σκυρόδεμα, σοβά, 
τσιμεντοσανίδα, ξύλινες και μεταλλικές επιφάνειες. Ιδανικός τόσο για νέες κατασκευές 
όσο και για ανακαινίσεις προσόψεων. Συμμετέχει στο Σύστημα Εξωτερικής Θερμομόνωσης 
Κτιρίων T ERMOSEAL της DUROSTICK ως προϊόν επικόλλησης πολυστερίνης.
Κατανάλωση: Μία φιάλη POWER T ERMO 830ml αρκεί για τη συγκόλληση 10-13m². 
Γεμίζει και τα κενά μεταξύ των θερμομονωτικών πλακών, εφόσον υπάρχουν, για την 
αποφυγή δημιουργίας θερμογεφυρών.

830ml
(ΑΦΧΔ83)

12 9,30

ROMIX THERMO
Ινοπλισμένη κόλλα θερμομονωτικών πλακών
για τοίχους & ταράτσες
Κόλλα τσιμεντοειδούς βάσης, κατάλληλη για την επικόλληση θερμομονωτικών πλακών 
από διογκωμένη (EPS) ή εξηλασμένη (XPS) πολυστερίνη, σε κάθετες ή και οριζόντιες 
επιφάνειες, σε εξωτερικούς και εσωτερικούς χώρους. 
Στην ινοπλισμένη σύνθεσή της, περιέχονται ρητίνες σύγχρονης τεχνολογίας που της προσ-
δίδουν ιδιαίτερη αντοχή στην υγρασία, υψηλή πρόσφυση σε υποστρώματα από μπετόν, σοβά, 
τούβλα ή τσιμεντόλιθους και την απαραίτητη ευκαμψία που απαιτείται στις εφαρμογές της.
Είναι κατάλληλη για την επικόλληση θερμομονωτικών πλακών EPS και XPS στις όψεις 
των κτιρίων, αλλά και την επίχρισή τους σε συνδυασμό με το υαλόπλεγμα οπλισμού 
θερμοπροσόψεων DS-4160 της DUROSTICK. Συνιστάται και σε συστήματα θερμο-
στεγάνωσης ταρατσών (σχετικά συστήματα COOL ROO  και COOL ROO  LIG T).  
Συγκολλά με ασφάλεια θερμομονωτικές πλάκες EPS ή XPS στα επιθυμητά πάχη. 
Η κόλλα ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του προτύπου ETAG 004 για συστήματα 
εξωτερικής θερμομόνωσης. Χρώμα: λευκό.
Κατατάσσεται στην κατηγορία GP:CS I /W2 κατά ΕΝ 998-1. 
Κατανάλωση: • Ως κόλλα: 2,5-4kg/m², ανάλογα με τη σπάτουλα και το υπόστρωμα.
• Ως επικαλυπτική στρώση: 1,5kg/m²/mm για την κάλυψη του υαλοπλέγματος.

25kg
(ΚΠΡΘ25)

παλ.1.500kg
60 0,51 12,75
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ULTRAFIX THERMO
Ινοπλισμένη κόλλα θερμομονωτικών πλακών
Κόλλα τσιμεντοειδούς βάσης, κατάλληλη για την επικόλληση θερμομονωτικών πλακών. 
Στην ινοπλισμένη σύνθεσή της, περιέχονται πολυμερικές ρητίνες που της προσδί-
δουν υψηλή πρόσφυση σε υποστρώματα από μπετόν, σοβά, τούβλα ή τσιμεντόλιθους 
και την απαραίτητη ευκαμψία που απαιτείται στις εφαρμογές της. 
Με υψηλή συγκολλητική ικανότητα, είναι κατάλληλη για την επικόλληση θερμομονω-
τικών πλακών στις όψεις των κτιρίων, αλλά και την επίχρισή τους σε συνδυασμό με 
το υαλόπλεγμα οπλισμού θερμοπροσόψεων DS-4160 της DUROSTICK. 
Μετά την πλήρη σκλήρυνση του υλικού, επιχρίουμε την επιφάνεια με τον εύκαμπτο 
υδαταπωθητικό σοβά YDROSTOP PLASTER ELASTIC με λείο ή γραφιάτο φινίρισμα, 
τον σιλικονούχο αδιάβροχο παστώδη σοβά YDROSTOP SILICONE PLASTER ή τον 
ακρυλικό αδιάβροχο παστώδη σοβά YDROSTOP ACRYLIC PLASTER. 
Κατατάσσεται στην κατηγορία GP:CS I /W2 κατά ΕΝ 998-1.  
Κατανάλωση: • Ως κόλλα: 2,5-4kg/m², ανάλογα με τη σπάτουλα και το υπόστρωμα. 
• Ως επικαλυπτική στρώση: 1,5kg/m²/mm για την κάλυψη του υαλοπλέγματος.

ΛΕΥΚΟ
25kg

(ΚΠΥΘ25)
παλ.1.500kg

60 0,45 11,25

ΓΚΡΙ  
25kg

(ΚΠΥΘΓΚ25)
παλ.1.500kg

60 0,44 11,00

ΝΕΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
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5.2.2  Βελτιωτικά μπετόν - κονιαμάτων & επιχρισμάτων

KAT ΓΟΡΙΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ: Α

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα προϊόντα που επισημαίνονται ως (ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ), διατίθενται εντός τριών (3) ημερών από τη λήψη της παραγγελίας.

5.2 ΚΟΝΙΑ ΑΤΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΦΑΡ ΟΓΩΝ  ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΑ

DUROSTICK D-84
Ρευστοποιητής σκυροδέματος & επιβραδυντής πήξεως 

(ΣΚ-308, ASTM C-494 τύπος B&D, ΕΛΟΤ EN 934-2:T10) 
Προστιθέμενο στο σκυρόδεμα επιβραδύνει την πήξη και συγχρόνως το πλαστικοποιεί, 
διευκολύνοντας τη ροή του. Δημιουργεί τις προϋποθέσεις ιδανικής ενυδάτωσης του 
σκυροδέματος, με αποτέλεσμα την αύξηση της τελικής αντοχής του. Απαραίτητο για 
τη μεταφορά σκυροδέματος, ιδιαίτερα κατά τους θερινούς μήνες. 
Επίσης, η προσθήκη μικρής ποσότητας στις πρέσες σοβατίσματος, επιβραδύνει την 
πήξη του υλικού μέσα στα λάστιχα και βελτιώνει την αντλησιμότητά του. Χρώμα: καφέ.
Κατανάλωση: 0,2 έως 0,3kg ανά100kg τσιμέντου.
Ενδεικτικές δοσολογίες σκυροδέματος:
C25/30 (350kg τσιμέντο ανά m3): 0,70 έως 1,05kg D-84 ανά m3 σκυροδέματος. 

20kg
(ΝΤ8420)

(ΕΙΔΙΚΗ 
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ)

- 2,30 46,00

180kg
(ΝΤ84180)

(ΕΙΔΙΚΗ 
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ)

- 1,97 354,60

1.000kg
(ΝΤ841000)

(ΕΙΔΙΚΗ 
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ)

- 1,58 1.580,00

DUROSTICK D-44
Υπερρευστοποιητής σκυροδέματος 

(Σύμφωνα με την ΕΛΟΤ EN 934-2:T11.1 & Τ11.2) 
Αυξάνει την εργασιμότητα του σκυροδέματος χωρίς να απαιτείται προσθήκη νερού. 
Βελτιώνει την άντληση του σκυροδέματος, μειώνοντας την ανάγκη δόνησης και δημι-
ουργεί μπετόν εξαιρετικά λείας χύτευσης. Μειώνει τον λόγο νερού / τσιμέντου κατά 
10-15%, αυξάνοντας τις μηχανικές αντοχές. Χρώμα: καφέ.
Κατανάλωση: 
• Ως ρευστοποιητής τύπου D: 0,3 έως 0,6kg D-44 ανά 100kg τσιμέντου. 
• Ως υπέρρευστοποιητής τύπου G: 0,6 έως 0,8kg D-44 ανά 100kg τσιμέντου. 
• Ως ρευστοποιητής τύπου Α: 0,3 έως 0,4kg D-44 ανά 100kg τσιμέντου.

20kg
(NT4420) 

- 2,32 46,40

180kg
(NT44180)

(ΕΙΔΙΚΗ 
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ)

- 2,00 360,00

DUROSTICK ANTIFREEZE POWDER
Αντιπαγετικό πρόσθετο τσιμεντοκονιαμάτων
Επιταχυντής σκλήρυνσης σε μορφή πούδρας που προστίθεται σε τυποποιημένα ή πα-
ραδοσιακά τσιμεντοκονιάματα (κανονικού χρόνου ωρίμανσης), επιταχύνοντας την 
ανάπτυξη των μηχανικών αντοχών σε χαμηλές θερμοκρασίες. 
Η προσθήκη του επιταχύνει την ενεργοποίηση του τσιμέντου που εμπεριέχεται στα 
τσιμεντοκονιάματα, βοηθά την γρήγορη ενυδάτωσή του, μειώνει τον χρόνο πήξης 
και σκλήρυνσής του, αποτρέποντας την παγοπληξία κατά τη διάρκεια της ωρίμανσής 
του, καθώς και τεχνικές αστοχίες λόγω θερμοκρασιακών μεταβολών. Χρώμα: λευκό.
Κατανάλωση: •Προτείνεται ένα σακουλάκι 500gr να προστίθεται κατευθείαν στο νε-
ρό ανάμειξης για κάθε σακί 25kg τσιμεντοκονιάματος, όπως: κόλλες πλακιδίων, θερ-
μομονωτικών πλακών, σοβάδες βασικής στρώσης, επισκευαστικά κονιάματα κλπ. 
•Προτείνεται η προσθήκη 2kg (4 σακουλάκια) για κάθε 50kg τσιμέντου για την επιτά-
χυνση της πήξης μη τυποποιημένων τσιμεντοκονιαμάτων.

500gr
(ΑΝΦΠ02)

12 - 2,40

ΠΡΟΪΟΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
(Κωδικός)

ΤΕΜ./
ΚΙΒ.

€/kg €/ΣΥΣΚ.

DUROSTICK D-34 HYDROSTOP
Στεγανωτικό μάζας & ρευστοποιητής σκυροδέματος

(ΣΚ-308, ASTM C-494 τύπος Α, ΕΛΟΤ EN 934-2:T2 & T9) 
Προστιθέμενο στο σκυρόδεμα βελτιώνει τη στεγανότητά του, δημιουργεί πυκνότερη και 
πλαστικότερη μάζα, αυξάνοντας τις μηχανικές αντοχές, μειώνοντας κατά 10% τον λό-
γο νερού / τσιμέντου. Απαραίτητο για τη δημιουργία στεγανών θεμελίων σε υγρά εδάφη.
Χρώμα: καφέ.
Κατανάλωση: 0,3 έως 0,5kg ανά 100kg τσιμέντου.
Ενδεικτικές δοσολογίες σκυροδέματος: 
C16/20: (270kg τσιμέντο ανά m ): 0,80 έως 1,35kg D-34 ανά m  σκυροδέματος.
C25/30: (350kg τσιμέντο ανά m ): 1,00 έως 1,75kg D-34 ανά m  σκυροδέματος.

1kg
(ΝΤ3401)

15 3,70 3,70

5kg
(NT3405)

- 3,30 16,50

20kg
(NT3420)

- 2,73 54,60

180kg
(ΝΤ34180)

(ΕΙΔΙΚΗ 
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ)

- 2,35 423,00
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KAT ΓΟΡΙΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ: Α

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα προϊόντα που επισημαίνονται ως (ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ), διατίθενται εντός τριών (3) ημερών από τη λήψη της παραγγελίας.

5.2.2  Βελτιωτικά μπετόν - κονιαμάτων & επιχρισμάτων

ΠΡΟΪΟΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
(Κωδικός)

ΤΕΜ./
ΚΙΒ.

ΤΕΜ./
Ε. ΠΑΛ.

€/lt/kg €/ΣΥΣΚ.

DUROSTICK D-20
Πρόσμικτο ακρυλικό γαλάκτωμα κονιαμάτων
Ακρυλική ρητίνη, η οποία προστιθέμενη σε κάθε τύπο τσιμεντοκονιαμάτων και 
ασβεστοκονιαμάτων, βελτιώνει σημαντικά τις ιδιότητές τους. 
• Ως πρόσμικτο μάζας, αυξάνει την πρόσφυση, τη στεγανότητα, την ελαστικότητα 
και την ανθεκτικότητα των κονιαμάτων, μειώνει τη συρρίκνωση και εκμηδενίζει τη 
δημιουργία ρωγμών. 
• Ως υλικό επάλειψης ή ψεκαζόμενο, σταθεροποιεί τις σαθρές ορυκτές επιφάνειες 
και τις ελαφροβαρείς επιστρώσεις δαπέδων (γεμίσματα) και δημιουργεί το κατάλ-
ληλο υπόστρωμα, προκειμένου να επικολληθούν διακοσμητικά τούβλα, πέτρες,  
κεραμικά πλακίδια, μονωτικά υλικά κ.ά. 
• Δημιουργεί γέφυρα πρόσφυσης μεταξύ νέου και παλαιού σκυροδέματος ή  
κονιάματος. 
Κατανάλωση: Ανάλογα με την εφαρμογή. Από 1:1 έως 1:5 μέρη με νερό.

1lt
(ΣΒΓΑ01)

15 - 3,40 3,40

5lt
(ΣΒΓΑ05)

- 112 2,84 14,20

20lt
(ΣΒΓΑ20)

- 42 2,65 53,00

1.000lt
ΔΕΞΑΜΕΝΗ
(ΣΒΓΑ1000)

(ΕΙΔΙΚΗ 
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ)

- - 2,40 2.400,00

RESIN POWDER
Βελτιωτική πολυμερική ρητίνη σε μορφή πούδρας
Πολυμερική ρητίνη σε μορφή πούδρας, άοσμη. ταν προστίθεται στα τσιμεντοκονιάματα 
και ασβεστοκονιάματα, ενισχύει τις ιδιότητές τους.
Εφαρμογές ως πρόσθετο για: • Επισκευές μπετόν • Νέους σοβάδες ή παλαιούς 
προς επισκευή • Λάσπη  κτισίματος • Συγκολλητικά υλικά τσιμεντοειδούς βάσης  
• Αρμόστοκους και κόλλες πλακιδίων, μαρμάρων και πετρών • Συγκόλληση παλαιού με 
νέο σκυρόδεμα ή κονίαμα • Συμπλήρωμα στον ‘πεταχτό’ σοβά • Τσιμεντοκονίες κ.ά. 
Εφαρμογή ως επαλειφόμενο ή ψεκαζόμενο για: 
• Επιφανειακή σταθεροποίηση δαπέδων: Για να τα προστατεύσουμε από αφυδάτωση 
και για να δημιουργήσουμε αντιτριβικές ιδιότητες και δάπεδα που δεν σκονίζουν. 
• Επιφανειακή σταθεροποίηση σαθρών επιφανειών από σοβά ή μπετόν.
Εφαρμογή ως αστάρι για: Την αύξηση της πρόσφυσης μεταξύ εξηλασμένης πολυ-
στερίνης και γυψοσοβάδων.
Κατανάλωση: Ανάλογα με την εφαρμογή και την επιθυμητή βελτίωση.

Πλαστικό
δοχείο με

δοσομετρητή 
που περιέχει:
6 σακουλάκια

1kg
(ΡΕΠO06)

6 4,70 28,20

Πλαστικό
δοχείο με

δοσομετρητή 
που περιέχει:

12 σακουλάκια
1kg

(ΡΕΠΟ12)

12 4,43 53,16

ΠΡΟΪΟΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
(Κωδικός)

ΤΕΜ./
ΚΙΒ.

€/kg €/ΣΥΣΚ.

 DUROFIBRE
νες πολυπροπυλενίου 6 & 12mm
νες πολυπροπυλενίου (PP) ειδικής επεξεργασίας. Κατά την προσθήκη τους δια-

σπείρονται άμεσα και δημιουργούν ένα τρισδιάστατο πλέγμα, το οποίο απορροφά τις 
τάσεις συρρίκνωσης και ‘εμποδίζει’ τη δημιουργία τριχοειδών ρωγμών (cracking) κατά 
την ξήρανση. Αποτελούν ενισχυτικό πρόσθετο σκυροδέματος, τσιμεντοκονιαμάτων και 
ασβεστοκονιαμάτων. Βελτιώνουν την ευκαμψία, την αντοχή σε κρούση και  επιφανειακή 
τριβή, καθώς και τη συνεκτικότητά τους. Συνδυάζονται άριστα με τα βελτιωτικά γαλα-
κτώματα και τους ρευστοποιητές της DUROSTICK. Επίσης, δεν προσβάλλονται από 
αλκάλια και οξέα και η προσθήκη τους, κατά την ομογενοποίηση του σκυροδέματος, 
δεν φθείρει τα τοιχώματα των μηχανημάτων παραγωγής και άντλησης.
Πιστοποιημένες κατά ΕΝ 14889-2. 
Σημείωση: Η προσθήκη ινών DURO IBRE 6mm είναι απαραίτητη σε κονιάματα των 
οποίων τα αδρανή είναι μικρότερα των 10mm. 
Η προσθήκη ινών DURO IBRE 12mm είναι απαραίτητη σε εκτοξευόμενο ή απλό 
σκυρόδεμα, με μέγεθος κόκκου αδρανών μεγαλύτερο των 10mm. 
Κατανάλωση:  6mm: Από 600-900gr/m3 σκυροδέματος ή κονιάματος. 

 12mm: Από 900-1.200gr/m3 σκυροδέματος ή κονιάματος.
Ανάλογα με την απαίτηση του οπλισμού.

6mm - 900gr
(ΝΤΦΒ06)

20 - 8,90
 

12mm - 900gr
(ΝΤΦΒ12)

20 - 8,90
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5.2.2  Βελτιωτικά μπετόν - κονιαμάτων & επιχρισμάτων

KAT ΓΟΡΙΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ: Α

ΠΡΟΪΟΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
(Κωδικός)

ΤΕΜ./
ΚΙΒ.

ΤΕΜ./
Ε. ΠΑΛ.

€/lt €/ΣΥΣΚ.

5.2 ΚΟΝΙΑ ΑΤΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΦΑΡ ΟΓΩΝ  ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΑ

DUROSTOP
Βελτιωτική ακρυλική ρητίνη κονιαμάτων
Ακρυλική ρητίνη υψηλής συμπύκνω σης, η οποία προστιθέμενη στα τσι-
μεντοκονιάματα και ασβεστοκονιάμα τα, ενισχύει τις ιδιότητές τους. 
Αυξάνει την πρόσφυση των κονιαμάτων, την ελαστικότητα, τη στεγανότητα και την 
αντοχή τους σε τριβές. 
Προστατεύει τους σοβάδες και τις συνδετικές κονίες από τις ρηγματώσεις που δη-
μιουργούν σκαπτικά μηχανήματα που δουλεύουν σε γειτονικά οικόπεδα, καθώς και 
από ελαφρές σεισμικές δονήσεις. 
Κατανάλωση: Ανάλογα με την εφαρμογή. Από 1:1 έως 1:5 μέρη με νερό.

5lt
(ΝΤΣΤ05)

- 112 3,20 16,00

10lt
(ΝΤΣΤ10)

- 54 3,00 30,00

20lt
(ΝΤΣΤ20)

- 42 2,73 54,60

DUROMAX
Βελτιωτική οικοδομική ρητίνη κονιαμάτων - Ακρυλική 100
Ακρυλικό πολυμερικό γαλάκτωμα νέας γενιάς, υψηλής συμπύκνωσης, νανομο-
ριακής τεχνολογίας. Είναι ιδανικό για τη βελτίωση τσιμεντοκονιαμάτων και ασβε-
στοκονιαμάτων και την ενίσχυση των ιδιοτήτων τους.

Συγκεκριμένα: 
•Αυξάνει την πρόσφυση με το υπόστρωμα. 
•Βελτιώνει την ελαστικότητα, τη στεγανότητα και την εργασιμότητα του κονιάματος. 
•Μειώνει τη συρρίκνωση στην πήξη του τσιμέντου, εκμηδενίζοντας τη δημιουργία 
τριχοειδών ρωγμών. 
•Αυξάνει τις αντοχές τόσο στη μάζα όσο και στην επιφάνεια. 
•Επιτρέπει την κατασκευή πολύ λεπτών επιστρώσεων και δημιουργεί επιφάνεια 
που δεν τρίβεται και δεν σκονίζει. 
•Είναι ανθεκτικό στην αλκαλικότητα του τσιμέντου - ασβέστη. 
•Δεν επαναγαλακτωματοποιείται μετά τη σκλήρυνση της μάζας των κονιαμάτων. 
•Αυξάνει τις χημικές αντοχές των κονιαμάτων σε οξέα, άλατα, λάδια, πετρελαιοειδή. 
•Αυξάνει την αντοχή των σοβάδων στην υγρασία και τον παγετό που οδηγούν στη 
βαθμιαία αποσάθρωσή του.
•Μειώνει την απαίτηση νερού στα κονιάματα. 

Κατανάλωση: Ανάλογα με την εφαρμογή. Από 1:1 έως 1:8 μέρη με νερό.

750ml
(ΝΤMA01)

15 - 5,85
 

3,5lt
(ΝΤMA35)

6 96 6,50 22,75

18lt
(ΝΤMA18)

- 42 5,40 97,20

1.000lt
ΔΕΞΑΜΕΝΗ
(ΝΤMA1000)

(ΕΙΔΙΚΗ 
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ)

- - 3,97 3.970,00

DUROLIT 
Πλαστικοποιητής, αντικαθιστά τον ασβέστη
Διαφανές, πρόσμικτο υγρό τσιμεντοκονιαμάτων και ασβεστοκονιαμάτων που 
αντικαθιστά πλήρως τον ασβέστη, συμβάλλοντας στην αύξηση των αντοχών τους. 
Απαλλάσσει από τη δημιουργία ‘πεταλίδων’ και το ‘κρέμασμα’ του σοβά. Παρέχει 
καθαρότητα στην οικοδομή, δεν επηρεάζει τις σωλήνες και τον οπλισμό και δεν 
καίει τα χέρια όπως ο ασβέστης. Μηδενίζει το κόστος μεταφοράς και είναι συμβατό 
με όλες τις μηχανές ανάδευσης και εκτόξευσης.  
Ελάχιστη ποσότητα διευκολύνει την προώθηση τσιμεντοειδών στόκων σπατουλα-
ρίσματος από τις αντλίες των μηχανών. 
Κατανάλωση: 100-150ml/50kg τσιμέντου.

1lt 
(ΝΤΛΤ01) 15 - 3,42 3,42

5lt
(ΝΤΛΤ05) - 112 2,60 13,00

20lt
(ΝΤΛΤ20) - 42 2,30 46,00

180lt
(ΝΤΛΤ180)

(ΕΙΔΙΚΗ 
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ)

- - 1,95 351,00

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα προϊόντα που επισημαίνονται ως (ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ), διατίθενται εντός τριών (3) ημερών από τη λήψη της παραγγελίας.
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5.3.1  Προϊόντα για σοβάτισμα - οπλισμοί σοβάδων

KAT ΓΟΡΙΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ: Α

ΠΡΟΪΟΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

(Κωδικός)
€/lt, kg €/ΣΥΣΚ.

HYDROSTOP PLASTER PRIMER
Αστάρι προετοιμασίας έγχρωμων σοβάδων
Υδατοδιαλυτό ακρυλικό μικρομοριακό αστάρι, ιδανικό για την προετοιμασία των επι-
φανειών που πρόκειται να δεχθούν έγχρωμους τσιμεντοειδείς σοβάδες. Με υψηλή  
διεισδυτική ικανότητα εμποτίζει τις επιφάνειες, χωρίς να δημιουργεί επιφανειακό φιλμ. 
Μειώνει αποτελεσματικά την απορροφητικότητά τους, διατηρώντας τη διαπνοή τους. 
 Διασφαλίζει την προστασία των σοβάδων τελικής στρώσης από το πρόωρο επιφανειακό 
στέγνωμα (αφυδάτωση), απομακρύνοντας τον κίνδυνο μείωσης των αντοχών του σοβά 
και εμφάνισης ρωγμών. Εφαρμόζεται σε υποστρώματα ιδιαίτερα πορώδη, όπως σοβά-
δες πρώτης στρώσης και πορομπετόν που πρόκειται να δεχθούν λευκό ή έγχρωμο σοβά, 
 διασφαλίζοντας ομοιογενές στέγνωμα και χρωματική ομοιομορφία σε όλη την επιφάνεια. 
Απόδοση: Περίπου 10-12m2/l , ανάλογα με την απορροφητικότητα (του υποστρώμα-
τος) και την αραίωση, στις κατάλληλα προετοιμασμένες επιφάνειες.

5lt
(ΣΣΠΠ05)

2,58 12,90

20lt
(ΣΣΠΠ20)

2,20 44,00

ΠΡΟΪΟΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
(Κωδικός)

ΤΕΜ./
ΚΙΒ.

ΤΕΜ./
Ε. ΠΑΛ.

€/kg €/ΣΥΣΚ.

DUROSTICK DS-290 
Xαλαζιακό αστάρι πρόσφυσης
Επαλειφόμενο πολυμερικό κονίαμα με χαλαζιακά αδρανή επιλεγμένης κοκκομετρίας, 
πολλαπλών χρήσεων.
Συνιστάται για την κατάλληλη προετοιμασία υποστρωμάτων λείων ή μη απορροφη-
τικών, προκειμένου να κολληθούν πλακίδια επάνω σε πλακίδια ή να επενδυθούν 
 πατητές τσιμεντοκονίες επάνω σε πλακίδια, μωσαϊκό, παλαιά μάρμαρα ή παλαιά 
 ξύλινα δάπεδα. Επιπλέον, κατάλληλο και για υποστρώματα με ενδοδαπέδια  θέρμανση. 
Εξαιρετικό συνδετικό υπόστρωμα και για το ‘γέμισμα’ δαπέδων με  αυτοεπιπεδούμενα 
τσιμεντοκονιάματα εξομάλυνσης δαπέδων. 
Ιδανικό για εφαρμογή ως επαλειφόμενο σε εμφανή μπετά που δημιουργούνται από 
μεταλλικά ή ξύλινα καλούπια, καλύπτοντας παράλληλα και μικρές ατέλειες.
Κατατάσσεται ως προστατευτικό επιφανειών σκυροδέματος κατά EN 1504-2. 
Χρώμα: λευκό.
Κατανάλωση: 250-350gr/m2 ανά στρώση, ανάλογα με το υπόστρωμα.

5kg
(ΤΣ290ΧΑ05)

4 192 2,30 11,50
 

25kg
(ΤΣ290ΧΑ25)
παλ.1.050kg

- 42 2,00 50,00
 

5.3 ΣΟΒΑΔΕΣ  ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ

DUROSTICK DS-260 QUARTZ PRIMER
Xαλαζιακό ακρυλικό αστάρι πρόσφυσης  
για ξύλα και μέταλλα, χωρίς διαλύτες
Έτοιμο προς χρήση αστάρι χωρίς διαλύτες, με βάση ακρυλικές ρητίνες, χαλαζιακά 
αδρανή κοκκομετρίας 0,1-1mm και ειδικά πρόσθετα.  
Διακρίνεται για την ισχυρή του πρόσφυση που διατηρείται ανεπηρέαστη από την 
περιοδική ή και συνεχή υγρασία, τους κραδασμούς, τις συστολές και διαστολές των 
επιφανειών και το πέρασμα του χρόνου.
Παρέχει τη δυνατότητα να σοβατιστούν ή να επενδυθούν με πέτρες, πλακίδια ή 
μάρμαρα, παλιές ξύλινες ή μεταλλικές επιφάνειες, όπως:
• Ξύλινα νέα ή παλιά σπίτια • Μεταλλικά κτίρια • Ξύλινα δάπεδα και τοιχοποιίες 
που πρόκειται να επενδυθούν με πατητή τσιμεντοκονία DS-252 LEX. 
Χρώμα: γαλάζιο.
Κατανάλωση: 330-400gr/m² ανά στρώση, ανάλογα με το υπόστρωμα.

4kg
(ΝΣ26004)

4,50 18,00

14kg
(ΝΣ26014)

3,15 44,10
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5.3.1  Προϊόντα για σοβάτισμα - οπλισμοί σοβάδων

KAT ΓΟΡΙΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ: Α

ΠΡΟΪΟΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
(Κωδικός)

ΤΕΜ./
Ε. ΠΑΛ.

€/kg €/ΣΥΣΚ.

ΠΡΟΪΟΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
(Κωδικός)

ΤΕΜ./
ΚΙΒ.

€/kg €/ΣΥΣΚ.

5.3 ΣΟΒΑΔΕΣ  ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ

DUROSTICK D-40
Ινοπλισμένος σοβάς βασικής στρώσης 
Έτοιμος σοβάς βασικής στρώσης, χωρίς ασβέστη, κατάλληλος για σοβάτισμα και 
‘πεταχτό’, μόνο με την προσθήκη νερού. Σταθερής ποιότητας, παρέχει υψηλή αντοχή 
(διπλάσια σε σχέση με τους παραδοσιακούς σοβάδες). 
Εφαρμόζεται σε τοιχοποιίες από τούβλα, τσιμεντόλιθους και σκυρόδεμα. Δημιουργεί 
κατάλληλο υπόστρωμα για την εφαρμογή τελικής στρώσης σοβά, όπως είναι ο D-41, 
οι έγχρωμοι υδαταπωθητικοί σοβάδες YDROSTOP DS-74 και DS-75, καθώς και ο 
εύκαμπτος σοβάς YDROSTOP PLASTER ELASTIC της DUROSTICK. 
Εφαρμόζεται με μηχανή εκτόξευσης σοβά, μυστρί και φραγκόφτυαρο.
Κατατάσσεται στην κατηγορία GP: CSI /W1 κατά ΕΝ 998-1.
Χρώμα: γκρι.
Κατανάλωση: Περίπου 13-14kg/m²/cm πάχους στρώσης.

25kg
(NT4025)

παλ.1.500kg
60 0,36 9,00

 

DUROSTICK D-41
Σοβάς τελικής στρώσης υδαταπωθητικός 
Ρητινούχος, υδαταπωθητικός, λευκός τσιμεντοειδής σοβάς. Έχει υψηλή πρόσφυση, 
αντοχή στην τριβή, την υγρασία και τις ακραίες κλι ματικές συνθήκες. Δεν ‘σκάει’, δεν 
ρηγματώνει όπως οι κοινοί σοβάδες. Απορροφά το 1% του βάρους του σε αντίθεση 
με τους κοι νούς σοβάδες, όπου η απορρόφηση νερού φτάνει το 15%. Εφαρμόζεται 
ως τελικό επίχρισμα σε τοιχοποιίες από τούβλα, τσιμεντόλιθους ή μπετόν που έχουν 
προετοιμαστεί είτε με ‘πεταχτό’ και βασικό σοβά πρώτης στρώσης είτε με σοβά D-40, 
μετά την πάροδο 5-10 ημερών. Είναι κατάλληλος για εσωτερική και εξωτερική χρήση. 
Κατατάσσεται στην κατηγορία GP: CSIII/W2 κατά ΕΝ 998-1.
Χρώμα: λευκό.
Κατανάλωση: Περίπου 5kg/m²/3mm πάχους επιχρίσματος.

25kg
(NT4125)

παλ.1.500kg
60 0,40 10,00

DUROSTICK DS-255
Xαλαζιακό ακρυλικό αστάρι πρόσφυσης κονιαμάτων,  
χωρίς διαλύτες
Έτοιμο προς χρήση αστάρι ειδικής ακρυλικής βάσης, χωρίς διαλύτες, με χαλαζιακά 
αδρα νή, εμπλουτισμένο με βελτιωτικά πρόσθετα. Διακρίνεται για την ισχυρή του πρό-
σφυση ακόμη και σε πολύ λείες επιφάνειες. Έχει εξαιρετική αντίσταση στα αλκάλια 
ενώ ταυτό χρονα δρα σαν φράγμα εισερχόμενης υγρασίας, προστατεύοντας την οικο-
δομή από ανε πιθύμητες ζημιές. Δεν εμποδίζει τη διαπνοή των κτιρίων. 
Είναι απαραίτητο σε επιφάνειες όπου ο παραδοσιακός πεταχτός σοβάς προσφύεται 
δύσκολα, όπως η εξηλασμένη ή διογκωμένη πολυστερίνη που τοποθετείται για  μόνω ση 
στις όψεις των κτιρίων. ‘Αποτρέπει’ πιθανές αποκολλήσεις των σοβάδων σε εσω-
τερικές και εξωτερικές επιφάνειες από σεισμικές δονήσεις, καθώς και συρρικνώσεις 
των μονωτικών υλικών. Iδανικό και ως αστάρι πριν την εφαρμογή της τσιμεντοκονίας 
D-6 στο ΣΥΣΤΗΜΑ ΘΕΡΜΟΣΤΕ ΓΑΝΩΣΗΣ ΤΑΡΑΤΣΩΝ COOL ROO , καθώς και πριν την 
τοποθέτηση των πατητών τσιμε ντοκονιών DS-250, DS-254 IRON επάνω σε πλακίδια, 
μάρμαρα ή μω σαϊκό και DS-252 LEX επάνω σε δάπεδα από κόντρα πλακέ θαλάσσης 
ή επιμελώς καθα ρισμένη λαμαρίνα. Επιπλέον, κατάλληλο και για υποστρώματα με 
 ενδοδαπέδια θέρμανση. Χρώμα: κεραμιδί.
Κατανάλωση: 300-350gr/m² ανά στρώση, ανάλογα με το πάχος της στρώσης και 
το υπόστρωμα.

1kg
(ΝΣ25501)

12 3,50 3,50

5kg
(ΝΣ25505)

- 3,52 17,60
 

15kg
(ΝΣ25515)

- 3,00 45,00
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5.3.1  Προϊόντα για σοβάτισμα - οπλισμοί σοβάδων

KAT ΓΟΡΙΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ: Α

DUROSTICK D-42 ONE COAT
Υδαταπωθητικός σοβάς μιας στρώσης 
Έτοιμος, ινοπλισμένος, υδαταπωθητικός σοβάς μιας στρώσης. 
Εφαρμόζεται άριστα πά νω σε καλό ‘πεταχτό’ με παραδοσιακό σοβά ή ‘πεταχτό’ με τον 
ινοπλισμένο σοβά D-40. Αντικα θιστά το λάσπωμα και το μάρμαρο σε υποστρώματα 
από τούβλα, τσιμεντό λιθους, σκυρόδεμα, πορομπετόν κ.ά., χωρίς να ‘σκάει’ ή να 
ρηγματώνει. Έχει ισχυρή πρόσφυση, υψηλές αντοχές στον παγετό και την υγρασία 
και παρέχει δυνατότητα διαπνοής στις επιφάνειες όπου εφαρμόζεται. Χρωματίζεται 
σε 24 ανεξίτηλες αποχρώσεις με την προσθήκη χρωστικών σε μορφή πούδρας 
DUROCOLOR POWDER-C στο νερό ανάμειξης. Είναι κατάλληλος για εσωτερική και 
εξωτερική χρήση.
Κατατάσσεται στην κατηγορία OC: CSIII/W1 κατά ΕΝ 998-1. 
Χρώμα: υπόλευκο.
Κατανάλωση: Περίπου 14kg/m²/cm πάχους στρώσης.

25kg
(ΣΟΜΙ25)

(ποσότητα  
των 1.800kg
παραδίδεται 

έτοιμη
χρωματισμένη
βάσει χρωμα-
τολογίου με 

προσυμφωνη-
μένο κόστος)

60 0,40 10,00

Xρωματίζεται 
σε 24 αποχρώσεις
με χρωστικές 
σε μορφή πούδρας 
DUROCOLOR POWDER-C

ΠΡΟΪΟΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
(Κωδικός)

ΤΕΜ./
Ε. ΠΑΛ.

€/kg €/ΣΥΣΚ.

DUROSTICK D-32
Tαχύπηκτος επισκευαστικός λευκός σοβάς 
Σοβάς πρώιμων αντοχών, κρυσταλλικής βάσης, με βελτιωτικά πρόσθετα, ευκολο-
δούλευτος. Παρουσιάζει ισχυρή πρόσφυση και αντοχή. 
Εφαρμόζεται σε πάχος έως 1cm ανά στρώση, σε επιφάνειες από τούβλα, μπετόν, 
τσιμεντοκονία, πορομπετόν που έχουν προηγουμένως διαβραχεί. 
Είναι απαραίτητος στους ελαιοχρωματιστές για την επισκευή των σοβάδων από 
‘μερεμέτια’ που δημιουργούνται από συνεργεία υδραυλικών, αλουμινάδων και 
ηλεκτρολόγων. Δεν παρουσιάζει ματίσεις λόγω της κοκκομετρίας του και της 
μηδαμινής του συρρίκνωσης. 
Κατατάσσεται στην κατηγορία GP:CS II/W0 κατά ΕΝ 998-1. 
Χρώμα: λευκό.
Κατανάλωση: Περίπου 15kg/m²/cm πάχους στρώσης.

5kg
(NT3205)

4 180 0,66 3,30

25kg
(NT3225)

παλ.1.500kg
 - 60 0,44 11,00

ΠΡΟΪΟΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
(Κωδικός)

ΤΕΜ./
ΚΙΒ.

ΤΕΜ./
Ε. ΠΑΛ.

€/kg €/ΣΥΣΚ.

Xρωματίζεται
αποχρώσεις

DUROCOLOR POWDER-C

HYDROSTOP ANTIQUE
Ποζολανικός επισκευαστικός σοβάς
με υδράσβεστο, χωρίς τσιμέντο 
Έτοιμος επισκευαστικός, ρητινούχος σοβάς, με βάση την υδράσβεστο, την ποζολάνη, 
πυριτικά και ανθρακικά αδρανή σταθερής κοκκομετρίας, χωρίς τσιμέντο.
Παρέχει υψηλή εργασιμότητα, πρόσφυση και αντοχή, με παράλληλη δυνατότητα δια-
πνοής των δομικών στοιχείων. Είναι κατάλληλος για αναπαλαιώσεις παραδοσιακών 
κτιρίων, καθώς και για την αποκατάσταση αποσαθρωμένων σοβάδων.
Συνιστάται ιδιαίτερα για την αποκατάσταση κτιρίων και μνημείων ιστορικού ενδιαφέ-
ροντος, όπου αυτό είναι τεχνικά απαραίτητο.
Είναι κατάλληλος για την εκτέλεση εργασιών σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, 
για σοβάτισμα και αποκατάσταση παραδοσιακών κτισμάτων που έχουν κατασκευαστεί 
με διαχρονικά παραδοσιακά υλικά, όπως ποζολάνη, υδράσβεστο, κεραμάλευρο κτλ.
Εφαρμόζεται σε πάχος έως και 15mm ανά στρώση.
Κατατάσσεται στην κατηγορία R:CSII κατά ΕΝ 998-1.
Χρώμα: σομόν.
Κατανάλωση: 1,5kg/m²/mm πάχους επιχρίσματος.

25kg
(ΚΟΣΕΜ25)

παλ. 1.200kg

(ΕΙΔΙΚΗ 
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ)

48 0,54 13,50

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα προϊόντα που επισημαίνονται ως (ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ), διατίθενται εντός τριών (3) ημερών από τη λήψη της παραγγελίας.
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5.3.1  Προϊόντα για σοβάτισμα - οπλισμοί σοβάδων

KAT ΓΟΡΙΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ: Α

ΠΡΟΪΟΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
(Κωδικός)

ΤΕΜ./
Ε. ΠΑΛ.

€/kg €/ΣΥΣΚ.

DUROSTICK D-46
Ταχύπηκτος επισκευαστικός σοβάς 
Έτοιμος, λευκός, ταχύπηκτος επισκευαστικός σοβάς. Δουλεύεται εύκολα, έχει ισχυρή 
πρόσφυση και αντοχή. Διαθέτει όμοια κοκκομετρία με τους σοβάδες τελικής στρώσης 
γι’ αυτό και είναι κατάλληλος και για μερεμέτια σε ήδη υπάρχουσες σοβατισμένες 
επιφάνειες που έχουν υποστεί φθορές.  
Eίναι κατάλληλος για την αποκατάσταση έντονων ρωγμών πάχους 2-10mm σε σοβάδες 
και την επιδιόρθωση σπασμένων γωνιών. Επισκευάζει ατέλειες που προκύπτουν από 
τις εργασίες συνεργείων αλουμινάδων, υδραυλικών, ηλεκτρολόγων και πλακάδων.
Κατατάσσεται στην κατηγορία GP:CS II/W0 κατά ΕΝ 998-1.
Χρώμα: λευκό.
Κατανάλωση: Περίπου 15kg/m²/cm πάχους στρώσης.

25kg
(NT4625)

παλ.1.500kg
60 0,38 9,50

HYDROSTOP PLASTER DS-75
Χωριάτικος, ρητινούχος, υδαταπωθητικός  
σοβάς τελικής στρώσης. 
Βάση δημιουργίας 24άρων αποχρώσεων. 
Έτοιμος σοβάς τελικής στρώσης, υψηλής αντοχής, ενισχυμένος με ακρυλικές ρητίνες. 
Παρέχει πλήρη υδαταπωθητικότητα, με παράλληλη δυνατότητα διαπνοής, χωρίς να 
εμποδίζεται η έξοδος των υδρατμών. Κατάλληλος για εξωτερικές και εσωτερικές 
επιφάνειες, σε τοιχοποιίες από τούβλα, τσιμεντόλιθους, πορομπετόν και σκυρόδεμα. 
Μόνο με την προσθήκη νερού, δημιουργεί αδρή διακοσμημένη τελική επιφάνεια 
τύπου γραφιάτο.
Χρωματίζεται σε 24 ανεξίτηλες αποχρώσεις με την προσθήκη χρωστικών σε μορφή 
πούδρας DUROCOLOR POWDER-C στο νερό ανάμειξης. 
Δύναται να αδιαβροχοποιηθεί,15 ημέρες μετά την εφαρμογή του (με την ίδια σκα-
λωσια), με D-18 της DUROSTICK.
Κατατάσσεται στην κατηγορία GP: CSI /W2 κατά ΕΝ 998-1. 
Χρώμα: λευκό.
Κατανάλωση: Περίπου 9kg/m²/5mm πάχους επιχρίσματος.

25kg
(ΚΟΠΤ25)

(ποσότητα  
των 1.700kg
παραδίδεται 

έτοιμη
χρωματισμένη
βάσει χρωμα-
τολογίου με 

προσυμφωνη-
μένο κόστος)

60 0,46 11,50

Xρωματίζεται 
σε 24 αποχρώσεις
με χρωστικές 
σε μορφή πούδρας 
DUROCOLOR POWDER-C

5.3 ΣΟΒΑΔΕΣ  ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ

Xρωματίζεται
αποχρώσεις

DUROCOLOR POWDER-C

HYDROSTOP PLASTER DS-74
Λείος, ρητινούχος, υδαταπωθητικός σοβάς 
τελικής στρώσης.
Βάση δημιουργίας 24άρων αποχρώσεων. 
Έτοιμος σοβάς τελικής στρώσης, υψηλής αντοχής, ενισχυμένος με ακρυλικές ρητίνες. 
Έχει εξαιρετική αντοχή στην υγρασία και τον παγετό. Παρέχει πλήρη υδαταπωθη-
τικότητα, με παράλληλη δυνατότητα διαπνοής, χωρίς να εμποδίζεται η έξοδος των 
υδρατμών. Κατάλληλος για εξωτερικές και εσωτερικές επιφάνειες, σε τοιχοποιίες 
από τούβλα, τσιμεντόλιθους, πορομπετόν και σκυρόδεμα. 
Χρωματίζεται σε 24 ανεξίτηλες αποχρώσεις με την προσθήκη χρωστικών σε μορφή 
πούδρας DUROCOLOR POWDER-C στο νερό ανάμειξης. 
Δύναται να αδιαβροχοποιηθεί,15 ημέρες μετά την εφαρμογή του (με την ίδια σκα-
λωσια), με D-18 της DUROSTICK.
Κατατάσσεται στην κατηγορία GP: CSIII/W2 κατά ΕΝ 998-1. 
Χρώμα: λευκό.
Κατανάλωση: Περίπου 5kg/m²/3mm πάχους επιχρίσματος.

25kg
(ΚΟΠΦ25)

(ποσότητα  
των 1.700kg
παραδίδεται 

έτοιμη
χρωματισμένη
βάσει χρωμα-
τολογίου με 

προσυμφωνη-
μένο κόστος)

60 0,44 11,00 

Xρωματίζεται 
σε 24 αποχρώσεις
με χρωστικές 
σε μορφή πούδρας 
DUROCOLOR POWDER-C

XρωματίζεταιXρωματίζεται
αποχρώσεις

DUROCOLOR POWDER-C
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5.3.1  Προϊόντα για σοβάτισμα - οπλισμοί σοβάδων

KAT ΓΟΡΙΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ: Α

ΠΡΟΪΟΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
(Κωδικός)

ΤΕΜ./
Ε. ΠΑΛ.

€/kg €/ΣΥΣΚ.

ROMIX ΜΑΡΜΑΡΟΣΟΒΑΣ
Τελικής στρώσης
Εργολαβικός μαρμαροσοβάς, με βάση λευκό τσιμέντο υψηλών αντοχών, κρυσταλλική 
μαρμαρόσκονη και βελτιωτικά πρόσθετα. Δουλεύεται εύκολα, δεν ‘κρεμάει’ και δεν 
παρουσιάζει σκασίματα. Εφαρμό ζεται ως τελική επίστρωση σε τοιχο ποιίες που έχουν 
προετοιμαστεί με σο βά βασικής στρώσης, παραδο σιακό ή τυποποιημένο, μετά την 
πάροδο τουλάχιστον 7 ημερών από την εφαρμογή του. Είναι κατάλληλος για εσω-
τερική και εξωτερική χρήση. 
Κατατάσσεται στην κατηγορία GP: CSIII/W1 κατά ΕΝ 998-1. 
Χρώμα: λευκό.
Κατανάλωση: Περίπου 6kg/m²/5mm πάχους επιχρίσματος.

25kg
(ΣΟΡΟ25)

παλ.1.500kg
60 0,36 9,00

ΠΡΟΪΟΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
(Κωδικός)

ΤΕΜ./
ΚΙΒ./  

Ε. ΠΑΛ. 
€/lt/kg €/ΣΥΣΚ.

DUROSTICK D-18
Σιλικονούχο υδαταπωθητικό για σοβά & μπετόν
Υδαταπωθητικό υγρό εμποτισμού όψεων, με βάση ρητίνες σιλικόνης και διαλύτες. Έχει 
υψηλή ανθεκτικό τητα σε αλκαλικό περιβάλλον και με γάλη διεισδυτική ικανότητα (micr  

c n l g ). Δεν σχηματίζει επιφα νειακό φιλμ, δεν γυαλίζει και παρα μένει διαυγές, χωρίς 
να κιτρινίζει. Προστατεύει τον άβαφο σοβά από την αποσάθρωση και το μπετόν από 
την ενανθράκωση. Διασφαλίζει 100% διαπνοή και υδαταπωθητικότητα για τουλάχιστον  
10 χρόνια, σε τοιχοποιία λευκών ή έγχρωμων μαρμαροσοβάδων ή σκυροδεμάτων, 
όταν εφαρμοστεί σε δύο στρώσεις νωπό σε νωπό. 
Χρώμα: διάφανο.
Κατανάλωση: 200-400ml/m² ανά στρώση, ανάλογα με την απορροφητικότητα της 
επιφάνειας.

1lt 
(NT1801)

15 7,98 7,98

4lt 
(NT1804)

6 7,20 28,80

15lt 
(NT1815)

- 5,60 84,00

BASECOAT THERMO
Παστώδες, αντιρηγματικό, οργανικό επίχρισμα 
θερμομονωτικών πλακών 
Εύκαμπτο, οργανικό, ινοπλισμένο επίχρισμα ακρυλικής βάσης, έτοιμο προς χρήση. 
Διακρίνεται για την ισχυρή πρόσφυση, την ευκο λία και ταχύτητα εφαρμογής του.  
Διασφαλίζει υψηλή αντοχή σε θλίψη, κάμψη, κρούσεις, καθώς και στις θερμοκρασιακές 
μεταβολές και την υγρασία. 
Οπλισμένο με υαλόπλεγμα DS-4160, χρησιμοποιείται για την επικάλυψη θερμομο-
νωτικών πλακών σε συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης κτιρίων. 
Συνδυάζεται ιδανικά με τους σιλικονούχους και ακρυλικούς σοβά δες, όπως ο YDROSTOP 
SILICONE PLASTER και ο YDROSTOP ACRYLIC PLASTER της DUROSTICK, χωρίς 
την ανάγκη ασταρώματος.
Κατατάσσεται ως επίχρισμα τύπου 2, W3 με βάση οργανικά συνδετικά κατά ΕΝ 15824.
Χρώμα: γκρι ανοιχτό.  
Κατανάλωση: 1,5-2,0kg/m2/mm πάχους στρώσης.

25kg  
(ΜΠΚΟΑΤ25)
παλ. 600kg

24 2,20 55,00

Διακρίνεται για την ισχυρή πρόσφυση, την ευκο
Διασφαλίζει υψηλή αντοχή σε θλίψη, κάμψη, κρούσεις, καθώς και στις θερμοκρασιακές 
μεταβολές και την υγρασία. 
Οπλισμένο με υαλόπλεγμα DS
νωτικών πλακών σε συστή
Συνδυάζεται ιδανικά με τους σιλικονούχους και ακρυλικούς σοβά
SILICONE PLASTER και ο YDROSTOP ACRYLIC PLASTER της DUROSTICK, χωρίς 
την ανάγκη ασταρώματος.
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5.3 ΣΟΒΑΔΕΣ  ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ

5.3.1  Προϊόντα για σοβάτισμα - οπλισμοί σοβάδων

HYDROSTOP SILICONE PLASTER
Σιλικονούχος αδιάβροχος σοβάς
τελικής στρώσης σε μορφή πάστας 
Έτοιμος προς χρήση, λευκός ή έγχρωμος, παστώδης σοβάς, αυτοκαθαριζόμενος, κα-
τάλληλος για τη διαμόρφωση λείας ή αδρής επιφάνειας. Καταργεί την ανάγκη βαφής των 
όψεων. Είναι ανθεκτικός στην ηλιακή ακτινοβολία, καθώς και τη δημιουργία μούχλας, 
άλγης και μυκήτων. Παρέχει υψηλή υδροφοβία και εξαιρετική υδρατμοπερατότητα (κλάση 
1 κατά EN ISO 7783-2). Ελαττώνει την πιθανότητα διάβρωσης της τοιχοποιίας και του 
φέροντος οργανισμού του κτιρίου από την επίδραση του διοξειδίου του άνθρακα (CO

2
) 

και άλλων προβλημάτων από το εξωτερικό περιβάλλον. Συμμετέχει ως σοβάς τελικής 
στρώσης στο Σύστημα Εξωτερικής Θερμομόνωσης Κτιρίων T ERMOSEAL της DUROSTICK, 
το οποίο έχει πιστοποιηθεί κατά ETAG 004 (κλάση 1) από τον κοινοποιημένο Ευρωπαϊκό 
Οργανισμό OIB με αριθμό ΕΤΑ-13/0006 και ΕΤΑ-13/0007. 
Χρώμα: λευκό και 44 επιλεγμένες απο χρώσεις βάσει χρωματολογίου.
Κατανάλωση:• Hydrostop Silicone Plaster Fine 1,0mm: 1,8-2,0kg/m²/mm.
• Hydrostop Silicone Plaster Fine 1,5mm: 2,0-2,3kg/m²/1,5mm. 
• Hydrostop Silicone Plaster Grafiato 2,5mm: 2,8-3,2kg/m²/2,5mm. 

FINE 1,0mm
ΛΕΥΚΟΣ 25kg

(ΚΣΠΛΛ25)
παλ. 600kg

24 2,60 65,00

FINE 1,5mm
ΛΕΥΚΟΣ 25kg
(ΚΣΠΛΛ1525)

παλ. 600kg

24 2,60 65,00

GRAFIATO 
2,5mm

ΛΕΥΚΟΣ 25kg
(ΚΣΠΛΓ25)
παλ. 600kg

24 2,60 65,00

ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΟ HYDROSTOP SILICONE PLASTER 44 ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΑΠΟΧΡΩΣΕΩΝ (ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ)

ΔΙΑΣ SP01 4,66 

ΑΘΗΝΑ SP02 10,32 

ΟΡΦΕΑΣ SP03 3,32 

ΧΑΡΙΣ SP04 6,78 

ΝΙΟΒΗ SP05 3,51 

ΦΑΕΘΩΝ SP06 6,59 

ΔΙΩΝΗ SP07 3,28 

ΑΠΟΛΛΩΝ SP08 4,55 

ΔΗΜΗΤΡΑ SP09 3,13 

ΤΡΙΤΩΝ SP10 3,17

ΑΝΤΙΟΠΗ SP11 3,34 

ΖΕΦΥΡΟΣ SP12 4,35 

ΣΕΜΕΛΗ SP13 3,43 

ΝΗΡΕΥΣ SP14 4,73 

ΜΕΛΑΝΘΗ SP15 3,16 

ΚΡΟΝΟΣ SP16 5,86 

ΑΡΙΑΔΝΗ SP17 29,09 

ΔΙΟΝΥΣΟΣ SP18 4,10 

ΚΑΛΥΨΩ SP19 8,00 

ΔΑΙΔΑΛΟΣ SP20 16,35 

ΗΩ SP21 4,12 

ΕΡΜΗΣ SP22 3,30 

ΟΝΟΜΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΠΟΧΡΩΣΗ ΤΙΜΗ

ΘΕΜΙΣ SP23 5,51 

ΥΠΕΡΙΩΝ SP24 7,76 

ΗΛΕΚΤΡΑ SP25 4,42 

ΩΡΙΩΝ SP26 10,41 

ΕΛΙΚΗ SP27 5,41 

ΜΕΛΙΤΟΣ SP28 8,43 

ΚΛΕΙΩ SP29 17,88 

ΗΦΑΙΣΤΟΣ SP30 23,96 

ΗΡΑ SP31 18,42 

ΠΕΡΣΕΥΣ SP32 20,91 

ΑΙΟΛΟΣ SP33 6,76 

ΑΡΤΕΜΙΣ SP34 3,45 

ΙΚΑΡΟΣ SP35 4,84 

ΘΕΤΙΣ SP36 10,82 

ΠΡΩΤΕΥΣ SP37 3,42 

ΡΕΑ SP38 6,12 

ΠΟΣΕΙΔΩΝ SP39 22,65 

ΦΟΙΒΗ SP40 4,87 

ΗΡΑΚΛΗΣ SP41 25,08 

ΟΥΡΑΝΟΣ SP42 43,97 

ΑΜΦΙΤΡΙΤΗ SP43 3,64 

ΤΙΤΑΝΑΣ SP44 20,84 

ΟΝΟΜΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΠΟΧΡΩΣΗ ΤΙΜΗ

KAT ΓΟΡΙΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ: Α

ΠΡΟΪΟΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
(Κωδικός)

ΤΕΜ./
Ε. ΠΑΛ.

€/kg €/ΣΥΣΚ.

• Η τιμή ανά απόχρωση αφορά επιπλέον επιβάρυνση ανά 25kg παστώδους σοβά • Στις ανωτέρω τιμές συμπεριλαμβάνεται και η έκπτωση
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5.3.1  Προϊόντα για σοβάτισμα - οπλισμοί σοβάδων

• Η τιμή ανά απόχρωση αφορά επιπλέον επιβάρυνση ανά 25kg παστώδους σοβά • Στις ανωτέρω τιμές συμπεριλαμβάνεται και η έκπτωση

ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΟ HYDROSTOP ACRYLIC PLASTER 44 ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΑΠΟΧΡΩΣΕΩΝ (ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ)

ΔΙΑΣ AP01 4,66 

ΑΘΗΝΑ AP02 10,32 

ΟΡΦΕΑΣ AP03 3,32 

ΧΑΡΙΣ AP04 6,78 

ΝΙΟΒΗ AP05 3,51 

ΦΑΕΘΩΝ AP06 6,59 

ΔΙΩΝΗ AP07 3,28 

ΑΠΟΛΛΩΝ AP08 4,55 

ΔΗΜΗΤΡΑ AP09 3,13 

ΤΡΙΤΩΝ AP10 3,17

ΑΝΤΙΟΠΗ AP11 3,34 

ΖΕΦΥΡΟΣ AP12 4,35 

ΣΕΜΕΛΗ AP13 3,43 

ΝΗΡΕΥΣ AP14 4,73 

ΜΕΛΑΝΘΗ AP15 3,16 

ΚΡΟΝΟΣ AP16 5,86 

ΑΡΙΑΔΝΗ AP17 29,09 

ΔΙΟΝΥΣΟΣ AP18 4,10 

ΚΑΛΥΨΩ AP19 8,00 

ΔΑΙΔΑΛΟΣ AP20 16,35 

ΗΩ AP21 4,12 

ΕΡΜΗΣ AP22 3,30 

ΟΝΟΜΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΠΟΧΡΩΣΗ ΤΙΜΗ

ΘΕΜΙΣ AP23 5,51 

ΥΠΕΡΙΩΝ AP24 7,76 

ΗΛΕΚΤΡΑ AP25 4,42 

ΩΡΙΩΝ AP26 10,41 

ΕΛΙΚΗ AP27 5,41 

ΜΕΛΙΤΟΣ AP28 8,43 

ΚΛΕΙΩ AP29 17,88 

ΗΦΑΙΣΤΟΣ AP30 23,96 

ΗΡΑ AP31 18,42 

ΠΕΡΣΕΥΣ AP32 20,91 

ΑΙΟΛΟΣ AP33 6,76 

ΑΡΤΕΜΙΣ AP34 3,45 

ΙΚΑΡΟΣ AP35 4,84 

ΘΕΤΙΣ AP36 10,82 

ΠΡΩΤΕΥΣ AP37 3,42 

ΡΕΑ AP38 6,12 

ΠΟΣΕΙΔΩΝ AP39 22,65 

ΦΟΙΒΗ AP40 4,87 

ΗΡΑΚΛΗΣ AP41 25,08 

ΟΥΡΑΝΟΣ AP42 43,97 

ΑΜΦΙΤΡΙΤΗ AP43 3,64 

ΤΙΤΑΝΑΣ AP44 20,84 

ΟΝΟΜΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΠΟΧΡΩΣΗ ΤΙΜΗ

HYDROSTOP ACRYLIC PLASTER FINE
Ακρυλικός αδιάβροχος σοβάς τελικής στρώσης 
σε μορφή πάστας, λείος
Ακρυλικός παστώδης σοβάς, λευκός ή έγχρωμος, έτοιμος προς χρήση. Είναι ανθε-
κτικός στην U  ακτινοβο λία, καθώς και τη δημιουργία μούχλας, άλγης και μυκήτων. 
Χρησιμοποιείται ως σοβάς τελικής στρώσης αντί μαρμαροκονίας ή εσωτερικά ως 
 διακοσμητικό επίχρισμα. Εφαρμόζεται επάνω σε όλα τα οικοδομικά υλικά, αφού αστα-
ρωθούν, σε τοίχους και οροφές, όπως σοβάς, σκυρόδεμα, γυψοσανίδες, τσιμεντοσα-
νίδες, πορομπετόν κλπ. Ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του ETAG 004 σε  συστήματα 
εξωτερικής θερμομόνωσης κτιρίων, ως σοβάς τελικής στρώσης του συστήματος.
Κατατάσσεται ως επίχρισμα με βάση οργανικά συνδετικά κατά ΕΝ 15824.
Χρώμα: λευκό και 44 επιλεγμένες απο χρώσεις βάσει χρωματολογίου.

Κατανάλωση: 
• Hydrostop Acrylic Plaster Fine 1,0mm: 1,8-2,0kg/m²/mm.
• Hydrostop Acrylic Plaster Fine 1,5mm: 2,0-2,3kg/m²/1,5mm.

FINE 1,0mm
ΛΕΥΚΟΣ 25kg
(ΚΣΑΠΛ0125)

παλ. 600kg

24 1,88 47,00

FINE 1,5mm
ΛΕΥΚΟΣ 25kg
(ΚΣΑΠΛ1525)

παλ. 600kg

24 1,88 47,00

ΠΡΟΪΟΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
(Κωδικός)

ΤΕΜ./
Ε. ΠΑΛ.

€/kg €/ΣΥΣΚ.

KAT ΓΟΡΙΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ: Α
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σε μορφή πάστας, λείος
Ακρυλικός παστώδης σοβάς, λευκός ή έγχρωμος, έτοιμος προς χρήση. Είναι ανθε
κτικός στην U  ακτινοβο
Χρησιμοποιείται ως σοβάς τελικής στρώσης αντί μαρμαροκονίας ή εσωτερικά ως 
διακοσμητικό επίχρισμα. Εφαρμόζεται επάνω σε όλα τα οικοδομικά υλικά, αφού αστα
ρωθούν, σε τοίχους και οροφές, όπως σοβάς, σκυρόδεμα, γυψοσανίδες, τσιμεντοσα
νίδες, πορομπετόν κλπ. Ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του ETAG 004 σε 
εξωτερικής θερμομόνωσης κτιρίων, ως σοβάς τελικής στρώσης του συστήματος.
Κατατάσσεται ως επίχρισμα με βάση οργανικά συνδετικά κατά ΕΝ 15824.
Χρώμα:

Κατανάλωση:
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5.3 ΣΟΒΑΔΕΣ  ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ

5.3.1  Προϊόντα για σοβάτισμα - οπλισμοί σοβάδων

HYDROSTOP PLASTER ELASTIC
Εύκαμπτος, υδαταπωθητικός 
τσιμεντοειδής σοβάς - ΛΕΙΟΣ
Εύκαμπτος, υδαταπωθητικός σοβάς τελικής στρώσης, με ελαστικές και υδαταπω-
θητικές ρητίνες νέας τεχνολογίας. Παρέχει πλήρη υδαταπωθητικότητα κατά DIN 
18550, υψηλή ευκαμψία, άρρηκτη πρόσφυση, ανεμπόδιστη διαπνοή και υδρατμοπε-
ρατότητα. Δεν ευνοεί τη δημιουργία μούχλας, ενώ δεν απορροφά τους ρύπους της 
ατμόσφαιρας. Δεν ρηγματώνει όπως ο κοινός σοβάς και εξομαλύνει ατέλειες έως 
5mm ανά στρώση. Εφαρμόζεται και επάνω από ρηγματωμένο μαρμαροσοβά τελικής 
στρώσης, αρκεί να είναι σταθερός. 
Δουλεύεται εύκολα με το χέρι ή με μηχανή εκτόξευσης έτοιμων κονιαμάτων.
Συμμετέχει ως σοβάς τελικής στρώσης στο Σύστημα Εξωτερικής Θερμομόνωσης 
Κτιρίων T ERMOSEAL της DUROSTICK, το οποίο έχει πιστοποιηθεί κατά ETAG 004 
(κλάση 1) από τον κοινοποιημένο Ευρωπαϊκό Οργανισμό OIB με αριθμό ΕΤΑ-13/0006 
και ΕΤΑ-13/0007.  
Κατατάσσεται στην κατηγορία GP: CSIII/W2 κατά ΕΝ 998-1. 
Χρώμα: υπόλευκο.
Κατανάλωση: 1,5kg/m²/mm πάχους επιχρίσματος.

25kg
(ΚΟΠΕΛ25)
παλ.1.500kg

60 1,34 33,50

HYDROSTOP PLASTER ELASTIC
Eύκαμπτος, υδαταπωθητικός 
τσιμεντοειδής σοβάς 24άρων αποχρώσεων - ΓΡΑΦΙΑΤΟ
Εύκαμπτος, υδαταπωθητικός σοβάς τελικής στρώσης κοκκομετρίας έως 4mm, με 
ελαστικές και υδαταπωθητικές ρητίνες νέας τεχνολογίας. Παρέχει πλήρη υδατα-
πωθητικότητα κατά DIN 18550, υψηλή ευκαμψία, άρρηκτη πρόσφυση, ανεμπόδιστη 
διαπνοή και υδρατμοπερατότητα. Δεν ευνοεί τη δημιουργία μούχλας, ενώ δεν 
απορροφά τους ρύπους της ατμόσφαιρας. Δεν ρηγματώνει όπως ο κοινός σοβάς και 
εξομαλύνει ατέλειες έως 8mm ανά στρώση. Εφαρμόζεται και επάνω από ρηγματωμένο 
μαρμαροσοβά τελικής στρώσης, αρκεί να είναι σταθερός. 
Δουλεύεται εύκολα με το χέρι ή με μηχανή εκτόξευσης έτοιμων κονιαμάτων.
Συμμετέχει ως σοβάς τελικής στρώσης στο Σύστημα Εξωτερικής Θερμομόνωσης 
Κτιρίων T ERMOSEAL της DUROSTICK, το οποίο έχει πιστοποιηθεί κατά ETAG 004 
(κλάση 1) από τον κοινοποιημένο Ευρωπαϊκό Οργανισμό OIB με αριθμό ΕΤΑ-13/0006 
και ΕΤΑ-13/0007.  
Xρωματίζεται σε 24 ανεξίτηλες απο χρώσεις με την προσθήκη χρωστικών σε μορφή 
πούδρας DUROCOLOR POWDER-C στο νερό ανάμειξης. 
Κατατάσσεται στην κατηγορία GP: CSIII/W2 κατά ΕΝ 998-1. 
Χρώμα: υπόλευκο.
Κατανάλωση: 2,0kg/m²/mm πάχους επιχρίσματος.

25kg
(ΚΟΠΕΓ25)

(ΕΙΔΙΚΗ 
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ)

(ποσότητα  
των 1.800kg
παραδίδεται 

έτοιμη
χρωματισμένη
βάσει χρωμα-
τολογίου με 

προσυμφωνη-
μένο κόστος)

60 1,34 33,50

HYDROSTOP SILICONE PRIMER
Αστάρι πρόσφυσης παστωδών σοβάδων 
Υδατοδιαλυτό σιλικονούχο ακρυλικό αστάρι, κατάλληλο για σιλικονούχους και ακρυ-
λικούς σοβάδες. Σταθεροποιεί και μειώνει την απορροφητικότητα των επιφανειών με 
αποτέλεσμα την άρρηκτη αγκύρωση των παστωδών σοβάδων. Είναι έτοιμο προς χρήση 
για κάθε πορώδη επιφάνεια από σκυρόδεμα, σοβά τελικής στρώσης, γυψοσανίδα, 
τσιμεντοσανίδα και συνδυάζεται με τους σιλικονούχους και ακρυλικούς σοβάδες, 
όπως ο YDROSTOP SILICONE PLASTER και ο YDROSTOP ACRYLIC PLASTER της 
DUROSTICK.
Χρώμα: λευκό (γίνεται διάφανο όταν στεγνώσει).
Απόδοση: Περίπου 8-10m²/l  ανά στρώση, ανάλογα με την απορροφητικότητα του 
υποστρώματος.

5lt
(ΣΣΙΠ05)

112 4,40 22,00

20lt
(ΣΣΙΠ20)

42 3,50 70,00

KAT ΓΟΡΙΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ: Α

Xρωματίζεται 
σε 24 αποχρώσεις
με χρωστικές 
σε μορφή πούδρας 
DUROCOLOR POWDER-C

ΠΡΟΪΟΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
(Κωδικός)

ΤΕΜ./
Ε. ΠΑΛ.

€/ lt, kg €/ΣΥΣΚ.

Xρωματίζεται
αποχρώσεις

DUROCOLOR POWDER-C
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5.3.1  Προϊόντα για σοβάτισμα - οπλισμοί σοβάδων

ΠΡΟΪΟΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
(Κωδικός)

ΤΕΜ./
ΠΑΛΕΤΑ

€/m2 €/ΣΥΣΚ.

DUROSTICK DS-4160
Υαλόπλεγμα οπλισμού θερμοπροσόψεων  
και πατητών τσιμεντοκονιών δαπέδων, 
με άνοιγμα καρέ 4x4mm
Δίχτυ από i rglass, για τον οπλισμό των επιχρισμάτων σε συστήματα θερμοπροσό-
ψεων, με άνοιγμα καρέ 4 4mm και βάρος 160gr/m2. Διακρίνεται για την αντοχή του σε 
αλκαλικό περιβάλλον. Παρέχει σημαντική ενίσχυση στα κονιάματα και τα προστατεύει 
από τις ρηγμάτωσεις που προέρχονται από συστολοδιαστολές.
Η χρήση του DUROSTICK DS-4160 στ  Σύστημα Εξωτερικής Θερμομόνωσης Κτιρίων 
T ERMOSEAL είναι επιβεβλημένη, καθώς τα επιχρίσματα αντιμετωπίζουν ιδιαίτερες 
καταπονήσεις, αφενός διότι η θερμότητα δεν μπορεί να εκτονωθεί προς τα πίσω 
λόγω του θερμομονωτικού υλικού και αφετέρου λόγω της ύπαρξης πολλών αρμών 
μεταξύ των θερμομονωτικών πλακών.
Με υαλόπλεγμα DS-4160 οπλίζουμε επίσης και επιφάνειες που επενδύονται με πατητή 
τσιμεντοκονία DS-250, DS-252 LEX και DS-254 IRON της DUROSTICK, ιδιαίτερα σε 
χώρους που δέχονται μεγάλο φορτίο κίνησης (όπως είναι οι επαγγελματικοί χώροι) 
ή που δέχονται δονήσεις ή καταπονήσεις (όπως είναι τα πατάρια κ.ά.).

ΡΟΛΟ
1mx50m
(ΥΑΛ160)

33 1,38 69,00
 

KAT ΓΟΡΙΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ: Α

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα προϊόντα που επισημαίνονται ως (ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ), διατίθενται εντός τριών (3) ημερών από τη λήψη της παραγγελίας.
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ΠΡΟΪΟΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
(Κωδικός)

€/ΣΥΣΚ.

ΔΟΧΕΙΟ ΑΝΑΜΕΙΞΗΣ & ΑΝΑΔΕΥΣΗΣ 32lt
Πλαστικός κουβάς, υψηλής αντοχής, ιδανικός για:
• Κόλλες πλακιδίων
• Πατητές τσιμεντοκονίες
• Χαλαζιακά αδρανή - ρητίνες
• Στόκους σπατουλαρίσματος
• Σοβάδες
• Επισκευαστικά και δομικά κονιάματα
• Στεγανωτικά και άλλα δομικά υλικά.

1 τεμάχιο
(ΔΟΑΝ32)

8,80
 

ΔΟΧΕΙΟ ΑΝΑΜΕΙΞΗΣ & ΑΝΑΔΕΥΣΗΣ 32lt
Πλαστικός κουβάς, υψηλής αντοχής, ιδανικός για:
• Κόλλες πλακιδίων
• Πατητές τσιμεντοκονίες
• Χαλαζιακά αδρανή 
• Στόκους σπατουλαρίσματος
• Σοβάδες
• Επισκευαστικά και δομικά κονιάματα
• Στεγανωτικά και άλλα δομικά υλικά.

ΔΟΣΟΜΕΤΡΗΤΗΣ ΝΕΡΟΥ ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ 10lt
Διάφανος πλαστικός κουβάς με δοσομετρητή από 500ml έως 10l .  
Δοχείο υψηλής αντοχής, ιδανικό για ανάμειξη και ανάδευση σε:
• Κόλλες πλακιδίων & Αρμόστοκους
• Πατητές τσιμεντοκονίες
• Στόκους σπατουλαρίσματος
• Σοβάδες & Επισκευαστικά 
• Στεγανωτικά και άλλα δομικά υλικά.
Κατάλληλος και για ανάμειξη/αραίωση χρωμάτων.

1 τεμάχιο
ΧΩΡΙΣ ΚΑΠΑΚΙ

(ΔΟΣΚ10)
3,00
 

1 τεμάχιο
ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ
(ΔΟΣΚΚ10)

3,60
 

DUROSTICK DS-1090
Υαλόπλεγμα οπλισμού σοβάδων, με άνοιγμα καρέ 10x10mm
Δίχτυ από i rglass, για τον οπλισμό των σοβάδων, με άνοιγμα καρέ 10 10mm και 
βάρος 110gr/m2. Παρέχει σημαντική ενίσχυση στα κονιάματα και τα προστατεύει από 
τις ρηγματώσεις που προέρχονται από τις συστολοδιαστολές.
Διακρίνεται για την αντοχή του σε αλκαλικό περιβάλλον.
Είναι απαραίτητο για την ενίσχυση σοβάδων και λεπτών τσιμεντοκονιών δαπέδων.
Ιδανικό για εφαρμογή σε σοβάδες και τσιμεντοκονιάματα που έρχονται σε επαφή με 
διαφορετικά δομικά στοιχεία π.χ. δοκάρι με τούβλο ή κολόνα με τούβλο, καθώς και 
για την ενίσχυση σημείων που διέρχονται ηλεκτρολογικά κανάλια.

ΡΟΛΟ
1mx50m
(ΥΑΛ090)

33 1,16 58,00

ΡΟΛΟ 12,5m2

25cmx50m
(ΥΑΛ092)

132 1,36 17,00
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5.3 ΣΟΒΑΔΕΣ  ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ

5.3.1  Προϊόντα για σοβάτισμα - οπλισμοί σοβάδων

KAT ΓΟΡΙΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ: Ε

ΠΡΟΪΟΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

DUROSTICK QUARTZ DECO
Χαλαζιακά αδρανή διαφόρων κοκκομετριών
Tα UARTZ DECO είναι φυσικά χαλαζιακά αδρανή, σε διάφορες κοκκομετρίες, αποχρώσεις και σχήματα, για εφαρμογή σε δια-
κοσμητικές επιστρώσεις και κατασκευές, σε πλήθος αρχιτεκτονικών και διακο σμητικών προτάσεων, σε δάπεδα, σκαλοπάτια και 
τοίχους. Mε την ανάμειξή τους σε κοκκομετρίες από 0,1mm έως 2mm με την υβριδική ρητίνη UARTZ DECO YBRID είναι ιδα-
νικά για εσωτερικές και εξωτερικές τοιχοποιίες και οροφές, για τη δημιουργία γρανιτοσοβάδων υψηλής αισθητικής και αντοχής.
Ο τρόπος εφαρμογής, η κατανάλωση και η επιλογή της κατάλληλης κοκκομετρίας (ή ακόμη και ο συνδυασμός των κοκκο-
μετριών) διαφέρει, ανάλογα με την αισθητική απαίτηση, τη χρήση και τη θέση της επιφάνειας. 

QUARTZ DECO HYBRID
Υβριδική συνδετική ρητίνη για τη δημιουργία  
γρανιτοσοβά σε τοίχους και οροφές
Υψηλής ποιότητας, διάφανη, υδατοδιαλυτή υβριδική (πολυουρεθανική  ακρυλική) 
ρητίνη ενός συστατικού. Λειτουργεί ως πρόσμικτο συνδετικό υλικό με τα χαλαζιακά 
αδρανή UARTZ DECO κοκκομετρίας κάτω των 2mm. Μετά την ανάμειξή τους δημι-
ουργείται μία ευκολοδούλευτη, θιξοτροπική πάστα, με ισχυρή πρόσφυση σε  σταθερά 
υποστρώματα. Εφαρμόζεται σε εσωτερικές και εξωτερικές τοιχοποιίες και οροφές 
για τη δημιουργία γρανιτοσοβάδων υψηλής αισθητικής και αντοχής στην υγρασία 
και την U  ακτινοβολία. Ιδανικό ως τελικό επίχρισμα σε συστήματα θερμοπρόσοψης 
 κτιρίων, αλλά και ως διακοσμητικό επίχρισμα σε περβάζια, κορνίζες παραθύρων κλπ. 
Σε επιφάνειες με αυξημένα ποσοστά υγρα σίας, μετά την ολοκλήρωση της  εφαρμογής 
και εφόσον έχει στεγνώσει το μείγμα, εφαρμόζου με το ματ βερνίκι 2 συστατικών 
DECO IN POLYURET ANE ή το ακρυλικό ματ βερ νίκι ISTA της DUROSTICK.
Αναλογία ανάμειξης - κατανάλωση: Ανάλογα με την κοκκομετρία των χαλαζιακών 
αδρανών UARTZ DECO, σε κατάλληλα προετοιμασμένες επιφάνειες.
Η αναλογία ανάμειξης ρητίνης προς χαλαζιακά αδρανή είναι 33/100 και η  κατανάλωση 
του μείγματος κυμαίνεται από 3-5kg/m2. 

Προτεινόμενο πάχος εφαρμογής: Έως 3mm για κοκκομετρίες 0,1-2mm.

6,6kg
(ΝΤΕΚΧΚΥ66)

5,90 38,94

ΠΡΟΪΟΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
(Κωδικός)

€/kg €/ΣΥΣΚ.

ΑΠΟΧΡΩΣΗ ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΣΚΕΥΣΙΑ €/kg
€/

ΣΥΣΚ.

RM3 
River Mouth - 

Εκβολή Ποταμού

(ΚΥΝΤΕΚΒΠ20)
παλ. 1.080kg 
(κοκκομετρίας 
από 1-2mm)

20kg 1,00 20,00

RC8 
Rocky Canyon - 

Bραχώδες  
Φαράγγι

(ΚΥΝΤΒΡΦΑ20)
παλ. 1.080kg
(κοκκομετρίας  
από 1-2mm)

20kg 0,90 18,00

IS4 
Island Seaside - 

Νησιωτική  
Ακρογιαλιά

(ΚΥΝΤΑΚΡΓ20)
παλ. 1.080kg 
(κοκκομετρίας 
από 1-2mm)

20kg 0,90 18,00

TB5 
Total Black - 

Μαύρο

(ΚΥΝΤΜΑ20)
παλ. 1.080kg 
(κοκκομετρίας 
από 0,7-2mm)

20kg 0,90 18,00

PW6 
Pure White -  

Λευκό

(ΚΥΝΤΛΕ20)
παλ. 1.080kg 
(κοκκομετρίας 
από 0,7-2mm)

20kg 3,00 60,00

SH7 
Stone Hill - 

Πετρώδης Λόφος

(ΚΥΝΤΠΕΛΟ20)
παλ. 1.080kg
(κοκκομετρίας

από 0,7-1,7mm)

20kg 0,90 18,00

ΑΠΟΧΡΩΣΗ ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΣΚΕΥΣΙΑ €/kg
€/

ΣΥΣΚ.

CA9 
Côte d’ Azur-
Κυανή Ακτή

(ΚΥΝΤΚΥΑΚ20)
παλ. 1.080kg
(κοκκομετρίας
από 0,7-2mm)

20kg 3,00 60,00

LG10
Light Gray-

Γκρι Ανοιχτό

(ΚΥΝΤΓΑ20)
παλ. 1.080kg
(κοκκομετρίας
από 0,7-2mm)

20kg 2,10 42,00

DG11
Dark Gray-

Γκρι Σκούρο

(ΚΥΝΤΓΣ20)
παλ. 1.080kg
(κοκκομετρίας
από 0,7-2mm)

20kg 2,10 42,00

DB12
Desert  

Beige - Μπεζ 
της Ερήμου

(ΚΥΝΤΜΕΡ20)
παλ. 1.080kg
(κοκκομετρίας
από 0,7-2mm)

20kg 2,10 42,00

CH13
Chocolate-
Σοκολατί

(ΚΥΝΤΣΟΚ20)
παλ. 1.080kg
(κοκκομετρίας
από 0,7-2mm)

20kg 3,00 60,00

CΥ15  
Cypress 
Green-  

Kυπαρισσί

(ΚΥΝΤΚΥΠ20)
παλ. 1.080kg
(κοκκομετρίας 
από 0,1-1mm)

20kg 1,00 20,00
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ΠΙΝΑΚΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ QUARTZ DECO ΣΕ ΤΟΙΧΟΥΣ & ΟΡΟΦΕΣ

ΥΛΙΚΟ ΜΕΣΗ  
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ/m2

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ 
ΠΑΧΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ 
ΤΙΜΗ*(€/m2)

QUARTZ DECO HYBRID
Υβριδική συνδετική ρητίνη για τη δημιουργία  

γρανιτοσοβά σε τοίχους & οροφές
990gr

Έως 3mm για κοκκομετρίες 

0,1-2mm

5,84

QUARTZ DECO
Νησιωτική Ακρογιαλιά, Βραχώδες Φαράγγι,  

Πετρώδης Λόφος, Μαύρο 
(Εκβολή Ποταμού, Κυπαρισσί με προτεινόμενη τιμή 3,01€/m2)

3,01kg 2,71

ΜΕΙΓΜΑ QUARTZ DECO + QUARTZ DECO HYBRID 4,00kg -

ΣΥΝΟΛΟ 8,55€/m2

ΥΛΙΚΟ ΜΕΣΗ  
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ/m2

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ 
ΠΑΧΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ 
ΤΙΜΗ*(€/m2)

QUARTZ DECO HYBRID
Υβριδική συνδετική ρητίνη για τη δημιουργία  

γρανιτοσοβά σε τοίχους & οροφές
990gr

Έως 3mm για κοκκομετρίες 

0,7-2mm   

5,84

QUARTZ DECO
Γκρι Ανοιχτό, Γκρι Σκούρο, Μπεζ της Ερήμου

(Λευκό, Κυανή Ακτή, Σοκολατί με προτεινόμενη τιμή 9,03€/m2)
3,01kg 6,32

ΜΕΙΓΜΑ QUARTZ DECO + QUARTZ DECO HYBRID 4,00kg -

ΣΥΝΟΛΟ 12,16€/m2

Πι ν  υ ρ τικ  υ ικ  ν ο  ε τ ν ε ρ ο ή
ΥΛΙΚΟ ΜΕΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ/m2 ΣΤΡΩΣΕΙΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ* (€/m2)

VISTA
ή

DECOFIN  
POLYURETHANE

Βερνίκια προστασίας τελικής επιφάνειας  
(για χώρους με αυξημένα ποσοστά υγρασίας)

250ml 2 2,93

300gr 2 4,80

* ροτεινόμενη τιμή. Δεν συμπεριλαμβάνεται Φ. .Α.
Στο παραπάνω κόστος πρέπει να συνυπολογιστεί και το κόστος των εργατικών εφαρμογής.
Οι καταναλώσεις που αναγράφονται παραπάνω είναι ενδεικτικές και εξαρτώνται από τη μέθοδο εφαρμογής, το σχήμα και την κοκκομετρία των χαλαζιακών 
αδρανών, καθώς και την επιπεδότητα του υποστρώματος.

ΠΡΟΪΟΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
(Κωδικός)

€/kg €/ΣΥΣΚ.

VITRO HYBRID
Διακοσμητικό επίχρισμα με υαλοψηφίδες
Παστώδες διακοσμητικό επίχρισμα χωρίς διαλύτες, έτοιμο προς χρήση, για τη δημι-
ουργία τεχνοτροπιών μοναδικής αισθητικής. Στη σύνθεσή του εμπεριέχονται έγχρω-
μες υαλοψηφίδες κοκκομετρίας 1-4mm, υψηλής διαύγειας, που ‘επιτρέπουν’ στο 
φυσικό ή τεχνητό φως να διαχέεται και να δημιουργεί φαντασμαγορικούς ιριδισμούς.
Προσφύεται άρρηκτα σε κάθε σταθερή επιφάνεια και έχει παρατεταμένο ανοιχτό 
 χρόνο εργασιμότητας. Ακολουθεί με επιτυχία τις συστολοδιαστολές των επιφανειών, 
 χωρίς να ρηγματώνει. Εφαρμόζεται σε τοίχους από μαρμαροσοβά, μπετόν, τσιμεντο-
σανίδα,  γυ ψοσανίδα, γυψοσοβά, παλαιά πλακίδια, MD  ή OSB, μετά από την  κατάλληλη 
 προετοιμασία τους. Εφαρμόζεται σε παράθυρα, φεγγίτες, ακρυλικά φύλλα, εσωτερικές 
πόρτες με τζάμι κλπ.  Επίσης, αντικείμενα  καθημερινής  χρήσης όπως γυάλινα βάζα ή 
μπουκάλια, αλλά και κατασκευές όπως  κηροπήγια, φανάρια, φωτιστικά, μπορούν να 
ανανεωθούν με την επίστρωσή τους με το ITRO YBRID, να αποκτήσουν βιτρό όψη 
και να αναβαθμιστούν αισθητικά.
Προτεινόμενο πάχος εφαρμογής: Έως 5mm. 
Χρώμα υαλοψηφίδων VITRO HYBRID: Πράσινο-καφέ-διάφανο
Κατανάλωση: VITRO HYBRID 1-4mm: 7-8kg/m2.

4kg
(BITXY04)

3,40 13,60

12kg
(BITXY12)

3,30 39,60
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ΠΡΟΪΟΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
(Κωδικός)

ΤΕΜ./
Ε. ΠΑΛ.

€/kg €/ΣΥΣΚ.

DUROSTICK DS-240
Ενισχυμένο, ταχύπηκτο, επισκευαστικό 
μη συρρικνούμενο τσιμεντοκονίαμα
Έτοιμο κονίαμα, εμπλουτισμένο με πολυμερή, πυριτικά αδρανή, ανοξείδωτα μεταλλικά 
σφαιρίδια, ίνες πολυπροπυλενίου και αναστολέα διάβρωσης. 
Ταχείας πήξης και ωρίμαν σης, παρουσιάζει εντυπωσιακή επιφανειακή σκληρότητα. 
Διακρίνεται για την υψηλή ανθεκτικότητα στον χρόνο, την υγρασία, το αλκαλικό 
περιβάλλον και την υψηλή αντοχή σε θλίψη, κρούσεις και κραδασμούς. Κατάλληλο 
για επισκευή βιομηχανικών δαπέδων, αποκατάσταση της γεωμετρίας φρεατίων, 
ανθρωποθυρίδων και γενικά οδικών και ειδικών κατασκευών, καθώς και για εδρά-
σεις, πακτώσεις και αγκυρώσεις ακριβείας. Ιδανικό ως επισκευαστι κός μανδύας 
για κολόνες και τοιχία, παράλληλα με τις συνδετικές ρά βδους οπλισμού, με έγχυση 
μέσα σε ξυλότυπους.
Κατατάσσεται ως επισκευαστικό σκυροδέματος στην κατηγορία PCC R4 κατά ΕΝ 1504-3. 
Χρώμα: γκρι.
Κατανάλωση: Περίπου 17kg/m²/cm πάχους στρώσης ή 1,9kg κονιάματος για πλή-
ρωση χώρου όγκου 1l .

25kg
(ΝΣ24025)

παλ.1.200kg
48 0,62 15,50

Έτοιμο κονίαμα, εμπλουτισμένο με πολυμερή, πυριτικά αδρανή, ανοξείδωτα μεταλλικά 
σφαιρίδια, ίνες πολυπροπυλενίου και αναστολέα διάβρωσης. 
Ταχείας πήξης και ωρίμαν
Διακρίνεται για την υψηλή ανθεκτικότητα στον χρόνο, την υγρασία, το αλκαλικό 
περιβάλλον και την υψηλή αντοχή σε θλίψη, κρούσεις και κραδασμούς. Κατάλληλο 
για επισκευή βιομηχανικών δαπέδων, αποκατάσταση της γεωμετρίας φρεατίων, 
ανθρωποθυρίδων και γενικά οδικών και ειδικών κατασκευών, καθώς και για εδρά-
σεις, πακτώσεις και αγκυρώσεις ακριβείας. Ιδανικό ως επισκευαστι
για κολόνες και τοιχία, παράλληλα με τις συνδετικές ρά
μέσα σε ξυλότυπους.
Κατατάσσεται ως επισκευαστικό σκυροδέματος στην κατηγορία PCC R
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5.3.2  Επισκευαστικά προϊόντα

ΠΡΟΪΟΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
(Κωδικός)

ΤΕΜ./
ΚΙΒ.

ΤΕΜ./
Ε. ΠΑΛ.

€/kg €/ΣΥΣΚ.

DS-244 POWER MORTAR RESIN
Επισκευαστικό, ινοπλισμένο, ρητινούχο, 
θιξοτροπικό κονίαμα, για πάχη έως 6cm/στρώση
Επισκευαστικό, ινοπλισμένο, ρητινούχο τσιμεντοκονίαμα υψηλών αντοχών. Περιέχει 
μεταλλικά σφαιρίδια, συνθετικές ρητίνες, ειδικά πρόσμικτα και πυριτική παιπάλη. 
Έχει άριστη πρόσφυση με το υπόστρωμα, δεν συρρικνώνεται και είναι ιδιαίτερα 
θιξοτροπικό, με άριστη εργασιμότητα. Είναι κατάλληλο για ‘υψηλών απαιτήσεων’ 
επισκευές στοιχείων σκυροδέματος σε οριζόντιες και κατακόρυφες  επιφάνειες, 
ακόμη και σε οροφές από σκυρόδεμα, χωρίς κα λούπι (σε πάχος έως 6cm). 
Αποκαθιστά κάθε κατασκευαστική ατέλεια στοιχείων σκυροδέματος.
Κατατάσσεται ως επισκευαστικό σκυροδέματος στην κατηγορία PCC R4 κατά EN 1504-3.
Χρώμα: γκρι.
Κατανάλωση: Περίπου 18kg/m2/cm πάχους στρώσης.

5kg
(ΤΣ24405)

4 144 0,84 4,20

25kg
(ΤΣ24425)

παλ.1.200kg
- 48 0,63 15,75

DS-245 POWER MORTAR RAPID
Επισκευαστικό, ινοπλισμένο, 
θιξοτροπικό κονίαμα ταχείας πήξης, για πάχη έως 4cm/στρώση
Επισκευαστικό, ινοπλισμένο τσιμεντοκονίαμα υψηλών αντοχών, ελεγχόμενης 
συρρίκνωσης, ενισχυμένο με μεταλλικά σφαιρίδια και επιλεγμένα αδρανή. Ιδιαί-
τερα θιξοτροπικό, με εξαιρετική εργασιμότητα και φινίρισμα, είναι κατάλληλο για 
‘υψηλών απαιτήσεων’ και γρήγορης πήξης επισκευές στοιχείων σκυροδέματος. 
Ιδανικό για γρήγορες επιδιορθώσεις σε αποσαθρωμένες όψεις μπαλκονιών, καθώς 
και σε επισκευές σε οροφές. Αποκαθιστά κάθε κατασκευαστική ατέλεια μετά από 
σκυροδετήσεις, όπως κυψέλες, τρύπες από φουρκέτες κ.ά. Αποτελεσματικό για 
κάθε επισκευή οριζόντιας ή κατακόρυφης επιφάνειας σκυροδέματος που έχει 
υποστεί καταστροφές λόγω τριβής, κρούσης ή ενανθράκωσης.
Κατατάσσεται ως επισκευαστικό σκυροδέματος στην κατηγορία PCC R4 κατά EN 1504-3.
Χρώμα: γκρι.
Κατανάλωση: Περίπου 18kg/m2/cm πάχους στρώσης.

5kg
(ΤΣ24505)

4 144 0,96 4,80

25kg
(ΤΣ24525)

παλ.1.200kg
- 48 0,76 19,00

DUROSTICK D-55
Επισκευαστικό, ρητινούχο, ινοπλισμένο
τσιμεντοκονίαμα με αναστολέα διάβρωσης,
για πάχη 2-20mm/στρώση
Επισκευαστικό τσιμεντοκονίαμα υψη λών μηχανικών αντοχών, για λεπτές επικα-
λύψεις, από 2-20mm/στρώση. Περιέχει αναστολέα διάβρωσης που προστατεύει 
από την οξείδωση των ράβδων οπλισμού σκυροδέματος. Έχει ισχυρή πρόσφυση 
και αντοχή στην υγρασία και τον παγετό. Είναι ιδανικό για επισκευή ρηγματώσεων 
σε δάπεδα και τοιχία, καθώς και για την κάλυψη κατασκευαστικών ατελειών που 
δημι ουργούνται μετά τη χύτευση του μπε τόν. Αποκαθιστά βλάβες του σκυρο δέματος 
σε προσόψεις μπαλκονιών, γωνίες υποστυλωμάτων, δοκών κ.ά. Χρησιμοποιείται 
για δημιουργία λουκιών πριν από την εφαρμογή στεγανοποιητικών υλικών, για την 
κάλυψη αποσαθρωμέ νων σημείων περιμετρικά σε κάσες ή μαρμαροποδιές. 
Κατατάσσεται ως επισκευαστικό σκυροδέματος στην κατηγορία PCC R3 κατά ΕΝ 1504-3. 
Χρώμα: γκρι.
Κατανάλωση: Περίπου 15kg/m2/cm πάχους στρώσης.

5kg
(ΝΤ5505)

4 180 0,83 4,15

25kg
(ΝΤ5525)

παλ.1.500kg
 - 60 0,63 15,75
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DUROSTICK EASYFIX
Επισκευαστικό, πολυμερικό, ινοπλισμένο 
τσιμεντοκονίαμα, για πάχη έως 7cm/στρώση
Επισκευαστικό, ινοπλισμένο τσιμεντοκονίαμα, ελεγχόμενης συρρίκνωσης. Έχει 
ισχυρή πρόσφυση στο υπόστρωμα και αναπτύσσει πρώιμες μηχανικές αντοχές. 
Παρέχει εξαιρετική εργασιμότητα, υψηλή θιξοτροπία, δεν ‘κρεμάει’ σε πάχη έως 
7cm και συνδυάζει επισκευή και φινίρισμα.
Ιδανικό για επισκευή και εξομάλυνση στοιχείων σκυροδέματος τόσο σε οριζόντιες 
όσο και σε κάθετες επιφάνειες. Κατάλληλο για πλήρωση κατασκευαστικών ατελει-
ών σε δάπεδα, τοιχοποιίες και οροφές από σκυρόδεμα, κατασκευή λουκιών κ.ά. 
Κατατάσσεται ως επισκευαστικό σκυροδέματος στην κατηγορία PCC R3 κατά ΕΝ 1504-3.
Χρώμα: γκρι.
Κατανάλωση: Περίπου 15kg/m²/cm πάχους στρώσης.

25kg
(ΕΣΦΙ25)

παλ.1.500kg
 - 60 0,42 10,50

DUROFIX
Επισκευαστικό, πολυμερικό, ινοπλισμένο 
τσιμεντοκονίαμα, για πάχη έως 6cm/στρώση
Επισκευαστικό, ινοπλισμένο τσιμεντο κονίαμα, υψηλών αντοχών. Λόγω των υδραυλικών 
συνδετικών, των ειδικών πολυμερών, των επιλεγμένων αδρανών και των συνθετικών 
ινών που περιέχονται στη σύνθεσή του, δεν συρρικνώνεται, δεν ρηγματώνει και 
δεν ‘κρεμάει’ στις κάθετες επιφάνειες. Παρέχει υψηλή εργασιμότητα, πρόσφυση, 
αντοχή στον παγετό, τις κρούσεις, την τριβή και την υγρασία.   
Επισκευάζει όλες τις κα τασκευαστικές ατέλειες σε πάχος μέχρι 6cm, με μία στρώση, 
χωρίς κα λούπι και είναι ιδανικό για όλες τις εργασίες επισκευής σκυροδέματος, 
αποκατάστασης σπασμένων γωνιών σε σκαλοπάτια, μπαλκόνια, κολόνες. Κατάλληλο 
και για τη δημιουρ γία κοίλων λουκιών μεταξύ ορι ζόντιων και κάθετων επιφανειών.  
Κατατάσσεται ως επισκευαστικό σκυροδέματος στην κατηγορία PCC R3 κατά ΕΝ 1504-3. 
Χρώμα: γκρι.
Κατανάλωση: Περίπου 18kg/m2/cm πάχους στρώσης.

25kg
(ΚΟΦΙ25)

παλ.1.500kg
- 60 0,44 11,00

MEGAFIX
Εύκαμπτο κονίαμα 
πολλαπλών χρήσεων για επισκευή & στεγανοποίηση τοιχοποιίας 
Εύκαμπτο, πολυμερικό, ινοπλισμένο, πυριτικό κονίαμα ενός συστατικού. 
Διακρίνεται για την ισχυρή πρόσφυση και την εξαιρετική εργασιμότητά του. 
Παρουσιάζει εξαιρετική επιφανειακή σκληρότητα και μηδενική συρρίκνωση.
Είναι κατάλληλο τόσο για την επισκευή όσο και για πλήρη αποκατάσταση τελικής 
επιφάνειας τοιχοποιίας. Θωρακίζει τις επιφάνειες από τη διείσδυση υγρασίας με 
έναν υδαταπωθητικό μανδύα μακροχρόνιας προστασίας, πάχους έως 5mm ανά 
στρώση. Σφραγίζει ρωγμές πλάτους 0,5mm έως 30mm και βάθους έως 40mm 
και δεν ευνοεί την επανεμφάνισή τους. 
Η ισχυρή του πρόσφυση επιτρέπει την εφαρμογή ακόμη και σε βαμμένες επιφάνειες 
από σοβά και μπετόν, εφόσον το χρώμα είναι καλά αγκυρωμένο.
Ελαττώνει την πιθανότητα διάβρωσης των δομικών στοιχείων από την επίδραση 
του διοξειδίου του άνθρακα (CO

2
), του θείου ή του αζώτου. 

Ως σοβάς, κατατάσσεται στην κατηγορία GP: CSIII/W2 κατά EN 998-1.  
Ως επισκευαστικό, κατατάσσεται στην κατηγορία R1 κατά ΕΝ 1504-3. 
Χρώμα: υπόλευκο.
Κατανάλωση: 1,5kg/m²/mm πάχους στρώσης.

5kg
(ΜΕΓΦ05)

4 192 1,80 9,00

25kg
(ΜΕΓΦ25)

παλ.1.200kg
- 48 1,52 38,00

ΠΡΟΪΟΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
(Κωδικός)

ΤΕΜ./
ΚΙΒ.

ΤΕΜ./
Ε. ΠΑΛ.

€/kg €/ΣΥΣΚ.

KAT ΓΟΡΙΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ: Α

Επισκευαστικό, πολυμερικό, ινοπλισμένο 
τσιμεντοκονίαμα, για πάχη έως 7cm/στρώση
Επισκευαστικό, ινοπλισμένο τσιμεντοκονίαμα, ελεγχόμενης συρρίκνωσης. Έχει 
ισχυρή πρόσφυση στο υπόστρωμα και αναπτύσσει πρώιμες μηχανικές αντοχές. 
Παρέχει εξαιρετική εργασιμότητα, υψηλή θιξοτροπία, δεν ‘κρεμάει’ σε πάχη έως 
7cm και συνδυάζει επισκευή και φινίρισμα.
Ιδανικό για επισκευή και εξομάλυνση στοιχείων σκυροδέματος τόσο σε οριζόντιες 
όσο και σε κάθετες επιφάνειες. Κατάλληλο για πλήρωση κατασκευαστικών ατελει
ών σε δάπεδα, τοιχοποιίες και οροφές από σκυρόδεμα, κατασκευ
Κατατάσσεται ως επισκευαστικό σκυροδέματος στην κατηγορία PCC R3 κατά ΕΝ 1504
Χρώμα:
Κατανάλωση:

ΑΝΤΟ Η



119

ΕΙ
Δ

ΙΚ
Α 

Π
ΡΟ

ΟΝ
ΤΑ

Δ
ΟΜ

Η
ΣΗ

Σ

5.3.2  Επισκευαστικά προϊόντα

RUST FREE POWDER
Αντιδιαβρωτική τσιμεντοειδής προστασία οπλισμού
Επαλειφόμενος τσιμεντοειδής αναστολέας διάβρωσης οπλισμού σκυροδέματος.
Mε ισχυρά αντιδιαβρωτικά στη σύνθεσή του, προστατεύει τον οπλισμό του σκυρο-
δέματος από την προσβολή του από σκουριά που δημιουργείται από την εισχώρηση 
υγρασίας ή νερού (*).
Λόγω της υψηλής συγκολλητικής του ικανότητας λειτουργεί και ως υπόστρωμα 
μεταξύ νέου και παλαιού σκυροδέματος ή κονιάματος.
Κατατάσσεται ως προϊόν προστασίας οπλισμού κατά της διάβρωσης κατά ΕΝ 1504-7.
Χρώμα: κεραμιδί.
Κατανάλωση: 
• Ως αντιδιαβρωτική προστασία οπλισμού: 70-120gr/m οπλισμού. 
• Ως συνδετική στρώση: 2kg/m2.

(*) Σε οξειδωμένο οπλισμό πρέπει να αφαιρεθεί η σκουριά με RUST REMO ER της 
DUROSTICK ή με συρματόβουρτσα, πριν την εφαρμογή του προϊόντος.

1kg
(ΝΤΡΠ01)

12 3,96 3,96

5kg
(ΝΤΡΠ05)

- 2,60 13,00

ΠΡΟΪΟΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
(Κωδικός)

ΤΕΜ./
ΚΙΒ.

€/kg €/ΣΥΣΚ.

KAT ΓΟΡΙΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ: A

KAT ΓΟΡΙΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ: E

DUROSTICK DS-247
Tαχύπηκτο επισκευαστικό κονίαμα με αναστολέα  
διάβρωσης, για πάχη έως 4cm/στρώση
Ρητινούχο, ινοπλισμένο, τσιμεντοειδές σφραγιστικό και συγκολλητικό κονίαμα πολλαπλών 
εφαρμογών. Περιέχει αναστολέα διάβρωσης που προστατεύει από την οξείδωση των 
ράβδων οπλισμού σκυροδέματος. Έχει ισχυρή πρόσφυση και αντοχή στην υγρασία και 
τον παγετό. Iδανικό για ‘υψηλών απαιτήσεων’ επισκευές στοιχείων σκυροδέματος σε 
γρήγορους χρόνους (κολόνες, δοκοί, πλάκες, άκρες μπαλκονιών, πισίνες, δεξαμενές, 
τοιχία κ.ά.). Σφραγίζει κενά, φωλιές και κάθε ατέλεια σε γωνίες και ακμές. Αποκαθιστά 
φθορές και σφραγίζει ρωγμές σε βιομηχανικά δάπεδα σε εσωτερικούς χώρους, αλλά 
και σε ράμπες φόρτωσης. Αντικαθιστά στις περισσότερες εφαρμογές τις σφραγίσεις 
με εποξειδικούς στόκους.
Κατατάσσεται ως επισκευαστικό σκυροδέματος στην κατηγορία PCC R4 κατά EN 1504-3.
Χρώμα: γκρι.
Κατανάλωση: Περίπου 16kg/m2/cm πάχους στρώσης ή 1,6kg DS-247 για πλήρωση 
χώρου όγκου 1l .

 1kg
(TΣ24701)

10 3,50 3,50

 5kg
(TΣ24705)

4 3,00 15,00

ΠΡΟΪΟΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
(Κωδικός)

ΤΕΜ./
ΚΙΒ.

ΤΕΜ./
Ε. ΠΑΛ.

€/kg €/ΣΥΣΚ.

DUROSTICK D-11 SUPER FAST
Ταχύπηκτο επισκευαστικό τσιμεντοκονίαμα 
Ταχύπηκτο τσιμεντοκονίαμα υψηλών αντοχών, γκρι χρώματος, με χρόνο πήξης 7 
 λεπτά. Απαραίτητο σε υδραυλικές και ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις. 
Δουλεύεται εύκολα και αντικαθιστά τα ‘μερεμέτια’ από γύψο, λόγω της υψηλής 
 αντοχής του σε κρούσεις και υγρασία. 
Είναι κατάλληλο για επισκευές και στηρίξεις σε μπετόν και σοβά.
Στερεώνει πλέγματα σοβάδων εσωτερικά και εξωτερικά.
Αποτελεσματικό στη σφράγιση οπών και την τοποθέτηση γωνιόκρανων. 
Κατατάσσεται ως επισκευαστικό σκυροδέματος στην κατηγορία PCC R2 κατά EN 1504-3. 
Χρώμα: γκρι.
Κατανάλωση: Aνάλογα με την εφαρμογή. Περίπου 1,8kg D-11 για την παρασκευή 
1l  σκληρυμένου μείγματος.

 3kg
(NT1103)

8 168 1,22 3,66
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6. ΥΠΟΣΤΡΩ ΑΤΑ  ΡΩ ΑΤΑ

6.1  Στόκοι σπατουλαρίσματος - επισκευής & οπλισμοί ξηράς δόμησης

KAT ΓΟΡΙΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ: Α

ΠΡΟΪΟΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
(Κωδικός)

ΤΕΜ./
ΚΙΒ.

ΤΕΜ./
Ε. ΠΑΛ.

€/kg €/ΣΥΣΚ.

STUCOFIX-P
Υπέρλεπτος στόκος σπατουλαρίσματος
Λεπτόκοκκο, λευκό τσιμεντοκονίαμα, εμπλουτισμένο με ειδικές ακρυλικές και 
υδαταπωθητικές ρητίνες. Με την προσθήκη νερού προκύπτει μία υψηλής καλυ-
πτικότητας κρεμώδης πάστα, της οποίας η εφαρμογή με μεταλλική σπάτουλα ή 
με μηχάνημα εκτόξευσης, έχουν ως αποτέλεσμα τη δημιουργία απόλυτα λείας 
και ανθεκτικής επιφάνειας, χωρίς ατέλειες (φυσαλίδες, γραμμώσεις). Στεγνώνει 
γρήγορα, δεν ‘σκάει’ και δεν σβωλιάζει. Απλώνεται μαλακά, τρίβεται εύκολα και 
έχει μεγάλη απόδοση. Εφαρμόζεται ως φινίρισμα λεπτών στρώσεων σε επιφάνειες 
από μαρμαροσοβά, γυψοσανίδα ή λείο σκυρόδεμα που πρόκειται να καλυφθούν με 
χρώμα ή ταπετσαρία. 
Κατατάσσεται στην κατηγορία GP: CSII/W0 κατά ΕΝ 998-1.
Χρώμα: λευκό.
Κατανάλωση: Περίπου 1,1kg/m2/mm πάχους στρώσης.

20kg
(ΣΣΣΠ20)

παλ.1.200kg
 - 60 0,47 9,40

5kg
(ΣΣΣΠ05)

4 144 0,76 3,80

Xρωματίζεται 
σε 96 αποχρώσεις
με χρωστικές 
σε μορφή πούδρας 
DUROCOLOR POWDER-C

Xρωματίζεται
αποχρώσεις

DUROCOLOR POWDER-C

STUCOFIX-P
Υπέρλεπτος στόκος σπατουλαρίσματος
Λεπτόκοκκο, λευκό τσιμεντοκονίαμα, εμπλουτισμένο με ειδικές ακρυλικές και 
υδαταπωθητικές ρητίνες. Με την προσθήκη νερού προκύπτει μία υψηλής καλυ
πτικότητας κρεμώδης πάστα, της οποίας η εφαρμογή με μεταλλική σπάτουλα ή 
με μηχάνημα εκτόξευσης, έχουν ως αποτέλεσμα τη δημιουργία απόλυτα λείας 
και ανθεκτικής επιφάνειας, χωρίς ατέλειες (φυσαλίδες, γραμμώσεις). Στεγνώνει 
γρήγορα, δεν ‘σκάει’ και δεν σβωλιάζει. Απλώνεται μαλακά, τρίβεται εύκολα και 
έχει μεγάλη απόδοση. Εφαρμόζεται ως φινίρισμα λεπτών στρώσεων σε επιφάνειες 
από μαρμαροσοβά, γυψοσανίδα ή λείο σκυρόδεμα που πρόκειται να καλυφθούν με XρωματίζεταιXρωματίζεται

DUROFINA 
Λεπτόκοκκος, ακρυλικός στόκος σπατουλαρίσματος
Ακρυλικός, λεπτόκοκκος τσιμεντοειδής στόκος σπατουλαρίσματος. Είναι κατάλληλος 
για τοίχους και οροφές από σοβά, μπετόν και γυψοσανίδα. Με την προσθήκη νερού 
δημιουργείται μία κρεμώδης πάστα με καλή εργασιμότητα. Δουλεύεται μαλακά και δεν 
σβωλιάζει. Εφαρμόζεται με μεταλλική σπάτουλα ή μηχάνημα εκτόξευσης. Στεγνώνει 
γρήγορα, τρίβεται εύκολα, δίνοντας μία θαυμάσια λεία επιφάνεια, έτοιμη για βαφή.
Κατατάσσεται στην κατηγορία GP: CSII/W0 κατά ΕΝ 998-1.
Χρώμα: λευκό.
Κατανάλωση: Περίπου 1,1kg/m2/mm πάχους στρώσης.

20kg
(ΣΣΝΤ20)

παλ.1.200kg
- 60 0,46 9,20

EXTRA FINA  
Λεπτόκοκκος, ακρυλικός στόκος σπατουλαρίσματος
Ακρυλικός, λεπτόκοκκος τσιμεντοειδής στόκος σπατουλαρίσματος. Είναι κατάλληλος 
για τοίχους και οροφές από σοβά, μπετόν και γυψοσανίδα. Με την προσθήκη νερού 
δημιουργείται μία κρεμώδης πάστα με καλή εργασιμότητα. Δουλεύεται μαλακά και δεν 
σβωλιάζει. Εφαρμόζεται με μεταλλική σπάτουλα ή μηχάνημα εκτόξευσης. Στεγνώνει 
γρήγορα, τρίβεται εύκολα, δίνοντας μία θαυμάσια λεία επιφάνεια, έτοιμη για βαφή.
Κατατάσσεται στην κατηγορία GP: CSII/W0 κατά ΕΝ 998-1.
Χρώμα: λευκό.
Κατανάλωση: Περίπου 1,1kg/m2/mm πάχους στρώσης.

20kg
(ΣΣΕΧ20)

παλ.1.200kg
- 60 0,46 9,20

ΝΕΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

DUROFINA 
Λεπτόκοκκος, ακρυλικός στόκος σπατουλαρίσματος
Ακρυλικός, λεπτόκοκκος τσιμεντοειδής στόκος σπατουλαρίσματος. Είναι κατάλληλος 
για τοίχους και οροφές από σοβά, μπετόν και γυψοσανίδα. Με την προσθήκη νερού 
δημιουργείται μία κρεμώδης πάστα με καλή εργασιμότητα. Δουλεύεται μαλακά και δεν 
σβωλιάζει. Εφαρμόζεται με μεταλλική σπάτουλα ή μηχάνημα εκτόξευσης. Στεγνώνει 
γρήγορα, τρίβεται εύκολα, δίνοντας μία θαυμάσια λεία επιφάνεια, έτοιμη για βαφή.
Κατατάσσεται στην κατηγορία GP: CSII/W0 κατά ΕΝ 998-1.
Χρώμα:
Κατανάλωση:

EXTRA FINA  
Λεπτόκοκκος, ακρυλικός στόκος σπατουλαρίσματος
Ακρυλικός, λεπτόκοκκος τσιμεντοειδής στόκος σπατουλαρίσματος. Είναι κατάλληλος 
για τοίχους και οροφές από σοβά, μπετόν και γυψοσανίδα. Με την προσθήκη νερού 
δημιουργείται μία κρεμώδης πάστα με καλή εργασιμότητα. Δουλεύεται μαλακά και δεν 
σβωλιάζει. Εφαρμόζεται με μεταλλική σπάτουλα ή μηχάνημα εκτόξευσης. Στεγνώνει 
γρήγορα, τρίβεται εύκολα, δίνοντας μία θαυμάσια λεία επιφάνεια, έτοιμη για βαφή.
Κατατάσσεται στην κατηγορία GP: CSII/W0 κατά ΕΝ 998-1.
Χρώμα:
Κατανάλωση:

Xρωματίζεται 
σε 96 αποχρώσεις
με χρωστικές 
σε μορφή πούδρας 
DUROCOLOR POWDER-C

Xρωματίζεται
αποχρώσειςαποχρώσεις

DUROCOLOR POWDER-C

Xρωματίζεται 
σε 96 αποχρώσεις
με χρωστικές 
σε μορφή πούδρας 
DUROCOLOR POWDER-C

Xρωματίζεται
αποχρώσεις

DUROCOLOR POWDER-C
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6.1  Στόκοι σπατουλαρίσματος - επισκευής & οπλισμοί ξηράς δόμησης

KAT ΓΟΡΙΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ: Α

ΠΡΟΪΟΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
(Κωδικός)

ΤΕΜ./
ΚΙΒ.

ΤΕΜ./
Ε. ΠΑΛ.

€/kg €/ΣΥΣΚ.

POWDER COAT
Καλυπτικός στόκος σπατουλαρίσματος
(για κάλυψη ατελειών έως 4mm/στρώση)
Ρητινούχο, λεπτόκοκκο, λευκό ή γκρι τσιμεντοκονίαμα εξομάλυνσης ατελειών, 
υψηλής καλυπτικότητας. Αρκεί μόνο η προσθήκη νερού για να δημιουργηθεί μία 
ευκολοδούλευτη πάστα, χωρίς σβώλους που απλώνεται μαλακά και τρίβεται  εύκολα. 
Η επιφάνεια που προκύπτει είναι ανθεκτική, χωρίς ατέλειες και ρηγματώσεις. 
Καλύπτει κατασκευαστικές ατέλειες, εύκολα και γρήγορα, δεν ‘σκάει’ σε πάχη 
έως 4mm ανά στρώση σε εμφανές μπετόν και σοβά, με αποτέλεσμα την εξοικο-
νόμηση χρόνου για τον ελαιοχρωματιστή. Για δημιουργία βελούδινης επιφάνειας, 
επιδέχεται ως τελική στρώση STUCO IX-P. Η προσθήκη ακρυλικού γαλακτώματος 
D-20 ή DUROSTOP της DUROSTICK στο νερό ανάμειξης, σε αναλογία 1:3, αυξάνει 
την αντοχή του στην υγρασία σε εξωτερικές επιφάνειες, καθώς και την πρόσφυσή 
του σε βαμμένες.
Κατατάσσεται στην κατηγορία GP: CSIII/W0 κατά ΕΝ 998-1.
Κατανάλωση: Περίπου 1,4kg/m2/mm πάχους στρώσης.

ΓΚΡΙ
25kg

(ΣΣΠΓ25) 
παλ.1.500kg

 - 60 0,45 11,25

ΛΕΥΚΟ
25kg

(ΣΣΠΛ25) 
παλ.1.500kg

- 60 0,46 11,50

ΛΕΥΚΟ
5kg

(ΣΣΠΛ05)
4 180 0,75 3,75

Xρωματίζεται 
σε 96 αποχρώσεις
με χρωστικές 
σε μορφή πούδρας 
DUROCOLOR POWDER-C

Xρωματίζεται
αποχρώσεις

DUROCOLOR POWDER-C

POWDER COAT
Καλυπτικός στόκος σπατουλαρίσματος
(για κάλυψη ατελειών έως 4mm/στρώση)
Ρητινούχο, λεπτόκοκκο, λευκό ή γκρι τσιμεντοκονίαμα εξομάλυνσης ατελειών, 
υψηλής καλυπτικότητας. Αρκεί μόνο η προσθήκη νερού για να δημιουργηθεί μία 
ευκολοδούλευτη πάστα, χωρίς σβώλους που απλώνεται μαλακά και τρίβεται 
Η επιφάνεια που προκύπτει είναι ανθεκτική, χωρίς ατέλειες και ρηγματώσεις. 
Καλύπτει κατασκευαστικές ατέλειες, εύκολα και γρήγορα, δεν ‘σκάει’ σε πάχη 
έως 4mm ανά στρώση σε εμφανές μπετόν και σοβά, με αποτέλεσμα την εξοικο
νόμηση χρόνου για τον ελαιοχρωματιστή. Για δημιουργία βελούδινης επιφάνειας, 
επιδέχεται ως τελική στρώση STUCO IX-P. Η προσθήκη ακρυλικού γαλακτώματος XρωματίζεταιXρωματίζεται

DUROSTICK GRANULAR ULTRA
Ρητινούχος, ινοπλισμένος τσιμεντόστοκος  
εξομάλυνσης (για κάλυψη ατελειών έως 15mm/στρώση)
Πολυμερικός, λευκός, λεπτόκοκκος, τσιμεντοειδής στόκος, υψηλής καλυπτικότη-
τας, για εσωτερικές και εξωτερικές επιφάνειες. Αρκεί μόνο η προσθήκη νερού 
για να δημιουργηθεί ένας ευκολόχρηστος πολτός, ο οποίος δεν συρρικνώνεται. 
Ενδείκνυται για σπατουλάρισμα σοβατισμένων ή μη επιφανειών, όπως εμφανές 
σκυρόδεμα ή πορομπετόν, καλύπτοντας κάθε επιφανειακή ατέλεια σε βαμμένους 
ή μη τοίχους και ταβάνια. Εξομαλύνει τοιχοποιίες που έχουν περαστεί με RELIE  
ή Μυκονιάτικη τεχνοτροπία σοβά. 
Κατατάσσεται στην κατηγορία GP:CS II/W0 κατά ΕΝ 998-1.
Χρώμα: λευκό.
Κατανάλωση: Περίπου 1,4kg/m2/mm πάχους στρώσης.

20kg
(ΣΣΓΡO20) 

παλ.1.200kg
- 60 0,50 10,00

Xρωματίζεται 
σε 96 αποχρώσεις
με χρωστικές 
σε μορφή πούδρας 
DUROCOLOR POWDER-C

Xρωματίζεται
αποχρώσεις

DUROCOLOR POWDER-C

DUROSTICK GRANULAR ULTRA
Ρητινούχος, ινοπλισμένος τσιμεντόστοκος 
εξομάλυνσης (για κάλυψη ατελειών έως 15mm/στρώση)
Πολυμερικός, λευκός, λεπτόκοκκος, τσιμεντοειδής στόκος, υψηλής καλυπτικότη
τας, για εσωτερικές και εξωτερικές επιφάνειες. Αρκεί μόνο η προσθήκη νερού 
για να δημιουργηθεί ένας ευκολόχρηστος πολτός, ο οποίος δεν συρρικνώνεται. 
Ενδείκνυται για σπατουλάρισμα σοβατισμένων ή μη επιφανειών, όπως εμφανές 
σκυρόδεμα ή πορομπετόν, καλύπτοντας κάθε επιφανειακή ατέλεια σε βαμμένους 
ή μη τοίχους και ταβάνια. Εξομαλύνει τοιχοποιίες που έχουν περαστεί με RELIE  
ή Μυκονιάτικη τεχνοτροπία σοβά. XρωματίζεταιXρωματίζεται

DUROSTICK GRANULAR
Ρητινούχος τσιμεντόστοκος
(για κάλυψη ατελειών έως 20mm/στρώση)
Πολυμερικός, λευκός τσιμεντόστοκος, με υψηλή πρόσφυση και εξαιρετική αντοχή στην 
υγρασία. Ενδείκνυται για στοκάρισμα σοβατισμένων επιφανειών, εμφανούς σκυροδέματος 
ή πορομπετόν. Με μία έως δύο επιστρώσεις 1-20mm, καλύπτει επιφανεια κές ατέλειες 
σε βαμμένους ή μη τοίχους και ταβάνια. Ιδανική λύση για φινίρισμα πορομπετόν. Η μεγάλη 
του καλυπτικότητα ανά στρώση εκμηδενίζει την ανάγκη σοβατίσματος των επιφανειών.  
Η προσθήκη ακρυλικού γαλακτώματος D-20 ή DUROSTOP της DUROSTICK στο 
νερό ανάμειξης, σε αναλογία 1:5, αυξάνει τη στεγανότητα και την ευκαμψία του 
σε εξωτερικές επιφάνειες.
Κατατάσσεται στην κατηγορία GP: CSIII/W0 κατά ΕΝ 998-1.
Χρώμα: λευκό.
Κατανάλωση: Περίπου 1,5kg/m2/mm πάχους στρώσης.

25kg
(ΣΣΓΡ25) 

παλ.1.500kg
- 60 0,46 11,50

5kg
(ΣΣΓΡ05) 

4 144 0,75 3,75

Xρωματίζεται 
σε 96 αποχρώσεις
με χρωστικές 
σε μορφή πούδρας 
DUROCOLOR POWDER-C

Xρωματίζεται
αποχρώσεις

DUROCOLOR POWDER-C

DUROSTICK GRANULAR
Ρητινούχος τσιμεντόστοκος
(για κάλυψη ατελειών έως 20mm/στρώση)
Πολυμερικός, λευκός τσιμεντόστοκος, με υψηλή πρόσφυση και εξαιρετική αντοχή στην 
υγρασία. Ενδείκνυται για στοκάρισμα σοβατισμένων επιφανειών, εμφανούς σκυροδέματος 
ή πορομπετόν. Με μία έως δύο επιστρώσεις 1-20mm, καλύπτει επιφανεια
σε βαμμένους ή μη τοίχους και ταβάνια. Ιδανική λύση για φινίρισμα πορομπετόν. Η μεγάλη 
του καλυπτικότητα ανά στρώση εκμηδενίζει την ανάγκη σοβατίσματος των επιφανειών. 
Η προσθήκη ακρυλικού γαλακτώματος D-20 ή DUROSTOP της DUROSTICK στο 
νερό ανάμειξης, σε αναλογία 1:5, αυξάνει τη στεγανότητα και την ευκαμψία του XρωματίζεταιXρωματίζεται
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6. ΥΠΟΣΤΡΩ ΑΤΑ  ΡΩ ΑΤΑ

6.1  Στόκοι σπατουλαρίσματος - επισκευής & οπλισμοί ξηράς δόμησης

KAT ΓΟΡΙΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ: Α

ΠΡΟΪΟΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
(Κωδικός)

ΤΕΜ./
ΚΙΒ.

€/kg €/ΣΥΣΚ.

SUPER FLEX POWDER
Εύκαμπτο, ινοπλισμένο τσιμεντοειδές
σφραγιστικό για ρωγμές 1-15mm
Σφραγιστικό νέας γενιάς σε μορφή κονίας, βινυλικής βάσης, με υαλοσφαιρίδια. 
Θιξοτροπικό, μηδενικής συρρίκνωσης και ισχυρής πρόσφυσης σε κάθε πορώδη ή μη 
επιφάνεια.
Είναι υδαταπωθητικό, δεν επηρεάζεται από τον παγετό ή τη μόνιμη υγρασία, ακόμη 
και τα λιμνάζοντα νερά. Σφραγίζει, χωρίς να συρρικνώνεται ή να ξεφλουδίζει, κάθε 
 ρωγμή σε σοβά ή σκυρόδεμα, καθώς και αρμούς σε πλακίδια, μάρμαρα, υαλότουβλα, 
 κεραμίδια, διακοσμητικά τούβλα κλπ.
Eκτός από την εφαρμογή με μεταλλική σπάτουλα ή στοκαδόρο, δύναται να προω-
θηθεί και με την ΕΙΔΙΚΗ ΚΕΝΗ ΦΥΣΙΓΓΑ ή με το πολυχρηστικό πιστόλι προώθησης 
DUROSEAL 600 της DUROSTICK.
Χρωματίζεται με χρωστικές DUROCOLOR POWDER-C σε αναλογία 3% κατά βάρος, 
δημιουργώντας 96 ανεξίτηλες αποχρώσεις ή βάφεται με πλαστικά και ακρυλικά χρώ-
ματα, 24 ώρες μετά την εφαρμογή του.
Kατατάσσεται ως επισκευαστικό κονίαμα στην κατηγορία PCR R2 κατά EN 1504-3.
Χρώμα: υπόλευκο.
Κατανάλωση: Ενδεικτικά 250gr καλύπτουν 6 τρεχ. μέτρα αρμού διαστ. 5 5mm.

250gr
(NTΦΠ04) 12 - 1,50

5kg
(NTΦΠ05) 4 2,90 14,50

ΠΡΟΪΟΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
(Κωδικός)

ΤΕΜ./
ΚΙΒ.

ΤΕΜ./
Ε. ΠΑΛ.

€/kg €/ΣΥΣΚ.

DUROSTICK D-67
Υλικό αρμολόγησης γυψοσανίδων
Σφραγιστικό υλικό με βάση τη γύψο, ιδανικό για την αρμολόγηση γυψοσανίδων.
Διακρίνεται για την ισχυρή πρόσφυση και την υψηλή αντοχή του. Δεν ρηγματώνει 
σε πλάτος έως 15mm. Έχει καλή εργασιμότητα, τρίβεται εύκολα και δίνει λεία 
τελική επιφάνεια, χωρίς ατέλειες. 
Είναι κατάλληλο για τη σφράγιση αρμών, σε συνδυασμό με τη χρήση αυτοκόλλητης 
ταινίας (γάζας) ενίσχυσης αρμών DUROSTICK DS-230, καθώς και για το στοκάρισμα 
βιδών στήριξης των γυψοσανίδων.
Επίσης, είναι ιδανικό για την επικόλληση γυψοσανίδων σε επίπεδες επιφάνειες, 
καθώς και για την επιδιόρθωση φθαρμένων γυψοσανίδων.
Κατατάσσεται ως υλικό αρμολόγησης γυψοσανίδων στην κατηγορία 2B-A1 κατά ΕΝ 13963.
Χρώμα: γκρι ανοιχτό.
Κατανάλωση: 100-150gr/τρέχον μέτρο, ανάλογα με το πλάτος και το βάθος του αρμού.

20kg
(ΝΤ6720)

παλ.1.200kg
- 60 0,88 17,60 

5kg
(ΝΤ6705)

4 120 1,08 5,40

Υλικό αρμολόγησης γυψοσανίδων
Σφραγιστικό υλικό με βάση τη γύψο, ιδανικό για την αρμολό
Διακρίνεται για την ισχυρή πρόσφυση και την υψηλή αντοχή του. Δεν ρηγματώνει 
σε πλάτος έως 15mm. Έχει καλή εργασιμότητα, τρίβεται εύκολα και δίνει λεία 
τελική επιφάνεια, χωρίς ατέλειες. 
Είναι κατάλληλο για τη σφράγιση αρμών, σε συνδυασμό με τη χρήση αυτοκόλλητης 
ταινίας (γάζας) ενίσχυσης αρμών DUROSTICK DS-230, καθώς και για το στοκάρισμα 
βιδών στήριξης των γυψοσανίδων.
Επίσης, είναι ιδανικό για την επικόλληση γυψοσανίδων σε επίπεδες επιφάνειες, 
καθώς και για την επιδιόρθωση φθαρμένων γυψοσανίδων.
Κατατάσσεται ως υλικό αρμολόγησης γυψοσανίδων στην κατηγορία 2B-A1 κατά ΕΝ 13963.
Χρώμα:
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DUROSTICK D-77
Ρητινούχος στόκος εξομάλυνσης  
τσιμεντοσανίδων 1-10mm/στρώση
Ρητινούχο, ινοπλισμένο τσιμεντοειδές κονίαμα εξομάλυνσης, υψηλής καλυπτικό-
τητας.  Αρκεί μόνο η προσθήκη νερού για να δημιουργηθεί ένας ευκολόχρηστος 
πολτός γκρι χρώματος, με μηδαμινή συρρίκνωση, χωρίς ρηγματώσεις. Καλύπτει 
ατέλειες της επιφάνειας ακόμα και σε μεγάλα πάχη, αντέχει στην υγρασία, τον 
παγετό και έχει υψηλές αρχικές και τελικές αντοχές σε θλίψη και κάμψη. Η με-
γάλη του καλυπτικότητα ανά στρώση είτε με το χέρι είτε με τη χρήση μηχανής 
ανάμειξης και προώθησης, παρέχει ολοκληρωμένη λύση για το σπατουλάρισμα 
των τσιμεντοσανίδων μετά την αρμολόγησή τους και καθιστά το DUROSTICK D-77, 
απαραίτητο υλικό, έτοιμο για αστάρωμα και βάψιμο. Είναι κατάλληλος για εφαρμογή 
σε εσωτερικές, αλλά κυρί ως σε εξωτερικές επιφάνειες.
Κατατάσσεται στην κατηγορία GP: CSI /W1 κατά ΕΝ 998-1.
Χρώμα: γκρι.
Κατανάλωση: Περίπου 1,5kg/m2/mm πάχους στρώσης.

25kg
(ΝΤ7725)

παλ.1.050kg
- 42 0,68 17,00

5kg
(ΝΤ7705)

4 192 1,00 5,00

ΝΕΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
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6.1  Στόκοι σπατουλαρίσματος - επισκευής & οπλισμοί ξηράς δόμησης

KAT ΓΟΡΙΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ: Α

ΠΡΟΪΟΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
(Κωδικός)

ΤΕΜ./
ΚΙΒ.

€/kg €/ΣΥΣΚ.

STUCOFIX ELASTIC PUTTY
Ελαστικός στόκος αρμών, ρωγμών & εξομάλυνσης επιφανειών
Ελαστομερής στεγανοποιητικός στόκος με κεραμικά σφαιρίδια, έτοιμος προς χρήση, 
άοσμος, χωρίς διαλύτες. Κατάλληλος για εσωτερική και εξωτερική χρήση, δουλεύεται 
εύκολα και είναι πολύ χαμηλής συρρίκνωσης. Προσφύεται ιδανικά σε αδρές και πορώδεις 
επιφάνειες, χωρίς αστάρι. Ως υλικό εξομάλυνσης, προσδίδει λεία επιφάνεια, έτοιμη για 
βαφή με υδατοδιαλυτά χρώματα, χωρίς αστάρι. Καλύπτει πλήθος εύκαμπτων εφαρμογών 
σφράγισης, στεγανοποίησης και εξομάλυνσης, σε επιφάνειες από σοβά, μπετόν, τούβλα, 
γυψοσανίδα, τσιμεντοσανίδα, ξύλο, MD  κ.ά. Τρίβεται και βάφεται με ιδιαίτερη ευκολία.
Γυψοσανίδες-Τσιμεντοσανίδες: Σφράγιση αρμών και τριχοειδών ρωγμών, καθώς 
και στοκάρισμα οπών από βίδες. Ιδανικό και για το σπατουλάρισμα γυψοσανίδων και 
τσιμεντοσανίδων, πριν τη βαφή τους.
dB BLOCK: Σπατουλάρισμα της πολυχρηστικής πάστας, χωρίς αστάρι, προκειμένου να 
ακολουθήσει η βαφή του με SUPER ECO ή ελαστομερή χρώματα.
Τοιχοποιίες από σοβά ή μπετόν: Καλύπτει ρωγμές από 0,1mm-10mm σε τοίχους και 
δεν ευνοεί την επανεμφάνισή τους. Σε ρωγμές πλάτους και βάθους άνω των 10mm 
προηγείται τοποθέτηση κορδονιού πλήρωσης αρμών. Κατάλληλος και ως στόκος 
σπατουλαρίσματος σε εσωτερικούς τοίχους και ταβάνια από σοβά, μπετόν, γυψοσανίδα. 
Ρωγμές σε ταράτσες: Καλύπτει ρωγμές από 0,1mm-3mm, καθώς και τριχοειδείς, 
με τη βοήθεια μεταλλικής σπάτουλας, χωρίς ταινία, σε ταράτσες που πρόκειται να 
στεγανοποιηθούν με ελαστομερή στεγανωτικά (Νο39, TEC NOPROO , DS-220), 
πολυουρεθανικά (όπως το YDROSTOP-PU) ή τσιμεντοειδή ( YDROSTOP ROO , 

YDROSTOP 2 ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ).
Χρώμα: λευκό.
Κατανάλωση: • Ως σφραγιστικό: Ανάλογα με την εφαρμογή. Ενδεικτικά, 1kg καλύπτει 
24 τρέχοντα μέτρα αρμού διαστάσεων 5 5mm. 
• Ως υλικό εξομάλυνσης: 1kg/1,5-2,5m², ανάλογα με την επιφάνεια.

1kg
(ΣΣΣΕΠ01)

12 7,00 7,00

5kg
(ΣΣΣΕΠ05)

- 6,00 30,00

15kg
(ΣΣΣΕΠ15)

- 5,80 87,00

DUROSTICK D-66 Repair
Επισκευαστικός στόκος για έντονες ρωγμές  
και οπές εξωτερικών & εσωτερικών χώρων
Επισκευαστικός, ρητινούχος στόκος, τσιμεντοειδούς βάσης, ινοπλισμένος, εμπλου-
τισμένος με κεραμικά σφαιρίδια. 
Ιδιαίτερα θιξοτροπικός, δεν ‘κρεμάει’, με αποτέλεσμα να μην χρειάζεται καλούπι. 
Γεμίζει με μία στρώση, ρωγμές και οπές πλάτους 20mm και βάθους 30mm, χωρίς 
να συρρικνώνεται. 
Κατάλληλος για το κλείσιμο ρωγμών και οπών από καρφιά ή a  σε  βαμμέ νες και 
άβαφες τοιχοποιίες από σοβά και μπετόν, χωρίς να αφήνει  μπάλωμα. Ιδανικός και 
για την επισκευή σπασμένων ακμών σε κολόνες. Δεν  ‘σκάει’, δεν ρηγματώνει και 
δεν κάνει τριχιάσματα όταν χρησιμοποιούμε καρφιά ή βίδες.
Κατατάσσεται ως επισκευαστικό σκυροδέματος στην κατηγορία PCC R2 κατά EN 1504-3.
Χρώμα: υπόλευκο.
Κατανάλωση: Ανάλογα με το πάχος και το βάθος του αρμού.

1kg
(ΝΤ6601)

10 1,50 1,50

5kg
(ΝΤ6605)

4 1,35 6,75

STUCOFIX
Ακρυλικός στόκος σπάτουλας έτοιμος προς χρήση
Έτοιμος προς χρήση ακρυλικός στόκος σπατουλαρίσματος. Στρώνει εύκολα και μαλακά, 
χωρίς να κουράζει τον χρήστη, έχει ισχυρή πρόσφυση και γεμίζει τις επιφάνειες από 
σοβά, μπετόν και ξύλο, χωρίς σκασίματα. Είναι ανθεκτικός στην υγρασία και τον παγετό.
Εξομαλύνει τοιχοποιίες από μαρμαροσοβά, γυψοσοβά, γυψοσανίδες, καθώς και 
ξύλινες επιφάνειες, όπως πόρτες, παράθυρα, ακόμη και ξύλινα σκάφη. 
Σφραγίζει μικρές οπές που δημιουργούνται από πρόκες στους τοίχους.
Στεγνώνει γρήγορα, τρίβεται εύκολα και δημιουργεί λεία και ανθεκτική επιφάνεια 
έτοιμη για βαφή.
Χρώμα: λευκό.
Κατανάλωση: 1kg/2-3m2, ανάλογα με την επιφάνεια.

200gr
(ΣΣΣΤ04)

24 - 1,36
 

400gr
(ΣΣΣΤ02) 18 - 1,90

800gr
(ΣΣΣΤ01) 24 - 2,90

5kg
(ΣΣΣΤ05)

- 2,25 11,25
 

20kg
(ΣΣΣΤ20)

- 1,73 34,60 
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6. ΥΠΟΣΤΡΩ ΑΤΑ  ΡΩ ΑΤΑ

6.1  Στόκοι σπατουλαρίσματος - επισκευής & οπλισμοί ξηράς δόμησης

KAT ΓΟΡΙΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ: A

ΠΡΟΪΟΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
(Κωδικός)

ΤΕΜ./
ΚΙΒ./
ΠΑΛ.

€/m2 €/ΣΥΣΚ.

DUROSTICK DS-490
Υαλόπλεγμα οπλισμού τσιμεντοειδών επαλειφόμενων στεγανωτικών 
στρώσεων & στόκων εξομάλυνσης, με άνοιγμα καρέ 4x4mm
Δίχτυ από i rglass για τον καθολικό οπλισμό τσιμεντοειδών στεγανωτικών επι-
στρώσεων και ρητινούχων στόκων εξομάλυνσης τσιμεντοσανίδων, με άνοιγμα καρέ 
4 4mm και βάρος 90gr/m2. Διακρίνεται για την αντοχή του σε αλκαλικό περιβάλλον. 
Παρέχει σημαντική ενίσχυση και προστασία από την εμφάνιση (δημιουργία) τριχοειδών 
ρηγματώσεων λόγω θερμοκρασιακών μεταβολών. 
Γεφυρώνει και ενισχύει τσιμεντοειδείς στεγανωτικές στρώσεις σε μπαλκόνια, 
 ταράτσες, πισίνες, δεξαμενές και υδατόπυργους. 

ΡΟΛΟ
1mx50m
(ΥΑΛ90)

48 1,47 73,50
 

DUROSTICK DS-230
Αυτοκόλλητη υαλοταινία αρμών με άνοιγμα καρέ 2,5x2,5mm
για γυψοσανίδες, τσιμεντοσανίδες & ρωγμών σε μπετόν και σοβά
Αλκαλίμαχη αυτοκόλλητη υαλοταινία (γάζα), με άνοιγμα καρέ 2,5 2,5mm και βάρος 
55gr/m2. Απαραίτητη για την ενίσχυση οριζόντιων και κατακόρυφων αρμών γυψοσα-
νίδων και τσιμεντοσανίδων.
Χρησιμοποιείται αμέσως μετά το πρώτο χέρι στοκαρίσματος με υλικό αρμολόγησης 
γυψοσανίδων D-67 και επικαλύπτεται με ένα δεύτερο και τελικό χέρι. 
Η εφαρμογή της διασφαλίζει ανθεκτικές συναρμογές και προστατεύει από τη δημι-
ουργία τριχοειδών ρωγμών ή σκασιμάτων. 
Ιδανική για τοπική ενίσχυση ρωγμών σε σκυρόδεμα, καθώς και για την κατά μήκος 
τοποθέτησή της σε αρμούς και συμβολές δαπέδου και τοιχίων, πριν την εφαρμογή 
τσιμεντοειδών στεγανωτικών υλικών. 

ΡΟΛΟ
5cmx20m
(ΓΑ2220)

72  - 1,95

ΡΟΛΟ
5cmx90m
(ΓΑ2290)

24  - 5,20

DUROSTICK ΑΦΡΟΣΤΟΚΟΣ
Ελαφροβαρής επισκευαστικός ακρυλικός στόκος
Έτοιμος προς χρήση, ελαφροβαρής ακρυλικός λευκός στόκος, με υψηλή πρόσφυση. 
Διακρίνεται για τη μηδενική συρρίκνωση μετά την πλήρωση ρωγμών σε κάθε πορώδη 
ή μη επιφάνεια. Είναι κατάλληλος για γρήγορες επισκευές σε ρωγμές και οπές 
βάθους έως 5cm σε τοίχους, ταβάνια και επιφάνειες από σοβά, μπετόν, ξύλο και 
γυψοσανίδα, σε εσωτερικές και εξωτερικές επιφάνειες.
Δεν ‘σκάει’, δεν ρηγματώνει και βάφεται σε λιγότερο από μία ώρα, χωρίς αστάρωμα.
Σημείωση: Σε πολύ μικρά πάχη εφαρμογής για την κάλυψη τριχοειδών ρωγμών δεν αφήνει 
ίχνη και δεν δημιουργεί μπάλωμα, λόγω της σχεδόν διάφανης όψης του αφού στεγνώσει.
Χρώμα: λευκό.
Κατανάλωση: Ανάλογα με την εφαρμογή.

250ml
(ΑΦΟΠ02)

18 - 2,75

1lt
(ΑΦΟΠ01)

12 7,40 7,40

2,5lt
(ΑΦΟΠ25)

4 6,40 16,00

Έτοιμος προς χρήση, ελαφροβαρής ακρυλικός λευκός στόκος, με υψηλή πρόσφυση. 
Διακρίνεται για τη μηδενική συρρίκνωση μετά την πλήρωση ρωγμών σε κάθε πορώδη 
ή μη επιφάνεια. Είναι κατάλληλος για γρήγορες επισκευές σε ρωγμές και οπές 
βάθους έως 5cm σε τοίχους, ταβάνια και επιφάνειες από σοβά, μπετόν, ξύλο και 
γυψοσανίδα, σε εσωτερικές και εξωτερικές επιφάνειες.
Δεν ‘σκάει’, δεν ρηγματώνει και βάφεται σε λιγότερο από μία ώρα, χωρίς αστάρωμα.
Σημείωση:
ίχνη και δεν δημιουργεί μπάλωμα, λόγω της σχεδόν διάφανης όψης του αφού στεγνώσει.
Χρώμα:

ΠΡΟΪΟΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
(Κωδικός)

ΤΕΜ./
ΚΙΒ.

€/lt €/ΣΥΣΚ.
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6.2  Τεχνοτροπίες

ΠΡΟΪΟΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

(Κωδικός)
ΤΕΜ./
ΚΙΒ.

€/kg,lt €/ΣΥΣΚ.

LUSSO D ORO BASE DΙ COLORΙ
Υδατοδιαλυτό υπόστρωμα πατίνας
Ακρυλική, υδατοδιαλυτή, ειδική βάση σε αποχρώσεις μαύρο και καφέ, κατάλληλη για 
τη δημιουργία πατίνας με το σύστημα τεχνοτροπίας ακρυλικού βερνικιού DECOLUX, 
με ενσωματωμένες χρωστικές LUSSO D’ORO. Διακρίνεται για την ισχυρή πρόσφυση 
και τη μοναδική αντοχή του σε επιφάνειες από μαρμαροσοβά, γυψοσοβά, ξύλο, αστα-
ρωμένο μέταλλο, κεραμικό, γυαλί κ.ά. Δεν επηρεάζεται μετά την πάροδο 24άρων 
ωρών από την επικάλυψή του με βερνίκια βάσεως διαλύτου.
Το LUSSO D’ORO BASΕ DΙ COLORΙ εφαρμόζεται σε βαμμένα ή άβαφα ξύλινα ή μεταλλικά 
έπιπλα, κάδρα, τοιχοποιίες από γυψοσανίδα ή τσιμεντοσανίδα, διακοσμητικά εσωτερικών 
χώρων από γύψο, ροζέτες και διακοσμητικές κορνίζες από διογκωμένη πολυστερίνη, 
κεραμικά ή τσιμεντένια αγάλματα, γυάλινα μπουκάλια, κεραμικές γλάστρες κ.ά.
Κατανάλωση: 1kg/6-8m2 ανά στρώση, στις κατάλληλα προετοιμασμένες επιφάνειες.

ΚΑΦΕ 1kg
(ΛΣΝΤΚΑ01)

6 8,00 8,00

ΜΑΥΡΟ 1kg
(ΛΣΝΤΜΑ01)

6 8,00 8,00

LUSSO D ORO 
Διακοσμητική πούδρα τεχνοτροπίας
Διακοσμητικά, υπέρλεπτα, μεταλλικά πιγμέντα που χρησιμοποιούνται ως πρόσθετα 
ανάμειξης με το διακοσμητικό ακρυλικό, διάφανο βερνίκι, βάσης διαλύτου, DECOLUX, 
αποδίδοντας αποχρώσεις σε χρυσό, ασήμι και χαλκό. Σε συνδυασμό με το LUSSO 
D’ORO BASE DI COLORI σαν βάση σε γύψινα, τσιμεντένια ή κεραμικά (αγάλματα, 
γλάστρες κ.ά.) δημιουργούν πατίνες με αντικέ όψη. Eφαρμόζεται σε εσωτερικούς 
χώρους, σε τοίχους και δάπεδα.
Μπορεί να εφαρμοστεί στο σύνολο μίας επιφάνειας (π.χ. σε έναν τοίχο) ή σε μέρος 
της (π.χ. σε μία κολόνα ή ένα τζάκι) εντασσόμενο στην αισθητική του χώρου στην 
οποία προσθέτει μία εντυπωσιακή πινελιά πολυτέλειας. Μπορεί να τοποθετηθεί με 
επίπαση σε νωπές τσιμεντοειδείς επιφάνειες διακοσμημένες με πατητή τσιμεντο-
κονία DS-250, DS-252 LEX και DS-256 LEX EL ET, καθώς και με διακοσμητικούς 
στόκους τεχνοτροπίας, όπως το MATIZ S cc  D c ra i  και το STUCCO I ERE της 
DUROSTICK. Αφού σταθεροποιηθούν, ακολουθεί η βαφή τους με διάφανα βερνίκια.
Κατανάλωση: • Για επίπαση: Ανάλογα με τις αισθητικές απαιτήσεις της εφαρμογής.  
• Ως πρόσθετο: Ένα φιαλίδιο για κάθε 750ml βερνικιού DECOLUX καλύπτουν 5-7m²/στρώση, 
στις κατάλληλα προετοιμασμένες επιφάνειες, ανάλογα με την απορροφητικότητά τους.

ΧΡΥΣΟ 70ml
(ΛΣΝΤΧΡ70)

12 - 10,00

ΑΣΗΜΙ 70ml
(ΛΣΝΤΑΣ70)

12 - 10,00

ΧΑΛΚΟΣ 70ml
(ΛΣΝΤΧΑ70)

12 - 10,00

KAT ΓΟΡΙΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ: E

DECOLUX
Διακοσμητικό ακρυλικό βερνίκι διαλύτου για τεχνοτροπίες
Ακρυλικό, γυαλιστερό βερνίκι που αποτελεί ιδανικό σύστημα για την ομογενοποίηση 
με τις μεταλλικές ανεξίτηλες πούδρες LUSSO D’ORO. Ιδιαίτερα ανθεκτικό στην U  
ακτινοβολία, σχη ματίζει ένα ισχυρό, υδαταπωθητικό και ελαιοαπωθητικό φιλμ προστασίας 
που δεν ξεφλουδίζει και δεν κιτρινίζει με το πέρασμα του χρόνου. Προσφέρει ένα μονα-
δικό αισθητικά αποτέλεσμα σε μαρμαροσοβά, γυψοσοβά, γυψοσανίδα, τσιμεντοσανίδα, 
καθώς και σε MD , νοβοπάν.
Διακοσμεί και προστατεύει τοίχους βαμμένους με πλαστικά ή ακρυλικά χρώματα, 
καθώς και άβαφους. Ξύλινες πόρτες, ντουλάπες που έχουν περαστεί με ριπολίνες 
ή βερνίκια, εάν εφαρμόσουμε το σύστημα τεχνοτροπί ας DECOLUX με LUSSO D’ORO 
συνδυ άζονται ιδανικά, σε μοντέρνους, αλλά και κλασικούς χώρους. 
Αναβαθμίζει αισθητικά γύψινα, τσιμεντένια ή κεραμικά αγάλματα, καθώς και γλάστρες, 
μικρού ή μεγάλου μεγέθους, δίνοντας άλλη μορφή και αξία στις ανεξίτηλες αποχρώσεις 
του χρυσού, ασημιού, χαλκού με αντοχή στο πέρασμα του χρόνου.
Χρώμα: διάφανο.
Κατανάλωση: 1l /5-8m², στις κατάλληλα προετοιμασμένες επιφάνειες, ανάλογα με 
την απορροφητικότητά τους.

750ml
(ΝΤΕΛΞ01)

12 - 9,40

2,5lt
(ΝΤΕΛΞ25)

- 11,20 28,00
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KAT ΓΟΡΙΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ: E

ΠΡΟΪΟΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
(Κωδικός)

ΤΕΜ./
ΚΙΒ.

€/kg,lt €/ΣΥΣΚ.

CERA VIVERE
Φυσικό κερί προστασίας διακοσμητικών στόκων τεχνοτροπίας
Υδατικό γαλάκτωμα, με βάση φυσικό κερί άριστης ποιότητας, κατάλληλο για εσωτερική χρήση. 
Προσδίδει στους διακοσμητικούς στόκους τεχνοτροπίας όπου εφαρμόζεται, προστασία και 
αντοχή. Περιέχει ειδικά πρόσθετα που τους χαρίζουν στιλπνότητα, αναδεικνύουν τα νερά 
τους, δίνουν ένα εξαιρετικό φινίρισμα, με χρωματικούς κυματισμούς που προσομοιάζουν 
με την απίθανη αίσθηση και αισθητική του μαρμάρου. Το CERA I ERE είναι ιδανικό για 
την προστασία διακοσμητικών στόκων τεχνοτροπίας σε μορφή πάστας, όπως το STUCCO 

I ERE, αλλά και τσιμεντοειδείς, όπως το MATIZ S cc  D c ra i  της DUROSTICK.
Με την εφαρμογή του αναδεικνύονται οι διακοσμημένες επιφάνειες, αποκτούν βάθος, 
χωρίς να επηρεάζονται οι αποχρώσεις τους.
Χρώμα: υποκίτρινο.
Κατανάλωση: 1l /12-13m2 ανά στρώση, ανάλογα με την απορροφητικότητα της 
επιφάνειας.

750ml
(ΚΕΡΒΙ01)

12 - 11,00
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STUCCO VIVERE
Διακοσμητικός στόκος τεχνοτροπίας
Έτοιμη προς χρήση, λευκή πάστα με βάση ακρυλικές ρητίνες και αδρανή χαμηλής απορρο-
φητικότητας, κατάλληλη για τη δημιουργία τεχνοτροπιών σε πλήθος επιφανειών. Η ειδική του 
σύνθεση, ‘επιτρέπει’ τη δημιουργία καλλιτεχνημάτων με εξαιρετικό διακοσμητικό ενδιαφέρον, 
δίνοντας τη μεγαλ πρεπή αίσθηση του μαρμάρου με απίθανα νερά. Έχει ισχυρή πρόσφυση 
σε κατάλληλα προετοιμασμένες επιφάνειες, δουλεύεται εύκολα και απλώνει θαυμάσια.
Η λευκή του απόχρωση, αποτελεί τη βάση δημιουργίας πλούσιας γκάμας 120 αποχρώσεων 
(βάσει χρωματολογίου), μέσω του συστήματος DUROCOLOR της DUROSTICK σε σύριγγες. 
Εφαρμόζεται σε τοίχους και ταβάνια σπατουλαριστά, καθώς και σε ασταρωμένες με A UA IX 
γυψοσανίδες, τσιμεντοσανίδες, σε ήδη βαμμένες, αλλά και σε ξύλινες και μεταλλικές 
επιφάνειες κατάλληλα προετοιμασμένες, όπως ξύλινες πόρτες, παλαιά έπιπλα κ.ά.
Η εξαιρετική πλαστικότητα και η ισχυρή του πρόσφυση, ‘επιτρέπει’ την εφαρμογή ακόμα και 
σε πλήθος κατασκευών, όπως πάγκοι, καναπέδες, τραπέζια, κρεβάτια, τζάκια, κολόνες κ.ά.
Χρώμα: λευκό.
Κατανάλωση: 1kg/2-3m², στις κατάλληλα προετοιμασμένες επιφάνειες.

1kg
(ΣΣΒΙ01)

6 7,50 7,50

5kg
(ΣΣΒΙ05)

- 6,00 30,00

Δ O Σ Ο Μ Ε Τ Ρ Ι Κ Ο  Σ Υ Σ Τ Η Μ Α  Δ Η Μ Ι Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ  Α Π Ο Χ Ρ Ω Σ Ε Ω Ν

DECO LIQUID GLASS
Ρητίνη υγρού γυαλιού
Διάφανη εποξειδική ρητίνη 2 συστατικών, χωρίς διαλύτες. Λόγω της μορφής του 
(υγρό γυαλί) είναι ιδανικό για να εφαρμοστεί είτε ως υλικό χύτευσης είτε ως υλικό 
επίστρωσης σε πληθώρα υποστρωμάτων. Η πιο διαδεδομένη εφαρμογή του αφορά 
στον ‘εγκλωβισμό - εγκιβωτισμό’ υλικών, όπως βότσαλα, κοχύλια, άμμο θαλάσσης, 
φύλλα, λουλούδια, πεταλούδες, όσπρια, ξηροί καρποί, διακοσμητικά ξύλα, καπλαμάδες, 
φωτογραφίες, χαρτονομίσματα, κέρματα κλπ. Μία άλλη εφαρμογή αφορά διαφανείς ή 
και έγχρωμες επικαλύψεις σε τσιμεντοειδή δάπεδα ή πατητές τσιμεντοκονίες. 
Δεκάδες εφαρμογές στο διαδίκτυο με υψηλό διακοσμητικό ενδιαφέρον και  εξαιρετική 
ευκολία εφαρμογής, βοηθούν στο να δημιουργήσουμε μοναδικές κατασκευές με τη 
σφραγίδα και το προσωπικό αισθητικό μας αποτύπωμα.
Εξαιρετικό για την προστασία τεχνοτροπιών που έχουν δημιουργηθεί μέσω του 
 συστήματος τεχνοτροπίας 3D COLLECTION SYSTEM, σε δάπεδα ή τοίχους, ιδιαίτερα 
σε μεγάλες επιφάνειες.
Kατατάσσεται ως SR-B2,0-AR0,5-IR4 σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 13813.
Κατανάλωση:  • Ως υλικό χύτευσης: 1kg/m²/mm πάχους στρώσης. Ενδεικτικά, για 
ένα καπάκι τραπεζιού με διάμετρο 70cm και πάχος 4cm θα χρειαστούν περίπου 15kg 
DECO LI UID GLASS.
• Ως επίστρωση ή βερνίκι: Περίπου 200gr/m² ανά στρώση, στις κατάλληλα προετοι-
μασμένες επιφάνειες, ανάλογα με την απορροφητικότητά τους.

375gr
(Α+Β)  

(240gr+135gr)
(ΝΤΕΚΛΙΓ375)

12 - 9,66
 

3kg
(Α+Β)  

(1.930gr+1.070gr) 
(ΝΤΕΚΛΙΓ03)

- 21,40 64,20 

5kg
(Α+Β)  

(3.217gr+1.783gr) 
(ΝΤΕΚΛΙΓ05)

- 20,00 100,00 Δ O Σ Ο Μ Ε Τ Ρ Ι Κ Ο  Σ Υ Σ Τ Η Μ Α  Δ Η Μ Ι Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ  Α Π Ο Χ Ρ Ω Σ Ε Ω Ν
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6.2  Τεχνοτροπίες

KAT ΓΟΡΙΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ: E

DECOFIN AQUA
Ακρυλικό ματ βερνίκι νερού για τεχνοτροπίες σε κάθετες επιφάνειες
Ακρυλικό, διάφανο, ματ βερνίκι βάσεως νερού, κατάλληλο για εσωτερική χρήση.  
Διακοσμεί και προστατεύει εσωτερικές κάθετες επιφάνειες που έχουν διακοσμηθεί με 
χρώματα, πατητή τσιμεντοκονία DS-250, DS-252 LEX ή DS-256 LEX EL ET, πατητή 
σε μορφή πάστας DS-258 DECO MICRO LEX, διακοσμητικό τσιμεντοκονίαμα DS-259 
DECO MICRO RESIN, καθώς και στόκους τεχνοτροπίας όπως είναι το MATIZ S cc  
D c ra i  της DUROSTICK. Διαυγές, αναδεικνύει τις διακοσμημένες επιφάνειες, 
τους δίνει βάθος, χωρίς να επηρεάζει τις αποχρώσεις τους, τις προστατεύει από την 
καθημερινή χρήση των χώρων και διευκολύνει τον καθαρισμό τους με ήπια οικιακά 
καθαριστικά. οσμο, υδατοδιαλυτό, δεν κιτρινίζει ούτε ξεφλουδίζει.     
Χρώμα: λευκό (γίνεται διάφανο όταν στεγνώσει).
Κατανάλωση: 1l /12-13m2 ανά στρώση, ανάλογα με την απορροφητικότητα της 
επιφάνειας.

750ml
(ΝΤΕΚΦΑ75)

12 9,80

ΠΡΟΪΟΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
(Κωδικός)

ΤΕΜ./
ΚΙΒ.

€/ΣΥΣΚ.

MATIZ Stucco Decorati o
Στόκος τεχνοτροπίας σε μορφή πούδρας
Λεπτόκοκκο, πολυμερικό, λευκό κονίαμα, κατάλληλο για τη δημιουργία τεχνοτροπιών 
σε κάθε εσωτερική οικοδομική επιφάνεια. Τοίχοι και ταβάνια από σοβά, μπετόν, 
γυψοσανίδες, τσιμεντοσανίδες, πορομπετόν, αλλά και ξύλινες επιφάνειες κατάλ-
ληλα προετοιμασμένες, είναι ιδανικά υποστρώματα για να διακοσμηθούν με MATIZ 
S cc  D c ra i .
Προσφύεται ισχυρά σε κατάλληλα προετοιμασμένες επιφάνειες, δουλεύεται με 
χαρακτηριστική ευκολία, απλώνει θαυμάσια και δίνει τη δυνατότητα στον καλλιτέχνη 
εφαρμοστή να ‘παίξει’ μαζί του έως ότου επιτύχει το επιθυμητό αποτέλεσμα.
Τ  MATIZ S cc  D c ra i , είναι ανθεκτικό στην καθημερινή χρήση των χώρων, 
δεν ‘σκάει’ και δεν ρηγματώνει, ενώ μπορεί να εφαρμοστεί σε ήδη βαμμένες ή και 
άβαφες επιφάνειες.
Η λευκή του απόχρωση, αποτελεί τη βάση δημιουργίας πλούσιας γκάμας αποχρώσεων, 
μέσω του Δοσομετρικού Συστήματος DUROCOLOR της DUROSTICK. Το σύστημα 
DUROCOLOR, αποτελεί ται από δοσομετρικές σύριγγες σε 20 βασικές χρωστικές 
που κάθε σταγόνα τους μπορεί να δημιουργήσει μοναδικές αποχρώσεις. 
Κατατάσσεται στην κατηγορία GP: CS II/WΟ κατά EN 998-1.
Χρώμα: λευκό.
Κατανάλωση: Περίπου 1,1kg/m2/mm πάχους στρώσης.

10kg
(ΜΑΤΣ10)

2,40 24,00

ΠΡΟΪΟΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
(Κωδικός)

€/kg €/ΣΥΣΚ.

Λεπτόκοκκο, πολυμερικό, λευκό κονίαμα, κατάλληλο για τη δημιουργία τεχνοτροπιών 
σε κάθε εσωτερική οικοδομική επιφάνεια. 
γυψοσανίδες, τσιμεντοσανίδες, πορομπετόν, αλλά και ξύλινες επιφάνειες κατάλ
ληλα προετοιμασμένες, είναι ιδανικά υποστρώματα για να διακοσμηθούν με MATIZ 
S cc  D c ra i .
Προσφύεται ισχυρά σε κατάλληλα προετοιμασμένες επιφάνειες, δουλεύεται με 
χαρακτηριστική ευκολία, απλώνει θαυμάσια και δίνει τη δυνατότητα στον καλλιτέχνη 
εφαρμοστή να ‘παίξει’ μαζί του έως ότου επιτύχει το επιθυμητό
Τ  MATIZ S cc  D c ra i , είναι ανθεκτικό στην καθημερινή χρήση των χώρων, 
δεν ‘σκάει’ και δεν ρηγματώνει, ενώ μπορεί να εφαρμοστεί σε ήδη βαμμένες ή και 
άβαφες επιφάνειες.

Δ O Σ Ο Μ Ε Τ Ρ Ι Κ Ο  Σ Υ Σ Τ Η Μ Α  Δ Η Μ Ι Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ  Α Π Ο Χ Ρ Ω Σ Ε Ω Ν
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6.3  Υποστρώματα βαφής για σοβά, μπετόν, ξηρά δόμηση

ΠΡΟΪΟΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

(Κωδικός)
ΤΕΜ./
ΚΙΒ.

€/lt €/ΣΥΣΚ.

DUROSTICK ΑΣΤΑΡΙ ΔΙΑΛΥΤΟΥ
Σταθεροποιητής για σοβά, μπετόν,  
γυψοσανίδες & τσιμεντοσανίδες
Διάφανο, διαπνέον, αδιαβροχοποιητικό, ακρυλικό αστάρι σταθε ροποίησης υποστρωμάτων. 
Εμφα νίζει ισχυρή πρόσφυση και υψηλή διεισδυτική ικανότητα. Απαραίτητο για τοιχοποιίες 
από σοβά, μπετόν, γυψοσανίδα, τσιμεντοσανίδα, σπατουλαριστούς τοίχους, τουβλίνες, 
ασβέστη. Αυξάνει την απόδοση και την αντοχή σε πλαστικά, ακρυλικά χρώματα και r li . 
Διασφαλίζει άριστη πρόσφυση σε ακρυλικά ελαστομερή στεγανωτικά όπως είναι το 
N 39, το DS-220 και το TEC NOPROO , αλλά και σε πολυουρεθανικά όπως είναι το 

YDROSTOP-PU της DUROSTICK. Στεγνώνει γρήγορα και δεν προκαλεί κιτρινίσματα 
στα χρώματα όπως το λινέλαιο. Είναι κατάλληλο για εσωτερική και εξωτερική χρήση.
Χρώμα: διάφανο.
Απόδοση: • Για τοίχους: περίπου 13-15m²/l  ανά στρώση. 
• Για ταράτσες: περίπου 9-11m²/l  ανά στρώση. 
Aνάλογα με την απορροφητικότητα της επιφάνειας και την αραίωση.

1lt
(ΣΣΑΔ01)

12 6,00 6,00

4lt
(ΣΣΑΔ04)

6 5,50 22,00

15lt
(ΣΣΑΔ15)

- 5,24 78,60

DUROSTICK No40 A  ΥΛΗ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ 
Αστάρι εσωτερικής χρήσης
Βινυλικό, υδατοδιαλυτό, ελαστικό αστάρι εσωτερικής χρήσης. Σταθεροποιεί τις 
πορώδεις επιφάνειες που πρόκει ται να βαφούν και τις προετοιμάζει κα τάλληλα, 
αυξάνοντας την πρόσφυση πλαστικών και ακρυλικών χρωμάτων. Εφαρμόζεται σε 
εσωτερικές οικοδομι κές επιφάνειες από σοβά, νοβοπάν και σπατουλαριστούς τοίχους. 
Χρώμα: λευκό (γίνεται διάφανο όταν στεγνώσει).
Απόδοση: περίπου 12-15m²/l , ανάλογα με την απορροφητικότητα και την αραίωση, 
στις κατάλληλα προετοιμασμένες επιφάνειες.

750ml
(ΣΣΥΑ75)

12 - 3,30

3lt
(ΣΣΥΑ03)

- 3,92 11,76

25lt
(ΣΣΥΑ25)

- 2,85 71,25

DUROSTICK ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΑΣΤΑΡΙ 100
Υδατοδιαλυτό, ακρυλικό αστάρι υψηλής απόδοσης, με ισχυρή πρόσφυση και αντοχή 
σε αλ καλικές επιφάνειες. Σταθεροποιεί τις νέες προς βαφή επιφάνειες και μει-
ώνει την απορρο φητικότητά τους, αυξάνοντας έτσι την απόδοση των χρωμάτων 
και διπλασιά ζοντας τον χρόνο ζωής τους. Εφαρμόζεται σε τοιχοποιίες από σο βά, 
μπετόν, καθώς και σε σπατουλα ρισμένες επιφάνειες με τσιμεντοει δείς στόκους.  
Είναι κατάλληλο για εσωτερική και εξωτερική χρήση.
Χρώμα: λευκό (γίνεται διάφανο όταν στεγνώσει).
Απόδοση: περίπου 10-15m²/l , ανάλογα με την απορροφητικότητα και την αραίωση, 
στις κατάλληλα προετοιμασμένες επιφάνειες.

750ml
(ΣΣΑΑ75)

12 - 4,00
 

3lt
(ΣΣΑΑ03)

- 4,55 13,65

10lt
(ΣΣΑΑ10)

- 4,05 40,50

DUROSTICK AQUAFIX
Μικρομοριακός σταθεροποιητής
για τοίχους, ταράτσες & γυψοσανίδες
Ακρυλικό, μικρομοριακό αστάρι χωρίς διαλύτες, με υψηλή διεισδυτική ικανότητα.  
Δημιουργεί τις κατάλληλες συνθήκες πρόσφυσης σε πορώδεις, εύθρυπτες και μη 
επιφάνειες που πρόκειται να βαφούν με χρώματα, να επαλειφθούν με ελαστομερή 
στεγανωτικά, ακρυλικά ή τσιμεντοειδή και κόλλες πλακιδίων. 
Ιδανικό και ως αστάρι πριν την εφαρμογή των βερνικιών προστασίας των πατητών 
τσιμεντοκονιών. Διατηρεί και προστατεύει την απόχρωσή τους.
Χρώμα: γαλάζιο απαλό (γίνεται διάφανο όταν στεγνώσει).
Απόδοση: περίπου 10-15m2/l  ανά στρώση, ανάλογα με την απορροφητικότητα της 
επιφάνειας και την αραίωση.

1lt
(ΣΣΑΚ01)

15 5,20 5,20

5lt
(ΣΣΑΚ05)

- 4,70 23,50

20lt
(ΣΣΑΚ20)

- 3,57 71,40

KAT ΓΟΡΙΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ: Α

Σταθεροποιητής για σοβά, μπετόν, 
γυψοσανίδες & τσιμεντοσανίδες
Διάφανο, διαπνέον, αδιαβροχοποιητικό, ακρυλικό αστάρι σταθε
Εμφα
από σοβά, μπετόν, γυψοσανίδα, τσιμεντοσανίδα, σπατουλαριστούς τοίχους, τουβλίνες, 
ασβέστη. Αυξάνει την απόδοση και την αντοχή σε πλαστικά, ακρυλικά χρώματα και r li . 
Διασφαλίζει άριστη πρόσφυση σε ακρυλικά ελαστομερή στεγανωτικά όπως είναι το 
N 39, το DS-220 και το TEC NOPROO , αλλά και σε πολυουρεθανικά όπως είναι το 

YDROSTOP-PU της DUROSTICK. Στεγνώνει γρήγορα και δεν προκαλεί κιτρινίσματα 
στα χρώματα όπως το λινέλαιο. Είναι κατάλληλο για εσωτερική και
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Xρωµατίστε, διασκεδάστε, επιλέξτε σωστά! 
Αποκτήστε τη δική σας εµπειρία χρωµατίζοντας επιφάνειες.  
Συνδυάστε χρώµατα και αποχρώσεις.  
Περάστε τον χρόνο σας ευχάριστα και δηµιουργικά.  
Πειραµατιστείτε µε χρώµατα και συνδυασµούς  
στον δικό σας χώρο! Ταιριάξτε τα µε την επίπλωση, 
τα χαλιά και τις κουρτίνες.

Η εφαρµογή διατίθεται σε 
λογισµικό ANDROID & iOS  

στο PLAY STORE και  
APP STORE αντίστοιχα.

COLORS by DUROSTICK, ΚΑΝΤΕ ΤΟ ΤΩΡΑ!  

•Χρωµατίστε επιφάνειες ζωντανά ή σε στατικές φωτογραφίες. 
•Επιλέξτε συνδυασµούς χρωµάτων.  
•Αποθηκεύστε τις επιλογές σας.  
•∆είτε προϊόντα.  
•Παρακολουθήστε videos εφαρµογών.  
•Βρείτε σηµεία πώλησης χρωµάτων DUROSTICK.  
•Επικοινωνήστε µε την DUROSTICK. 

Xρωµατίστε, διασκεδάστε, επιλέξτε σωστά! 

Η εφαρµογή που πρέπει 
να βρίσκεται σε κάθε κινητό!

Κατεβάστε την εφαρµογή
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τα χρώµατα      του τόπου µας !                                                                                   τα χρώµατατα χρώµατα



Η DUROSTICK, υπερήφανα παρουσιάζει, τα χρώµατα του τόπου µας!

100% Ελληνικά, 100% Ακρυλικά, γεννήθηκαν για να προστατεύσουν  
εξωτερικές αλλά και εσωτερικές επιφάνειες από σοβά, µπετόν, 
γυψοσανίδα, τσιµεντοσανίδα.

Mελετηµένα και προσανατολισµένα στο ιδιαίτερο κλίµα της πατρίδας 
µας, ανταπεξέρχονται µε επιτυχία στην έντονη ηλιοφάνεια, τη διαρκή 
υγρασία και το πέρασµα του χρόνου.

Αγαπήθηκαν από την πρώτη ηµέρα της κυκλοφορίας τους 
και ήρθαν για να προσφέρουν δυναµικές πωλήσεις και στο 
δικό σας κατάστηµα.

Ζητήστε τα  
τώρα! 

τα χρώµατα      του τόπου µας !                                                                                   

XΡΩΜΑΤΙΣΤΕ TA
Bάσεις PAL και DARK

AΓΟΡΑΣΤΕ ΤΑ 
3lt  µε τιµή 24,30€,  
10lt  µε τιµή 73,50€ (λευκό & PAL)

3lt  µε τιµή 21,60€,  
10lt  µε τιµή 66,20€ (DARK)

σε 
εκατοντάδες
 αποχρώσεις!
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6.4  Ακρυλικά χρώματα για σοβά, μπετόν, ξηρά δόμηση

WALL PRO NANO PAINT
Αυτοκαθαριζόμενο σιλικονούχο χρώμα
για σοβά & μπετόν 
Ακρυλικό σιλικονούχο χρώμα, κορυφαίας ποιότητας, για εξωτερική χρήση, ανθεκτικό 
στις ακραίες καιρικές συνθήκες. Δεν σαπωνοποιείται.
Δεν απορροφά ατμοσφαιρικούς ρύπους προερχόμενους από οξείδια όπως του αζώ-
του, του θείου και του άνθρακα, τη λασποβροχή, την αιθάλη από τις καμινάδες, καθώς 
αναπτύσσει άμεσα μία φωτοκαταλυτική δράση αποδόμησης του ρύπου, με αποτέλε-
σμα τη μακροχρόνια προστασία των εξωτερικών επιφανειών σε βιομηχανικό ή μολυ-
σμένο αστικό περιβάλλον από τις διάφορες ρυπογόνες ουσίες. Υδρατμοπερατό αλλά 
όχι υδατοπερατό, ‘εμποδίζει’ την είσοδο υγρασίας από το εξωτερικό περιβάλλον προς 
το εσωτερικό, δημιουργώντας έτσι ένα ισχυρό φράγμα προστασίας της τοιχοποιίας.
Αποτελεί ιδανική επιλογή για ανακαίνιση και αναπαλαίωση όψεων κτιρίων διατηρη-
τέων, νεοκλασικών, αρχοντικών, χωρίς να αλλοιώνει τον χαρακτήρα και την αρχιτε-
κτονική τους. 
Παρουσιάζει μεγάλη αντί σταση στο λέκιασμα των επιφανειών όπου εφαρμόζεται και 
διατηρεί τις εξωτερικές επιφάνειες καθαρές για μεγάλο χρονικό διάστημα, μειώνο-
ντας εντυπωσιακά τον χρόνο επανα βαφής τους.
Λευκό, μπορεί να χρωματιστεί με το Δοσομετρικό Σύστημα Δημιουργίας 
Αποχρώσεων DUROCOLOR σε 120 αποχρώσεις.
Απόδοση: περίπου 10,5-12m²/l  ανά στρώση, ανάλογα με την υφή, την απορροφητικότητα 
της επιφάνειας και τη μέθοδο εφαρμογής.

3lt
(ΝΤΝΠΓ03)

120 31,05
 

10lt
(ΝΤΝΠΓ10)

48 92,50
 

THERMOELASTIC COLOUR
Θερμοκεραμικό ενεργειακό χρώμα
Ελαστομερές, κορυφαίας ποιότητας, ακρυλικό ‘ υχρό’ χρώμα χαμηλής θερμικής 
αγωγιμότητας και υψηλής ανακλαστικότητας. Πιστοποιημένο από το Πανεπιστήμιο 
Αθηνών (Τμήμα Φυσικής, Τομέας Φυσικής Εφαρμογών), ως ενεργειακό θερμοκερα-
μικό χρώμα για εξωτερικές τοιχοποιίες. 
Προσφέρει υψηλή υδρατμοπερατότητα. Θερμοπροστατεύει, στεγανοποιεί και διακο-
σμεί κάθετες εξωτερικές νέες ή ήδη βαμμένες οικοδομικές επιφάνειες από σοβά, 
μπετόν, τσιμεντοσανίδες, προκατασκευασμένα δομικά στοιχεία κ.ά.
Γεφυρώνει άριστα τριχοειδείς ρωγμές. Δεν σαπωνοποιείται. Διατηρεί την ελαστικό-
τητά του από -20°C έως +80°C. 
Παρουσιάζει εκπληκτική αντοχή στις απότομες μεταβολές της θερμοκρασίας. 
 Διακρίνεται για τη διαχρονική του λευκότητα και την υψηλή του καλυπτικότητα. 
 Λειτουργεί ως αντλία αφύγρανσης, συμβάλλοντας σημαντικά στη μείωση της υγρα-
σίας της τοιχοποιίας.
Σε συνδυασμό με το στεγανωτικό ταρατσών DS-220 μειώνει την κατανάλωση ενέρ-
γειας για θέρμανση ή δροσισμό έως και 30% και τη θερμοκρασία τους θερινούς  μήνες 
έως και 20%.
Λευκό, μπορεί να χρωματιστεί με το Δοσομετρικό Σύστημα Δημιουργίας 
Αποχρώσεων DUROCOLOR σε 120 αποχρώσεις.
Απόδοση: περίπου 10-12m²/l  ανά στρώση, ανάλογα με την υφή, την απορροφητικότητα 
της επιφάνειας και τη μέθοδο εφαρμογής.

SRI: 115  /  SR: 91%  /  e: 0,82

3lt
(ΧΡΘΕΟ3)

120 30,45
 

10lt
(ΧΡΘΕ10)

48 93,50
 

KAT ΓΟΡΙΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ: Δ

ΠΡΟΪΟΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
(Κωδικός)

ΤΕΜ./
Ε. ΠΑΛ.

€/ΣΥΣΚ.
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6.4  Ακρυλικά χρώματα για σοβά, μπετόν, ξηρά δόμηση

KAT ΓΟΡΙΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ: Δ

SUPER FLOOR PU
Υβριδικό, Πολυουρεθανικό - Aκρυλικό χρώμα δαπέδων
Υψηλής αντοχής υδατοδιαλυτό, υβριδικό, πολυουρεθανικό - ακρυλικό χρώμα ενός συστατικού. Διακρίνεται για την ισχυ-
ρή του πρόσφυση σε κάθε ορυκτό υπόστρωμα, τη μεγάλη του καλυπτικότητα και την εξαιρετική αντοχή του στις δυσμε-
νείς καιρικές συνθήκες και την U  ακτινοβολία. Σχηματίζει μία αδιαπέραστη μεμβράνη προστασίας από το νερό, αλλά και 
από την τριβή που προκαλείται από τη διέλευση πεζών και οχημάτων.
Είναι ιδανικό για προστασία και διακόσμηση σε τσιμεντένια δάπεδα, τσιμεντοκολόνες, τσιμεντόπλακες, σκάλες, πλακό-
στρωτα, πεζοδρόμια κ.ά., αλλά και κτισμάτων που εκτίθενται σε εκνεφώματα από τη θάλασσα. 
Η επιλογή της λευκής απόχρωσής του για την κάλυψη αρμών σε πλακόστρωτα δάπεδα, σκαλοπάτια και άκρες πεζοδρο-
μίων, δημιουργεί μία μοναδική αισθητικά εικόνα παραδοσιακής Κυκλαδίτικης τεχνοτροπίας. 
Συμμετέχει στο σύστημα προστασίας και βαφής γηπέδων (dB BLOCK + SUPER FLOOR PU). Εφαρμόζεται σε κλειστά 
και ανοιχτά γήπεδα, όπως γήπεδα μπάσκετ, βόλεϊ, χάντμπολ, ιδιωτικών και δημόσιων χώρων, σχολείων, ξενοδοχείων 
κλπ.,  διασφαλίζοντας σε μεγάλο βαθμό την ασφάλεια των αθλητών και την άνεση κατά τη διάρκεια των αθλητικών δρα-
στηριοτήτων. Η ιδιαιτερότητα του συστήματος έγκειται στην εφαρμογή τριών συνολικά στρώσεων (μία B BLOCK και 
δύο SUPER LOOR PU), με αποτέλεσμα τη δημιουργία ενός δαπέδου ελαστικού, στεγανού, ανθεκτικού στην καθημερι-
νή χρήση και την τριβή. 
Απόδοση: περίπου 8-10m2/l  ανά στρώση, ανάλογα με την υφή, την απορροφητικότητα της επιφάνειας και τη μέθοδο 
εφαρμογής. 

ΠΡΟΪΟΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΠΟΧΡΩΣΗ ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΣΚΕΥΣΙΑ
ΤΕΜ./
ΚΙΒ.

ΤΕΜ./
Ε. ΠΑΛ.

€/
ΣΥΣΚ.

Λευκό

(ΧΡΣΦΠΛΕ75) 750ml 12 - 9,70 

(ΧΡΣΦΠΛΕ03) 3lt - 100 31,50 

(ΧΡΣΦΠΛΕ10) 10lt - 48 97,00 

Πράσινο
(ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ)

(ΧΡΣΦΠΠΡ75) 750ml 12 - 9,70 

(ΧΡΣΦΠΠΡ03) 3lt - 100 31,50 

(ΧΡΣΦΠΠΡ10) 10lt - 48 97,00 

ΑΠΟΧΡΩΣΗ ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΣΚΕΥΣΙΑ
ΤΕΜ./
ΚΙΒ.

ΤΕΜ./
Ε. ΠΑΛ.

€/
ΣΥΣΚ.

Κεραμιδί
(ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ)

(ΧΡΣΦΠΚΕ75) 750ml 12 - 9,70 

(ΧΡΣΦΠΚΕ03) 3lt - 100 31,50 

(ΧΡΣΦΠΚΕ10) 10lt - 48 97,00 

Γκρι

(ΧΡΣΦΠΓΚ75) 750ml 12 - 9,70 

(ΧΡΣΦΠΓΚ03) 3lt - 100 31,50 

(ΧΡΣΦΠΓΚ10) 10lt - 48 97,00 

Διατίθεται και σε εκατοντάδες αποχρώσεις μέσω του συστήματος COLOR COLLECTION (ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα προϊόντα που επισημαίνονται ως (ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ), διατίθενται εντός τριών (3) ημερών από τη λήψη της παραγγελίας.
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6. ΥΠΟΣΤΡΩ ΑΤΑ  ΡΩ ΑΤΑ

6.4  Ακρυλικά χρώματα για σοβά, μπετόν, ξηρά δόμηση

DUROSTICK 10 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ
100  Ακρυλικό χρώμα
Ακρυλικό χρώμα κορυφαίας ποιότητας, για ‘υψηλών απαιτήσεων’ εφαρμογές, 
 εσωτερικής και εξωτερικής χρήσης. Είναι ανθεκτικό στις δυσμενείς καιρικές  συνθήκες 
και τους ατμοσφαιρικούς ρύπους. Δουλεύεται εύκολα, έχει μεγάλη καλυπτικότητα, 
 ισχυρή πρόσφυση και δεν σαπωνοποιείται. Είναι ιδανικό για κάθε νέα ή ήδη βαμμένη 
εξωτερική επιφάνεια από σοβά, μπε τόν, τσιμεντοσανίδα κ.ά., ακόμη και σε κτίσματα 
δίπλα στη θάλασσα. Επίσης, κατάλληλο για εσωτερικές επιφάνειες από μπετόν, σοβά, 
γυ ψοσανίδα και γενικά χώρους όπου απαιτείται συχνός καθαρισμός των επιφανειών, 
όπως παιδικά δωμάτια, χώροι εκτεθειμένοι στη νικοτίνη, δη μόσια και ιδιωτικά γρα-
φεία, καθώς και νοσοκομεία, χώροι εστίασης κ.ά. 
Λευκό, μπορεί να χρωματιστεί με το Δοσομετρικό Σύστημα Δημιουργίας 
Αποχρώσεων DUROCOLOR σε 120 αποχρώσεις.
Απόδοση: περίπου 10-12m²/l  ανά στρώση, ανάλογα με την υφή, την απορροφητικότητα 
της επιφάνειας και τη μέθοδο εφαρμογής.

SRI: 114  /  SR: 90%  /  e: 0,84

750ml
(ΧΡΑΧ01) 12 - 6,90

 

3lt
(ΧΡΑΧ05) - 120 27,00

 

10lt
(ΧΡΑΧ15) - 48 77,00

 

KAT ΓΟΡΙΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ: Δ

ΠΡΟΪΟΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
(Κωδικός)

ΤΕΜ./
ΚΙΒ.

ΤΕΜ./
Ε. ΠΑΛ.

€/ΣΥΣΚ.

D-80 HYDROSTOP elastic
Στεγανωτικό ελαστομερές χρώμα
Κορυφαίας ποιότητας ελαστομερές στεγανωτικό και χρώμα μαζί, κατάλληλο για 
 χρήση σε εξωτερικές κάθετες επιφάνειες - τοίχους.
Εφαρμόζεται σε νέες ή ήδη βαμμένες επιφάνειες, καλύπτει τριχοειδή και 
 μικρορωγμές και ‘εμποδίζει’ την επανεμφάνισή τους. Θωρακίζει τις επιφάνειες παρα-
μένοντας ελαστικό (από -20°C έως +80°C) και εξαιρετικά ανθεκτικό στις απότομες 
θερμοκρασιακές μεταβολές, την έντονη ηλιοφάνεια, τη διαρκή υγρασία (δεν σαπω-
νοποιείται), το χιόνι και τον παγετό, σε αστικό, ορεινό ή παραθαλάσσιο περιβάλλον.
Με υψηλή λευκότητα και μεγάλη καλυπτικότητα, χαρίζει διαχρονικά, άψογα  φινιρισμένες 
τελικές επιφάνειες, χωρίς να χρειάζεται επαναβαφή με άλλο  ακρυλικό χρώμα. 
Λευκό, μπορεί να χρωματιστεί με το Δοσομετρικό Σύστημα Δημιουργίας  Αποχρώσεων 
DUROCOLOR σε 120 αποχρώσεις.
Απόδοση: περίπου 10-13m²/l  ανά στρώση, ανάλογα με την υφή, την απορροφητικότητα 
της επιφάνειας και τη μέθοδο εφαρμογής.

3lt
(NT8005) - 120 28,80

 

10lt
(NT8015) - 48 85,00

 

DUROSTICK DUROPAINT-PU
Υβριδικό, Ακρυλικό - Πολυουρεθανικό χρώμα
Υψηλής ποιότητας ακρυλικό - πολυουρεθανικό χρώμα νέας τεχνολογίας. Διακρίνεται 
για την ισχυρή του πρόσφυση σε νέο ή παλαιό υπόστρωμα, τη μεγάλη καλυπτικότητα 
και υδρατμοπερατότητά του. Σχηματίζει μία αδιαπέραστη από το νερό μεμβράνη που 
διατηρεί την ελαστικότητά της από -20°C έως και +80°C. Δεν σαπωνοποιείται και 
λειτουργεί ως αποτελεσματικό φράγμα ενανθράκωσης. Έχει εξαιρετική αντοχή στις 
δυσμενείς καιρικές συνθήκες και την U  ακτινοβολία. Είναι ιδανικό για κάθε είδους 
εξωτερική ή εσωτερική επιφάνεια από μπετόν, σοβά, τσιμεντοσανίδα, γυψοσανίδα, σε 
επιφάνειες που υπόκεινται σε συχνό καθαρισμό, καθώς έχει υψηλή αντοχή στο πλύ-
σιμο (δεκαπλάσια από τα συνήθη ακρυλικά χρώματα), χωρίς να γαλακτωματοποιείται. 
Διασφαλίζει μοναδική αντοχή σε κτίσματα σε παραθαλάσσιες και ορεινές περιοχές.
Πιστοποιημένο ‘ υχρό’ χρώμα από το Πανεπιστήμιο Αθηνών, ως ακρυλικό, πολυουρε-
θανικό χρώμα για εξωτερικές επιφάνειες. 
Χρωματίζεται σε όλες τις PAL (αποχρώσεις) μέσω του Συστήματος Δημιουργίας  
Αποχρώσεων COLOR COLLECTION της DUROSTICK.
Χρωματίζεται επίσης και σε 120 αποχρώσεις χρωματολογίου DUROCOLOR.
Απόδοση: περίπου 10-12m²/l  ανά στρώση, ανάλογα με την υφή, την απορροφητικότητα 
της επιφάνειας και τη μέθοδο εφαρμογής.

SRI: 108  /  SR: 86%  /  e: 0,84

750ml
(ΝΤΠΠ01)

12 - 9,70
 

3lt
(ΝΤΠΠ03)

- 120 30,75
 

10lt
(ΝΤΠΠ10)

- 48 97,40
 

D-80 HYDROSTOP elastic
Στεγανωτικό ελαστομερές χρώμα
Κορυφαίας ποιότητας ελαστομερές στεγανωτικό και χρώμα μαζί, κατάλληλο για 
χρήση σε εξωτερικές κάθετες επιφάνειες - τοίχους.
Εφαρμόζεται σε νέες ή ήδη βαμμένες επιφάνειες, καλύπτει τριχοειδή και 
μικρορωγμές και ‘εμποδίζει’ την επανεμφάνισή τους. Θωρακίζει τις επιφάνειες παρα
μένοντας ελαστικό (από -20°C έως +80°C) και εξαιρετικά ανθεκτικό στις απότομες 
θερμοκρασιακές μεταβολές, την έντονη ηλιοφάνεια, τη διαρκή υγρασία (δεν σαπω
νοποιείται), το χιόνι και τον παγετό, σε αστικό, ορεινό ή παραθαλάσσιο περιβάλλον.

DUROSTICK 10 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ
100  Ακρυλικό χρώμα
Ακρυλικό χρώμα κορυφαίας ποιότητας, για ‘υψηλών απαιτήσεων’ εφαρμογές, 
εσωτερικής και εξωτερικής χρήσης. Είναι ανθεκτικό στις δυσμενείς καιρικές 
και τους ατμοσφαιρικούς ρύπους. Δουλεύεται εύκολα, έχει μεγάλη καλυπτικότητα, 
ισχυρή 
εξωτερική επιφάνεια από σοβά, μπε
δίπλα στη θάλασσα. Επίσης, κατάλληλο για εσωτερικές επιφάνειες από μπετόν, σοβά, 
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KAT ΓΟΡΙΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ: Δ

DUROSTICK ΜΠΑΝΙΟ & ΚΟΥΖΙΝΑ
Ακρυλικό χρώμα για προστασία από μύκητες & μούχλα
Ακρυλικό χρώμα το οποίο δρα αποτελεσματικά σε χώρους με υγρασία, ανεπαρκή  
αερισμό, οροφές με ανεπαρκή μόνωση κ.ά.
Εχει ισχυρή πρόσφυση σε ήδη βαμμένες και νέες ασταρωμένες επιφάνειες, κορυ-
φαία καλυπτικότητα λεκέδων και στιγ μάτων και εξαιρετι κή αντοχή στους υδρατμούς 
και το συχνό πλύσιμο. Εφαρ μόζεται σε σοβά, μπετόν, γυψοσανίδα, σπατουλαριστούς 
τοίχους και ταβάνια. 
Λευκό, μπορεί να χρωματιστεί με το Δοσομετρικό Σύστημα Δημιουργίας 
Αποχρώσεων DUROCOLOR σε 120 αποχρώσεις.
Απόδοση: περίπου 11-13m²/l  ανά στρώση, ανάλογα με την υφή, την απορροφητικότητα 
της επιφάνειας και τη μέθοδο εφαρμογής.

750ml
(ΧΡΜΠΠΛ01) 12 - 6,50

 

3lt
(ΧΡΜΠΠΛ05) - 120 24,00

 

10lt
(ΧΡΜΠΠΛ15) - 48 70,00

 

6.4  Ακρυλικά χρώματα για σοβά, μπετόν, ξηρά δόμηση

ΠΡΟΪΟΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
(Κωδικός)

ΤΕΜ./
ΚΙΒ.

ΤΕΜ./
Ε. ΠΑΛ.

€/ΣΥΣΚ.

DUROSTICK ΤΣΙΜΕΝΤΟΧΡΩΜΑ
Ακρυλικό 100  για προστασία από μούχλα
Ακρυλικό χρώμα υψηλής αντοχής. Λόγω των ειδικών μυκητοκτόνων ουσιών που περιέ-
χονται στην σύνθεσή του, δύναται να προστατεύσει την επιφάνεια του φιλμ του χρώμα-
τος, καθώς δεν ευνοεί την ανάπτυξη μικροοργανισμών, μούχλας και άλγης, σε εξωτε-
ρικές επιφάνειες από μπετόν, σοβά, τσιμεντοσανίδα κλπ.  
Δι ακρίνεται για την ισχυρή του πρόσφυ ση, την υψηλή απόδοση και καλυπτικό τητά του.  
‘Επιτρέπει’ τη διαπνοή στις επιφάνειες όπου εφαρμόζεται, δίνοντας τη δυνατότητα 
στους υδρατμούς να διαφεύγουν. Διαθέτει υψηλές αντοχές στην αλκαλικότητα των 
επιφανειών και δεν σαπωνοποιείται.
Είναι ιδανικό για τη μακροχρόνια προστασία κτιρίων που εκτίθενται σε υγρασία, χιονο-
πτώσεις και αλμύρα της θάλασσας.
Το λευκό, μπορεί να χρωματιστεί με το Δοσομετρικό Σύστημα Δημιουργίας  
Αποχρώσεων DUROCOLOR σε 120 αποχρώσεις.
Απόδοση: περίπου 10-12m²/l  ανά στρώση, ανάλογα με την υφή, την απορροφητικότητα 
της επιφάνειας και τη μέθοδο εφαρμογής.

ΛΕΥΚΟ 
750ml

(ΧΡΑΝ01)
12 - 6,60

  

ΛΕΥΚΟ 
3lt

(ΧΡΑΝ05)
- 120 24,30

 

ΛΕΥΚΟ 
10lt

(ΧΡΑΝ15)
- 48 73,50

 

 ΓΚΡΙ 
750ml

(ΧΡΑΝΓΚ01)
12 - 6,60

 

ΓΚΡΙ 
3lt

(ΧΡΑΝΓΚ05)
- 120 24,30

 

ΓΚΡΙ 
10lt

(ΧΡΑΝΓΚ15)
- 48 73,50

 

DUROSTICK ΑΚΡΥΛΙΚΟ 100
Χρώμα υψηλών απαιτήσεων
Ακρυλικό χρώμα υδατικής διασποράς, κατάλληλο για εσωτερική, αλλά κυρίως για 
εξωτερική χρήση.
Διακρίνεται για την εξαιρετική του αντοχή στους ατμοσφαιρικούς ρύπους και τις  
δυσμενείς καιρικές συνθήκες. Δεν σαπωνοποιείται. Ελαττώνει την πιθανότητα  διάβρωσης 
της τοιχοποιίας και ενανθράκωσης του σκυροδέματος από διαλυμένα CO

2
 & SO

2
.

Διασφαλίζει υψηλή πρόσφυση, καλυπτικότητα και από δοση. Δουλεύεται εύκολα, 
στεγνώ νει γρήγορα και διατηρεί τη λευκότη τά του και τις αποχρώσεις του αναλ-
λοίωτες. ‘Επιτρέπει’ τη διαπνοή στις επιφάνειες όπου εφαρμόζεται, δίνοντας τη 
 δυνατότητα στους υδρατμούς να διαφεύγουν.
Είναι ιδανικό για την προστασία και τη διακόσμηση νέων ή ήδη βαμμένων επιφανειών 
από σοβά, μπετόν, τσιμεντοσανίδα, κατάλληλα προετοιμασμένα  προκατασκευασμένα 
δομικά στοιχεία κ.ά. Εσωτερικά, εφαρμόζεται σε χώρους όπου απαιτείται συχνός  
καθαρισμός, όπως παιδικά δωμάτια, χώροι εκτεθειμένοι στη νικοτίνη, δημόσια και ιδιω-
τικά γραφεία, νοσοκομεία, χώροι εστίασης κ.ά.
Το λευκό, μπορεί να χρωματιστεί με το Δοσομετρικό Σύστημα Δημιουργίας  
Αποχρώσεων DUROCOLOR σε 120 αποχρώσεις.
Απόδοση: περίπου 10-12m²/l  ανά στρώση, ανάλογα με την υφή, την απορροφητικότητα 
της επιφάνειας και τη μέθοδο εφαρμογής.

(*) SRI: 109  /  SR: 87%  /  e: 0,83
(*) Οι µετρήσεις αφορούν τη λευκή απόχρωση

ΛΕΥΚΟ 
750ml 

(ΧΡΑΛ01) 
12 - 6,60 

ΛΕΥΚΟ 
3lt

(ΧΡΑΛ05))
- 120 24,30

 

ΛΕΥΚΟ 
10lt

(ΧΡΑΛ15) 
- 48 73,50

 
ΚΕΡΑΜΙΔΙ 

750ml 
(ΧΡΑΚ01)

12 - 6,60

ΚΕΡΑΜΙΔΙ 
3lt

(ΧΡΑΚ05)
- 120 24,30

 
ΚΕΡΑΜΙΔΙ 

10lt
(ΧΡΑΚ15)

- 48 73,50
 

ΓΚΡΙ 
750ml

(ΧΡΑΓ01)
12 - 6,60

 
ΓΚΡΙ 
3lt

(ΧΡΑΓ05)
- 120 24,30

 
ΓΚΡΙ 
10lt

(ΧΡΑΓ15)
- 48 73,50

 

DUROSTICK ΤΣΙΜΕΝΤΟΧΡΩΜΑ
Ακρυλικό 100  για προστασία από μούχλα
Ακρυλικό χρώμα υψηλής αντοχής. Λόγω των ειδικών μυκητοκτόνων ουσιών που περιέ
χονται στην σύνθεσή του, δύναται να προστατεύσει την επιφάνεια του φιλμ του χρώμα
τος, καθώς δεν ευνοεί την ανάπτυξη μικροοργανισμών, μούχλας και άλγης, σε εξωτε
ρικές επιφάνειες από μπετόν, σοβά, τσιμεντοσανίδα κλπ.  
Διακρίνεται για την ισχυρή του πρόσφυ
‘Επιτρέπει’ τη διαπνοή στις επιφάνειες όπου εφαρμόζεται, δίνοντας τη δυνατότητα 
στους υδρατμούς να διαφεύγουν. Διαθέτει υψηλές αντοχές στην αλκαλικότητα των 
επιφανειών και δεν σαπωνοποιείται.

DUROSTICK ΑΚΡΥΛΙΚΟ 100
Χρώμα υψηλών απαιτήσεων
Ακρυλικό χρώμα υδατικής διασποράς, κατάλληλο για εσωτερική, αλλά κυρίως για 
εξωτερική χρήση.
Διακρίνεται για την εξαιρετική του αντοχή στους ατμοσφαιρικούς ρύπους και τις 
δυσμενείς καιρικές συνθήκες. Δεν σαπωνοποιείται. Ελαττώνει την πιθανότητα 
της τοιχοποιίας και ενανθράκωσης του σκυροδέματος από διαλυμένα CO
Διασφαλίζει υψηλή πρόσφυση, καλυπτικότητα και από
στεγνώ
λοίωτες. ‘Επιτρέπει’ τη διαπνοή στις επιφάνειες όπου εφαρμόζεται, δίνοντας τη 

DUROSTICK ΜΠΑΝΙΟ & ΚΟΥΖΙΝΑ
Ακρυλικό χρώμα για προστασία από μύκητες & μούχλα
Ακρυλικό χρώμα το οποίο δρα αποτελεσματικά σε χώρους με υγρασία, ανεπαρκή 
αερισμό, οροφές με ανεπαρκή μόνωση κ.ά.
Εχει ισχυρή πρόσφυση σε ήδη βαμμένες και νέες ασταρωμένες επιφάνειες, κορυ
φαία καλυπτικότητα λεκέδων και στιγ
και το συχνό πλύσιμο. Εφαρ
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6. ΥΠΟΣΤΡΩ ΑΤΑ  ΡΩ ΑΤΑ

6.4  Ακρυλικά χρώματα για σοβά, μπετόν, ξηρά δόμηση

KAT ΓΟΡΙΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ: Δ

ΠΡΟΪΟΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
(Κωδικός)

ΤΕΜ./
ΚΙΒ.

ΤΕΜ./
Ε. ΠΑΛ.

€/ΣΥΣΚ.

ROMIX ΑΚΡΥΛΙΚΟ 100
Για μπετόν & σοβά
Επαγγελματικό, οικονομικό, ακρυλικό χρώμα, εσωτερικής και εξωτερικής χρήσης, 
μεγάλης καλυπτικότητας και πρόσφυσης. Είναι κατάλληλο για νέες ή επαναβαφόμενες 
επιφάνειες από σοβά και μπετόν ή για πρώτες επιστρώσεις κάλυψης όταν θέλουμε αλλαγή 
απόχρωσης. Επίσης, προσφέρεται για φρεσκάρισμα σε χώρους που χρειάζονται συχνή συ-
ντήρηση, όπως σχολεία, δημό σια κτίρια, ξενοδοχεία, αλλά και για μεγάλα δημόσια ή ιδιω-
τικά έργα. Ιδανική λύση για επιφάνειες που λερώνονται συχνά από συνθήματα, gra i i κλπ. 
Λευκό, μπορεί να χρωματιστεί με το Δοσομετρικό Σύστημα Δημιουργίας 
Αποχρώσεων DUROCOLOR σε 120 αποχρώσεις.
Απόδοση: περίπου 9-12m²/l  ανά στρώση, ανάλογα με την υφή, την απορροφητικότητα 
της επιφάνειας και τη μέθοδο εφαρμογής.

750ml
(ΧΡΡΟ01)

12 - 4,50
 

3lt
(ΧΡΡΟ05)

- 100 16,20
 

9lt
(ΧΡΡΟ15)

- 48 43,70
 

6.5  Πλαστικά χρώματα για σοβά, μπετόν, ξηρά δόμηση

DUROSTICK EXTRA
Πλαστικό χρώμα υψηλής αντοχής
Πλαστικό χρώμα, χαμηλής οσμής, μεγάλης καλυπτικότητας και λευκότητας, με ισχυρή 
πρόσφυση. Δεν σαπωνοποιείται με το πλύσιμο και δεν ξεθωριάζουν με την πάροδο του 
χρόνου οι αποχρώσεις του. Είναι ιδανικό για την προστασία και τη διακόσμηση νέων ή 
ήδη βαμμένων επιφανειών από σοβά, μπετόν, τούβλα, γυψοσανί δα, σπατουλαριστές 
επιφάνειες κ.ά., σε χώρους που εκτίθενται σε ευρεία χρήση και μεγάλη καταπόνηση, 
όπως νοσοκομεία, ξενοδοχεία, γυμναστή ρια, σχολεία, παιδικά δωμάτια κ.ά. 
Λευκό, μπορεί να χρωματιστεί με το Δοσομετρικό Σύστημα Δημιουργίας 
Αποχρώσεων DUROCOLOR σε 120 αποχρώσεις.
Απόδοση: περίπου 11-13m²/l  ανά στρώση, ανάλογα με την υφή, την απορροφητικότητα 
της επιφάνειας και τη μέθοδο εφαρμογής.

750ml
(ΧΡΠΛ01)

12 - 5,25
 

3lt
(ΧΡΠΛ05)

- 120 20,10
 

10lt
(ΧΡΠΛ15)

- 48 58,80
 

DUROSTICK SUPER
Πλαστικό χρώμα πολυτελείας
Πλαστικό χρώμα, χαμηλής οσμής, υψηλής λευκότητας, καλυπτικότητας και πρόσφυσης. Δεν κι-
τρινίζει με την πάροδο του χρόνου, απλώνεται εύκολα χωρίς ματίσεις και στεγνώνει γρήγορα. 
Είναι ιδανικό για την προστασία και τη διακόσμηση νέων ή ήδη βαμμένων επιφανειών από σοβά, 
μπετόν, γυψοσανίδα, σπατου λαριστές επιφάνειες, νοβοπάν κ.ά., σε εσωτερικούς και εξωτε-
ρικούς χώ ρους. Δεν ξεθωριάζει και δεν σαπωνοποιείται από το καθημερινό πλύσιμο σε κοινό-
χρηστους χώρους, όπως νοσοκομεία, ξενοδοχεία, σχολεία, εστιατόρια, παιδικά δωμάτια κ.ά.
Λευκό, μπορεί να χρωματιστεί με το Δοσομετρικό Σύστημα Δημιουργίας 
Αποχρώσεων DUROCOLOR σε 120 αποχρώσεις.
Απόδοση: περίπου 11-13m²/l  ανά στρώση, ανάλογα με την υφή, την απορροφητικότητα 
της επιφάνειας και τη μέθοδο εφαρμογής.

750ml
(ΧΡΣΠ01)

12 - 5,70
 

3lt
(ΧΡΣΠ05)

- 120 21,00
 

10lt
(ΧΡΣΠ15)

- 48 62,00
 

SUPER ECO Oικολογικό πλαστικό χρώμα  
εσωτερικής & εξωτερικής χρήσης
Πιστοποιημένο οικολογικό πλαστικό χρώμα, άοσμο,ανθεκτικό στο συχνό πλύσιμο και 
τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες. Διασφαλίζει μεγάλη καλυ πτικότητα, απλώνει ομοι-
όμορφα δίνο ντας βελούδινη επιφάνεια. Έχει ισχυ ρή πρόσφυση και δεν πιτσιλάει κα-
τά την εφαρμογή του. Εγκεκριμένο από το ΑΣΑΟΣ και τον Οργανισμό Απονομής Οικο-
λογικών Σημάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη σύνθεσή του, η οποία δεν περιέ-
χει επικίνδυνες ουσίες, αμμωνία, φορμαλδε δη και αρωματικούς υδρογονάνθρακες. 
Είναι κατάλληλο για τη βαφή παιδικών δωματίων, παιδικών σταθμών, σχολείων, νοσο-
κομείων και γενικά για χώρους όπου απαιτείται αυστηρή υγιεινή.
Λευκό, μπορεί να χρωματιστεί με το Δοσομετρικό Σύστημα Δημιουργίας 
Αποχρώσεων DUROCOLOR σε 120 αποχρώσεις.
Απόδοση: περίπου 9,5-10,5m²/l  ανά στρώση, ανάλογα με την υφή, την απορροφητικό-
τητα της επιφάνειας και τη μέθοδο εφαρμογής.

750ml
(ΧΡΕΚ01)

12 - 5,70
 

3lt
(ΧΡΕΚ05)

- 100 21,00
 

10lt
(ΧΡΕΚ15)

- 48 62,00
 

6.5  Πλαστικά χρώματα για σοβά, μπετόν, ξηρά δόμηση

SUPER ECO 
εσωτερικής & εξωτερικής χρήσης
Πιστοποιημένο οικολογικό πλαστικό χρώμα, άοσμο,ανθεκτικό στο συχνό πλύσιμο και 
τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες. Διασφαλίζει μεγάλη καλυ
όμορφα δίνο
τά την εφαρμογή του. Εγκεκριμένο από το ΑΣΑΟΣ και τον Οργανισμό Απονομής Οικο
λογικών Σημάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη σύνθεσή του, η οποία δεν περιέ
χει επικίνδυνες ουσίες, αμμωνία, φορμαλδε δη και αρωματικούς υδρογονάνθρακες. 

DUROSTICK SUPER
Πλαστικό χρώμα πολυτελείας
Πλαστικό χρώμα, χαμηλής οσμής, υψηλής λευκότητας, καλυπτικότητας και πρόσφυσης. Δεν κι
τρινίζει με την πάροδο του χρόνου, απλώνεται εύκολα χωρίς ματίσεις και στεγνώνει γρήγορα. 
Είναι ιδανικό για την προστασία και τη διακόσμηση νέων ή ήδη βαμμένων επιφανειών από σοβά, 
μπετόν, γυψοσανίδα, σπατου
ρικούς χώ
χρηστους χώρους, όπως νοσοκομεία, ξενοδοχεία, σχολεία, εστιατόρια, παιδικά δωμάτια κ.ά.
Λευκό, μπορεί να χρωματιστεί με το Δοσομετρικό Σύστημα Δημιουργίας 
Αποχρώσεων DUROCOLOR σε 120 αποχρώσεις.

DUROSTICK EXTRA
Πλαστικό χρώμα υψηλής αντοχής
Πλαστικό χρώμα, χαμηλής οσμής, μεγάλης καλυπτικότητας και λευκότητας, με ισχυρή 
πρόσφυση. Δεν σαπωνοποιείται με το πλύσιμο και δεν ξεθωριάζουν με την πάροδο του 
χρόνου οι αποχρώσεις του. Είναι ιδανικό για την προστασία και τη διακόσμηση νέων ή 
ήδη βαμμένων επιφανειών από σοβά, μπετόν, τούβλα, γυψοσανί
επιφάνειες κ.ά., σε χώρους που εκτίθενται σε ευρεία χρήση και μεγάλη καταπόνηση, 
όπως νοσοκομεία, ξενοδοχεία, γυμναστή
Λευκό, μπορεί να χρωματιστεί με το Δοσομετρικό Σύστημα Δημιουρ
Αποχρώσεων DUROCOLOR σε 120 αποχρώσεις.
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6.5  Πλαστικά χρώματα για σοβά, μπετόν, ξηρά δόμηση

ROMIX PROFESSIONAL
Πλαστικό χρώμα
Πλαστικό χρώμα, χαμηλής οσμής, εργολαβικό, οικονομικό, κατάλληλο για  εσωτερική 
χρήση. Eφαρμόζεται σε νέες ή επαναβαφόμενες επιφάνειες από σοβά,  γυψοσανίδα, 
MD , σπατουλαριστές επιφάνειες, σε εσω τερικούς χώρους που χρειάζονται  συ χνό 
βάψιμο και φρεσκάρισμα, όπως μεγάλα δημόσια έργα, ξενοδοχεία, νοσοκομεία, 
 γυμναστήρια, σχολεία κ.ά. Είναι κατάλληλο για τη βαφή επιφανειών όπως τοίχοι, 
ταβά νια, κλιμακοστάσια, αποθήκες κ.ά. 
Λευκό, μπορεί να χρωματιστεί με το Δοσομετρικό Σύστημα Δημιουργίας 
Αποχρώσεων DUROCOLOR σε 120 αποχρώσεις.
Απόδοση: περίπου 9-12m²/l  ανά στρώση, ανάλογα με την υφή, την απορροφητικότητα 
της επιφάνειας και τη μέθοδο εφαρμογής.

750ml
(ΧΡΡΑ01)

12 - 4,20
 

3lt
(ΧΡΡΑ05)

- 120 14,40
 

9lt
(ΧΡΡΑ15)

- 48 40,00
 

ROMIX ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΧΡΩΜΑ
Γενικής χρήσης
Πλαστικό χρώμα, χαμηλής οσμής, πολύ οικονομικό, κατάλληλο για εσωτερική χρήση.
Eφαρμόζεται σε νέες ή επαναβαφόμενες εσωτερικές επιφάνειες από σοβά, γυψο-
σανίδα, MD  σε τοίχους, ταβάνια, αποθήκες, κλιμακοστάσια και άλλους χώρους που 
χρειάζονται συχνά βάψιμο. 
Αποτελεί την οικονομικότερη επιλογή για φρεσκάρισμα εσωτερικών χώρων.
Λευκό, μπορεί να χρωματιστεί με το Δοσομετρικό Σύστημα Δημιουργίας 
Αποχρώσεων DUROCOLOR σε 120 αποχρώσεις.
Απόδοση: περίπου 9-11m²/l  ανά στρώση, ανάλογα με την υφή, την απορροφητικότητα 
της επιφάνειας και τη μέθοδο εφαρμογής.

750ml
(ΧΡΡΒ01)

12 - 3,50
 

3lt
(ΧΡΡΒ05)

- 120 11,82
 

9lt
(ΧΡΡΒ15)

- 48 32,70
 

DUROSTICK RELIEF
Ανάγλυφο επίχρισμα
Yψηλής αντοχής, λευκό, προστατευτικό, διακοσμητικό ανάγλυφο επίχρισμα.
Είναι κατάλλη λο για όλες τις νέες και παλαιές επιφάνειες από σοβά, μπετόν, ξύλο, 
νοβοπάν και όποια άλλη επιφάνεια, με τά από κατάλληλη προετοιμασία. Χάρη στις 
στεγανοποιητικές του ιδιότητες είναι ιδανικό για παραθαλάσσιες κα τασκευές. Με 
τη χρήση ειδικών αφρω δών και λαστιχένιων ρολών, δημιουρ γείται ποικιλία διακο-
σμητικών σχεδίων, ενώ ταυτόχρονα καλύπτονται μικροα τέλειες στις εσωτερικές και 
εξωτερι κές επιφάνειες όπου εφαρμόζεται. 
Λευκό, μπορεί να χρωματιστεί με το Δοσομετρικό Σύστημα Δημιουργίας 
Αποχρώσεων DUROCOLOR σε 120 αποχρώσεις.
Απόδοση: περίπου 1-1,5m²/kg ανά στρώση, στις κατάλληλα προετοιμασμένες επι-
φάνειες.

5kg
(ΧΡΡE05)

- 120 15,50
 

15kg
(ΧΡΡE15)

- 48 43,05
 

DUROSTICK ΥΔΡΟΧΡΩΜΑ
Για ταβάνια
Υδρόχρωμα εξαιρετικής ποιότητας, λευκότητας, καλυπτικότητας και απόδοσης. Εφαρ-
μόζεται εύκολα, χω ρίς ρολιές ή ματίσεις, στεγνώνει και επαναβάφεται γρήγορα. Αφήνει 
ανοι χτούς τους πόρους των οροφών και ‘επιτρέπει’ τη διαπνοή τους, με απο τέλεσμα 
τον περιορισμό της έντονης συμπύκνωσης υδρατμών και της συσ σώρευσή τους στο τα-
βάνι. Είναι ιδιαίτερα κατάλληλο σε μη μονωμένα ταβάνια σε κουζίνες, λουτρά, υπνοδω-
μάτια κ.ά. Οικονομική επιλογή και για εφαρμογή σε αποθήκες ή κλιμακοστάσια. 
Λευκό, μπορεί να χρωματιστεί με το Δοσομετρικό Σύστημα Δημιουργίας 
Αποχρώσεων DUROCOLOR σε 120 αποχρώσεις.
Απόδοση: περίπου 9-12m²/l  ανά στρώση, ανάλογα με την υφή, την απορροφητικότητα 
της επιφάνειας και τη μέθοδο εφαρμογής.

3lt
(ΧΡΤΑ05)

- 120 7,95
 

9lt
(ΧΡΤΑ15)

- 48 21,06
 

KAT ΓΟΡΙΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ: Δ

ΠΡΟΪΟΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
(Κωδικός)

ΤΕΜ./
ΚΙΒ.

ΤΕΜ./
Ε. ΠΑΛ.

€/ΣΥΣΚ.

DUROSTICK RELIEF
Ανάγλυφο επίχρισμα
Yψηλής αντοχής, λευκό, προστατευτικό, διακοσμητικό ανάγλυφο επίχρισμα.
Είναι κατάλλη
νοβοπάν και όποια άλλη επιφάνεια, με
στεγανοποιητικές του ιδιότητες είναι ιδανικό για παραθαλάσσιες κα
τη χρήση ειδικών αφρω
σμητικών σχεδίων, ενώ ταυτόχρονα καλύπτονται μικροα

DUROSTICK ΥΔΡΟΧΡΩΜΑ
Για ταβάνια
Υδρόχρωμα εξαιρετικής ποιότητας, λευκότητας, καλυπτικότητας και απόδοσης. Εφαρ
μόζεται εύκολα, χω
ανοιχτούς τους πόρους των οροφών και ‘επιτρέπει’ τη διαπνοή τους, με απο
τον περιορισμό της έντονης συμπύκνωσης υδρατμών και της συσ
βάνι. Είναι ιδιαίτερα κατάλληλο σε μη μονωμένα ταβάνια σε κουζίνες, λουτρά, υπνοδω
μάτια κ.ά. Οικονομική επιλογή και για εφαρμογή σε αποθήκες ή κλιμακοστάσια. 
Λευκό, μπορεί να χρωματιστεί με το Δοσομετρικό Σύστημα Δημιουργίας 
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6. ΥΠΟΣΤΡΩ ΑΤΑ  ΡΩ ΑΤΑ

SUPER ECO
Oικολογικό πλαστικό χρώμα
εσωτερικής & εξωτερικής χρήσης - ΒΑΣΗ
Πιστοποιημένο οικολογικό πλαστικό χρώμα, άοσμο,ανθεκτικό στο συχνό πλύσιμο 
και τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες. Διασφαλίζει μεγάλη καλυ πτικότητα, απλώνει 
ομοιόμορφα δίνο ντας βελούδινη επιφάνεια. Έχει ισχυ ρή πρόσφυση και δεν πιτσι-
λάει κατά την εφαρμογή του. Εγκεκριμένο από το ΑΣΑΟΣ και τον Οργανισμό Απο-
νομής Οικολογικών Σημάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη σύνθεσή του, η οποία 
δεν περιέχει επικίνδυνες ουσίες, αμμωνία, φορμαλδε δη και αρωματικούς υδρο-
γονάνθρακες. Είναι κατάλληλο για τη βαφή παιδικών δωματίων, παιδικών σταθμών, 
σχολείων, νοσοκομείων και γενικά για χώρους όπου απαιτείται αυστηρή υγιεινή.
Oι βάσεις του χρωματίζονται σε πλούσια γκάμα αποχρώσεων μέσω του Συστήματος 
Δημιουργίας Αποχρώσεων COLOR COLLECTION της DUROSTICK.
Απόδοση: περίπου 9,5-10,5m²/l  ανά στρώση, ανάλογα με την υφή, την απορροφητι-
κότητα της επιφάνειας και τη μέθοδο εφαρμογής.

750ml
(ΒΠΧΡΕΚ01) P 12 - 5,70

 
750ml

(ΒNΧΡΕΚ01) D 12 - 5,40

750ml
(ΒTΧΡΕΚ01) TR 12 - 5,20

3lt
(ΒΠΧΡΕΚ05) P - 100 21,00

3lt
(ΒΝΧΡΕΚ05) D - 100 18,24

3lt
(ΒΤΧΡΕΚ05) TR - 100 17,60

10lt 
(ΒΠΧΡΕΚ15) P - 48 62,00

10lt 
(ΒΝΧΡΕΚ15) D - 48 52,50

10lt 
(ΒΤΧΡΕΚ15) TR 48 49,40

Βάσεις πλαστικών - ακρυλικών χρωμάτων, COLOR COLLECTION

DUROSTICK SUPER
Πλαστικό χρώμα πολυτελείας - ΒΑΣΗ
Πλαστικό χρώμα, χαμηλής οσμής, υψηλής λευκότητας, καλυπτικότητας και 
 πρόσφυσης. Δεν κιτρινίζει με την πάροδο του χρόνου, απλώνεται εύκολα χωρίς 
 ματίσεις και στεγνώνει γρήγορα. Είναι ιδανικό για την προστασία και τη διακόσμηση 
νέων ή ήδη βαμμένων επιφανειών από σοβά, μπετόν, γυψοσανίδα, σπατου λαριστές 
επιφάνειες, νοβοπάν κ.ά., σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώ ρους. 
Δεν ξεθωριάζει και δεν σαπωνοποιείται από το καθημερινό πλύσιμο σε κοινό-
χρηστους χώρους, όπως νοσοκομεία, ξενοδοχεία, σχολεία, εστιατόρια, παιδικά 
 δωμάτια κ.ά.
Oι βάσεις του χρωματίζονται σε πλούσια γκάμα αποχρώσεων μέσω του Συστήματος 
Δημιουργίας Αποχρώσεων COLOR COLLECTION της DUROSTICK.
Απόδοση: περίπου 11-13m²/l  ανά στρώση, ανάλογα με την υφή, την απορροφητικότητα 
της επιφάνειας και τη μέθοδο εφαρμογής.

750ml
(ΒΠΧΡΣΠ01) P 12 - 5,70

750ml
(ΒΝΧΡΣΠ01) D 12 - 5,40

750ml
(ΒTΧΡΣΠ01) TR 12 - 5,20

3lt
(ΒΠΧΡΣΠ05) P - 120 21,00

3lt
(ΒΝΧΡΣΠ05) D - 120 18,24

3lt
(ΒTΧΡΣΠ05) TR - 120 17,60

10lt
(ΒΠΧΡΣΠ15) P - 48 62,00

10lt 
(ΒΝΧΡΣΠ15) D - 48 52,50

10lt
(ΒΤΧΡΣΠ15) TR - 48 49,40

DUROSTICK EXTRA
Πλαστικό χρώμα υψηλής αντοχής - ΒΑΣΗ
Πλαστικό χρώμα, χαμηλής οσμής, μεγάλης καλυπτικότητας και λευκότητας, με 
ισχυρή πρόσφυση. Δεν σαπωνοποιείται με το πλύσιμο και δεν ξεθωριάζουν με 
την πάροδο του χρόνου οι αποχρώσεις του. Είναι ιδανικό για την προστασία και 
τη διακόσμηση νέων ή ήδη βαμμένων επιφανειών από σοβά, μπετόν, τούβλα, 
γυψοσανί δα, σπατουλαριστές επιφάνειες κ.ά., σε χώρους που εκτίθενται σε ευ-
ρεία χρήση και μεγάλη καταπόνηση, όπως νοσοκομεία, ξενοδοχεία, γυμναστή ρια, 
σχολεία, παιδικά δωμάτια κ.ά. 
Oι βάσεις του χρωματίζονται σε πλούσια γκάμα αποχρώσεων μέσω του Συστήματος 
Δημιουργίας Αποχρώσεων COLOR COLLECTION της DUROSTICK.
Απόδοση: περίπου 11-13m²/l  ανά στρώση, ανάλογα με την υφή, την απορροφητικότητα 
της επιφάνειας και τη μέθοδο εφαρμογής.

750ml
(ΒΠΧΡΠΛ01) P 12 - 5,25

750ml
(ΒΝΧΡΠΛ01) D 12 - 4,85

750ml
(ΒΤΧΡΠΛ01) TR 12 - 4,50

3lt
(ΒΠΧΡΠΛ05) P - 120 20,10

3lt
(ΒΝΧΡΠΛ05) D - 120 18,00

3lt
(ΒΤΧΡΠΛ05) TR - 120 16,65

10lt
(ΒΠΧΡΠΛ15) P - 48 58,80

10lt
(ΒΝΧΡΠΛ15) D - 48 53,10

10lt
(ΒΤΧΡΠΛ15) TR - 48 47,80

KAT ΓΟΡΙΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ: Δ

ΠΡΟΪΟΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
(Κωδικός)

ΤΕΜ./
ΚΙΒ.

ΤΕΜ./
Ε. ΠΑΛ.

€/ΣΥΣΚ.
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Βάσεις πλαστικών - ακρυλικών χρωμάτων, COLOR COLLECTION

KAT ΓΟΡΙΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ: Δ

WALL PRO NANO PAINT
Αυτοκαθαριζόμενο σιλικονούχο χρώμα για σοβά & μπετόν - ΒΑΣΗ
Ακρυλικό σιλικονούχο χρώμα, κορυφαίας ποιότητας, για εξωτερική χρήση, ανθεκτικό 
στις ακραίες καιρικές συνθήκες. Δεν σαπωνοποιείται. Δεν απορροφά ατμοσφαιρικούς 
ρύπους προερχόμενους από οξείδια όπως του αζώτου, του θείου και του άνθρακα, τη 
λασποβροχή, την αιθάλη από τις καμινάδες, καθώς αναπτύσσει άμεσα μία φωτοκα-
ταλυτική δράση αποδόμησης του ρύπου, με αποτέλεσμα τη μακροχρόνια προστασία 
των εξωτερικών επιφανειών σε βιομηχανικό ή μολυσμένο αστικό περιβάλλον από τις 
διάφορες ρυπογόνες ουσίες. Υδρατμοπερατό αλλά όχι υδατοπερατό, ‘εμποδίζει’ την 
είσοδο υγρασίας από το εξωτερικό περιβάλλον προς το εσωτερικό, δημιουργώντας 
έτσι ένα ισχυρό φράγμα προστασίας της τοιχοποιίας. Αποτελεί ιδανική επιλογή για 
ανακαίνιση και αναπαλαίωση όψεων κτιρίων διατηρητέων, νεοκλασικών, αρχοντικών, 
χωρίς να αλλοιώνει τον χαρακτήρα και την αρχιτεκτονική τους. 
Oι βάσεις του χρωματίζονται σε πλούσια γκάμα αποχρώσεων μέσω του Συστήματος 
Δημιουργίας Αποχρώσεων COLOR COLLECTION της DUROSTICK.
Απόδοση: περίπου 10,5-12m²/l  ανά στρώση, ανάλογα με την υφή, την απορροφητικότητα 
της επιφάνειας και τη μέθοδο εφαρμογής.

3lt
(ΒΠΝΤΝΠΓ03) P 120 31,05

3lt
(ΒΝΝΤΝΠΓ03) D 120 27,75

10lt
(ΒΠΝΤΝΠΓ10) P 48 92,50

10lt
(ΒΝΝΤΝΠΓ10) D 48 83,00

ΠΡΟΪΟΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
(Κωδικός)

ΤΕΜ./
ΚΙΒ.

ΤΕΜ./
Ε. ΠΑΛ.

€/ΣΥΣΚ.

ΠΡΟΪΟΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
(Κωδικός)

ΤΕΜ./
Ε. ΠΑΛ.

€/ΣΥΣΚ.

D-80 HYDROSTOP elastic
Στεγανωτικό ελαστομερές χρώμα - ΒΑΣΗ
Κορυφαίας ποιότητας ελαστομερές στεγανωτικό και χρώμα μαζί, κατάλληλο για 
 χρήση σε εξωτερικές κάθετες επιφάνειες - τοίχους.
Εφαρμόζεται σε νέες ή ήδη βαμμένες επιφάνειες, καλύπτει τριχοειδή και μικρορωγμές 
και ‘εμποδίζει’ την επανεμφάνισή τους. Θωρακίζει τις επιφάνειες παραμένοντας ελα-
στικό (από -20°C έως +80°C) και εξαιρετικά ανθεκτικό στις απότομες θερμοκρασιακές 
μεταβολές, την έντονη ηλιοφάνεια, τη διαρκή υγρασία (δεν σαπωνοποιείται), το χιόνι 
και τον παγετό, σε αστικό, ορεινό ή παραθαλάσσιο περιβάλλον.
Με υψηλή καλυπτικότητα και λευκότητα, αλλά και σε εκατοντάδες αποχρώ σεις, χαρίζει 
διαχρονικά άψογα φινι ρισμένες τελικές επιφάνειες, χωρίς να χρειάζεται επαναβαφή με 
άλλο ακρυλικό χρώμα. Oι βάσεις του χρωματίζονται σε πλούσια γκάμα αποχρώσεων μέ-
σω του Συστήματος Δημιουργίας Αποχρώσεων COLOR COLLECTION της DUROSTICK.
Απόδοση: περίπου 10-13m²/l  ανά στρώση, ανάλογα με την υφή, την απορροφητικότητα 
της επιφάνειας και τη μέθοδο εφαρμογής.

3lt
(ΒΠΝΤ8005) P 120 28,80

3lt
(ΒΝΝΤ8005) D 120 25,20

3lt
(ΒΤΧΡ8005) TR 120 22,95

10lt
(ΒΠΝΤ8015) P 48 85,00

10lt
(ΒΝΝΤ8015) D 48 74,50

10lt
(ΒΤΧΡ8015) TR 48 66,70

DUROSTICK DUROPAINT-PU
Υβριδικό, Ακρυλικό - Πολυουρεθανικό χρώμα - ΒΑΣΗ
Υψηλής ποιότητας ακρυλικό - πολυουρεθανικό χρώμα νέας τεχνολογίας. Διακρίνεται 
για την ισχυρή του πρόσφυση σε νέο ή παλαιό υπόστρωμα, τη μεγάλη καλυπτικότητα 
και υδρατμοπερατότητά του. Σχηματίζει μία αδιαπέραστη από το νερό μεμβράνη που 
διατηρεί την ελαστικότητά της από -20°C έως και +80°C. Δεν σαπωνοποιείται και 
λειτουργεί ως αποτελεσματικό φράγμα ενανθράκωσης. Έχει εξαιρετική αντοχή στις 
δυσμενείς καιρικές συνθήκες και την U  ακτινοβολία. Είναι ιδανικό για κάθε είδους 
εξωτερική ή εσωτερική επιφάνεια από μπετόν, σοβά, τσιμεντοσανίδα, γυψοσανίδα, σε 
επιφάνειες που υπόκεινται σε συχνό καθαρισμό, καθώς έχει υψηλή αντοχή στο πλύ-
σιμο (δεκαπλάσια από τα συνήθη ακρυλικά χρώματα), χωρίς να γαλακτωματοποιείται. 
Διασφαλίζει μοναδική αντοχή σε κτίσματα σε παραθαλάσσιες και ορεινές περιοχές.
Απόδοση: περίπου 10-12m²/l  ανά στρώση, ανάλογα με την υφή, την απορροφητικότητα 
της επιφάνειας και τη μέθοδο εφαρμογής.

To ευκό χρωματίζεται σε όλες  
τις AL αποχρώσεις

750ml
(ΒΝΝΤΠΠ01) D 12 - 8,60

3lt
(ΒΝΝΤΠΠ03) D - 120 28,35

10lt
(ΒΝΝΤΠΠ10) D - 48 92,90

Τα
 π

ρο
ϊό

ντ
α 

πο
υ 

επ
ισ

ημ
αί

νο
ντ

αι
 μ

ε 
 δ

ια
τίθ

εν
τα

ι μ
ε 

νέ
α 

τιμ
ή



142

6. ΥΠΟΣΤΡΩ ΑΤΑ  ΡΩ ΑΤΑ

Βάσεις πλαστικών - ακρυλικών χρωμάτων, COLOR COLLECTION

KAT ΓΟΡΙΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ: Δ

ΠΡΟΪΟΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
(Κωδικός)

ΤΕΜ./
ΚΙΒ.

ΤΕΜ./
Ε. ΠΑΛ.

€/ΣΥΣΚ.

DUROSTICK 10 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ
100  Ακρυλικό χρώμα - ΒΑΣΗ
Ακρυλικό χρώμα κορυφαίας ποιότητας, για ‘υψηλών απαιτήσεων’ εφαρμογές, εσω-
τερικής και εξωτερικής χρήσης. Είναι ανθεκτικό στις δυσμενείς καιρικές συνθήκες 
και τους ατμοσφαιρικούς ρύπους. Δουλεύεται εύκολα, έχει μεγάλη καλυπτικότητα, 
ισχυρή πρόσφυση και δεν σαπωνοποιείται. 
Είναι ιδανικό για κάθε νέα ή ήδη βαμμένη εξωτερική επιφάνεια από σοβά, μπε τόν, 
τσιμεντοσανίδα κ.ά., ακόμη και σε κτίσματα δίπλα στη θάλασσα. 
Επίσης, κατάλληλο για εσωτερικές επιφάνειες από μπετόν, σοβά, γυ ψοσανίδα και 
γενικά χώρους όπου απαιτείται συχνός καθαρισμός των επιφανειών, όπως παιδικά 
δωμάτια, χώροι εκτεθειμένοι στη νικοτίνη, δη μόσια και ιδιωτικά γραφεία, καθώς και 
νοσοκομεία, χώροι εστίασης κ.ά. 
Διακρί νεται για την εξαιρετική του λευκό τητα, αλλά και τη σταθερότητα των 
 αποχρώσεών του. 
Δίνει την αίσθηση φρεσκοβαμμένου, πολλά χρόνια με τά την εφαρμογή του.
Oι βάσεις του χρωματίζονται σε πλούσια γκάμα αποχρώσεων μέσω του Συστήματος 
Δημιουργίας Αποχρώσεων COLOR COLLECTION της DUROSTICK. 
Απόδοση: περίπου 10-12m²/l  ανά στρώση, ανάλογα με την υφή, την απορροφητικότητα 
της επιφάνειας και τη μέθοδο εφαρμογής.

750ml
(ΒΠΧΡΑΧ01) P 12 - 6,90

750ml
(ΒΝΧΡΑΧ01) D 12 - 6,15

750ml
(BTXPAX01) TR 12 - 5,85

3lt
(ΒΠΧΡΑΧ05) P - 120 27,00

3lt
(ΒΝΧΡΑΧ05) D - 120 23,85

3lt
(BTXPAX05) TR - 120 22,35

10lt
(ΒΠΧΡΑΧ15) P - 48 77,00

10lt
(ΒΝΧΡΑΧ15) D - 48 74,40

10lt
(BTXPAX15) TR - 48 70,20

THERMOELASTIC COLOUR
Θερμοκεραμικό ενεργειακό χρώμα - ΒΑΣΗ
Ελαστομερές, κορυφαίας ποιότητας, ακρυλικό ‘ υχρό’ χρώμα χαμηλής θερμικής 
αγωγιμότητας και υψηλής ανακλαστικότητας. Πιστοποιημένο από το Πανεπιστήμιο 
Αθηνών (Τμήμα Φυσικής, Τομέας Φυσικής Εφαρμογών), ως ενεργειακό θερμοκε-
ραμικό χρώμα για εξωτερικές τοιχοποιίες. Προσφέρει υψηλή υδρατμοπερατότητα. 
Θερμοπροστατεύει, στεγανοποιεί και διακοσμεί κάθετες εξωτερικές νέες ή ήδη 
βαμμένες οικοδομικές επιφάνειες από σοβά, μπετόν, τσιμεντοσανίδες, προκατα-
σκευασμένα δομικά στοιχεία κ.ά. Γεφυρώνει άριστα τριχοειδείς ρωγμές. 
Δεν σαπωνοποιείται. Διατηρεί την ελαστικότητά του από -20°C έως +80°C. 
Παρουσιάζει εκπληκτική αντοχή στις απότομες μεταβολές της θερμοκρασίας. 
Λειτουργεί ως αντλία αφύγρανσης, συμβάλλοντας σημαντικά στη μείωση της υγρα-
σίας της τοιχοποιίας. Διακρίνεται για την υψηλή καλυπτικότητά του. 
Η τελική, λευκή ή έγχρωμη, όψη του διατηρείται αναλλοίωτη σε βάθος χρόνου.
Σε συνδυασμό με το στεγανωτικό ταρατσών DS-220 μειώνει την κατανάλωση ενέρ-
γειας για θέρμανση ή δροσισμό έως και 30% και τη θερμοκρασία τους θερινούς μή-
νες έως και 20%.

 βάση PAL χρωματίζεται σε πλούσια γκάμα αποχρώσεων μέσω του Συστήματος  
Δημιουργίας Αποχρώσεων COLOR COLLECTION της DUROSTICK.
Απόδοση: περίπου 10-12m²/l  ανά στρώση, ανάλογα με την υφή, την απορροφητικότητα 
της επιφάνειας και τη μέθοδο εφαρμογής.

3lt
(ΒΠΧΡΘΕ03) P 120 30,45

10lt
(ΒΠΧΡΘΕ10) P 48 93,50

ΠΡΟΪΟΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
(Κωδικός)

ΤΕΜ./
Ε. ΠΑΛ.

€/ΣΥΣΚ.
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KAT ΓΟΡΙΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ: Δ

Βάσεις πλαστικών - ακρυλικών χρωμάτων, COLOR COLLECTION

ΠΡΟΪΟΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
(Κωδικός)

ΤΕΜ./
ΚΙΒ.

ΤΕΜ./
Ε. ΠΑΛ.

€/ΣΥΣΚ.

ΠΡΟΪΟΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
(Κωδικός)

ΤΕΜ./
Ε. ΠΑΛ.

€/ΣΥΣΚ.

ROMIX ΑΚΡΥΛΙΚΟ 100
Για μπετόν & σοβά - ΒΑΣΗ
Επαγγελματικό, οικονομικό, ακρυλικό χρώμα, εσωτερικής και εξωτερικής χρήσης, 
μεγάλης καλυπτικότητας και πρόσφυσης. Είναι κατάλληλο για νέες ή επαναβαφό-
μενες επιφάνειες από σοβά και μπετόν ή για πρώτες επιστρώσεις κάλυψης όταν 
θέλουμε αλλαγή απόχρωσης. Επίσης, προσφέρεται για φρεσκάρισμα σε χώρους 
που χρειάζονται συχνή συντήρηση, όπως σχολεία, δημό σια κτίρια, ξενοδοχεία, αλ-
λά και για μεγάλα δημόσια ή ιδιωτικά έργα. Ιδανική λύση για επιφάνειες που λερώ-
νονται συχνά από συνθήματα, gra i i κλπ. 
Oι βάσεις του χρωματίζονται σε πλούσια γκάμα αποχρώσεων μέσω του Συστήματος 
Δημιουργίας Αποχρώσεων COLOR COLLECTION της DUROSTICK. 
Απόδοση: περίπου 9-12m²/l  ανά στρώση, ανάλογα με την υφή, την απορροφητικότητα 
της επιφάνειας και τη μέθοδο εφαρμογής.

750ml
(BΠXΡΡΟ01) P 12 - 4,50

750ml
(BNXΡΡΟ01) D 12 - 4,30

3lt
(BΠXΡΡΟ05) P - 100 16,20

3lt
(BNXΡΡΟ05) D - 100 15,75

9lt
(BΠXΡΡΟ15) P - 48 43,70

9lt
(BNXΡΡΟ15) D - 48 41,30

ROMIX PROFESSIONAL
Πλαστικό χρώμα - ΒΑΣΗ
Πλαστικό χρώμα, χαμηλής οσμής, εργολαβικό, οικονομικό, κατάλληλο για εσωτερική 
χρήση. Eφαρμόζεται σε νέες ή επαναβαφόμενες επιφάνειες από σοβά, γυψοσανίδα, 
MD , σπατουλαριστές επιφάνειες, σε εσω τερικούς χώρους που χρειάζονται  συ χνό 
βάψιμο και φρεσκάρισμα, όπως μεγάλα δημόσια έργα, ξενοδοχεία, νοσοκομεία, 
γυμναστήρια, σχολεία κ.ά. Είναι κατάλληλο για τη βαφή επιφανειών όπως τοίχοι, 
ταβά νια, κλιμακοστάσια, αποθήκες κ.ά. 

 βάση PAL χρωματίζεται σε πλούσια γκάμα αποχρώσεων μέσω του Συστήματος  
 Δημιουργίας Αποχρώσεων COLOR COLLECTION της DUROSTICK.
Απόδοση: περίπου 9-12m²/l  ανά στρώση, ανάλογα με την υφή, την απορροφητικότητα 
της επιφάνειας και τη μέθοδο εφαρμογής.

3lt
(ΒΠΧΡΡΑ05) P 120 14,40

9lt
(ΒΠΧΡΡΑ15) P 48 40,00

DUROSTICK ΑΚΡΥΛΙΚΟ 100
Χρώμα υψηλών απαιτήσεων - ΒΑΣΗ
Ακρυλικό χρώμα υδατικής διασποράς, κατάλληλο για εσωτερική, αλλά κυρίως για 
εξωτερική χρήση. 
Διακρίνεται για την εξαιρετική του αντοχή στους ατμοσφαιρικούς ρύπους και τις  
δυσμενείς καιρικές συνθήκες. Δεν σαπωνοποιείται. Ελαττώνει την πιθανότητα 
 διάβρωσης της τοιχοποιίας και ενανθράκωσης του σκυροδέματος από διαλυμένα 
CO

2
 & SO

2
. Διασφαλίζει υψηλή πρόσφυση, καλυπτικότητα και από δοση. Δουλεύεται 

εύκολα, στεγνώ νει γρήγορα και διατηρεί τη λευκότη τά του και τις αποχρώσεις του 
αναλ λοίωτες. ‘Επιτρέπει’ τη διαπνοή στις επιφάνειες όπου εφαρμόζεται, δίνοντας 
τη δυνατότητα στους υδρατμούς να διαφεύγουν.
Είναι ιδανικό για την προστασία και τη διακόσμηση νέων ή ήδη βαμμένων 
 επιφανειών από σοβά, μπετόν, τσιμεντοσανίδα, κατάλληλα προετοιμασμένα προκα-
τασκευασμένα δομικά στοιχεία κ.ά. Εσωτερικά, εφαρμόζεται σε χώρους όπου απαι-
τείται συχνός καθαρισμός, όπως παιδικά δωμάτια, χώροι εκτεθειμένοι στη  νικοτίνη, 
δημόσια και ιδιωτικά γραφεία, νοσοκομεία, χώροι εστίασης κ.ά.
Oι βάσεις του χρωματίζονται σε πλούσια γκάμα αποχρώσεων μέσω του Συστήματος 
Δημιουργίας Αποχρώσεων COLOR COLLECTION της DUROSTICK. 
Απόδοση: περίπου 10-12m²/l  ανά στρώση, ανάλογα με την υφή, την απορροφητικότητα 
της επιφάνειας και τη μέθοδο εφαρμογής.

750ml 
(ΒΠΧΡΑΛ01) P 12 - 6,60

 

750ml 
(ΒΝΧΡΑΛ01) D 12 - 6,10

 

3lt 
(ΒΠΧΡΑΛ05) P - 120 24,30

3lt 
(ΒΝΧΡΑΛ05) D - 120 21,60

10lt 
(ΒΠΧΡΑΛ15) P - 48 73,50

10lt 
(ΒΝΧΡΑΛ15) D - 48 66,20
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6. ΥΠΟΣΤΡΩ ΑΤΑ  ΡΩ ΑΤΑ

ΠΡΟΪΟΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

DUROSTICK DUROCOLOR
Χρωμοσυνθέσεις σε σύριγγες 20ml
Έτοιμες χρωστικές άριστης ποιότητας σε εύχρηστη συσκευασία δοσομετρικής σύριγγας 20ml. 
Δημιουργήστε την απόχρωση που σας ταιριάζει, μέσα από το χρωματολόγιο DUROCOLOR 120 αποχρώσεων ή ακολουθήστε 
την έμπνευσή σας και φτιάξτε τη δική σας μοναδική απόχρωση. Με το σύστημα χρωματισμού DUROCOLOR μπορείτε να 
επαναπροσδιορίσετε την επιλογή σας και να εξελίξετε την απόχρωση, διορθώνοντάς την σταδιακά. Χρωματίστε ακρυλικά 
και πλαστικά, ελαστομερή χρώματα και στεγανωτικά, ριπολίνες νερού, εποξειδικά χρώματα, τους διακοσμητικούς στόκους 
τεχνοτροπίας MATIZ S cc  D c ra i , STUCCO I ERE και την πατητή σε μορφή πάστας DS-258 DECO MICRO LEX. 
Συνδυάστε τη λευκή με εποξειδικές και ακρυλικές ρητίνες χωρίς διαλύτες για τη δημιουργία ξεχωριστών κατασκευών.

Χρωμοσυνθέσεις σε σύριγγες DUROCOLOR

ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΟ DUROCOLOR

Το s  χρωματολόγιο  
δεν αποδίδει πιστά τις αποχρώσεις. 
Aναζητήστε τη ρεαλιστική τους απεικόνιση  
στη βεντάλια DUROCOLOR 120 αποχρώσεων  
ή στη βεντάλια COLORS 855 αποχρώσεων.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΧΡΩΣΤΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΣΙΑ
ΤΕΜ./
ΚΙΒ.

€/ΣΥΣΚ.

Νο 1
ΚΑΦΕ ΑΝΟΙΧΤΟ

(ΣΥΚΟ01)

20ml
ΣΥΡΙΓΓΑ

10 2,50

Νο 2
ΚΕΡΑΜΙΔΙ
(ΣΥΚΟ02)

20ml
ΣΥΡΙΓΓΑ

10 2,97

Νο 3
ΚΙΤΡΙΝΟ
(ΣΥΚΟ03)

20ml
ΣΥΡΙΓΓΑ

10 5,00

Νο 4
ΚΑΦΕ

(ΣΥΚΟ04)

20ml
ΣΥΡΙΓΓΑ

10 4,50

Νο 5
ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ
(ΣΥΚΟ05)

20ml
ΣΥΡΙΓΓΑ

10 3,70

Νο 6
ΒΑΘΥ ΚΟΚΚΙΝΟ

(ΣΥΚΟ06)

20ml
ΣΥΡΙΓΓΑ

10 4,50

Νο 7
ΓΚΡΙ ΣΚΟΥΡΟ

(ΣΥΚΟ07)

20ml
ΣΥΡΙΓΓΑ

10 2,50

Νο 8
ΜΠΛΕ

(ΣΥΚΟ08)

20ml
ΣΥΡΙΓΓΑ

10 2,50

Νο 9
ΜΠΛΕ ΣΚΟΥΡΟ

(ΣΥΚΟ09)

20ml
ΣΥΡΙΓΓΑ

10 2,50

Νο 10
ΠΡΑΣΙΝΟ
(ΣΥΚΟ10)

20ml
ΣΥΡΙΓΓΑ

10 2,50

ΚΩΔΙΚΟΣ ΧΡΩΣΤΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΣΙΑ
ΤΕΜ./
ΚΙΒ.

€/ΣΥΣΚ.

Νο 11
ΜΩΒ

(ΣΥΚΟ11)

20ml
ΣΥΡΙΓΓΑ

10 2,50

Νο 12
ΚΥΠΑΡΙΣΣΙ
(ΣΥΚΟ12)

20ml
ΣΥΡΙΓΓΑ

10 2,70

Νο 13
ΜΑΥΡΟ

(ΣΥΚΟ13)

20ml
ΣΥΡΙΓΓΑ

10 2,70

Νο 14
ΚΟΚΚΙΝΟ
(ΣΥΚΟ14)

20ml
ΣΥΡΙΓΓΑ

10 3,00

Νο 15
ΚΙΤΡΙΝΟ ΑΝΟΙΧΤΟ

(ΣΥΚΟ15)

20ml
ΣΥΡΙΓΓΑ

10 4,50

Νο 16
ΩΧΡΑ

(ΣΥΚΟ16)

20ml
ΣΥΡΙΓΓΑ

10 2,50

Νο 17
ΠΡΑΣΙΝΟ ΑΝΟΙΧΤΟ

(ΣΥΚΟ17)

20ml
ΣΥΡΙΓΓΑ

10 2,70

Νο 18
ΜΠΛΕ ΦΩΤΕΙΝΟ

(ΣΥΚΟ18)

20ml
ΣΥΡΙΓΓΑ

10 2,50

Νο 19
ΛΑΧΑΝΙ

(ΣΥΚΟ19)

20ml
ΣΥΡΙΓΓΑ

10 2,50

Νο 20
ΚΙΤΡΙΝΟ ΛΑΜΠΕΡΟ

(ΣΥΚΟ20)

20ml
ΣΥΡΙΓΓΑ

10 2,50

Νο 21
ΛΕΥΚΟ

(ΣΥΚΟ21)

20ml
ΣΥΡΙΓΓΑ

10 4,50
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(ΣΥΚΟ21)

KAT ΓΟΡΙΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ: Α

(20 ΒΑΣΙΚΕΣ ΧΡΩΣΤΙΚΕΣ)
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ΧΡΩΣΤΙΚΕΣ ΝΕΡΟΥ

190 ΛΕΥΚΟ 1lt (XPN190) 22,00

230 ΜΑΥΡΟ 1lt (XPN230) 17,00

323 ΚΙΤΡΙΝΟ 1lt (XPN323) 29,00

(*)393 ΚΙΤΡΙΝΟ ΔΙΑΦΑΝΟ 2,7lt (XPN393) 99,63

390 ΩΧΡΑ 1lt (XPN390) 19,80

440 ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ ΣΚΟΥΡΟ 1lt (XPN440) 58,00

490 ΚΕΡΑΜΙΔΙ 1lt (XPN490) 22,00

575 ΚΟΚΚΙΝΟ ΛΑΜΠΕΡΟ 1lt (XPN575) 50,00

(*)593 ΚΟΚΚΙΝΟ ΔΙΑΦΑΝΟ 2,6lt (XPN593) 110,84

590 ΚΑΦΕ 1lt (XPN590) 22,00

608 ΜΠΛΕ 1lt (XPN608) 21,50

645 ΒΙΟΛΕΤΙ 1lt (XPN645) 42,50

790 ΠΡΑΣΙΝΟ ΑΝΟΙΧΤΟ 1lt (XPN790) 40,00

709 ΠΡΑΣΙΝΟ ΣΚΟΥΡΟ 1lt (XPN709) 30,00

391 ΑΝΟΡΓΑΝΟ ΚΙΤΡΙΝΟ 1lt (XPN391) 84,00

585 ΜΑΤΖΕΝΤΑ 1lt (XPN585) 57,00
(**) 690 COBALT BLUE  

(ΑΝΟΡΓΑΝΟ ΜΠΛΕ)
1lt (XPN690) 95,00

OXIDE YELLOW 1lt (Y1) 19,80

IR BLACK (SPECIAL) 1lt (S3) 24,00

BLACK 1lt (S1) 17,00

OXIDE WHITE 1lt (W1) 22,00

GREEN OXIDE 1lt (G5) 40,00

OXIDE RED 1lt (R1) 22,00

BLUE 1lt (B1) 21,50

YELLOW 1lt (Y2) 29,00

BIVA YELLOW 1lt (Y4) 84,00

SCARLET RED 1lt (R3) 61,60 

RED 1lt (R4) 55,00 

GREEN 1lt (G1) 30,00

VIOLET 1lt ( 2) 42,50

PINK 1lt (M1) 57,00

ORANGE 1lt (O5) 58,00

COBALT BLUE 1lt (B5) 95,00

ΒΕΝΤΑΛΙΑ COLORS 855 αποχρώσεων (6664) 6,00

ΒΕΝΤΑΛΙΑ COLORS X TERIOR 261 αποχρώσεων (6232) 6,00

Το Σύστημα Δημιουργίας Αποχρώσεων COLOR COLLECTION της DUROSTICK, σας προσφέρει χιλιάδες επιλογές αποχρώσεων, σύμφωνες με την 
επιλογή σας, με προϊόντα - βάσεις κορυφαίας ποιότητας που διασφαλίζουν χρωματική σταθερότητα με ιδιαίτερη αντοχή στον χρόνο.

ποιο χρώμα κι αν επιλέξετε, Οικολογικό, Πλαστικό, Ακρυλικό, Στεγανωτικό, Βερνίκι εμποτισμού νερού, Ριπολίνη νερού, η DUROSTICK σας εγγυάται 
την υψηλή ποιότητα και την άριστη απόδοσή του.
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• Στις ανωτέρω τιμές χρωστικών και βεντάλιας συμπεριλαμβάνεται και η έκπτωση

• Ισχύει και η πιστωτική πολιτική

ΣΥΣΤΗ Α ΔΗ ΙΟΥΡΓΙΑΣ ΑΠΟ ΡΩΣΕΩΝ
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ΧΡΩΣΤΙΚΕΣ ΝΕΡΟΥ

(*) Οι χρωστικές 393 και 593 συμμετέχουν μόνο στον χρωματισμό του 
DURO L A UA σε 88 αποχρώσεις.

(**) Η χρωστική 690 συμμετέχει μόνο στον χρωματισμό του H DROSTO  
SILICO E LASTER και του H DROSTO  ACR LIC LASTER στους κωδικούς 
HS  και HA  του χρωματολογίου (44 αποχρώσεις).

»ΧΡΩΣΤΙΚEΣ Υπάρχοντος Προγράµµατος » ΝΕΕΣ XΡΩΣΤΙΚEΣ Ανανεωµένου Προγράµµατος
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6. ΥΠΟΣΤΡΩ ΑΤΑ  ΡΩ ΑΤΑ

KAT ΓΟΡΙΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ: E

6.6  Ξυλοπροστασία και βερνίκια πέτρας

ΠΡΟΪΟΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
(Κωδικός)

ΤΕΜ./
ΚΙΒ.

€/lt €/ΣΥΣΚ.

DUROXYL Wood Protection/Conditioner 
Διάφανο συντηρητικό εμποτισμού ξύλου διαλύτου
Ειδικό συντηρητικό εμποτισμού ξύλου, υδαταπωθητικό. Διεισδύει βαθιά στους 
 πό ρους του ξύλου και το προστατεύ ει από τους τερμίτες και άλλα ξυλο φάγα έντομα, 
μύκητες, μούχλα, μπλε κηλίδες (σάπισμα, κυάνωση κλπ.) και σήψη. 
Εφαρμόζεται σε πόρτες, παράθυρα, έπιπλα, φράκτες, πέργκολες, υπόστεγα, δοκάρια 
κεραμοσκεπών, κάγκελα μπαλκονιών και ταρατσών κλπ. 
Εφαρμόζεται ως αστάρι πρόληψης και θεραπείας κάθε ξυλοκατασκευής, προκει-
μένου να υποδεχθεί κάθε είδους βερνίκι, έγχρωμο ή άχρωμο. Στην περίπτωση 
που θα ακολουθήσει έγχρωμο βερνίκι, διασφαλίζει επιπλέον και ομοιογένεια της 
απορροφητικότητας του ξύλου και κατ’ επέκταση χρωματική ομοιομορφία σε αυτό.  
Ανθεκτικό στο πέρασμα του χρόνου, δεν ξεφλουδίζει, δεν φουσκώνει και δεν ‘σκάει’.
Χρώμα: διάφανο.
Απόδοση: περίπου 5-8m²/l  ανά στρώση, ανάλογα με το είδος, την απορροφητικότητα 
του ξύλου και τον βαθμό προστασίας που θέλουμε να προσδώσουμε.

750ml 
(ΞΥΓΠ01)

12 - 9,00

2,5lt
(ΞΥΓΠ25)

4 10,92 27,30 

15lt 
(ΞΥΓΠ15)

- 8,00 120,00

DUROXYL Α ua TOTAL WOOD PROTECTION  
Διάφανο συντηρητικό εμποτισμού ξύλου βάσεως νερού
Ειδικό συντηρητικό εμποτισμού ξύλου, άοσμο, υδατοδιαλυτό. Διεισδύει βαθιά στους 
πόρους του ξύλου και το προστατεύει από τερμίτες και άλλα ξυλοφάγα έντομα, 
μύκητες, μούχλα, μπλε κηλίδες (σάπισμα, κυάνωση κλπ.) και σήψη. 
Εφαρμόζεται σε πόρτες, παράθυρα, έπιπλα, φράκτες, πέργκολες, υπόστεγα, δοκάρια 
κεραμοσκεπών, κάγκελα μπαλκονιών και ταρατσών κλπ.
Εφαρμόζεται ως αστάρι πρόληψης και θεραπείας κάθε ξυλοκατασκευής, προκει-
μένου να υποδεχθεί κάθε είδους βερνίκι, έγχρωμο ή άχρωμο. Στην περίπτωση 
που θα ακολουθήσει έγχρωμο βερνίκι, διασφαλίζει επιπλέον και ομοιογένεια της 
απορροφητικότητας του ξύλου και κατ’ επέκταση χρωματική ομοιομορφία σε αυτό. 
Ανθεκτικό στο πέρασμα του χρόνου, δεν ξεφλουδίζει, δεν φουσκώνει και δεν ‘σκάει’.
Χρώμα: διάφανο.
Απόδοση: περίπου 5-8m²/l  ανά στρώση, ανάλογα με το είδος, την απορροφητικότητα 
του ξύλου και τον βαθμό προστασίας που θέλουμε να προσδώσουμε.

750ml 
(ΞΥΑΤΓΠ01)

12 - 11,00

2,5lt
(ΞΥΑΤΓΠ25) 

4 13,20 33,00

DUROXYL 
Wood Protection/Conditioner (120ml)
Παρασιτοκτόνο - εξολοθρεύει το σαράκι του ξύλου
Αποτελεσματικό παρασιτοκτόνο χαμηλής οσμής και άμεσης δράσης. 
Απαλλάσσει κάθε ξύλινη επιφάνεια από τα ξυλοφάγα έντομα και προσφέρει άμεσα, 
μακροχρόνια προστασία. 
Εξολοθρεύει το σαράκι του ξύλου και σταματά την καταστροφή των ξύλινων 
 επιφανειών. Μετά από 24 ώρες, σφραγίστε την οπή με ακρυλικό ξυλόστοκο νερού 
DUROWOOD. 
Χρώμα: διάφανο.
Κατανάλωση: Κάθε φιαλίδιο των 120ml μπορεί να θεραπεύσει 1-2m2 ξύλινης 
 επιφάνειας, ανάλογα με το είδος και την απορροφητικότητα του ξύλου.

120ml
φιαλίδιο

(ΞΥΓΠ12)
20 - 2,43
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ΝΕΑ ΣΥΝΘΕΣΗ
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6.6  Ξυλοπροστασία και βερνίκια πέτρας

KAT ΓΟΡΙΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ: E

ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΣΚΕΥΣΙΑ
ΤΕΜ./
ΚΙΒ.

€/ΣΥΣΚ.

ΚΕΛΕΜΠΕΚΙ (NTΞΥ01)

200gr 8 1,70

ΣΟΥΗΔΙΚΟ (ΝΤΞΥ15)

ΠΕΥΚΟ
ΑΝΟΙΧΤΟ

(ΝΤΞΥ02)

ΟΡΕΓΚΟΝ (ΝΤΞΥ03)

ΔΡΥΣ (ΝΤΞΥ04)

ΟΞΙΑ (ΝΤΞΥ05)

ΤΕΑΚ
 

(ΝΤΞΥ06)

ΚΕΡΑΣΙΑ (ΝΤΞΥ16)

ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΣΚΕΥΣΙΑ
ΤΕΜ./
ΚΙΒ.

€/ΣΥΣΚ.

ΚΑΡΥΔΙΑ 
ΑΝΟΙΧΤΗ

(NTΞΥ08)

200gr 8 1,70

ΚΑΡΥΔΙΑ 
ΣΚΟΥΡΑ

(ΝΤΞΥ09)

ΜΑΟΝΙ 
ΑΝΟΙΧΤΟ

(ΝΤΞΥ10)

ΜΑΟΝΙ 
ΣΚΟΥΡΟ

(ΝΤΞΥ11)

ΚΑΣΤΑΝΙΑ (ΝΤΞΥ07)

ΜΑΥΡΟ 
 

(ΝΤΞΥ13)

ΛΕΥΚΟ (ΝΤΞΥ14)

ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΟ DUROWOOD 15 ΑΠΟΧΡΩΣΕΩΝ ΞΥΛΟΥ

ΠΡΟΪΟΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

DUROSTICK DUROWOOD
Ακρυλικός ξυλόστοκος νερού
Επισκευαστικός ξυλόστοκος, άοσμος, υδατοδιαλυτός. Έχει υψηλή πρόσφυ ση, μηδενική συρρίκνωση και δεν λε κιάζει 
την ξύλινη επιφάνεια. 
Στεγνώνει γρήγορα, αντέχει στην υγρασία και δημιουργεί μία σκληρή, ανθεκτική και λεία επιφάνεια που μπορεί να τριφτεί 
με γυαλόχαρτο, να τρυπηθεί, να πλαναριστεί και να τορναριστεί. 
Eίναι κατάλληλος για στοκάρισμα και κάλυψη ατελειών σε καπλαμάδες, για σφράγιση κενών και ενώσεων σε μελαμίνες, 
ξύλινα πατώματα, λακαριστά, νοβοπάν, φορμάικα, MD  κ.ά. Ιδανικός για αποκατάσταση ζημιών από σαράκι και επιδιορ-
θώσεις σε έπιπλα, ξύλινες πόρτες και οροφές. Είναι κατάλληλος για εσωτερική και εξωτερική χρήση.
Διατίθεται σε 15 επιλεγμένες παραδοσιακές αποχρώσεις ξύλου, με δυνατότητα βαφής αμέσως μετά το στέγνωμά του, 
με κάθε τύπο βερνικοχρώματος. 
Mετά τη χρήση κλείνουμε ερμητικά τη συσκευασία. Εάν ο στόκος έχει ‘σφίξει’, για να επανέλθει στην αρχική του κατά-
σταση, αρκεί να προσθέσουμε λίγο νερό. 
Κατανάλωση: Ανάλογα με την εφαρμογή.

Αποκλίσεις που υπάρχουν μεταξύ χρωματολογίου και τελικού αποτελέσματος, οφείλονται στην αδυναμία πιστότητας στην εκτύπωση
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6. ΥΠΟΣΤΡΩ ΑΤΑ  ΡΩ ΑΤΑ

ΠΡΟΪΟΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

DUROXYL Έγχρωμο βερνίκι εμποτισμού ξύλου διαλύτου
Υδαταπωθητικό, έγχρωμο βερνίκι εμποτισμού, για ξύλινες επιφάνειες σε εξωτερικούς και  
εσωτερικούς χώρους. Εφαρμόζεται σε πόρτες, παράθυρα, έπιπλα, φράκτες, πέργκολες,  
υπόστεγα, δοκάρια κεραμοσκεπών, κάγκελα μπαλκονιών και ταρατσών κλπ. Με φίλτρα U  αντιστέκεται στην έντονη 
ηλιοφάνεια, αλλά και την υγρασία, τον παγετό και την αλμύρα. Διακοσμεί με 11 επιλεγμένες αποχρώσεις, καλύπτοντας 
κάθε αισθητικό ζητούμενο, καθώς μετατρέπει ανοιχτόχρωμα ξύλα με αποχρώσεις της επιλογής μας, χωρίς να αλλάζει 
τα φυσικά ‘νερά’ του ξύλου. Ανθεκτικό στο πέρασμα του χρόνου, δεν ξεφλουδίζει, δεν φουσκώνει και δεν ‘σκάει’.  
Για διαχρονική προστασία σε εξωτερικούς χώρους, συνιστάται η εφαρμογή του βερνικιού DUROLAC ή MARINER. 
Απόδοση: περίπου 8-10m²/l  ανά στρώση, ανάλογα με το είδος και την απορροφητικότητα του ξύλου.

6.6  Ξυλοπροστασία και βερνίκια πέτρας

ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΟ DUROXYL 11 ΑΠΟΧΡΩΣΕΩΝ

KAT ΓΟΡΙΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ: E

ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΣΚΕΥΣΙΑ
ΤΕΜ./
ΚΙΒ.

€/ΣΥΣΚ.

ΠΕΥΚΟ 11

ΞΥ1101 750ml 12 7,90

ΞΥ1125 2,5lt 4 24,50

ΔΡΥΣ 12

ΞΥ1201 750ml 12 7,90

ΞΥ1225 2,5lt 4 24,50

ΟΡΕΓΚΟΝ 13

ΞΥ1301 750ml 12 7,90

ΞΥ1325 2,5lt 4 24,50

ΜΑΟΝΙ 14

 ΞΥ1401 750ml 12 7,90

ΞΥ1425 2,5lt 4 24,50

ΤΕΑΚ 15

ΞΥ1501 750ml 12 7,90

ΞΥ1525 2,5lt 4 24,50

ΚΑΣΤΑΝΙΑ 16

ΞΥ1601 750ml 12 7,90

 ΞΥ1625 2,5lt 4 24,50

ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΣΚΕΥΣΙΑ
ΤΕΜ./
ΚΙΒ.

€/ΣΥΣΚ.

ΚΑΡΥΔΙΑ ΑΝΟΙΧΤΗ 17

ΞΥ1701 750ml 12 7,90

 ΞΥ1725 2,5lt 4 24,50

ΚΑΡΥΔΙΑ ΣΚΟΥΡΑ 18

ΞΥ1801 750ml 12 7,90

ΞΥ1825 2,5lt 4 24,50

ΑΓΡΙΟΚΕΡΑΣΟ 19

ΞΥ1901 750ml 12 7,90

ΞΥ1925 2,5lt 4 24,50

ΚΥΠΑΡΙΣΣΙ 20

ΞΥ2001 750ml 12 7,90

ΞΥ2025 2,5lt 4 24,50

ΜΠΛΕ 21

ΞΥ2101 750ml 12 7,90

ΞΥ2125 2,5lt 4 24,50

Αποκλίσεις που υπάρχουν μεταξύ χρωματολογίου και τελικού αποτελέσματος, 
οφείλονται στην αδυναμία πιστότητας στην εκτύπωση.
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ΠΡΟΪΟΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

DUROXYL AQUA Έγχρωμο βερνίκι εμποτισμού ξύλου βάσεως νερού
οσμο, υδατοδιαλυτό βερνίκι εμποτισμού, για ξύλινες επιφάνειες σε εσωτερικούς και  

εξωτερικούς χώρους. Εφαρμόζεται σε πόρτες, παράθυρα, έπιπλα, φράκτες, πέργκολες, υπόστεγα,  
δοκάρια κεραμοσκεπών, κάγκελα κλπ. Ελαστικό, με φίλτρα U  νέας γενιάς στη σύνθεσή του, προστατεύει τις  επιφάνειες 
από την έντονη ηλιακή ακτινοβολία, χωρίς να ξεφλουδίζει, να φουσκώνει ή να ‘σκάει’. Διατίθεται σε διάφανο και σε 11 επι-
λεγμένες αποχρώσεις. Το διάφανο χρωματίζεται σε 88 ακόμη αποχρώσεις, μέσω του Συστήματος Δημιουργίας Αποχρώ-
σεων COLOR COLLECTION της DUROSTICK. Για διαχρονική προστασία σε εξωτερικούς χώρους, συνιστάται η εφαρμογή 
του βερνικιού DUROLAC A UA ή MARINER A UA. 
Απόδοση: περίπου 14-18m2/l  ανα στρώση, ανάλογα με το είδος και την απορροφητικότητα του ξύλου.

6.6  Ξυλοπροστασία και βερνίκια πέτρας

ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΟ DUROXYL AQUA 11 ΑΠΟΧΡΩΣΕΩΝ

KAT ΓΟΡΙΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ: E
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ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΣΚΕΥΣΙΑ

ΤΕΜ./
ΚΙΒ.

€/ΣΥΣΚ.

ΑΧΡΩΜΟ 10

ΞΥΑ1001 750ml 12 8,20

ΞΥΑ1025 2,5lt 4 27,50

ΠΕΥΚΟ 11

ΞΥΑ1101 750ml 12 8,90

ΞΥΑ1125 2,5lt 4 28,50

ΔΡΥΣ 12

ΞΥΑ1201 750ml 12 8,90

ΞΥΑ1225) 2,5lt 4 28,50

ΟΡΕΓΚΟΝ 13

ΞΥΑ1301 750ml 12 8,90

ΞΥΑ1325 2,5lt 4 28,50

ΜΑΟΝΙ 14

ΞΥΑ1401 750ml 12 8,90

ΞΥΑ1425 2,5lt 4 28,50

ΤΕΑΚ 15

ΞΥΑ1501 750ml 12 8,90

ΞΥΑ1525 2,5lt 4 28,50

ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΣΚΕΥΣΙΑ
ΤΕΜ./
ΚΙΒ.

€/ΣΥΣΚ.

ΚΑΣΤΑΝΙΑ 16

ΞΥA1601 750ml 12 8,90

 ΞΥA1625 2,5lt 4 28,50

ΚΑΡΥΔΙΑ ΑΝΟΙΧΤΗ 17

ΞΥA1701 750ml 12 8,90

 ΞΥA1725 2,5lt 4 28,50

ΚΑΡΥΔΙΑ ΣΚΟΥΡΑ 18

ΞΥA1801 750ml 12 8,90

ΞΥA1825 2,5lt 4 28,50

ΑΓΡΙΟΚΕΡΑΣΟ 19

ΞΥA1901 750ml 12 8,90

ΞΥA1925 2,5lt 4 28,50

ΚΥΠΑΡΙΣΣΙ 20

ΞΥA2001 750ml 12 8,90

ΞΥA2025 2,5lt 4 28,50

ΜΠΛΕ 21

ΞΥA2101 750ml 12 8,90

ΞΥA2125 2,5lt 4 28,50

DUROXYL AQUA 
οσμο, υδατοδιαλυτό βερνίκι εμποτισμού, για ξύλινες επιφάνειες 

εξωτερικούς χώρους. Εφαρμόζεται σε πόρτες, παράθυρα, έπιπλα, φρ
δοκάρια κεραμοσκεπών, κάγκελα κλπ. Ελαστικό, με φίλτρα U  νέας 
από την έντονη ηλιακή ακτινοβολία, χωρίς να ξεφλουδίζει, να φου
λεγμένες αποχρώσεις. Το διάφανο χρωματίζεται σε 88 ακόμη αποχρώ
σεων COLOR COLLECTION της DUROSTICK. Για διαχρονική προστασία σ
του βερνικιού DUROLAC A UA ή MARINER A UA. 
Απόδοση: 
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6.6  Ξυλοπροστασία και βερνίκια πέτρας

ΠΡΟΪΟΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

(Κωδικός)
ΤΕΜ./
ΚΙΒ.

€/lt €/ΣΥΣΚ.

DUROLAC
Διακοσμητικό και προστατευτικό βερνίκι 
ξύλου διαλύτου
Διάφανο βερνίκι αλκυδικής ρητίνης, πολυουρεθανικά τροποποιημένης βάσης, για ξύ-
λινες επιφάνειες σε εξωτερικούς και εσωτερικούς χώρους. Εφαρμόζεται εύκολα και 
έχει εξαιρετικό άπλωμα. Είναι ελαστικό, δεν σπάει, δεν ξεφλουδίζει και διασφαλίζει 
την προστασία και την ομορφιά των ξύλινων επιφανειών όπου εφαρμόζεται. 
Κατάλληλο για εφαρμογή σε μαλακά και σκληρά ξύλα, είναι εξαιρετικά ανθεκτικό στην 
υπεριώδη ηλιακή ακτινοβολία, την υγρασία και τον παγετό. 
Ο συνδυασμός του με το διάφανο συντηρητικό εμποτισμού DUROXYL W  
Pr c i n/C n i i n r ή και με τα έγχρωμα βερνίκια DUROXYL, αποτελεί κορυφαίο 
σύστημα ξυλοπροστασίας με διαχρονική αντοχή.  
Διατίθεται σε γυαλιστερό και σατινέ φινίρισμα. 
Χρώμα: διάφανο.
Απόδοση: περίπου 10-12m2/l  ανά στρώση, στις κατάλληλα προετοιμασμένες επιφάνειες.

ΣΑΤΙΝΕ 750ml 
(ΛΑΣΑ01)

12 - 9,66

ΣΑΤΙΝΕ 2,5lt
(ΛΑΣΑ25)

4 11,60 29,00 

ΓΥΑΛΙΣΤΕΡΟ 
750ml 

(ΛΑΓΥ01)
12 - 9,66

ΓΥΑΛΙΣΤΕΡΟ 
2,5lt

(ΛΑΓΥ25)
4 11,60 29,00 

MARINER
Γυαλιστερό βερνίκι θαλάσσης διαλύτου
Διάφανο βερνίκι, ειδικά σχεδιασμένο για την προστασία ξύλινων επιφανειών που εκτί-
θενται άμεσα στο νερό και την αλμύρα της θάλασσας. Δημιουργεί ταυτόχρονα μία γυα-
λιστερή, διαυγή, ελαστική και εξαιρετικά ανθεκτική υδαταπωθητική επιφάνεια. Η υψη-
λή του περιεκτικότητα σε ρητίνες τροποποιημένης πολυ ουρεθάνης και ισχυρά φίλτρα 
U , διασφαλίζουν μακροχρόνια αντοχή των ξύλινων επιφανειών όπου εφαρμόζεται. 
Είναι ιδανικό για ξύλινα μέρη σκαφών αναψυχής αλλά και για πόρτες, παράθυρα, 
 πέργκολες, κουπαστές και κάθε ξύλινη επιφάνεια που είναι εκτεθειμένη σε ήλιο, χιόνι 
και γενικά σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες. 
Ο συνδυασμός του με το διάφανο συντηρητικό εμποτισμού DUROXYL W  
Pr c i n/C n i i n r ή και με τα έγχρωμα βερνίκια DUROXYL, αποτελεί κορυφαίο 
σύστημα ξυλοπροστασίας με διαχρονική αντοχή. Διατίθεται σε γυαλιστερό φινίρισμα. 
Χρώμα: διάφανο.
Απόδοση: περίπου 10-12m2/l  ανά στρώση, στις κατάλληλα προετοιμασμένες επι-
φάνειες.

750ml
(ΜΑΓΥ01)

12 - 10,50
 

2,5lt
(ΜΑΓΥ25)

4 13,20 33,00
 

DUROLAC AQUA
Διακοσμητικό και προστατευτικό βερνίκι ξύλου
βάσεως νερού
Διάφανο, άοσμο βερνίκι ακρυλικής βάσης, για εσωτερική και εξωτερική χρήση.
Είναι ιδιαίτερα ανθεκτικό στην υγρασία, ενώ τα νέας γενιάς U  φίλτρα που περιέχει 
προστατεύουν αποτελεσματικά το ξύλο από την υπεριώδη ακτινοβολία. Είναι ελαστι-
κό, δεν σπάει, δεν ξεφλουδίζει, έχει μεγάλη αντοχή στη χάραξη και επιτρέπει στο ξύ-
λο να ‘αναπνέει’. Τονίζει και προστατεύει τη φυσική ομορφιά όλων των τύπων ξύλου, 
αναδεικνύοντας τα ‘νερά’ τους. Eφαρμόζεται σε κάθε ξυλοκατασκευή, π.χ. σε πόρτες, 
παράθυρα, φράκτες, πέργκολες, κάγκελα σε μπαλκόνια και ταράτσες, υπόστεγα, έπι-
πλα κλπ. Ιδανικό για χρήση σε κλειστούς χώρους που δεν αερίζονται επαρκώς, κα-
θώς είναι απολύτως άοσμο. Ο συνδυασμός του με το διάφανο συντηρητικό εμποτισμού 
DUROXYL Α a TOTAL WOOD PROTECTION ή και με τα έγχρωμα βερνίκια DUROXYL 
Α UA, αποτελεί κορυφαίο σύστημα ξυλοπροστασίας με διαχρονική αντοχή. 
Διατίθεται σε γυαλιστερό και σατινέ φινίρισμα. 
Χρώμα: διάφανο.
Απόδοση: περίπου 7-12m²/l  ανά στρώση, στις κατάλληλα προετοιμασμένες επιφάνειες.

ΣΑΤΙΝΕ 750ml
(ΛΑΚΣΑ01)

12 - 9,80

ΣΑΤΙΝΕ 2,5lt
(ΛΑΚΣΑ25)

4 12,00 30,00

ΓΥΑΛΙΣΤΕΡΟ 
750ml

(ΛΑΚΓΥ01)
12 - 9,80

ΓΥΑΛΙΣΤΕΡΟ 
2,5lt

(ΛΑΚΓΥ25)
4 12,00 30,00

KAT ΓΟΡΙΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ: E
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6.6  Ξυλοπροστασία και βερνίκια πέτρας

ΠΡΟΪΟΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

(Κωδικός)
ΤΕΜ./
ΚΙΒ.

€/lt €/ΣΥΣΚ.

KAT ΓΟΡΙΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ: E

NANO PROOF WOOD DS-350
Υδαταπωθητικό - αδιαβροχοποιητικό ξύλινων επιφανειών
Υδαταπωθητικό, αδιαβροχοποιητικό προϊόν χωρίς διαλύτες, κατάλληλο για την 
προστασία ξύλινων επιφανειών σε εξωτερικούς και εσωτερικούς χώρους. Η να-
νομοριακή του δομή, επιτρέπει τη βαθιά διείσδυση στα ξύλα, ανεξάρτητα από το 
είδος ή τη σκληρότητά τους. Δημιουργεί μία ισχυρή, αόρατη ασπίδα προστασίας που 
διασφαλίζει μεγάλη διάρκεια ζωής, χωρίς προβλήματα από την U  ακτινοβολία και τη 
διαρκή υγρασία. Η εφαρμογή του επιβραδύνει σημαντικά τη γήρανση των επιφανειών. 
Δεν ξεφλουδίζει και δεν γυαλίζει. Αφήνει ανεπηρέαστη την όψη του ξύλου και του 
επιτρέπει να ‘αναπνέει’. Προστατεύει αποτελεσματικά από την απορρόφηση ρύπων 
γι’ αυτό και δεν λεκιάζει ή κιτρινίζει. Εφαρμόζεται σε νέες άβαφες ή καλά γυαλο-
χαρταρισμένες ξύλινες επιφάνειες (έπιπλα κήπου, ξύλινα υπόστεγα και φράχτες, 
καταστρώματα σκαφών αναψυχής), αλλά και κάθε ξύλινο αντικείμενο που πρέπει να 
προστατευθεί από τ  νερό. 

οσμο, υδατοδιαλυτό, διασφαλίζει διαχρονικά προστασία και ομορφιά σε ξύλινες 
επιφάνειες και αντικείμενα. 
Χρώμα: λευκό (γίνεται διάφανο όταν στεγνώσει).
Κατανάλωση: 1l /6-8m2, ανάλογα με την απορροφητικότητα της ξύλινης επιφάνειας.

750ml
(ΝΤΝΓ01)

12 - 13,45

2,5lt
(ΝΤΝΓ25)

4 14,50 36,25

MARINER AQUA
Γυαλιστερό υδατοδιαλυτό βερνίκι ξύλου βάσεως νερού
Διάφανο βερνίκι ξύλου, άοσμο, υδατοδιαλυτό με μεγάλη αντοχή στην ηλιακή ακτινο-
βολία χάρη στα ισχυρά φίλτρα U  που περιέχει. Παρουσιάζει εξαιρετική αντοχή στην 
αλμύρα της θάλασσας και τον παγετό. 
Είναι υδαταπωθητικό και ελαστικό, δεν σπάει, δεν ξεφλουδίζει και επιτρέπει στο ξύλο 
να ‘αναπνέει’. Κατάλληλο για εξωτερική και εσωτερική χρήση, εφαρμόζεται σε κάθε 
ξυλοκατασκευή, όπου απαιτείται μόνιμη προστασία από την υγρασία, π.χ. σε πόρτες, 
παράθυρα, φράκτες, πέργκολες, κάγκελα σε μπαλκόνια και ταράτσες, υπόστεγα, έπι-
πλα κλπ. Ιδανικό για ξύλινα μέρη σκαφών αναψυχής. 
Ο συνδυασμός του με το διάφανο συντηρητικό εμποτισμού DUROXYL Α a TOTAL 
WOOD PROTECTION ή και με τα έγχρωμα βερνίκια DUROXYL Α UA, αποτελεί κορυ-
φαίο σύστημα ξυλοπροστασίας με διαχρονική αντοχή. 
Διατίθεται σε γυαλιστερό φινίρισμα. 
Χρώμα: διάφανο.
Απόδοση: περίπου 7-12m²/l  ανά στρώση, στις κατάλληλα προετοιμασμένες επι-
φάνειες.

750ml
 (ΜΑΚ01)

12 - 9,50

2,5lt
(ΜΑΚ25)

4 12,40 31,00

αλμύρα της θάλασσας και τον παγετό. 
Είναι υδαταπωθητικό και ελαστικό, δεν σπάει, δεν ξεφλουδίζει και επιτρέπει στο ξύλο 
να ‘αναπνέει’. Κατάλληλο για εξωτερική και εσωτερική χρήση, εφαρμόζεται σε κάθε 
ξυλοκατασκευή, όπου απαιτείται μόνιμη προστασία από την υγρασία, π.χ. σε πόρτες, 
παράθυρα, φράκτες, πέργκολες, κάγκελα σε μπαλκόνια και ταράτσες, υπόστεγα, έπι
πλα κλπ. Ιδανικό για ξύλινα μέρη σκαφών αναψυχής. 
Ο συνδυασμός του με το διάφανο συντηρητικό εμποτισμού DUROXYL Α a TOTAL 
WOOD PROTECTION 
φαίο σύστημα ξυλοπροστασίας με διαχρονική αντοχή.
Διατίθεται σε γυαλιστερό φινίρισμα. 
Χρώμα:

DUROSTICK WOOD CLEANER
Καθαριστικό ξυλοκατασκευών και επίπλων κήπου
Δραστικό υγρό καθαρισμού με εξαιρετική διεισδυτική ικανότητα στους πόρους 
 σκληρών ή μαλακών ξύλων. 
Αφαιρεί δύσκολους συσσωρευμέ νους λεκέδες, όπως  λάδια, άλατα κ.ά. Έτοιμο προς 
χρήση και εύκολο στην εφαρμογή, επαναφέρει στα ξύλα το φυσικό τους χρώμα,  χωρίς 
να τα καταστρέφει. Ιδιαίτερα αποτελεσματικό καθαριστικό για ξυλεία και έπιπλα 
 κήπου και βεράντας (τραπέζια, καρέκλες, πάγκους), αλλά και πέργκολες, δάπεδα 
κήπου και πισίνας, καταστρώματα σκαφών αναψυχής και άλλες ξύλινες επιφάνειες 
(παλαιές πόρτες και παράθυρα) που πρέπει να καθαριστούν πριν την προστασία τους 
με TEAK OIL ή βερνίκια ξυλοπροστασίας της DUROSTICK. 
Κατανάλωση: 1l /6-10m2, ανάλογα με την επιφάνεια και την απορροφητικότητα του 
ξύλου.

500ml
(ΓΟΚΛ02)

12 - 5,75

1,2lt
(ΓΟΚΛ12)

12 - 8,00

ΝΕΑ ΣΥΝΘΕΣΗ
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6.6  Ξυλοπροστασία και βερνίκια πέτρας

ΠΡΟΪΟΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
(Κωδικός)

ΤΕΜ./
ΚΙΒ.

€/lt €/ΣΥΣΚ.

ANTISLIP ADDITIVE POWDER
Αντιολισθητικά σφαιρίδια για βερνίκια προστασίας δαπέδων
Υψηλών επιδόσεων αντιολισθητικό υλικό. Προστίθεται σε κάθε τύπο βερνικιού 
 δαπέδου, ενός ή δύο συστατικών, νερού ή διαλύτου. Απαραίτητο ως πρόσθετο 
 βερνικιών όταν αυτά εφαρμόζονται σε βατές, βρεχόμενες επιφάνειες, σε εσωτερι-
κούς και εξωτερικούς χώρους. Με την προσθήκη του, διασφαλίζεται σταθερότητα στο 
περπάτημα και μειώνεται στο ελάχιστο η πιθανότητα ατυχημάτων. 
Χρησιμοποιείται σε δάπεδα, σκαλοπάτια, διαδρόμους, ράμπες, περιμετρικά 
 πισίνας (επιχείλια), σε επενδύσεις με πλακίδια, πατητές τσιμεντοκονίες, πλάκες 
 Καρύστου, Πηλιορείτικες και όπου αλλού κρίνεται απαραίτητη η εφαρμογή βερνικιού 
 προστασίας. Προτείνεται και για χρήση σε χώρους στάθμευσης (γκαράζ), πλυντήρια 
αυτο κινήτων κλπ.   
Χρώμα: ημιδιάφανο.
Κατανάλωση: 2% έως 4% κατά βάρος, ανάλογα με την αδρότητα που θέλουμε να 
προσδώσουμε στο βερνίκι.

150gr 
(ΑΝΣΛΑΠ150)

12 - 7,90

Αντιολισθητικά σφαιρίδια για βερνίκια προστασίας δαπέδων
Υψηλών επιδόσεων αντιολισθητικό υλικό. Προστίθεται σε κάθε τύπο βερνικιού 
δαπέδου, ενός ή δύο συστατικών, νερού ή διαλύτου. Απαραίτητο ως πρόσθετο 
βερνικιών όταν αυτά εφαρμόζονται σε βατές, βρεχόμενες επιφάνειες, σε εσωτερι
κούς και εξωτερικούς χώρους. Με την προσθήκη του, διασφαλίζεται σταθερότητα στο 
περπάτημα και μειώνεται στο ελάχιστο η πιθανότητα ατυχημάτων. 
Χρησιμοποιείται σε δάπεδα, σκαλοπάτια, διαδρόμους, ράμπες, περιμετρικά 
πισίνας (επιχείλια), σε επενδύσεις με πλακίδια, πατητές τσιμεντοκονίες, πλάκες 
Καρύστου, Πηλιορείτικες και όπου αλλού κρίνεται απαραίτητη η εφαρμογή βερνικιού 
προστασίας. Προτείνεται και για χρήση σε χώρους στάθμευσης (γκαράζ), πλυντήρια 
αυτο

TEAK OIL  
Φυσικό λάδι συντήρησης  
& προστασίας ξύλου με κερί
Φυσικό λάδι που περιέχει κερί, φυτικές και συνθετικές ρητίνες και U  φίλτρα. 
Η περιοδική του χρήση συντηρεί, φρεσκάρει και προσφέρει μοναδική ζωντάνια, ανα-
δεικνύοντας τη φυσική όψη του ξύλου, προστατεύοντάς το παράλληλα από τον ήλιο, 
την υγρασία και την αλμύρα. Προστατεύει ξύλινα έπιπλα κήπου και βεράντας, ξύλινα 
κατα στρώματα σκαφών, καθώς και βρεχόμενα σημεία από τη θάλασσα. 
Αν τα ξύλα είναι λερωμένα από δύσκολους συσσωρευμένους λεκέδες, όπως  λάδια, 
άλατα κ.ά., συνιστάται να προηγηθεί κα θαρισμός τους με WOOD CLEANER της 
DUROSTICK.  
Χρώμα: ημιδιάφανο.
Απόδοση: περίπου 10-13m2/l  ανά στρώση, ανάλογα με την απορροφητικότητα του 
ξύλου.

750ml
(ΝΤΤΕ75)

12 - 8,40

2,5lt
(ΝΤΤΕ25)

4 9,00 22,50

DUROSTICK D-12
Βερνίκι πέτρας διαλύτου
Ακρυλικό, διάφανο, σατινέ ή γυαλιστερό (στις 3 επιστρώσεις) βερνίκι εμποτισμού 
φυσικών και τεχνητών πετρών, διακοσμητικών τούβλων κ.ά. Με ισχυρά φίλτρα U  
στη σύνθεσή του, είναι εξαιρετικά ανθεκτικό στην έντονη ηλιακή ακτινοβολία και τις 
αντίξοες καιρικές συνθήκες. Δεν κιτρινίζει, ούτε ξεφλουδίζει με το πέρασμα του 
χρόνου, με αποτέλεσμα να αναδεικνύει τη φυσική ομορφιά των πετρών, να τονίζει 
τα ‘νερά’ τους και να δίνει την αίσθηση του ‘μόνιμα βρεγμένου’ στις επιφάνειες.
Χρώμα: διάφανο.
Κατανάλωση: 1l /5-8m², ανάλογα με την απορροφητικότητα της επιφάνειας.

1lt
(ΝΤ1201)

12 9,00 9,00

4lt
(ΝΤ1204)

6 8,25 33,00

15lt
(ΝΤ1215) 

(ΕΙΔΙΚΗ 
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ)

- 7,90 118,50

KAT ΓΟΡΙΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ: Ε

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα προϊόντα που επισημαίνονται ως (ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ), διατίθενται εντός τριών (3) ημερών από τη λήψη της παραγγελίας.

Τα
 π

ρο
ϊό

ντ
α 

πο
υ 

επ
ισ

ημ
αί

νο
ντ

αι
 μ

ε 
 δ

ια
τίθ

εν
τα

ι μ
ε 

νέ
α 

τιμ
ή



153

ΥΠ
ΟΣ

ΤΡ
Ω

Μ
ΑΤ

Α
&

 Χ
ΡΩ

Μ
ΑΤ

Α

6.6  Ξυλοπροστασία και βερνίκια πέτρας

6.7  Bερνικοχρώματα - υποστρώματα - διαλυτικά & διαβρωτικά

ΠΡΟΪΟΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
(Κωδικός)

ΤΕΜ./
ΚΙΒ.

€/ kg €/ΣΥΣΚ.

ΠΡΟΪΟΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

(Κωδικός)
ΤΕΜ./
ΚΙΒ.

€/lt €/ΣΥΣΚ.

KAT ΓΟΡΙΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ: A

KAT ΓΟΡΙΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ: E

DUROSTICK D-72
οσμο βερνίκι πέτρας νερού

Ακρυλικό, διάφανο, σατινέ ή γυαλιστερό (στις 2-3 επιστρώσεις) βερνίκι εμποτισμού, 
υδατικής βάσης. Παραμένει διάφανο, χωρίς να κιτρινίζει ή να ξεφλουδίζει. Αναδεικνύει 
τα φυσικά ‘νερά’ της πέτρας και δίνει στην επιφάνεια την αίσθηση του ‘βρεγμένου’. 
Προστατεύει τους αρμούς των πλακόστρωτων δαπέδων από τη ρηγμάτωση, την 
αποσάθρωση και τους ρύπους.  οσμο, υδατοδιαλυτό, κατάλληλο για επενδύσεις 
σε δάπεδα ή τοίχους σε εσωτερικούς χώρους, με φυσικές πέτρες ή πλάκες Πηλίου 
ή Καρύστου, καθώς και τεχνητές πέτρες, διακοσμητικά τούβλα, πορόλιθους κ.ά.   
Χρώμα: υπόλευκο (γίνεται διάφανο όταν στεγνώσει).
Κατανάλωση: 1l /8-10m², ανάλογα με την απορροφητικότητα της επιφάνειας.

750ml
(ΝΤ7201))

12 - 9,45

2,5lt
(ΝΤ7225)

- 10,50 26,25

KAT ΓΟΡΙΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ: E

VISTA
Βερνίκι ματ διαλύτου  
για πατητή τσιμεντοκονία & φυσικές πέτρες
Ακρυλικό διάφανο βερνίκι εμποτισμού, ματ απόδοσης, εξαιρετικά ανθεκτικό στην 
U  ακτινοβολία, με μεγάλη διάρκεια ζωής. Κατάλληλο για χρήση σε εξωτερικές και 
εσωτε ρικές επιφάνειες, δεν ξεφλουδίζει, δεν κιτρινίζει με το πέρασμα του χρόνου 
και δεν γυαλί ζει. Αναδεικνύει τις επιφάνειες όπου εφαρμόζεται, τονίζοντας τη φυ-
σική τους απόχρωση. Κατάλληλο για προστασία πατητών τσιμεντοκονιών, του δια-
κοσμητικού τσιμεντοκονιάματος DS-259 DECO MICRO RESIN, της πατητής σε μορ-
φή πάστας DS-258 DECO MICRO LEX, καθώς και κάθε φυσικής πέτρας δαπέδου ή 
όψεως κτιρίου.
Χρώμα: διάφανο.
Κατανάλωση: 1l /5-8m², ανάλογα με την απορροφητικότητα της επιφάνειας.

750ml
(ΝΤΒΙΣ01)

12 - 9,90

2,5lt
(ΝΤΒΙΣ25)

4 12,30 30,75

15lt
(ΝΤΒΙΣ15)

(ΕΙΔΙΚΗ  
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ)

- 11,71 175,65

DUROSTICK ΜΙΝΙΟ ΦΥΣΙΚΟ*
Αντιδιαβρωτικό υπόστρωμα
Το παραδοσιακό, αυθεντικό, φυσικό μίνιο, με υψηλή αντιοξειδωτική ικανότητα (*).  
Έχει υψηλή καλυπτικότητα, ελαστικότητα, πρόσφυση και ιδιαίτερη αντοχή στην 
 υγρασία. Στεγνώνει γρήγορα και παρέχει πλήρη προστασία στα μέταλλα από την 
 οξείδωση. Είναι απαραίτητο για την προστασία σιδερένιων κατασκευών που είναι 
εκτεθειμένες σε αντίξοες καιρικές συνθήκες, όπως εξωτερικά κάγκελα, μεταλλικές 
πόρτες, κάσες κουφωμάτων και λαμαρίνες πλοίων. 
Ως υπόστρωμα, προστατεύει αποτελεσματικά από τη σήψη τόσο τον σκελετό, όσο και 
τα βρεχόμενα ξύλινα μέρη των σκαφών, καθώς και τις ξύλινες βάρκες.
Χρώμα: πορτοκαλί.
Απόδοση: περίπου 5-8m²/kg ανά στρώση, στις κατάλληλα προετοιμασμένες επιφάνειες.

(*) Σε οξειδωμένες επιφάνειες πρέπει να αφαιρεθεί η σκουριά με RUST REMO ER 
της DUROSTICK ή με συρματόβουρτσα, πριν την εφαρμογή του προϊόντος.

1kg
(KYMΦ01)

16 7,70 7,70

5kg
(KYMΦ05)

6 7,14 35,70
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*Διατίθεται μόνο για επαγγελματική χρήση.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα προϊόντα που επισημαίνονται ως (ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ), διατίθενται εντός τριών (3) ημερών από τη λήψη της παραγγελίας.
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6.7  Bερνικοχρώματα - υποστρώματα - διαλυτικά & διαβρωτικά

ΠΡΟΪΟΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

(Κωδικός)
ΤΕΜ./
ΚΙΒ.

€/ kg,lt €/ΣΥΣΚ.

KAT ΓΟΡΙΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ: E

DUROSTICK ΑΣΤΑΡΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ  
& ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ
Aκρυλικό, αντιδιαβρωτικό αστάρι γκρι χρώματος, με ισχυρή πρόσφυση, ελα στικότητα 
και καλυπτικότητα. Δουλεύεται εύκολα, απλώνει ομοιόμορφα, στεγνώνει γρήγορα και 
παρέχει άριστη αντισκωριακή προ στασία.
Προστατεύει και συντηρεί κουφώματα αλουμινίου, γαλβανισμένους σωλήνες, αερα-
γωγούς εξαρτημάτων αυτοκινήτων, γεωργικών μηχανημάτων, σκαφών, πυλώνες, με-
ταλλικά κτίρια και γέφυρες, καθώς και γαλβανισμένες δεξαμενές νερού. 
Προετοιμάζει άριστα τις επιφάνειες για να δεχθούν βαφή με βερνικοχρώματα. 
Χρώμα: γκρι.
Απόδοση: περίπου 8-10m²/l  ανά στρώση, στις κατάλληλα πρετοιμασμένες επι-
φάνειες. 

750ml
(ΣΣΑΓ01)

12 - 11,34

2,5lt
(ΣΣΑΓ25)

- 14,30 35,75

DUROSTICK ΑΣΤΑΡΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 
& ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ
Aκρυλικό, αντιδιαβρωτικό αστάρι γκρι χρώματος, με ισχυρή πρόσφυση, ελα
και καλυπτικότητα. Δουλεύεται εύκολα, απλώνει ομοιόμορφα, στεγνώνει γρήγορα και 
παρέχει άριστη αντισκωριακή προ
Προστατεύει και συντηρεί κουφώματα αλουμινίου, γαλβανισμένους σωλήνες, αερα
γωγούς εξαρτημάτων αυτοκινήτων, γεωργικών μηχανημάτων, σκαφών, πυλώνες, με
ταλλικά κτίρια και γέφυρες, καθώς και γαλβανισμένες δεξαμενές νερού. 
Προετοιμάζει άριστα τις επιφάνειες για να δεχθούν βαφή με βερνικοχρώματα. 
Χρώμα:
Απόδοση: 

DUROSTICK ΑΣΤΑΡΙ ΜΕΤΑΛΛΩΝ
Ισχυρό, λευκό ή γκρι, αντιδιαβρωτικό αστάρι. Δουλεύεται μα λακά, έχει ισχυρή πρόσφυ-
ση, μεγάλη καλυπτικότητα, απλώνει τέλεια, στε γνώνει γρήγορα και τρίβεται εύκολα. 
Ως αντισκωριακό υπόστρωμα, προστατεύει τις κα τάλληλα προετοιμασμένες μεταλλι-
κές επιφάνει ες, όπως κάγκελα, πόρτες και άλλες μεταλλικές κατασκευές (*). 
Σε τοίχους και ταβάνια που έχουν εμποτιστεί από νικοτίνη και καπνιά ή εμφανίζουν 
μαυρίλες από υγρασία, καθώς και  σε ταβάνια με κόλλα ή ασβέστη, μία επίστρωση 
ΑΣΤΑΡΙ ΜΕΤΑΛΛΩΝ της DUROSTICK απομονώνει τις προσβληθείσες επιφάνειες και 
δημιουργεί το κατάλληλο υπόστρωμα για τελική βαφή. 
Απόδοση: περίπου 8-14m²/kg ανά στρώση, στις κατάλληλα προετοιμασμένες επι-
φάνειες.

(*) Σε οξειδωμένες επιφάνειες πρέπει να αφαιρεθεί η σκουριά με RUST REMO ER 
της DUROSTICK ή με συρματόβουρτσα, πριν την εφαρμογή του προϊόντος.

ΛΕΥΚΟ 1kg
(ΣΣΑΜ01)

16 6,00 6,00

ΛΕΥΚΟ 5kg
(ΣΣΑΜ05)

6 5,70 28,50

ΓΚΡΙ 1kg
(ΣΣΑΜΓ01)

16 6,00 6,00

ΓΚΡΙ 5kg
(ΣΣΑΜΓ05)

6 5,70 28,50

DUROSTICK ΒΕΛΑΤΟΥΡΑ
Υπόστρωμα βερνικοχρωμάτων διαλύτου
Yπόστρωμα βερνικοχρωμάτων, αλκυδικής βάσης, πυκνόρρευστο, κατάλληλο για την 
προετοιμασία ξύλινων επιφανει ών και τοίχων. 
Προσφύεται δυναμι κά, έχει υψηλή καλυπτικότητα (γέμι σμα), δουλεύεται, απλώνει 
και τρίβε ται με ευκολία. Δημιουργεί ιδανική, λεία επιφάνεια και προσδίδει ιδιαίτε ρη 
 αντοχή στην τελική βαφή.
Εφαρμόζεται σε νέες ή παλαιές στοκαρισμένες ξύλινες επιφάνειες (πόρτες, 
 παράθυρα), καθώς και σε σπατουλαρισμένες επιφάνειες από μαρμαροσοβά και γυψοσανίδα. 
Χρώμα: λευκό.
Απόδοση: περίπου 10-12m2/l  ανά στρώση, στις κατάλληλα προετοιμασμένες επι-
φάνειες. 

750ml
(ΝΤΒΕ01)

12 - 5,20

2,5lt
(ΝΤΒΕ25)

4 6,68 16,70
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ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
(Κωδικός)

ΤΕΜ./
ΚΙΒ.

€/ΣΥΣΚ.

 ΖΑΧΑΡΙ 51
ΓΥΑΛΙΣΤΕΡΟ

375ml (ΛΞ5103) 12 5,20 

750ml (ΛΞ5101) 12 9,45 

2,5lt (ΛΞ5125) 4 28,75 

ΚΑΛΑΜΙ 52
ΓΥΑΛΙΣΤΕΡΟ

375ml (ΛΞ5203) 12 5,20 

750ml (ΛΞ5201) 12 9,00 

2,5lt (ΛΞ5225) 4 28,75 

ΓΚΡΙ ΑΝΟΙΧΤΟ 53
ΓΥΑΛΙΣΤΕΡΟ 

375ml (ΛΞ5303) 12 5,20 

750ml (ΛΞ5301) 12 9,00 

2,5lt (ΛΞ5325) 4 28,75 

ΩΧΡΑ 54
ΓΥΑΛΙΣΤΕΡΟ

375ml (ΛΞ5403) 12 5,20 

750ml (ΛΞ5401) 12 9,00 

2,5lt (ΛΞ5425) 4 28,75 

ΚΙΤΡΙΝΟ 55 
ΓΥΑΛΙΣΤΕΡΟ

375ml (ΛΞ5503) 12 5,20 

750ml (ΛΞ5501) 12 9,00 

2,5lt (ΛΞ5525) 4 28,75 

ΚΑΦΕ ΑΝΟΙΧΤΟ 56
ΓΥΑΛΙΣΤΕΡΟ 

375ml (ΛΞ5603) 12 5,30 

750ml (ΛΞ5601) 12 9,00 

2,5lt (ΛΞ5625) 4 28,75 

ΚΥΠΑΡΙΣΣΙ 57
ΓΥΑΛΙΣΤΕΡΟ

375ml (ΛΞ5703) 12 5,30 

750ml (ΛΞ5701) 12 9,45 

2,5lt (ΛΞ5725) 4 29,90 

ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
(Κωδικός)

ΤΕΜ./
ΚΙΒ.

€/ΣΥΣΚ.

ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ 58
ΓΥΑΛΙΣΤΕΡΟ

375ml (ΛΞ5803) 12 5,40 

750ml (ΛΞ5801) 12 9,70 

2,5lt (ΛΞ5825) 4 30,00 

ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟ 59
ΓΥΑΛΙΣΤΕΡΟ

375ml (ΛΞ5903) 12 5,80 

750ml (ΛΞ5901) 12 10,50 

2,5lt (ΛΞ5925) 4 33,00 

ΚΟΚΚΙΝΟ ΦΩΤΙΑΣ 60
ΓΥΑΛΙΣΤΕΡΟ

375ml (ΛΞ6003) 12 5,60 

750ml (ΛΞ6001) 12 9,70 

2,5lt (ΛΞ6025) 4 32,00 

ΛΕΥΚΟ 50
ΓΥΑΛΙΣΤΕΡΟ

375ml (ΛΞΓ5003) 12 5,50 

750ml (ΛΞΓ5001) 12 10,00 

2,5lt (ΛΞΓ5025) 4 30,80 

ΜΑΥΡΟ 61
ΓΥΑΛΙΣΤΕΡΟ

375ml (ΛΞΓ6103) 12 5,20 

750ml (ΛΞΓ6101) 12 9,00 

2,5lt (ΛΞΓ6125) 4 28,75 

ΛΕΥΚΟ 50
ΣΑΤΙΝΕ

375ml (ΛΞΛ5003) 12 5,60 

750ml (ΛΞΣ5001) 12 10,10 

2,5lt (ΛΞΣ5025) 4 32,00 

ΜΑΥΡΟ 61
ΣΑΤΙΝΕ

375ml (ΛΞΣ6103) 12 5,20 

750ml (ΛΞΣ6101) 12 9,00 

2,5lt (ΛΞΣ6125) 4 28,75 

ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΟ DUROLUX 12 ΑΠΟΧΡΩΣΕΩΝ

ΠΡΟΪΟΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

6.7  Bερνικοχρώματα - υποστρώματα - διαλυτικά & διαβρωτικά

DUROLUX 
Ριπολίνη διαλύτου για ξύλα & μέταλλα
Αλκυδική ριπολίνη εξαιρετικής ποι ότητας και αντοχής, κατάλληλη για εσωτερική και εξωτερική χρήση. 
Δου λεύεται εύκολα, απλώνει ομοιόμορ φα χωρίς βενιές, έχει μεγάλη απόδοση και καλυπτικότητα σε ασταρωμένες 
παλαιές ή νέες, ξύλινες και μεταλλικές επιφάνειες (*).   
Διατηρεί τη στιλπνότητα και τις απο χρώσεις αμετάβλητες και δεν κιτρινί ζει με την πάροδο του χρόνου.
Διατίθεται σε 12 γυαλιστερές αποχρώσεις χρωματολογίου. Οι αποχρώσεις ΜΑΥΡΟ & ΛΕΥΚΟ διατίθενται και σε σατινέ 
φινίρισμα. 
Απόδοση: περίπου 12-14m²/l  ανά στρώση, ανάλογα με την απορροφητικότητα της επιφάνειας, τις συνθήκες βαφής και 
τη μέθοδο εφαρμογής.

Αποκλίσεις που υπάρχουν μεταξύ χρωματολογίου και τελικού αποτελέσματος, οφείλονται στην αδυναμία πιστότητας στην εκτύπωση.

KAT ΓΟΡΙΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ: E

(*) Σε οξειδωμένες επιφάνειες πρέπει να αφαιρεθεί η σκουριά με RUST REMO ER της DUROSTICK πριν την εφαρμογή του προϊόντος.
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6. ΥΠΟΣΤΡΩ ΑΤΑ  ΡΩ ΑΤΑ

6.7  Bερνικοχρώματα - υποστρώματα - διαλυτικά & διαβρωτικά

ΠΡΟΪΟΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
(Κωδικός)

ΤΕΜ./
ΚΙΒ.

€/lt €/ΣΥΣΚ.

DUROLUX AQUA
Ακρυλική ριπολίνη νερού για ξύλα & μέταλλα
Υδατοδιαλυτή ακρυλική ριπολίνη εξαιρετικής λευκότητας που δεν κιτρινίζει 
με την πάροδο του χρόνου. Μπορεί να εφαρμοστεί σε νέες ή επιφάνειες ήδη 
βαμμένες με παλαιά βερνικοχρώματα διαλύτη. Δουλεύεται εύκολα, απλώνει 
ομοιόμορφα χωρίς βενιές και έχει μεγάλη καλυπτικότητα. Δημιουργεί μία 
ελαστική επιφάνεια με υψηλή αντοχή στις δυσμενείς καιρικές συνθήκες, το 
συχνό πλύσιμο και την κιμωλίαση. οσμη, ιδανική για παιδικά δω μάτια, σχολεία 
και νοσοκομεία. Eίναι κατάλληλη για τη βαφή κάθε μεταλλικής (*) και ξύλινης 
επιφάνειας. Με το σύστημα DUROCOLOR (χρωστικές σε σύριγγες των 20ml) 
δημιουργούνται 120 PAL αποχρώσεις. 
Χρώμα: λευκό.
Απόδοση: περίπου 10-13m²/l  ανά στρώση, ανάλογα με την απορροφητικότητα 
της επιφάνειας, τις συνθήκες βαφής και τη μέθοδο εφαρμογής.

ΓΥΑΛΙΣΤΕΡΟ 750ml
(ΛΞΑΚΓΚ01)

12 - 9,45

ΓΥΑΛΙΣΤΕΡΟ 2,5lt
(ΛΞΑΚΓΚ25)

4 12,00 30,00

ΣATINE 750ml
(ΛΞΑΚΣΑ01)

12 - 9,90

ΣATINE 2,5lt
(ΛΞΑΚΣΑ25)

4 12,60 31,50 
 

DUROLUX AQUA
Ακρυλική ριπολίνη νερού για ξύλα & μέταλλα - ΒΑΣΗ
Βάση υδατοδιαλυτής ακρυλικής ριπολίνης που μπορεί να δημιουργήσει άπειρες 
αποχρώσεις με το σύστημα COLOR COLLECTION. Μπορεί να εφαρμοστεί σε νέες 
ή επιφάνειες ήδη βαμμένες με παλαιά βερνικοχρώματα διαλύτη. Δουλεύεται 
εύκολα, απλώνει ομοιόμορφα χωρίς βενιές και έχει μεγάλη καλυπτικότητα. 
Δημιουργεί μία ελαστική επιφάνεια με υψηλή αντοχή στις δυσμενείς καιρικές 
συνθήκες, το συχνό πλύσιμο και την κιμωλίαση. οσμη, ιδανική για παιδικά 
δω μάτια, σχολεία και νοσοκομεία.  
Eίναι κατάλληλη για τη βαφή κάθε μεταλλικής (*) και ξύλινης επιφάνειας. 
Χρώμα: λευκό.
Απόδοση: περίπου 10-13m²/l  ανά στρώση, ανάλογα με την απορροφητικότητα 
της επιφάνειας, τις συνθήκες βαφής και τη μέθοδο εφαρμογής.

 ΓΥΑΛΙΣΤ. 750ml
(ΒΠΛΞΑΚΓΚ01) P 12 - 9,45

 ΓΥΑΛΙΣΤ. 2,5lt
(ΒΠΛΞΑΚΓΚ25) P 4 12,00 30,00

ΣATINE 750ml
(ΒΠΛΞΑΚΣΑ01) P 12 - 9,90

ΣATINE 2,5lt
(ΒΠΛΞΑΚΣΑ25) P 4 12,60 31,50 

 
ΓΥΑΛΙΣΤ. 750ml
(ΒΤΛΞΑΚΓΚ01) TR 12 - 8,50

ΓΥΑΛΙΣΤ. 2,5lt
(ΒΤΛΞΑΚΓΚ25) TR 4 10,20 25,50

ΣATINE 750ml
(ΒΤΛΞΑΚΣΑ01) TR 12 - 8,50

ΣATINE 2,5lt
(ΒΤΛΞΑΚΣΑ25) TR 4 10,20 25,50 

Δ O Σ Ο Μ Ε Τ Ρ Ι Κ Ο  Σ Υ Σ Τ Η Μ Α  Δ Η Μ Ι Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ  Α Π Ο Χ Ρ Ω Σ Ε Ω Ν

DUROSTICK ΒΕΛΑΤΟΥΡΑ ΝΕΡΟΥ
Υπόστρωμα βερνικοχρωμάτων
Ιδανικό υπόστρωμα υδατικής διασποράς, ακρυλικής βάσης, για κάθε 
 υδατοδιαλυτό βερνικόχρωμα. Απλώνει ομοιόμορφα, παρουσιάζει εξαιρετική 
πρόσφυση σε νέες επιφάνειες, καθώς και σε αυτές που είναι ήδη βαμμένες με 
παλαιά βερνικοχρώματα διαλύτη. Δουλεύεται και τρίβεται εύκολα, έχει υψηλή 
καλυπτικότητα και στεγνώνει γρήγορα. Προετοιμάζει εξαιρετικά κάθε  επιφάνεια 
ώστε να δεχθεί την τελική βαφή. οσμο, ιδανικό για εφαρμογή σε κλειστούς 
 χώρους που δεν αερίζονται επαρκώς.
Εφαρμόζεται σε νέες ή παλαιές στοκαρισμένες ξύλινες επιφάνειες (πόρτες, 
παράθυρα), καθώς και σε σπατουλαρισμένες επιφάνειες από μαρμαροσοβά 
και γυψοσανίδες. Συνιστάται για παιδικά δωμάτια, νοσοκομεία, σχολεία κλπ.
Kατάλληλη για εσωτερική και εξωτερική χρήση. 
Χρώμα: λευκό.
Απόδοση: περίπου 10-12m²/l  ανά στρώση, στις κατάλληλα προετοιμασμένες 
 επιφάνειες.

750ml
(ΝΤΒΕΝ01)

12 - 8,40

2,5lt
(ΝΤΒΕΝ25)

4 10,40 26,00

KAT ΓΟΡΙΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ: E

(*) Σε οξειδωμένες επιφάνειες πρέπει να αφαιρεθεί η σκουριά με RUST REMO ER της DUROSTICK πριν την εφαρμογή του προϊόντος.
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6.7  Bερνικοχρώματα - υποστρώματα - διαλυτικά & διαβρωτικά

ΠΡΟΪΟΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
(Κωδικός)

ΤΕΜ./
ΚΙΒ.

€/lt €/ΣΥΣΚ.

KAT ΓΟΡΙΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ: E

DUROSTICK D-26
Διαβρωτικό και αφαιρετικό χρωμάτων & βερνικιών
Το διαβρωτικό χρωμάτων και βερνικιών D-26 της DUROSTICK είναι  πλούσιο 
μείγμα ειδικών διαβρωτικών διαλυτών, ειδικά τροποποιημένων (δεν περιέχει 
 διχλωρομεθάνιο), ώστε να επιτυγχάνουν αποτελεσματικά την αφαίρεση παλαιών 
 βαφών κάθε είδους. Δρα άμεσα και αφαιρεί βερνικοχρώματα και βερνίκια διαλύτου ή 
νερού, λάκες, χρώματα πολυουρεθανικά, εποξειδικά, νιτροκυτταρίνης και φούρνου, 
πλαστικά, ακρυλικά κ.ά., από ξύλινες, μεταλλικές και άλλες οικοδομικές επιφάνειες. 
Είναι πυκνόρρευστο, με ελεγχόμενη ροή (g l). 
Κατανάλωση: 1l /2-4m2, ανάλογα με τη φύση και το πάχος των στρώσεων των χρωμά-
των που πρόκειται να αφαιρεθούν.

250ml
(NT2604)

20 - 4,70

500ml
(NT2602)

12 - 7,00

1lt
(NT2601)

12 12,30 12,30

DUROSTICK RUST REMOVER
Αφαιρετικό σκουριάς μετάλλων
Ισχυρότατο καθαριστικό απομάκρυνσης σκουριάς από κάθε μεταλλική επιφάνεια, εύκολα 
και γρήγορα, αποφεύγοντας το τρίψιμο με συρματόβουρτσα ή άλλα μηχανικά μέσα.
Διαλύει την επιφανειακή σκουριά που έχει προκληθεί από την πάροδο του χρόνου, 
αλλά και από τη βροχή, την υγρασία και την αλμύρα της θάλασσας, καθιστώντας τις 
επιφάνειες έτοιμες να ασταρωθούν και να βαφούν. 
Αφαιρεί σκουριές από σιδερένιες πόρτες, κάγκελα, λαμαρίνες αυτοκινήτων και 
 πλοίων, καρότσες φορτηγών και αγροτικών αυτοκινήτων. Καθαρίζει  αποτελεσματικά 
βιομηχανικά και γεωργικά εργαλεία, αλυσίδες, λουκέτα, πένσες, κόφτες, ψαλίδια, 
 βίδες, παξιμάδια και άλλα εργαλεία που έχουν προσβληθεί από τη σκουριά. 
Καθαρίζει εύκολα και γρήγορα λεκέδες σκουριάς από πλακάκια, φυσικές πέτρες, 
 καθώς και ακάλυπτους οπλισμούς σκυροδέματος. 
Κατανάλωση: Ανάλογα με την εφαρμογή.

500ml
(ΡΑΡΕ02)

12 - 7,10

1lt
(ΡΑΡΕ01)

12 9,00 9,00

5lt
(ΡΑΡΕ05)
(ΕΙΔΙΚΗ  

ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ)

- 6,20 31,00

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα προϊόντα που επισημαίνονται ως (ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ), διατίθενται εντός τριών (3) ημερών από τη λήψη της παραγγελίας.

DUROSTICK THINNER 101
Διαλυτικό βερνικοχρωμάτων
Αραιωτικό βερνικοχρωμάτων ειδικής σύνθεσης, ώστε να αποφεύγεται ο αφρισμός, 
που παρατηρείται συνήθως όταν αραιώνουμε με ένα κοινό διαλυτικό πινέλου. 
Ιδανικό για την αραίωση ελαιοχρωμάτων, αλκυδικών βερνικιών και ασταριών  διαλύτου 
όταν αυτά εφαρμοστούν με τη χρήση πινέλου ή ρολού. Χρησιμοποιείται και για τον 
καθαρισμό ρολών, πινέλων κ.ά. Κατάλληλο για τον επιμελή καθαρισμό μεταλλικών 
 επιφανειών στις οποίες πρόκειται να συνεχίσουμε με αστάρωμα ή βαφή.
Κατανάλωση: 50 -100ml Τ INNER 101 ανά 1l  βερνικοχρώματος.

400ml
(ΝΤΘΙ40)

20 - 1,60

750ml
(ΝΤΘΙ75)

20 - 2,85

4lt
(ΝΤΘΙ04)

6 3,15 12,60 

15lt
(ΝΤΘΙ15)

- 2,88 43,20 

Αραιωτικό βερνικοχρωμάτων ειδικής σύνθεσης, ώστε να αποφεύγεται ο αφρισμός, 
που παρατηρείται συνήθως όταν αραιώνουμε με ένα κοινό διαλυτικό πινέλου. 
Ιδανικό για την αραίωση ελαιοχρωμάτων, αλκυδικών βερνικιών και ασταριών 
όταν αυτά εφαρμοστούν με τη χρήση πινέλου ή ρολού. Χρησιμοποιείται και για τον 
καθαρισμό ρολών, πινέλων κ.ά. Κατάλληλο για τον επιμελή καθαρισμό μεταλλικών 
επιφανειών στις οποίες πρόκειται να συνεχίσουμε με αστάρωμα ή βαφή.
Κατανάλωση:

DUROSTICK THINNER 201
Διαλυτικό εποξειδικών συστημάτων 
Αραιωτικό, για αποκλειστική χρήση σε εποξειδικά συστήματα 2 συστατικών και για 
τον καθαρισμό των εργαλείων εφαρμογής τους.  χρήση του επεκτείνεται και στον 
καθαρισμό μεταλλικών κατασκευών από λάδια και σκουριές (μετά το τρί ψιμό τους). 
Δεν συνιστάται η χρήση του σε βερνίκια και ριπολίνες. 
Κατανάλωση: 
• 1-5% στο DUROEPOXY PRIMER. 
• 5-10% στο DUROEPOXY.

1lt
(ΝΤΘ201)

15 5,60 5,60
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6. ΥΠΟΣΤΡΩ ΑΤΑ  ΡΩ ΑΤΑ

6.8  Συστήματα 2 συστατικών (Εποξειδικά - Πολυουρεθανικά - Πολυουρίας)

KAT ΓΟΡΙΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ: E

DUROEPOXY PRIMER*
Εποξειδικό αστάρι 2 συστατικών, με διαλύτες
Υψηλής ποιότητας και αντοχής, διάφανο, εποξει δικό αστάρι 2 συστατικών.  
Έχει υψηλή διεισδυτική ικανότη τα, αντοχή στην τριβή και επιφανειακή σκληρότητα. 
Σταθεροποιεί το υπόστρωμα, με αποτέλεσμα την άρρηκτη πρόσφυση με το  εποξειδικό 
χρώμα 2 συστατι κών DUROEPOXY σε μπετόν, σοβά, σίδηρο, ξύλο, MD  κ.ά.
Χρησιμοποι είται και για την επιφα νειακή σταθεροποίηση και στεγανο ποίηση  δαπέδων 
τσιμεντοειδούς βάσης, δημιουργώντας αντιτριβι κή επιφάνεια που δεν σκονίζει.
Χρώμα: διάφανο.
Κατανάλωση: 1kg/5-6m² ανά στρώση, στις κατάλληλα προετοιμασμένες επιφάνειες, 
ανάλογα με την απορροφητικότητά τους.

2kg
(Α+Β)

(1kg+1kg)
(ΝΤΕΠΠΡ02)

12,00 24,00

DUROEPOXY
Εποξειδικό χρώμα 2 συστατικών, με διαλύτες
Εποξειδικό χρώμα υψηλής αντο χής, ιδιαίτερα ανθεκτι κό στις τριβές, τα χημικά και 
καυστικά υγρά, τα πετρελαιοειδή, το θαλασσι νό ή χλωριωμένο νερό, αλλά και στις 
ακραίες καιρικές συνθήκες. Έχει ισχυρή πρόσφυση σε μπετόν, σοβά, σίδηρο,  ξύλο, 
MD  κ.ά. Προστατεύει αποτε λεσματικά και διακοσμεί βιομηχανικά δάπεδα τσιμεντο-
ειδούς βάσης σε οι νοποιεία, γαλακτοβιομηχανίες, τυρο κομεία, μαγειρεία,  σφαγεία, 
γκαράζ, βενζινάδικα, πλυντήρια και συνεργεία αυτοκινήτων. Είναι κατάλληλο για 
 μεταλλικές σκά λες, σιλό, γέφυρες, πλοία, πατάρια από νοβοπάν, MD  κ.ά. 
Η βαφή με DUROEPOXY παρέχει απόλυτη προ στασία σε δεξαμενές νερού,  σιντρι βάνια 
και πισίνες. Διατίθεται σε τρεις βασικές αποχρώσεις: λευκό, γκρι, γαλάζιο. 
Με το λευκό είναι δυνατή και η δημιουργία 120 επιπλέον αποχρώσεων με το Δοσο-
μετρικό Σύστημα Αποχρώσεων DUROCOLOR της DUROSTICK (σύριγγες των 20ml).
Η επίπασή του με ΧΑΛΑΖΙΑΚΗ ΑΜΜΟ της DUROSTICK κοκκομετρίας 0,01-0,5mm 
δημιουργεί αντιολισθηρή επιφάνεια. 
Κατανάλωση: 1kg/4-5m² ανά στρώση, στις κατάλληλα προετοιμασμένες επιφάνειες.

ΛEYKO 4kg
(Α+Β)

(3kg+1kg)
(NTΕΠΛΕ04)

12,40 49,60

ΓΚΡΙ 4kg
(Α+Β)

(3kg+1kg)
(NTΕΠΓΚ04)

12,40 49,60

ΓΑΛΑΖΙΟ 4kg
(Α+Β)

(3kg+1kg)
(NTΕΠΓΑ05)

12,40 49,60

Δ O Σ Ο Μ Ε Τ Ρ Ι Κ Ο  Σ Υ Σ Τ Η Μ Α  Δ Η Μ Ι Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ  Α Π Ο Χ Ρ Ω Σ Ε Ω Ν

DUROSTICK ΧΑΛΑΖΙAΚΗ ΑΜΜΟΣ
Kοκκομετρίας 0,01-0,5mm 
Βιομηχανοποιημένη χαλαζιακή άμμος, η οποία έχει υποστεί επεξεργασία, καθαρισμό 
και ξήρανση. Έχει διαβαθμισμένη κοκκομετρία και υψηλή σκληρότητα 6-7 της κλίμακας 
Μ s. Είναι χημικά αδρανής, με μηδα μινή απορρόφηση νερού, δεν επηρε άζεται από 
τις χημικές ιδιότητες του συνδετικού υλικού και την ατμοσφαι ρική ρύπανση. 
Κατάλληλη για προσμίξεις με τσιμέντο, ασβέστη, καθώς και εποξειδικές ρητίνες και 
χρώματα. Είναι ιδανική για τη δημιουργία αντιολισθηρών επιφανειών σε εποξειδικές 
βαφές δαπέδων με τη μέθοδο της επίπασης. Κατάλληλη για λεπτού πάχους τσιμεντο-
κονίες, αποστραγγιστικές κατασκευές, φίλτρα πισίνων, γήπεδα g l , σκάμματα κ.ά. 
Χρώμα: μπεζ.
Κατανάλωση: Ανάλογα με την εφαρμογή.

25kg
(XA000525)
παλ. 1050kg

0,48 12,00
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ΠΡΟΪΟΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
(Κωδικός)

€/kg €/ΣΥΣΚ.

*Διατίθεται μόνο για επαγγελματική χρήση.
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6.8  Συστήματα 2 συστατικών (Εποξειδικά - Πολυουρεθανικά - Πολυουρίας)

KAT ΓΟΡΙΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ: E

ΠΡΟΪΟΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
(Κωδικός)

€/kg €/ΣΥΣΚ.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα προϊόντα που επισημαίνονται ως (ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ), διατίθενται εντός τριών (3) ημερών από τη λήψη της παραγγελίας.

 

DUROEPOXY FLOOR PRIMER SF
Εποξειδικό αστάρι 2 συστατικών, χωρίς διαλύτες 
Υψηλής αντοχής διάφανο αστάρι, χωρίς διαλύτες, με μεγάλη διεισδυτική ικανότητα. 
Απαραίτητο υπόστρωμα για την εποξειδική βαφή 2 συστατικών DUROEPOXY LOOR 
S . Δημιουργεί αντιτριβική επιφάνεια και είναι ιδανικό για την επιφανειακή σταθερο-
ποίηση και στεγανοποίηση των δαπέδων από τσιμέντο που τρίβονται και σκονίζουν. 
Λειτουργεί και ως σύστημα με το κονίαμα δημιουργίας αντιολισθηρών δαπέδων 
ANTISLIP, συνδυάζοντας αντιολισθηρότητα και υγιεινή. 
Kατατάσσεται ως SR-B2,0-AR0,5-IR4 σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 13813. 
Χρώμα: διάφανο.
Κατανάλωση: 200-300gr/m² ανά στρώση, στις κατάλληλα προετοιμασμένες επιφά-
νειες, ανάλογα με την απορροφητικότητά τους. 

5kg 
(A+B)

(3,2kg+1,8kg)
(ΝΤΕΠΦΠ05)

22,30 111,50
 

DUROEPOXY  
FLOOR SF
Eπαλειφόμενη εποξειδική βαφή
2 συστατικών, χωρίς διαλύτες 
Υψηλής αντοχής, λευκή ή έγχρωμη, αυτοεπιπεδούμενη 
εποξειδική βαφή, χωρίς διαλύτες. Είναι ανθεκτική σε 
τριβές, χημικά και καυστικά υγρά, πετρελαιοειδή, 
θαλασσινό ή χλωριωμένο νερό, καθώς και σε ακραίες 
καιρικές συνθήκες. Έχει ισχυρή πρόσφυση σε μπε-
τόν, σοβά, ξύλο, MD . Η επιφάνεια που δημιουργεί 
διακρίνε ται για την υψηλή σκληρότητά της, εί ναι μη 
απορροφητική, δεν ευνοεί την ανάπτυξη βακτηρίων 
και είναι κατάλ ληλη και για χώρους όπου απαιτείται 
αυστηρή εφαρμογή και τήρηση των κανόνων υγιεινής. 
Κατάλληλη για νοσοκομεία, εργαστήρια, γαλακτοβιο-
μηχανίες, οινοποιεία, μαγειρεία, σφαγεία, συνεργεία 
και πλυντήρια αυτοκινήτων, γκαράζ, βενζινάδικα, 
πισίνες, σιντριβάνια κ.ά. 
Η επίπασή της με ΧΑΛΑΖΙΑΚΗ ΑΜΜΟ της DUROSTICK, 
κοκκομετρίας 0,01-0,5mm δημιουργεί αντιολισθηρή 
επιφάνεια. Kατατάσσεται ως SR-B2,0-AR0,5-IR4 
σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 13813. 
Κατανάλωση: 
•Λεία επιφάνεια: 250-300gr/m2 ανά στρώση. 
•Αντιολισθηρή επιφάνεια: 400-600gr/m2 ανά στρώση.

Επιλεγμένες αποχρώσεις: λλες αποχρώσεις του 
χρωματολογίου RAL κατόπιν παραγγελίας. 
Ελάχιστη ποσότητα 125kg.

Σημείωσεις: 
• Οι επιφάνειες που έχουν περαστεί με DUROEPOXY 
LOOR S  μπορούν να έρθουν σε απευθείας επαφή 

με τρόφιμα. Πιστοποιημένο απο το Γενικό Χημείο του 
Κράτους με Aριθμό Πρωτοκόλλου 04019/015/000. 
• Η κιμωλίαση (επιφανειακή αποσταθεροποίηση) χαρα-
κτηριστικό πρόβλημα των εποξειδικών συστημάτων σε 
εξωτερικές επιφάνειες (κυρίως πισίνες), αποκαθίσταται 
αν η επιφάνεια ‘επαναβάφεται’ με DUROEPOXY LOOR 
PRIMER S  μία φορά τον χρόνο.

ΛΕΥΚΟ
10kg

(ΝΤΕΠΦΛΛΕ10)

10kg 
(A+B)

(8kg+2kg)
15,10 151,00

RAL 7032 (γκρι άμμου)
10kg

(ΝΤΕΠΦΛ7032)

RAL 7035 (ανοιxτό γκρι)
10kg

(ΝΤΕΠΦΛ7035)

RAL 7040 (γκρι)
10kg

(ΝΤΕΠΦΛ7040)

RAL 3009 (καφεκόκκινο)
10kg

(ΝΤΕΠΦΛ3009)

RAL 1015 (μπεζ)
10kg

(ΝΤΕΠΦΛ1015)

RAL 1013 (ανοικτό μπεζ)
10kg

(ΝΤΕΠΦΛ1013)

RAL 6021 (απαλό πράσινο)
10kg

(ΝΤΕΠΦΛ6021)

RAL 5024 (μπλε παστέλ)
10kg

(ΝΤΕΠΦΛ5024)

DUROEPOXY FLOOR PRIMER SF
Εποξειδικό αστάρι 2 συστατικών, χωρίς διαλύτες 
Υψηλής αντοχής διάφανο αστάρι, χωρίς διαλύτες, με μεγάλη διεισδυτική ικανότητα. 
Απαραίτητο υπόστρωμα για την εποξειδική βαφή 2 συστατικών DUROEPOXY LOOR 
S . Δημιουργεί αντιτριβική επιφάνεια και είναι ιδανικό για την επιφανειακή σταθερο
ποίηση και στεγανοποίηση των δαπέδων από τσιμέντο που τρίβονται και σκονίζουν. 
Λειτουργεί και ως σύστημα με το κονίαμα δημιουργίας αντιολισθηρών δαπέδων 
ANTISLIP, συνδυάζοντας αντιολισθηρότητα και υγιεινή. 
Kατατάσσεται ως SR-B2,0-AR0,5-IR4 σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ
Χρώμα:
Κατανάλωση:
νειες, ανάλογα με την απορροφητικότητά τους. 

Τα
 π

ρο
ϊό

ντ
α 

πο
υ 

επ
ισ

ημ
αί

νο
ντ

αι
 μ

ε 
 δ

ια
τίθ

εν
τα

ι μ
ε 

νέ
α 

τιμ
ή

Κατανάλωση:
•
•Αντιολισθηρή επιφάνεια:
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KAT ΓΟΡΙΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ: E

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα προϊόντα που επισημαίνονται ως (ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ), διατίθενται εντός τριών (3) ημερών από τη λήψη της παραγγελίας.

6.8  Συστήματα 2 συστατικών (Εποξειδικά - Πολυουρεθανικά - Πολυουρίας)

 

WATERPROOF EPOXY PRIMER AQUA
Εποξειδικό, διάφανο αστάρι νερού 2 συστατικών
Υδατοδιαλυτό, εποξειδικό αστάρι 2 συστατικών, με ισχυρή πρόσφυση σε απορροφητικά 
και μη υποστρώματα.  Μπορεί να εφαρμοσθεί ακόμα και σε νωπές επιφάνειες σκυροδέ-
ματος. Συνιστάται πριν την εφαρμογή πολυουρεθανικών, υβριδικών, ακρυλικών ή βάσεως 
πολυουρίας στεγανωτικών, όπως είναι το WATERPROO  500. Είναι απαραίτητο πριν την 
εφαρμο γή της πολυασπαρτικής βαφής 2 συστατικών με βάση την πολυουρία POLYUREA 
LOOR COATING. Κατάλληλο σε εφαρμογές όπου εμφανίζεται ανερχόμενη υγρασία ή αρνη-

τική πίεση (δάπεδα, πισίνες, δεξαμενές, θεμέλια κλπ). Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως σταθε-
ροποιητής σαθρών υποστρωμάτων, αραιωμένο με νερό σε ποσοστό έως 25% κατά βάρος. 
Κατατάσσεται ως SR-B2,0 σύμφωνα με το πρότυπο EN 13813.
Χρώμα: λευκό (γίνεται διάφανο όταν στεγνώσει).
Κατανάλωση: 125gr-150gr/m2 ανά στρώση, ανάλογα με την απορροφητικότητα της 
επιφάνειας και την αραίωση.

4kg
(Α+Β) 

(3kg + 1kg) 
(ΝΤΓΑΠΕΠ04)

4 12,00 48,00 

POLYUREA FLOOR  
COATING
Πολυασπαρτική βαφή 2 συστατικών  
με βάση την πολυουρία
Υψηλής αντοχής, λευκή ή έγχρωμη, πολυασπαρτική 
βαφή δαπέδων αλειφατικής βάσης (ψυχρή πολυου-
ρία) δύο συστατικών, νέας γενιάς, χαμηλής οσμής. 
Με ισχυρή πρόσφυση σε σταθερές επιφάνειες, 
δημιουργεί μία ενιαία (χωρίς αρμούς και ενώσεις), 
εύκαμπτη μεμβράνη προστασίας υψηλών  επιδόσεων, 
με μακροχρόνια αντοχή στην U  ακτινοβολία και 
εξαιρετική αντοχή σε μηχανικές και χημικές κατα-
πονήσεις. Ιδιαίτερα ανθεκτική στην τριβή, τα οξέα 
και τα αλκάλια. 
T  POLYUREA LOOR COATING πλεονεκτεί έναντι 
των άλλων λύσεων επικάλυψης δαπέδων, καθώς 
εφαρμόζεται εύκολα, στεγνώνει γρήγορα, απαιτεί 
μικρούς χρόνους για την τελική του χρήση και διατηρεί 
την απόχρωσή του αναλλοίωτη σε βάθος χρόνου. 
Είναι ιδανικό για την προστασία, βαφή και διακόσμηση 
νέων επιφανειών από σκυρόδεμα ή ήδη βαμμένων 
με εποξειδικά ή άλλα συστήματα βαφής, αρκεί να 
είναι καλά αγκυρωμένα. Εφαρμόζεται και σε κάθε-
τες, άβαφες επιφάνειες. Ιδιαίτερα κατάλληλο για 
επαγγελματικούς χώρους συχνής χρήσης, γκαράζ 
αυτοκινήτων, συνεργεία, αποθήκες l gis ic και γε-
νικά χώρους βαριάς κυκλοφορίας, όπου οι ισχυρές 
μηχανικές αντοχές είναι ζητούμενο. Εφαρμόζεται σε 
εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.
Κατατάσσεται ως προστατευτικό επιφανειών σκυρο-
δέματος κατά EN 1504-2.
Κατανάλωση: 170gr/m²/στρώση, στις κατάλληλα 
προετοιμασμένες επιφάνειες.

Για άλλες αποχρώσεις του χρωματολογίου RAL, 
επικοινωνήστε με την εταιρεία.

ΛΕΥΚΟ
5kg (ΓΠΦ700ΛΕ05)

10kg (ΓΠΦ700ΛΕ10)

5kg 
(A+B)

(4kg+1kg)
- 21,00 105,00

RAL 7032 (γκρι άμμου)
5kg (ΓΠΦ703205)

10kg (ΓΠΦ703210)

RAL 7035 (ανοιxτό γκρι)
5kg (ΓΠΦ703505)

10kg (ΓΠΦ703510)

RAL 7040 (γκρι)
5kg (ΓΠΦ704005)

10kg (ΓΠΦ704010)

RAL 3009 (καφεκόκκινο)
5kg (ΓΠΦ300905)

10kg (ΓΠΦ300910)

10kg 
(A+B)

(8kg+2kg)
- 20,00 200,00

RAL 1015 (μπεζ)
5kg (ΓΠΦ101505)

10kg (ΓΠΦ101510)

(ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ)

RAL 1013 (ανοικτό μπεζ)
5kg (ΓΠΦ101305)

10kg (ΓΠΦ101310)

(ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ)

RAL 6021 (απαλό πράσινο)
5kg (ΓΠΦ602105)

10kg (ΓΠΦ602110)

(ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ)

RAL 5024 (μπλε παστέλ)
5kg (ΓΠΦ502405)

10kg (ΓΠΦ502410)

(ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ)

Πολυασπαρτική βαφή 2 συστατικών 
με βάση την πολυουρία
Υψηλής αντοχής, λευκή ή έγχρωμη, πολυασπαρτική 
βαφή δαπέδων αλειφατικής βάσης (ψυχρή πολυου
ρία) δύο συστατικών, νέας γενιάς, χαμηλής οσμής. 
Με ισχυρή πρόσφυση σε σταθερές επιφάνειες, 
δημιουργεί μία ενιαία (χωρίς αρμούς και ενώσεις), 
εύκαμπτη μεμβράνη προστασίας υψηλών 
με μακροχρόνια αντοχή στην U  ακτινοβολία και 
εξαιρετική αντοχή σε μηχανικές και χημικές κατα
πονήσεις. Ιδιαίτερα ανθεκτική στην τριβή, τα οξέα 
και τα αλκάλια. 
T  POLYUREA LOOR COATING πλεονεκτεί έναντι 
των άλλων λύσεων επικάλυψης δαπέδων, καθώς 

ΠΡΟΪΟΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
(Κωδικός)

ΤΕΜ./
ΚΙΒ.

€/kg €/ΣΥΣΚ.

νέων επιφανειών από σκυρόδεμα ή ήδη βαμμένων 
με εποξειδικά ή άλλα συστήματα βαφής, αρκεί να 
είναι καλά αγκυρωμένα. Εφαρμόζεται και σε κάθε
τες, άβαφες επιφάνειες. Ιδιαίτερα κατάλληλο για 
επαγγελματικούς χώρους συχνής χρήσης, γκαράζ 
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KAT ΓΟΡΙΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ: E

6.8  Συστήματα 2 συστατικών (Εποξειδικά - Πολυουρεθανικά - Πολυουρίας)

ΠΡΟΪΟΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
(Κωδικός)

ΤΕΜ./
ΚΙΒ.

€/kg €/ΣΥΣΚ.

DECOFIN EPOXY AQUA 
Εποξειδικό, σατινέ βερνίκι 2 συστατικών, για  
αδιαβροχοποίηση και προστασία εσωτερικών χώρων
Υψηλών αντοχών, διάφανο εποξειδικό βερνίκι νερού 2 συστατικών, χαμηλής οσμής, 
με σατινέ φινίρισμα και άριστη πρόσφυση σε απορροφητικά και μη υποστρώματα.  
Ιδιαίτερα ανθεκτικό στην τριβή, καθώς και στην επαφή με οξέα, αλκάλια, λάδια, κα-
θαριστικά, χημικά. Στεγνώνει γρήγορα και δημιουργεί σκληρή, μη απορροφητική και 
απρόσβλητη επιφάνεια από μαρκαδόρους, στυλό και άλλους λεκέδες, καθιστώντας 
το κατάλληλο για τοίχους παιδικών δωματίων, σχολείων κλπ. 
Είναι κατάλληλο για την προστασία παστωδών πατητών, διακοσμητικών τούβλων, φυσικών 
και τεχνητών πετρών. Σε νωπές τσιμεντοειδείς επιφάνειες και πατητές τσιμεντοκονίες, για 
τη διατήρηση και την προστασία της απόχρωσής τους, προηγείται αστάρωμα με A UA IX 
της DUROSTICK. Είναι ιδανικό για εφαρμογές σε δάπεδα, τοίχους, πάγκους κουζίνας, μπά-
νια, ντουζιέρες και όπου απαιτείται αυστηρή εφαρμογή και τήρηση των κανόνων υγιεινής.
Κατατάσσεται ως προστατευτικό επιφανειών σκυροδέματος κατά EN 1504-2.
Χρώμα: λευκό (γίνεται διάφανο όταν στεγνώσει).
Κατανάλωση: 100-200gr/m² ανά στρώση, ανάλογα με την απορροφητικότητα της επι-
φάνειας.

4kg
(Α+Β) 

(3kg+1kg) 
(ΝΤΕΚΦΕΑ04)

4 13,20 52,80 

Υψηλών αντοχών, διάφανο εποξειδικό βερνίκι νερού 2 συστατικών, χαμηλής οσμής, 
με σατινέ φινίρισμα και άριστη πρόσφυση σε απορροφητικά και μη υποστρώματα. 
Ιδιαίτερα ανθεκτικό στην τριβή, καθώς και στην επαφή με οξέα, αλκάλια, λάδια, κα
θαριστικά, χημικά. Στεγνώνει γρήγορα και δημιουργεί σκληρή, μη απορροφητική και 
απρόσβλητη επιφάνεια από μαρκαδόρους, στυλό και άλλους λεκέδες, καθιστώντας 
το κατάλληλο για τοίχους παιδικών δωματίων, σχολείων κλπ. 
Είναι κατάλληλο για την προστασία παστωδών πατητών, διακοσμητικών τούβλων, φυσικών 
και τεχνητών πετρών. Σε νωπές τσιμεντοειδείς επιφάνειες και πατητές τσιμεντοκονίες, για 

 

DECOFIN EPOXY SF
Εποξειδικό γυαλιστερό βερνίκι 2 συστατικών
για πατητή τσιμεντοκονία & φυσικές πέτρες
Υψηλής αντοχής γυαλιστερό εποξειδικό βερνίκι 2 συστατικών, χωρίς διαλύτες. 
Ιδιαίτερα ανθεκτικό σε τριβή, επαφή με οξέα, αλκάλια, θαλασσινό ή χλωριωμένο νερό. 
Δημιουργεί σκληρή, μη απορροφητική και απρόσβλητη επιφάνεια. 
Δεν ευνοεί την ανάπτυξη βακτηρίων και είναι κατάλληλο και για χώρους όπου  απαιτείται 
αυστηρή  εφαρμογή και τήρηση των κανόνων υγιει νής. Ιδανικό για εφαρμογές σε  πισίνες, 
 σιντριβάνια,  πάγκους κουζίνας, μαγειρεία, αίθουσες εστιάσεων και  φιλοξενίας, σε εστι-
ατόρια, ξενοδοχεία, χώρους διασκέδασης κ.ά. Λόγω της επιφανειακής του σκληρότητας 
 είναι κατάλληλο για δάπεδα με ‘υψηλές απαιτήσεις’ σε  μηχανικές και χημικές αντοχές. 
Κατατάσσεται ως SR-B2,0-AR0,5-IR4 σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 13813. 
Χρώμα: διάφανο.
Κατανάλωση: 200-300gr/m² ανά στρώση, ανάλογα με την απορροφητικότητα της επι-
φάνειας.

750gr
(A+B)

(480gr+270gr)
(ΝΤΕΚΦΕ01)

6 - 19,80

5kg
(Α+Β)

(3,2kg+1,8kg)
(ΝΤΕΚΦΕ05)

- 22,70 113,50

DECOFIN EPOXY SF
Εποξειδικό γυαλιστερό βερνίκι 2 συστατικών
για πατητή τσιμεντοκονία & φυσικές πέτρες
Υψηλής αντοχής γυαλιστερό εποξειδικό βερνίκι 2 συστατικών, χωρίς διαλύτες. 
Ιδιαίτερα ανθεκτικό σε τριβή, επαφή με οξέα, αλκάλια, θαλασσινό ή χλωριωμένο νερό. 
Δημιουργεί σκληρή, μη απορροφητική και απρόσβλητη επιφάνεια. 
Δεν ευνοεί την ανάπτυξη βακτηρίων και είναι κατάλληλο και για χώρους όπου 
αυστηρή 
σιντριβάνια, 
ατόρια, ξενοδοχεία, χώρους διασκέδασης κ.ά. Λόγω της επιφανειακής του σκληρότητας 
είναι κατάλληλο για δάπεδα με ‘υψηλές απαιτήσεις’ σε 
Κατατάσσεται ως SR-B2,0-AR0,5-IR4 σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 13813. 
Χρώμα: διάφανο.
Κατανάλωση:

DECOFIN POLYURETHANE 
Πολυουρεθανικό ματ βερνίκι 2 συστατικών 
για πατητή τσιμεντοκονία & φυσικές πέτρες
Βερνίκι αλειφατικής πολυουρεθάνης 2 συστατικών, με διαλύτες. Ανθεκτικό στην U  
ακτινοβολία και τις καιρικές επιδράσεις. Ιδιαίτερα ανθεκτικό στις τριβές. Μετά την 
εφαρμογή του, δημιουργείται μία ελαστική διάφανη ματ μεμβράνη προστασίας που 
δεν κιτρινίζει. 
Είναι κατάλληλο για τη στεγανοποίηση και προστασία πατητών  τσιμεντοκονιών, 
 παστωδών πατητών και φυσικών πετρών, σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.
Προστατεύει τα διακοσμητικά χαλαζιακά δάπεδα UARTZ DECO από την ολισθη ρότη τα, 
την U  ακτινοβολία και τις καταπονήσεις. 
Κατατάσσεται ως προστατευτικό επιφανειών σκυροδέματος κατά EN 1504-2.
Χρώμα: διάφανο.
Κατανάλωση: 1kg/7-8m² ανά στρώση, ανάλογα με την απορροφητικότητα της επι-
φάνειας.

750gr
(A+B)

(547gr+203gr)
(ΝΤΕΚΦΠ01)

6 - 14,70

5kg
(A+B)

(3,65kg+1,35kg)
(ΝΤΕΚΦΠ05)

- 16,00 80,00
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6.8  Συστήματα 2 συστατικών (Εποξειδικά - Πολυουρεθανικά - Πολυουρίας)

ΠΡΟΪΟΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
(Κωδικός)

ΤΕΜ./
ΚΙΒ.

€/kg €/ΣΥΣΚ.

DECOFIN AQUA PU
Διάφανο, υδατοδιαλυτό, πολυουρεθανικό  
ματ βερνίκι 2 συστατικών
Πολυουρεθανικό, υδατοδιαλυτό, άοσμο ματ βερνίκι 2 συστατικών,  αλειφατικής  
βάσης. Παρουσιάζει εξαιρετική σκληρότητα, αυξημένη αντοχή στην τριβή και  
ανθεκτικότητα έναντι της U  ακτινοβολίας. Δεν κιτρινίζει ακόμα και μετά την  
πάροδο πολλών ετών. Ιδανικό για χρήση σε κλειστούς χώρους που δεν αερί-
ζονται επαρκώς, αλλά και για χώρους όπου η χρήση διαλυτών δεν είναι επιθυ-
μητή. Διατηρεί αναλλοίωτους τους χρωματικούς τόνους όπου εφαρμόζεται.  
Είναι κατάλληλο για την προστασία διακοσμητικών πατητών τσιμεντοκονιών, πα-
στωδών πατητών και φυσικών πετρών. Σε τσιμεντοειδή δάπεδα, δημιουργεί αόρα-
το φίλμ προστασίας από τη φθορά, την τριβή, το λέκιασμα, αλλά και τον σκονισμό.  
Κατατάσσεται ως προστατευτικό επιφανειών σκυροδέματος κατά EN 1504-2. 
Χρώμα: διάφανο.
Κατανάλωση: • Για πατητή σε μορφή πάστας: 1kg/8-10m2 για 2 στρώσεις. 
• Για πατητές τσιμεντοκονίες: 1kg/5-7m2 ανά στρώση. 

 Για φυσικές πέτρες: 1kg/7-8m2 ανά στρώση. 
Ανάλογα με την απορροφητικότητά τους, σε κατάλληλα προετοιμασμένες επιφάνειες.

815gr
(A)

(ΝΤΕΚΦΑΠΓ01Α)
6 - 8,50

185gr
(Β)

(ΝΤΕΚΦΑΠΓ01Β)
6 - 8,50

2445gr
(A)

(ΝΤΕΚΦΑΠΓ03Α)
4 - 26,43

555gr
(Β)

(ΝΤΕΚΦΑΠΓ03Β)
4 - 21,00

QUARTZ DECO EPOXY
Εποξειδική συνδετική ρητίνη για χαλαζιακά δάπεδα
Υψηλής ποιότητας εποξειδική ρητίνη 2 συστατικών, χωρίς διαλύτες. Λειτουργεί ως 
πρόσμικτο συνδετικό υλικό με τα χαλαζιακά αδρανή UARTZ DECO. 
Μετά τη σκλήρυνσή του, δημιουργεί μία συμπαγή μάζα με ισχυρή πρόσφυση σε σταθερά 
υποστρώματα, με μεγαλύτερο όριο θραύσης από το σκυρόδεμα. Eίναι ιδανικό για τη 
δημιουργία αντιολισθηρών χαλαζιακών δαπέδων υψηλής αισθητικής που  αντέχουν 
στην τριβή και τη φθορά που προκαλείται από τη διέλευση πεζών και οχημάτων. 
Το μείγμα ρητίνης UARTZ DECO EPOXY με τα χαλαζιακά αδρανή UARTZ DECO,  δύναται 
να εφαρμοστεί και σε τοίχους και σκαλοπάτια, εφόσον προηγηθεί επάλειψη των επιφανειών 
με τον εποξειδικό στόκο EPOXY PUTTY, ιδιαίτερα στις κοκκομετρίες άνω των 2mm.   
Κατανάλωση: Ανάλογα με το πάχος στρώσης του μείγματος, την κοκκομετρία και το 
σχήμα των χαλαζιακών αδρανών UARTZ DECO.
Σύστημα δημιουργίας Χαλαζιακών δαπέδων (σελ. 83-84).

2,5kg
(Α+Β)

(1.600gr + 900gr) 
(ΝΤΕΚΚΥ25) 

- 23,50 58,75
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EPOXY PUTTY
Επισκευαστικός, εποξειδικός στόκος 
2 συστατικών
Εποξειδικός στόκος δύο συστατικών, χωρίς διαλύτες. Με ισχυρή πρόσφυση, εξαιρε-
τική  εργασιμότητα και θιξοτροπία, καλύπτει πλήθος εφαρμογών επισκευής, σφράγι-
σης και εξομάλυνσης, σε επιφάνειες από μπετόν, τσιμεντοκονία, τσιμεντοσανίδα κ.ά.  
Είναι ιδανικός για επισκευή και αποκατάσταση φθορών (σφράγιση, στακάρισμα), αλ-
λά και για την εξομάλυνση επιφανειών πριν την εφαρμογή συστήματος βαφής πολυ-
ουρίας δαπέδων POLYUREA LOOR COATING και εποξειδικών συστημάτων βαφής 
DUROEPOXY και DUROEPOXY LOOR S  σε δάπεδα, βιομηχανικά δάπεδα, πισίνες, 
ντουζιέρες, σιντριβάνια και στέρνες. 
Χρησιμοποιείται για την επάλειψη επιφανειών, για την αύξηση της πρόσφυσης και τη 
σταθεροποίηση του μείγματος χαλαζιακών αδρανών UARTZ DECO (κοκκομετρίας 0,7-
8mm) με την εποξειδική ρητίνη UARTZ DECO EPOXY όταν αυτά εφαρμόζονται σε τοί-
χους ή σκαλοπάτια. Είναι ιδιαίτερα απαραίτητο πριν την εφαρμογή κοκκομετριών άνω 
των 2mm.  Σφραγίζει τριχοειδείς ρωγμές, αλλά και μεγαλύτερα διάκενα σκυροδέματος, 
χωρίς να συρρικνώνεται, να ρηγματώνει ή να ‘κρεμάει’ στις κάθετες επιφάνειες. 
Κατατάσσεται ως δομικό συνδετικό σκυροδέματος κατά EN 1504-4 και στην κατηγορία  
RG κατά EN 13888. Χρώμα: μπεζ
Κατανάλωση: • Ως προεπαλειφόμενο για QUARTZ DECO: 0,6-0,8kg/m2.
• Ως επισκευαστικός στόκος:  1,5-1,8 kg/m²/mm πάχους στρώσης.

2,5kg 
(Α+Β) 

(1250gr+1250gr)
(ΕΣΕΠ25)

6 12,80 32,00

10kg 
(Α+Β) 

(5kg + 5kg)
(ΕΣΕΠ10)

(ΕΙΔΙΚΗ 
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ)

- 10,00 100,00

Εποξειδικός στόκος δύο συστατικών, χωρίς διαλύτες. Με ισχυρή πρόσφυση, εξαιρε
τική 
σης και εξομάλυνσης, σε επιφάνειες από μπετόν, τσιμεντοκονία, τσιμεντοσανίδα κ.ά.  
Είναι ιδανικός για επισκευή και αποκατάσταση φθορών (σφράγιση, στακάρισμα), αλ
λά και για την εξομάλυνση επιφανειών πριν την εφαρμογή συστήματος βαφής πολυ
ουρίας δαπέδων POLYUREA LOOR COATING και εποξειδικών συστημάτων βαφής 
DUROEPOXY και DUROEPOXY LOOR S  σε δάπεδα, βιομηχανικά δάπεδα, πισίνες, 
ντουζιέρες, σιντριβάνια και στέρνες. 
Χρησιμοποιείται για την επάλειψη επιφανειών, για την αύξηση της πρόσφυσης και τη 
σταθεροποίηση του μείγματος χαλαζιακών αδρανών UARTZ DECO (κοκκομετρίας 0,7-
8mm) με την εποξειδική ρητίνη UARTZ DECO EPOXY όταν αυτά εφαρμόζονται σε τοί
χους ή σκαλοπάτια. Είναι ιδιαίτερα απαραίτητο πριν την εφαρμογή κοκκομετριών άνω 
των 2mm.  Σφραγίζει τριχοειδείς ρωγμές, αλλά και μεγαλύτερα διάκενα σκυροδέματος, 
χωρίς να συρρικνώνεται, να ρηγματώνει ή να ‘κρεμάει’ στις κάθετες επιφάνειες. 
Κατατάσσεται ως δομικό συνδετικό σκυροδέματος κατά EN 1504-4 και στην κατηγορία 
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6.8  Συστήματα 2 συστατικών (Εποξειδικά - Πολυουρεθανικά - Πολυουρίας)

DECO LIQUID GLASS
Ρητίνη υγρού γυαλιού
Διάφανη εποξειδική ρητίνη 2 συστατικών, χωρίς διαλύτες. Λόγω της μορφής του 
(υγρό γυαλί) είναι ιδανικό για να εφαρμοστεί είτε ως υλικό χύτευσης είτε ως υλικό 
επίστρωσης σε πληθώρα υποστρωμάτων. Η πιο διαδεδομένη εφαρμογή του αφορά 
στον ‘εγκλωβισμό - εγκιβωτισμό’ υλικών, όπως βότσαλα, κοχύλια, άμμο θαλάσσης, 
φύλλα, λουλούδια, πεταλούδες, όσπρια, ξηροί καρποί, διακοσμητικά ξύλα, καπλαμάδες, 
φωτογραφίες, χαρτονομίσματα, κέρματα κλπ. Μία άλλη εφαρμογή αφορά διαφανείς ή 
και έγχρωμες επικαλύψεις σε τσιμεντοειδή δάπεδα ή πατητές τσιμεντοκονίες. 
Δεκάδες εφαρμογές στο διαδίκτυο με υψηλό διακοσμητικό ενδιαφέρον και εξαιρετική 
ευκολία εφαρμογής, βοηθούν στο να δημιουργήσουμε μοναδικές κατασκευές με τη 
σφραγίδα και το προσωπικό αισθητικό μας αποτύπωμα.
Εξαιρετικό για την προστασία τεχνοτροπιών που έχουν δημιουργηθεί μέσω του 
 συστήματος τεχνοτροπίας 3D COLLECTION SYSTEM, σε δάπεδα ή τοίχους, ιδιαίτερα 
σε μεγάλες επιφάνειες.
Kατατάσσεται ως SR-B2,0-AR0,5-IR4 σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 13813.
Κατανάλωση: • Ως υλικό χύτευσης: 1kg/m²/mm πάχους στρώσης. Ενδεικτικά, για 
ένα καπάκι τραπεζιού με διάμετρο 70cm και πάχος 4cm θα χρειαστούν περίπου 15kg 
DECO LI UID GLASS.
• Ως επίστρωση ή βερνίκι: Περίπου 200gr/m² ανά στρώση, στις κατάλληλα προετοι-
μασμένες επιφάνειες, ανάλογα με την απορροφητικότητά τους.

375gr
(Α+Β)  

(240gr+135gr)
(ΝΤΕΚΛΙΓ375)

12 - 9,66
 

3kg
(Α+Β)  

(1.930gr+1.070gr) 
(ΝΤΕΚΛΙΓ03)

- 21,40 64,20

5kg
(Α+Β)  

(3.217gr+1.783gr) 
(ΝΤΕΚΛΙΓ05)

- 20,00 100,00

WATERPROOF 400
Διάφανο βερνίκι αλειφατικής πολυουρίας 2 συστατικών
Υψηλών επιδόσεων, διάφανο πολυασπαρτικό βερνίκι αλειφατικής βάσης (ψυχρή πο-
λυουρία) 2 συστατικών, γρήγορης ωρίμανσης, με αντοχή στην U  ακτινοβολία. 
Είναι ιδανικό για τη στεγάνωση και προστασία εσωτερικών και εξωτερικών, 
επαγγελματι κών και οικιακών χώρων, όπως εγκαταστάσεις παραγωγής, δάπεδα γκαράζ, 
αποθή κες, μπαρ, εκθεσιακούς χώρους, κερκίδες γηπέδων, ταράτσες, βεράντες κλπ. 
καθώς και όπου είναι απαραίτητη η άμεση παράδοση του χώρου προς χρήση. 
Εφαρμόζεται σε κεραμικά πλακίδια, πέτρες και επιφάνειες διακοσμημένες με υαλοψη-
φίδες ITRO YBRID. Προστατεύει τα διακοσμητικά χαλαζιακά δάπεδα UARTZ DECO 
από την ηλιακή ακτινοβολία και τις καταπονήσεις, ιδιαίτερα στις εξωτερικές επιφάνειες. 
Εξαιρετικό για την προστασία τεχνοτροπιών που έχουν δημιουργηθεί μέσω του συ-
στήματος τεχνοτροπίας 3D COLLECTION SYSTEM, σε δάπεδα ή τοίχους, ιδιαίτερα 
σε μικρές επιφάνειες (2-4m2). Πριν την εφαρμογή του σε γυαλιστερές επιφάνειες 
(πλακίδια, γρανίτες, εποξειδικές βαφές) συνιστάται η εφαρμογή του TILE PRIMER 
(σελ.28) για την αύξηση της πρόσφυσης, τη σταθεροποίηση και την προστασία από 
τυχόν αποκόλλησή του. Επιπλέον, η προσθήκη του ANTISLIP ADDITI E POWDΕR, σε 
ποσοστό 2% κατά βάρος (για πλακίδια) και 4% (για πέτρες), προσδίδει αντιολισθηρή 
επιφάνεια στα δάπεδα, ακόμη και όταν βρέχονται.   
Κατατάσσεται ως προστατευτικό επιφανειών σκυροδέματος κατά EN 1504-2.
Χρώμα: διάφανο.
Κατανάλωση: 250-350gr/m² ανά στρώση, ανάλογα με την απορροφητικότητα της επιφάνειας.

GLOSS
750gr 
(Α+Β) 

(381gr + 369gr)   
(ΝΤΓΑΠ40075)

6 - 26,25

GLOSS
5kg 

(Α+Β) 
(2,54kg + 2,46kg)   
(ΝΤΓΑΠ40005)

- 28,00 140,00 

ΠΡΟΪΟΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
(Κωδικός)

ΤΕΜ./
ΚΙΒ.

€/kg €/ΣΥΣΚ.
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα προϊόντα που επισημαίνονται ως (ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ), διατίθενται εντός τριών (3) ημερών από τη λήψη της παραγγελίας.

Ρητίνη υγρού γυαλιού
Διάφανη εποξειδική ρητίνη 2 συστατικών, χωρίς διαλύτες. Λόγω της μορφής του 
(υγρό γυαλί) είναι ιδανικό για να εφαρμοστεί είτε ως υλικό χύτευσης είτε ως υλικό 
επίστρωσης σε πληθώρα υποστρωμάτων. Η πιο διαδεδομένη εφαρμογή του αφορά 
στον ‘εγκλωβισμό - εγκιβωτισμό’ υλικών, όπως βότσαλα, κοχύλια, άμμο θαλάσσης, 
φύλλα, λουλούδια, πεταλούδες, όσπρια, ξηροί καρποί, διακοσμητικά ξύλα, καπλαμάδες
φωτογραφίες, χαρτονομίσματα, κέρματα κλπ. Μία άλλη εφαρμογή αφορά διαφανείς ή 
και έγχρωμες επικαλύψεις σε τσιμεντοειδή δάπεδα ή πατητές τσιμεντοκονίες. 
Δεκάδες εφαρμογές στο διαδίκτυο με υψηλό διακοσμητικό ενδιαφέρον και εξαιρετική 
ευκολία εφαρμογής, βοηθούν στο να δημιουργήσουμε μοναδικές κατασκευές με τη 
σφραγίδα και το προσωπικό αισθητικό μας αποτύπωμα.
Εξαιρετικό για την προστασία τεχνοτροπιών που έχουν δημιουργηθεί μέσω του 
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Υβριδικό, ακρυλικό- 
πολυουρεθανικό χρώµα. 
∆εκαπλάσια αντοχή στο 
πλύσιµο από τα συνήθη 
ακρυλικά χρώµατα.
Εκτιµώµενος χρόνος 
επαναβαφής: 15 χρόνια 

Υβριδικό, ακρυλικό-
πολυουρεθανικό χρώµα.
∆εκαπλάσια αντοχή στο
πλύσιµο από τα συνήθη
ακρυλικά χρώµατα.
Εκτιµώµενος χρόνος 
επαναβαφής: 15 χρόνια

Αυτοκαθαριζόµενο 
σιλικονούχο χρώµα. 

Η λύση για  
τη λασποβροχή.

Εκτιµώµενος χρόνος 
επαναβαφής: 13 χρόνια

Εξαιρετικής ποιότητας 
χρώµα. Για εσωτερική 

αλλά κυρίως  
για εξωτερική χρήση.
Εκτιµώµενος χρόνος 

επαναβαφής: 8 χρόνια

Πλαστικό χρώµα 
πολυτελείας,  

µε αντοχές στο 
συχνό πλύσιµο.

Εκτιµώµενος χρόνος 
επαναβαφής: 10 χρόνια

Ακρυλικό χρώµα για 
προστασία  

από µύκητες και µούχλα.
Εκτιµώµενος χρόνος 

επαναβαφής: 5 χρόνια

Οικολογικό πλαστικό 
χρώµα εσωτερικής 
χρήσης. Ιδανικό και για 
παιδικά δωµάτια.
Εκτιµώµενος χρόνος 
επαναβαφής: 10 χρόνια

Ακρυλικό 100% για προ-
στασία από µούχλα και 
υψηλές αντοχές στην  
αλκαλικότητα του µπετόν.
Εκτιµώµενος χρόνος 
επαναβαφής: 8 χρόνια

Υβριδικό πολυουρεθανικό- 
ακρυλικό χρώµα, για δάπεδα  
και αρµούς σε πλακόστρωτα.
Εκτιµώµενος χρόνος 
επαναβαφής: 5 χρόνια

Ιδανικό για επιβαρυ-
µένες συνθήκες 
περιβάλλοντος 
σε παραθαλάσσιες 
ή ορεινές περιοχές.
Εκτιµώµενος χρόνος 
επαναβαφής: 10 χρόνια
Εκτιµώµενος χρόνος Εκτιµώµενος χρόνος 
επαναβαφής: 10 χρόνια

Στεγανωτικό 
ελαστοµερές χρώµα. 
Καλύπτει άριστα 
τριχοειδείς ρωγµές.
Εκτιµώµενος χρόνος 
επαναβαφής: 10 χρόνια

Πλαστικό χρώµα 
υψηλής 
καλυπτικότητας 
και αντοχής.
Εκτιµώµενος χρόνος 
επαναβαφής: 10 χρόνια

Θερµοκεραµικό  
ενεργειακό χρώµα.
Εκτιµώµενος χρόνος 
επαναβαφής: 12 χρόνια

Πλαστικό χρώµα Πλαστικό χρώµα 
πολυτελείας, πολυτελείας, 

µε αντοχές στο µε αντοχές στο 

Εκτιµώµενος χρόνος Εκτιµώµενος χρόνος 
επαναβαφής: 10 χρόνιαεπαναβαφής: 10 χρόνια

Ακρυλικό χρώµα για Ακρυλικό χρώµα για 
προστασία προστασία 

από µύκητες και µούχλα.
Εκτιµώµενος χρόνος Εκτιµώµενος χρόνος 

επαναβαφής: 5 χρόνιαεπαναβαφής: 5 χρόνια

Εκτιµώµενος χρόνος 

Ακρυλικό 100% για προ
στασία από µούχλα και 
υψηλές αντοχές στην 
αλκαλικότητα του µπετόν.
Εκτιµώµενος χρόνος 
επαναβαφής: 8 χρόνια

επαναβαφής: 10 χρόνια

Εκτιµώµενος χρόνος 
επαναβαφής: 10 χρόνια

Θερµοκεραµικό 
ενεργειακό χρώµα.
Εκτιµώµενος χρόνος 
επαναβαφής: 12 χρόνια

επαναβαφής: 10 χρόνια
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7. ΚΑ ΑΡΙΣΤΙΚΑ  ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ

7.1  Βιοδιασπώμενα καθαριστικά

ΠΡΟΪΟΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

(Κωδικός)
ΤΕΜ./
ΚΙΒ.

€/lt €/ΣΥΣΚ.

KAT ΓΟΡΙΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ: Α

BIOCLEAN
Βιοδιασπώμενο πολυκαθαριστικό γενικής χρήσης
Βιοδιασπώμενο καθαριστικό, χωρίς αμμωνία, φω σφορικά άλατα και πετρελαϊκά πα-
ράγωγα, βάσει της νομοθεσίας ΕΚ 648/2004 που διέπει τα απορρυπα ντικά όσον αφορά 
τη βιοδιασπασιμό τητά τους.
Έχει υψηλή καθαριστική δράση, χωρίς ωστόσο να επηρεάζει τις ευαίσθητες επιφάνειες. 
Αφαιρεί αποτελεσματικά λίπη, πουρί, άλα τα, κρασί, καφέ, λάδι και άλλους συσ-
σωρευμένους ρύπους. Είναι κατάλληλο για γενικό καθαρισμό του σπιτιού ή του επαγ-
γελματικού χώ ρου. Ιδανικό για πλακίδια, γρανίτες, νιπτήρες, πλαστικές μπα νιέρες, 
 πάγκους και σκεύη κουζίνας, ψυγεία, βαμμένους τοίχους, έπιπλα, χαλιά, συλλέκτες 
 ηλι ακού θερμοσίφωνα. 
Για καθημερινή φροντίδα: Προτείνεται η προσθήκη 50ml ΒΙΟCLEAN ανά 1l  ερού 
σφουγγαρίσματος. 
Κατανάλωση: 1l /12-14m² επιφάνειας.

750ml
(KAΓΕ01)

12 - 3,90

5lt
(ΚΑΓΕ05)

- 3,04 15,20

20lt
(ΚΑΓΕ20)

(ΕΙΔΙΚΗ 
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ)

- 2,75 55,00

1.000lt
ΔΕΞΑΜΕΝΗ 
(ΚΑΓΕ1000)

(ΕΙΔΙΚΗ 
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ)

- 2,25 2.250,00

ID: 96.4.005
institute
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BIOCLEAN
Βιοδιασπώμενο καθαριστικό για μπάνιο και κουζίνα
Βιοδιασπώμενο καθαριστικό, χωρίς αμμωνία, φω σφορικά άλατα και πετρελαϊκά πα-
ράγωγα, βάσει της νομοθεσίας ΕΚ 648/2004 που διέπει τα απορρυπα ντικά όσον αφορά 
τη βιοδιασπασιμό τητά τους.
Έχει υψηλή καθαριστική δράση, χωρίς ωστόσο να επηρεάζει τις ευαίσθητες επιφάνειες. 
Αφαιρεί αποτελεσματικά λάδια, λίπη, σάλτσα, πουρί, μελάνι, αίμα, ρύπους από  εστίες 
κουζίνας και μα γειρικά σκεύη, βραστήρες, φούρνους, ψηστιέρες, ψυγεία, ασημικά 
κλπ. Επίσης, αφαιρεί ρύπους από είδη υγι εινής και πλακάκια, καθώς και από γυαλι-
σμένα και μη μάρμαρα.
Απαραίτητο σε κατοικίες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, νοσοκομεία, σκάφη αναψυχής, 
αρτοποιεία. 
Για καθημερινή φροντίδα: Προτείνεται η προσθήκη 50ml ΒΙΟCLEAN ανά 1l  ερού 
σφουγγαρίσματος. 
Κατανάλωση: 1l /12-14m² επιφάνειας.

750ml
(KAΜΠ01)

12 - 4,30

5lt
(ΚΑΜΠ05)

- 4,00 20,00

20lt
(ΚΑΜΠ20)

(ΕΙΔΙΚΗ 
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ)

- 3,375 67,50

1.000lt
ΔΕΞΑΜΕΝΗ

(ΚΑΜΠ1000)
(ΕΙΔΙΚΗ 

ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ)

- 3,00 3.000,00

ID: 96.4.005
institute
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BIOCLEAN
Βιοδιασπώμενο καθαριστικό 
γυαλισμένων μαρμάρων
Βιοδιασπώμενο καθαριστικό, χωρίς αμμωνία, φω σφορικά άλατα και πετρελαϊκά πα-
ράγωγα, βάσει της νομοθεσίας ΕΚ 648/2004 που διέπει τα απορρυπα ντικά όσον αφορά 
τη βιοδιασπασιμό τητά τους.

 καθαριστική του δράση δεν επηρεάζει επιφάνειες πλακιδίων, γρανιτών, μωσαϊκών, 
γυαλισμένων μαρμάρων και των αρμών τους, ακόμη και όταν χρησιμοποιείται σε καθημερινή 
βάση. Δεν καταστρέφει ευαίσθητες επιφάνειες, όπως lis l , φυσικό c , ασβεστολιθικές 
πέτρες κλπ. Αφαιρεί με ένα ψέκα σμα, δρώντας εντός λίγων λεπτών, κρασί, αναψυκτικά 
τύπου c la, αί μα, μαρκαδόρο και ρύπους κατοικιδί ων. Αφαιρεί το κιτρίνισμα’ σε παλαιά 
μάρμαρα και γρανίτες. Απομακρύνει συσσωρευμένους ατμοσφαιρικούς ρύπους από 
όψεις κτιρίων επενδυ μένων με μάρμαρα και διακοσμητικά φυσικά ή τεχνητά τούβλα. 
Απαραίτητο σε κατοικίες, κοινόχρηστους και επαγγελματικούς χώρους, εστιατόρια, 
ξενοδοχεία, νοσοκομεία, κοινόχρηστες τουαλέτες κ.ά.
Για καθημερινή φροντίδα: Προτείνεται η προσθήκη 50ml ΒΙΟCLEAN ανά 1l  ερού 
σφουγγαρίσματος.
Κατανάλωση: 1l /12-14m2 επιφάνειας.

750ml
(ΚΑAP01)

12 - 4,30

5lt
(ΚΑAP05)

- 4,00 20,00

20lt
(ΚΑAP20)

(ΕΙΔΙΚΗ 
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ)

- 3,375 67,50

ID: 96.4.005
institute
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7.1  Βιοδιασπώμενα καθαριστικά

ΠΡΟΪΟΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

(Κωδικός)
ΤΕΜ./
ΚΙΒ.

€/lt €/ΣΥΣΚ.

BIOCLEAN ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ
Βιοδιασπώμενο καθαριστικό - αφαιρεί λάδια, γράσα και πετρέλαια
Βιοδιασπώμενο καθαριστικό, χωρίς αμμωνία, φω σφορικά άλατα και πετρελαϊκά πα-
ράγωγα, βάσει της νομοθεσίας ΕΚ 648/2004 που διέπει τα απορρυπα ντικά όσον αφορά 
τη βιοδιασπασιμό τητά τους.
Αφαιρεί γράσο, πετρέλαιο, λάδια από τοίχους, δάπεδα, μηχανές. 
Είναι απαραίτητο σε ναυπηγεία, διυλιστήρια, βιομηχανίες μεταλλικών κατασκευών, 
 βιομηχανίες αλουμινίου, συνεργεία αυτοκινήτων, πλυντήρια αυτοκινήτων, βενζινάδικα, 
καταστρώματα πλοίων, μέσα συγκοινωνίας κ.ά.
Ιδανικό για την αφαίρεση λαδιών ξυλοτύπων, τα οποία αποτελούν και τη βασική αιτία 
για τη μη αποτελεσματική πρόσφυση σοβάδων και χρωμάτων. Απαραίτητο και μετά τη 
χρήση μεταλλικών καλουπιών.
Διασπά καμένα λίπη σε φούρνους και ψηστιέρες, χωρίς να επηρεάζει τις επιφάνειες 
ή να αφήνει κατάλοιπα.
Για ήπιους καθαρισμούς, αραιώνεται με νερό σε αναλογία 1:1 έως 1:5.
Για λεκέδες από γράσο και βιομηχανικό λάδι, εφαρμόζεται χωρίς αραίωση.   
Κατανάλωση: 1l /12-14m² επιφάνειας.

750ml
(KAΒΙ01)

12 - 6,00

5lt
(ΚΑΒΙ05)

- 5,52 27,60

20lt
(ΚΑΒΙ20)

(ΕΙΔΙΚΗ 
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ)

- 4,90 98,00

1.000lt
ΔΕΞΑΜΕΝΗ
(ΚΑΒΙ1000)

(ΕΙΔΙΚΗ 
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ)

- 4,20 4.200,00

BIOCLEAN
Βιοδιασπώμενο καθαριστικό για τζάμια και έπιπλα
Βιοδιασπώμενο καθαριστικό, χωρίς αμμωνία, φω σφορικά άλατα και πετρελαϊκά πα-
ράγωγα, βάσει της νομοθεσίας ΕΚ 648/2004 που διέπει τα απορρυπα ντικά όσον αφορά 
τη βιοδιασπασιμό τητά τους.
Καθαρίζει γρήγορα και αποτελεσματικά, χωρίς ωστόσο να καταστρέφει τις 
 ευαίσθητες επιφάνειες, προσφέροντας γυαλάδα χωρίς θαμπάδες. 
Είναι ιδανικό για τζάμια, καθρέφτες, λουστραρισμένα έπιπλα ή έπιπλα κήπου, πόρτες 
και παράθυρα βαμμένα με βερνίκι ή λαδομπογιά, ντουλάπια κουζίνας, ηλεκτρικές συ-
σκευές, οθόνες τηλεόρασης και ηλεκτρονικών υπολογιστών, παρμπρίζ αυτοκινήτων, 
ανοξείδωτα σκεύη κ.ά. 
Κατανάλωση: 1l /12-14m² επιφάνειας.

750ml
(ΚΑΝΤ01)

12 - 3,60

5lt
(ΚΑΝΤ05)

- 3,00 15,00

KAT ΓΟΡΙΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ: Α

BIOCLEAN
Βιοδιασπώμενο καθαριστικό τοίχων από νικοτίνη και καπνιά
Βιοδιασπώμενο καθαριστικό, χωρίς αμμωνία, φω σφορικά άλατα και πετρελαϊκά πα-
ράγωγα, βάσει της νομοθεσίας ΕΚ 648/2004 που διέπει τα απορρυπα ντικά όσον αφορά 
τη βιοδιασπασιμό τητά τους.
Αφαιρεί με ένα ψέκασμα, άμεσα και οικονομικά, ρύπους από καπνιά, νικοτίνη, καυσα-
έρια και άλλες ρυπογόνες ουσίες από βαμμένες επιφάνειες, χωρίς να τις καταστρέ-
φει, προσδίδοντας την όψη φρεσκοβαμμένου. 
Μειώνει την ανάγκη της συχνής επαναβαφής χώρων σε ξενοδοχεία, σχολεία, γρα-
φεία, χώρους εστίασης, παιδικά δωμάτια κ.ά. 
Κατανάλωση: 1l /20m2 επιφάνειας.

1lt
(ΚΑΝΚ01)

18 5,13 5,13

5lt
(ΚΑΝΚ05)

(ΕΙΔΙΚΗ 
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ)

- 4,00 20,00

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα προϊόντα που επισημαίνονται ως (ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ), διατίθενται εντός τριών (3) ημερών από τη λήψη της παραγγελίας.
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Βιοδιασπώμενο καθαριστικό για τζάμια και έπιπλα
Βιοδιασπώμενο καθαριστικό, χωρίς αμμωνία, φω
ράγωγα, βάσει της νομοθεσίας ΕΚ 648/2004 που διέπει τα απορρυπα
τη βιοδιασπασιμό
Καθαρίζει γρήγορα και αποτελεσματικά, χωρίς ωστόσο να καταστρέφει τις 
ευαίσθητες επιφάνειες, προσφέροντας γυαλάδα χωρίς θαμπάδες. 
Είναι ιδανικό για τζάμια, καθρέφτες, λουστραρισμένα έπιπλα ή έπιπλα κήπου, πόρτες 
και παράθυρα βαμμένα με βερνίκι ή λαδομπογιά, ντουλάπια κουζίνας, ηλεκτρικές συ
σκευές, οθόνες τηλεόρασης και ηλεκτρονικών υπολογιστών, παρμπρίζ αυτοκινήτων, 
ανοξείδωτα σκεύη κ.ά. 
Κατανάλωση:
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7. ΚΑ ΑΡΙΣΤΙΚΑ  ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ

7.1 Βιοδιασπώμενα καθαριστικά

ΠΡΟΪΟΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

(Κωδικός)
ΤΕΜ./
ΚΙΒ.

€/lt €/ΣΥΣΚ.

BIOCLEAN
Βιοδιασπώμενη κρέμα καθαρισμού χεριών
Βιοδιασπώμενη κρέμα καθαρισμού χεριών, χωρίς αμμωνία, φωσφορικά άλατα και 
 πετρελαϊκά παράγωγα, βάσει της νομοθεσίας ΕΚ 648/2004 που διέπει τα  απορρυπαντικά 
όσον αφορά τη βιοδιασπασιμότητά τους. Λόγω της γλυκερίνης και των κόκκων  απολέπισης 
που περιέχονται στη σύνθεσή της, είναι απαλή με τα χέρια και έχει υψηλή  καθαριστική 
δράση. Επιπλέον, απομακρύνει δυσάρεστες μυρωδιές, αφήνοντας άρω μα  φρεσκάδας. 
Προσαρμοσμένη στη φυσική τιμή  του δέρματος, είναι κατάλληλη για  συχνή ή και 
 καθημερινή χρήση. Διαλύει γράσο, λίπη, μελάνι, μουντζούρες, χρώματα και πίσσα.  
Είναι απαραίτητη σε συνεργεία αυτοκινήτων, τυπογράφους, υδραυλικούς, μηχανικούς, 
 σιδεράδες και ελαιοχρωματιστές.

500ml
(KAXE02)

20  - 3,50

5lt
(με αντλία)

(KAXE05)

(ΕΙΔΙΚΗ 
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ)

 - 5,58 27,90

KAT ΓΟΡΙΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ: Α

BIOCLEAN
Βιοδιασπώμενο καθαριστικό Air Condition
Πρωτοποριακό υγρό καθαρισμού φίλτρων και στοιχείων (κυψελών) του air c n i i n, 
με ισχυρή καθαρι στική δράση. Βιοδιασπώμενο καθαριστικό, χωρίς αμμωνία, φω σφορικά 
άλατα και πετρελαϊκά πα ράγωγα, βάσει της νομοθεσίας ΕΚ 648/2004 που διέπει τα 
απορρυπα ντικά όσον αφορά τη βιοδιασπασιμό τητά τους. Απαραίτητο για τον καθαρι-
σμό, την προστασία και υγιεινή των χώρων που επιβαρύνονται καθημερινά από την 
ανακύκλωση του αέρα μέσα από τα φίλτρα του  air c n i i n. Απαλλάσσει τα φίλτρα 
από ακάρεα, συσσωρευμένους ρύπους σκόνης και καπνιάς από τσι γάρα. Εξαλείφει 
τις δυσάρεστες οσμές, απελευθε ρώνοντας άρωμα φρεσκάδας. Η ευ κολία στη χρήση 
και το χαμηλό κόστος εφαρμογής, μας ‘επιτρέπει’ να διατη ρούμε την ατμόσφαιρα του 
χώρου, ευ χάριστη και καθαρή. 

500ml
(ΚΑΑΙ02)

12 - 6,00

5lt
(ΚΑΑΙ05)

- 4,20 21,00

20lt
(ΚΑΑΙ20)

(ΕΙΔΙΚΗ 
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ)

- 4,00 80,00

BIOCLEAN
Βιοδιασπώμενο υγρό πιάτων
Βιοδιασπώμενο καθαριστικό, χωρίς αμμωνία, φω σφορικά άλατα και πετρελαϊκά πα-
ράγωγα, βάσει της νομοθεσίας ΕΚ 648/2004 που διέπει τα απορρυπα ντικά όσον 
 αφορά τη βιοδιασπασιμό τητά τους. 
Είναι απαλό με τα χέρια και έχει υψηλή καθαριστική δράση. 
Διαλύει εύκολα και γρήγορα λίπη, σάλτσες και όλα τα υπολείμματα φαγητού, 
 χαρίζοντας αστραφτερή καθαριότητα σε όλα τα σκεύη της κουζίνας.

500ml
(ΚΑΠΙ02)

18  - 3,60

5lt
(ΚΑΠΙ05)

(ΕΙΔΙΚΗ 
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ)

- 5,04 25,20

BIOCLEAN BOAT CLEANER
Βιοδιασπώμενο καθαριστικό για GEL COAT και φουσκωτά σκάφη
Βιοδιασπώμενο καθαριστικό, χωρίς αμμωνία, φω σφορικά άλατα και πετρελαϊκά πα-
ράγωγα, βάσει της νομοθεσίας ΕΚ 648/2004 που διέπει τα απορρυπα ντικά όσον αφορά 
τη βιοδιασπασιμό τητά τους.
Iδανικό για καθαρισμό κάθε σκάφους πλαστικού, φουσκωτού, ξύλινου ή μεταλλικού. 
Διαλύει και καθαρίζει λάδια, γράσα, πετρέλαιο, βενζίνη, αλμύρα, ακόμη και περιττώ-
ματα από γλάρους. Καθαρίζει τα κατάλοιπα από τις μηχανές, αλλά και την ίδια τη μη-
χανή. Απομακρύνει όλα τα είδη ρύπων από το g l c a , τα φουσκωτά, τις τέντες, τις 
ταπετσαρίες, τα μπαλόνια, τις μοκέτες και τα καλύμματα σαλονιών. Αφαιρεί ακόμη και 
‘επίμονους’ λεκέδες, ανανεώνοντας όλες τις επιφάνειες.
Ιδανικό και για καταστρώματα από ak (περασμένα με λάδι ή όχι), τονίζοντας την υφή 
του ξύλου και αποκαθιστώντας το αρχικό φυσικό τους χρώμα. 
Τα κατάλοιπα βιοδιασπώνται πλήρως (πιστοποίηση από δύο γερμανικούς οίκους). 
Κατανάλωση: 1l  /12-14m² επιφάνειας.

750ml
(ΚΑΚΟ01)

12 - 6,00

5lt
(ΚΑΚΟ05)

(ΕΙΔΙΚΗ 
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ)

- 5,52 27,60

10lt
(ΚΑΚΟ10)

(ΕΙΔΙΚΗ 
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ)

- 4,64 46,40
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KAT ΓΟΡΙΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ: Α

KAT ΓΟΡΙΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ: Ε

7.2  Καθαριστικά ειδικών εφαρμογών

ΠΡΟΪΟΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

(Κωδικός)
ΤΕΜ./
ΚΙΒ.

€/lt €/ΣΥΣΚ.

DUROSTICK WOOD CLEANER
Καθαριστικό ξυλοκατασκευών και επίπλων κήπου
Δραστικό υγρό καθαρισμού με εξαιρετική διεισδυτική ικανότητα στους πόρους 
 σκληρών ή μαλακών ξύλων. 
Αφαιρεί δύσκολους συσσωρευμέ νους λεκέδες, όπως λάδια, άλατα κ.ά. Έτοιμο προς 
χρήση και εύκολο στην εφαρμογή, επαναφέρει στα ξύλα το φυσικό τους χρώμα,  χωρίς 
να τα καταστρέφει. Ιδιαίτερα αποτελεσματικό καθαριστικό για ξυλεία και έπιπλα 
 κήπου και βεράντας (τραπέζια, καρέκλες, πάγκους), αλλά και πέργκολες, δάπεδα 
 κήπου και πισίνας, καταστρώματα σκαφών αναψυχής και άλλες ξύλινες επιφάνειες 
(παλαιές πόρτες και παράθυρα) που πρέπει να καθαριστούν πριν την προστασία τους 
με TEAK OIL ή βερνίκια ξυλοπροστασίας της DUROSTICK. 
Κατανάλωση: 1l /6-10m2, ανάλογα με την επιφάνεια και την απορροφητικότητα του ξύλου.

500ml
(ΓΟΚΛ02)

12 - 5,75

1,2lt
(ΓΟΚΛ12)

12 - 8,00

DUROSTICK RUST REMOVER
Αφαιρετικό σκουριάς μετάλλων
Ισχυρότατο καθαριστικό απομάκρυνσης σκουριάς από κάθε μεταλλική επιφάνεια, εύκολα 
και γρήγορα, αποφεύγοντας το τρίψιμο με συρματόβουρτσα ή άλλα μηχανικά μέσα. 
Διαλύει την επιφανειακή σκουριά που έχει προκληθεί από την πάροδο του χρόνου, 
 αλλά και από τη βροχή, την υγρασία και την αλμύρα της θάλασσας, καθιστώντας τις 
επιφάνειες έτοιμες να ασταρωθούν και να βαφούν. 
Αφαιρεί σκουριές από σιδερένιες πόρτες, κάγκελα, λαμαρίνες αυτοκινήτων και 
 πλοίων, καρότσες φορτηγών και αγροτικών αυτοκινήτων. Καθαρίζει  αποτελεσματικά 
βιομηχανικά και γεωργικά εργαλεία, αλυσίδες, λουκέτα, πένσες, κόφτες, ψαλίδια, 
 βίδες, παξιμάδια και άλλα εργαλεία που έχουν προσβληθεί από τη σκουριά. 
Καθαρίζει εύκολα και γρήγορα λεκέδες σκουριάς από πλακάκια, φυσικές πέτρες, 
 καθώς και ακάλυπτους οπλισμούς σκυροδέματος. 
Κατανάλωση: Aνάλογα με την εφαρμογή.

500ml
(ΡΑΡΕ02)

12 - 7,10

1lt
(ΡΑΡΕ01)

12 9,00 9,00

5lt
(ΡΑΡΕ05)

(ΕΙΔΙΚΗ 
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ)

- 6,20 31,00

DUROSTICK D-28
Αυτογυάλιστη παρκετίνη ξύλινων δαπέδων
Αυτογυάλιστη μεταλλική παρκετίνη, με βάση το κερί και ειδικά πολυμερή, ιδανική για 
ξύλινα δάπεδα. Είναι υδα τοδιαλυτή, χαρίζει εξαιρετική λάμψη και προστασία σε ξύλινα 
δάπεδα και παρκέ διαρκείας, χωρίς να επηρεάζει την απόχρωση του ξύλου. 
Προστατεύει από σημάδια, τριβές, γδαρσίματα, βρωμιά, από τη φθορά του χρόνου, 
 καθώς και από τη συχνή χρήση απορρυπαντικών. Δημιουργεί μία διάφανη μεμβράνη 
προστασίας, είναι αντιστατική, αντιολισθητική και έχει ευχάριστο άρωμα.
Κατανάλωση: 1l /8-12m2, ανάλογα με την επιφάνεια.

1lt
(ΝΤ2801)

15 5,70 5,70

3lt
(ΝΤ2803)

(ΕΙΔΙΚΗ 
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ)

- 5,30 15,90

DUROSTICK SALT FREE
Αφαιρετικό αλάτων
Δραστικό υγρό που αφαιρεί άλατα νερού, υπολείμματα σαπουνιού και  θαλασσινού 
 νερού, σκουριά και πουρί. Eίναι κατάλληλο για χρήση στο σπίτι, στον χώρο του 
 μπάνιου (βρύσες, ντουζιέρες, πλακάκια και αξεσουάρ μπάνιου), καθώς και στον χώρο 
της  κουζίνας (ανοξείδωτους νεροχύτες, βραστήρες, σκεύη), ατμοσίδερα κ.ά. 
Επίσης, με το SALT REE τα ανοξείδωτα μέρη σκαφών απαλλάσσονται από  άλατα 
και σκουριά, διατηρώντας την αστραφτερή τους λάμψη. Είναι απαραίτη το και σε 
 ξενοδοχεία, εστιατόρια, νοσοκομεία και γενικά σε χώρους μαζικής εστίασης. 
Ξεπλένεται με άφθονο νερό, αφήνοντας άρωμα φρεσκάδας που διαρκεί. 

750ml
(NTΣΑ75)

18 - 4,20

5lt
(NTΣΑ05)

(ΕΙΔΙΚΗ 
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ)

- 3,74 18,70

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα προϊόντα που επισημαίνονται ως (ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ), διατίθενται εντός τριών (3) ημερών από τη λήψη της παραγγελίας.
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7. ΚΑ ΑΡΙΣΤΙΚΑ  ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ

7.2  Καθαριστικά ειδικών εφαρμογών

ΠΡΟΪΟΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

(Κωδικός)
ΤΕΜ./
ΚΙΒ.

€/lt €/ΣΥΣΚ.

KAT ΓΟΡΙΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ: Α

DUROSTICK QUICK CLEANER
Καθαριστικό για οικιακή και επαγγελματική χρήση
Δραστικό καθαριστικό χαμηλού αφρι σμού. Αφαιρεί με ένα πέρασμα, χωρίς τρίψιμο, 
σε ελάχιστο χρόνο, σκληρή βρωμιά, ξεραμένα ή καμένα λίπη. Παρουσιάζει υψηλή 
καθαριστική δρά ση χωρίς να καταστρέφει τις επιφά νειες όπου εφαρμόζεται. Είναι 
κατάλληλο τόσο για οικιακή όσο και για επαγγελματική χρήση σε νιπτήρες, μπα-
νιέρες από πορσελάνη ή πλαστικό, ντουζιέρες από γυαλί ή ακρυλικό πλαστικό, 
βρύσες, νεροχύτες, κεραμικές εστίες, φίλτρα απορροφητήρων και φούρνους (αφού 
προθερμανθούν στους 50°C).
Συνιστάται και για τον καθαρισμό τεντών, μουσαμάδων φορτηγών και καταστρωμάτων 
σκαφών. Ξεπλένεται με άφθονο νερό, αφήνοντας άρωμα φρεσκάδας που διαρκεί. 

750ml
(NTΚΛ75) 18 - 4,20

5lt
(NΤΚΛ05) - 3,36 16,80

10lt
(ΝΤΚΛ10) - 2,75 27,50

20lt
(ΝΤΚΛ20)

(ΕΙΔΙΚΗ 
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ)

- 2,30 46,00

DUROSTICK D-19 GRAFFITI REMOVER*
Πανίσχυρο καθαριστικό συνθημάτων
Καθαριστικό με πανίσχυρη δράση, κα τάλληλο για όλες σχεδόν τις επιφάνει ες. 
 Αφαιρεί εύκολα και γρήγορα gra i i, μαρκαδόρο ή στυλό από σοβατισμένους τοίχους, 
μπετόν, πέτρα, μάρμαρα, μεταλλικές επιφάνειες, τζάμια και πλακίδια. Απαραίτητο για 
τον καθαρισμό αγαλμάτων, μνημείων, σχολείων, πανεπιστημίων, όψεων κτιρίων και 
παιδικών δωματίων. Δεν επηρεάζει τη βαμμένη επιφάνεια και αποτελεί οικονομική λύ-
ση σε σχέση με την επαναβαφή των τοίχων. 
Κατανάλωση: Περίπου 500ml/3m2 επιφάνειας.

500ml
(NT1902)

15 - 13,90

5lt
(NT1905)

- 21,00 105,00

DUROSTICK D-21
Καθαριστικό αγυάλιστων μαρμάρων
Ισχυρότατο, όξινο καθαριστικό αγυάλιστων μαρμάρων και μωσαϊκών (*).
Δρα άμεσα και αποτελεσματικά, με ελάχιστο τρίψιμο.
Απομακρύνει λεκέδες που προέρχονται από το πότισμα γλαστρών σε βεράντες, σε 
εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους που είναι επενδυμένοι με λευκά ή χρωματιστά 
μάρμαρα. Καθαρίζει ρύπους από κατοικίδια ζώα, καυσαέρια, σκουριές από κάγκελα, 
λεκέδες από καπνιά, λάδια, λίπη, κρασί, καφέ, μελάνι, αναψυκτικά κ.ά.
Απαιτείται δοκιμαστική χρήση πριν την εφαρμογή του σε χρωματιστά μάρμαρα.
Ξεπλένεται με άφθονο νερό μετά τη χρήση.
Κατανάλωση: 1l /5-6m2 επιφάνειας.

(*) Σε γυαλισμένα μάρμαρα συνιστάται η εφαρμογή του Βιοδιασπώμενου καθαρι-
στικού γυαλισμένων μαρμάρων της σειράς BIOCLEAN.

1lt
(ΝΤ2101)

15 4,20 4,20

5lt
(ΝΤ2105)

- 3,20 16,00

20lt
(ΝΤ2120)

(ΕΙΔΙΚΗ 
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ)

- 2,85 57,00

DUROSTICK ΟΞΙΝΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ 
Για οικοδομικά κατάλοιπα

ξινο καθαριστικό οικοδομικών καταλοίπων, με πανίσχυρη δράση. Διαλύει και αφαι-
ρεί υπολείμματα αρμόστοκων, κόλλας πλακιδίων και τσιμέντων που δημιουργούνται 
κατά τη διαδικασία τοποθέτησής τους. Καθαρίζει σε βάθος λεκέδες από λάδια, καφέ, 
ποτά, ασβέστη, πλαστικά χρώματα, σκουριά κ.ά. Αφαιρεί, με ελάχιστο τρίψιμο, συσ-
σωρευμένους ρύπους που δημιουργούνται με την πάροδο του χρόνου στους αρμούς 
πλακιδίων, ‘ζωντανεύοντας’ την απόχρωσή τους. Συνιστάται η χρήση του 20 ημέρες 
μετά την ολοκλήρωση της αρμολόγησης. Ξεπλένεται με άφθονο νερό μετά τη χρήση.
Κατανάλωση: 1l /5-7m² επιφάνειας.

1lt
(ΚΑΠΛ01)

15 3,00 3,00

5lt
(ΚΑΠΛ05)

- 2,50 12,50

20lt
(ΚΑΠΛ20)

- 2,20 44,00

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα προϊόντα που επισημαίνονται ως (ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ), διατίθενται εντός τριών (3) ημερών από τη λήψη της παραγγελίας.
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*Διατίθεται μόνο για επαγγελματική χρήση.
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7.2  Καθαριστικά ειδικών εφαρμογών

ΠΡΟΪΟΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
(Κωδικός)

ΤΕΜ./
ΚΙΒ.

€/lt €/ΣΥΣΚ.

DUROSTICK D-95 CLEANER
Καθαριστικό υγρό για μούχλα
Ισχυρό καθαριστικό, ιδιαίτερα απο τελεσματικό σε χώρους όπου η συσσωρευμένη 
υγρασία δημιουργεί μούχλα, άλγη και βρύα στους αρμούς του μπάνιου, της κουζίνας, 
σε ντουλάπες, εξοχικά σπίτια που παραμένουν κλειστά για μεγάλο χρονικό διάστημα, 
αποθήκες, κελάρια, πισίνες, ντουζιέρες, ταβάνια μαγειρείων, ταβάνια με ελλιπή θερ-
μομόνωση, ταράτσες πριν από τη στεγανοποίηση κ.ά. 
Kαλύπτεται με οποιοδήποτε χρώμα ή στεγανωτικό, αφού ξεπλυθεί καλά. 
Κατανάλωση: 1l /5-6m2 επιφάνειας.

500ml
(NT9502)

15 - 4,20

5lt
(NT9505)

- 3,83 19,15

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα προϊόντα που επισημαίνονται ως (ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ), διατίθενται εντός τριών (3) ημερών από τη λήψη της παραγγελίας.

GEL ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΧΕΡΙΩΝ
Kαθαριστικό χεριών σε μορφή g l, με 70% ισοπροπυλική αλκοόλη, εμπλουτισμένο 
με γλυκερίνη, οργανική αλόη, δενδρολίβανο, θυμάρι και λεβάντα. 
Mε αποτελεσματική δρά ση, χωρίς νερό και σαπούνι, προσφέρει αμέσως μετά την 
εφαρμογή του καθαριότητα, φρεσκάδα και υγιεινή. 
Είναι ιδανικό για την οικία, για χώρους εργασίας, καθώς και για πολυσύχναστους 
χώρους όπως s r mark s, ιατρεία, μέσα μαζικής μεταφοράς, δημόσιες υπηρεσίες.  

80ml
(ΝΤΚΑΧΕΓΕ80) 24 - 0,80

500ml
(ΝΤΚΑΧΕΓΕ500) 24 - 2,60

1lt
(ΝΤΚΑΧΕΓΕ01) 12 4,50 4,50

5lt
(ΝΤΚΑΧΕΓΕ05)

- 3,76 18,80

DUROFRESH
Ισχυρό καθαριστικό πολλαπλών χρήσεων
Ισχυρό καθαριστικό πολλαπλών χρήσεων, με ευχάριστο άρωμα και υψηλή περιε-
κτικότητα της δραστικής ουσίας χλωριούχο βενζαλκόνιο (B n alk ni m C l ri ).
Κατάλληλο για οικιακή και επαγγελματική χρήση, είναι ιδανικό για όλους τους χώρους 
που πλένονται, ιδιαίτερα το μπάνιο και την κουζίνα, αλλά και υπόγεια, ντουλάπες, 
σοφίτες, αποθήκες, χώρους κατοικιδίων κ.ά. Απομακρύνει ακόμη και τους πιο ‘επί-
μονους’ ρύπους, χωρίς να αφήνει υπολείμματα, ενώ παράλληλα καταπολεμά τις 
δυσάρεστες οσμές. Απαραίτητο σε βιομηχανίες, επιχειρήσεις, ξενοδοχεία, εστιατόρια, 
καφέ, κέντρα διασκέδασης, γυμναστήρια και άλλες επαγγελματικές εγκαταστάσεις, 
παρέχοντας φρεσκάδα και υγιεινή καθαριότητα στους χώρους όπου εφαρμόζεται.
Ιδιαίτερα αποτελεσματικό για τον καθαρισμό και την απομάκρυνση των δυσάρεστων 
οσμών σε τουαλέτες και κάδους απορριμμάτων (οικιακών και κοινόχρηστων), απορ-
ριμματοφόρα οχήματα, καθώς και για τον καθαρισμό του οδοστρώματος στις λαϊκές 
αγορές και τις ψαραγορές. 

750ml
(ΝΤΦΡ75)

18 - 4,40

5lt
 (ΝΤΦΡ05) - 2,94 14,70

20lt
(ΝΤΦΡ20)

(ΕΙΔΙΚΗ 
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ)

- 2,50 50,00

κτικότητα της δραστικής ουσίας χλωριούχο βενζαλκόνιο (B n alk
Κατάλληλο για οικιακή και επαγγελματική χρήση, είναι ιδανικό για όλους τους χώρους 
που πλένονται, ιδιαίτερα το μπάνιο και την κουζίνα, αλλά και υπόγεια, ντουλάπες, 
σοφίτες, αποθήκες, χώρους κατοικιδίων κ.ά. Απομακρύνει ακόμη και τους πιο ‘επί
μονους’ ρύπους, χωρίς να αφήνει υπολείμματα, ενώ παράλληλα καταπολεμά τις 
δυσάρεστες οσμές. Απαραίτητο σε βιομηχανίες, επιχειρήσεις, ξενοδοχεία, εστιατόρια, 
καφέ, κέντρα διασκέδασης, γυμναστήρια και άλλες επαγγελματικές εγκαταστάσεις, 
παρέχοντας φρεσκάδα και υγιεινή καθαριότητα στους χώρους όπου
Ιδιαίτερα αποτελεσματικό για τον καθαρισμό και την απομάκρυνση των δυσάρεστων 
οσμών σε τουαλέτες και κάδους απορριμμάτων (οικιακών και κοινόχρηστων), απορ
ριμματοφόρα οχήματα, καθώς και για τον καθαρισμό του οδοστρώματος στις λαϊκές 
αγορές και τις ψαραγορές. 

SPRAY ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΧΕΡΙΩΝ
Kαθαριστικό χεριών σε σπρέι, με 70% ισοπροπυλική αλκοόλη, εμπλουτισμένο με 
 γλυκερίνη, οργανική αλόη, δενδρολίβανο, θυμάρι και λεβάντα. 
Mε αποτελεσματική δρά ση, χωρίς νερό και σαπούνι, προσφέρει αμέσως μετά την 
εφαρμογή του καθαριότητα, φρεσκάδα και υγιεινή. 
Είναι ιδανικό για την οικία, για χώρους εργασίας, καθώς και για πολυσύχναστους 
 χώρους όπως s r mark s, ιατρεία, μέσα μαζικής μεταφοράς, δημόσιες υπηρεσίες. 

120ml
(ΝΤΚΑΧΕ120)

20 - 1,10

1lt
(ΝΤΚΑΧΕ01)

12 4,40 4,40

5lt
(ΝΤΚΑΧΕ05)

4 3,64 18,20

KAT ΓΟΡΙΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ: Α

Στις ανωτέρω τιμές των SPRAY και GEL ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΧΕΡΙΩΝ συμπεριλαμβάνεται και η έκπτωση

ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΜΕ ΕΚΠΤΩΣΗ 40%
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DUROSTICK ALUMINIUM CLEANER
Καθαριστικό υγρό για αλουμινοκατασκευές
Δραστικό καθαριστικό που αφαιρεί εύκολα, με ένα πέρασμα, ρύπους από καυσαέρια, 
άλατα, χώματα, λασποβροχή, καθώς και νωπά (δύο-τριών ημερών το πολύ) πιτσιλί-
σματα πλαστικών χρωμάτων. 
Είναι ιδανικό για χρήση σε κουφώματα αλουμινίου (άβα φα ή περασμένα με 
 ηλεκτροστατική βαφή), χωρίς να αλλοιώνει ή να επηρεάζει το αρχικό τους χρώμα.

500ml
(ΚΑΑΛ02)

12 4,20

DUROSTICK GLASS CLEANER
Καθαριστικό υγρό για τζάμια απλών και ενεργειακών τζακιών
Ειδικό καθαριστικό υγρό που αφαιρεί άμεσα, χωρίς τρίψιμο, επικολλημένη καπνιά από 
γυάλινες επιφάνειες επαναφέροντας αυτές στην αρχική τους όψη και κατάσταση. 
Είναι κατάλληλο για χρήση σε προστατευτικά τζάμια τζακιών, ενεργειακών τζακιών, 
τζάμια ξυλόσομπων και θερμαστρών.

500ml
(ΚΑΓΛ02)

12 4,30
γυάλινες επιφάνειες επαναφέροντας αυτές στην αρχική τους όψη και κατάσταση. 

τζάμια ξυλόσομπων και θερμαστρών.

DUROSTICK D-61
Καθαριστικό για ανοξείδωτα και ασημικά
Δραστικό καθαριστικό σε μορφή κρέμας που επαναφέρει τη γυαλάδα με ελάχιστο τρί-
ψιμο, σε κάθε μεταλλική επιφάνεια, χωρίς να χαράζει. Είναι ιδανικό για τον καθαρισμό 
και το γυάλισμα κάθε ανοξείδωτου σκεύους, αφαιρώντας άλατα, σκουριές, καθώς και 
τη μαυρίλα από ασημικά σκεύη και εικόνες. Αφαιρεί την οξείδωση από ορειχάλκινα και 
χάλκινα διακοσμητικά, φωτιστικά, ασημικά κλπ.

250ml
(ΝΤ6104)

15 3,30

DUROSTICK D-61
Καθαριστικό για ανοξείδωτα και ασημικά
Δραστικό καθαριστικό σε μορφή κρέμας που επαναφέρει τη γυαλάδα με ελάχιστο τρί
ψιμο, σε κάθε μεταλλική επιφάνεια, χωρίς να χαράζει. Είναι ιδανικό για τον καθαρισμό 
και το γυάλισμα κάθε ανοξείδωτου σκεύους, αφαιρώντας άλατα, σκουριές, καθώς και 
τη μαυρίλα από ασημικά σκεύη και εικόνες. Αφαιρεί την οξείδωση από ορειχάλκινα και 
χάλκινα διακοσμητικά, φωτιστικά, ασημικά κλπ.

DUROSTICK MARINE METAL CLEANER & POLISH
Για ανοξείδωτα, ορειχάλκινα και επινικελωμένα μέταλλα
Δραστικό καθαριστικό σε μορφή αλοιφής, ειδικά σχεδιασμένο για την αφαίρεση της 
επιφανειακής σκουριάς, την οξείδωση, τη διάβρωση και το γάνιασμα των μετάλλων. 
Επαναφέρει τις επιφάνειες στην αρχική τους στιλπνότητα και τις προστατεύει από 
νέα διάβρωση. Χρησιμοποιείται για τον καθαρισμό, την αναζωογόνηση, το γυάλισμα 
και την αποκατάσταση μετάλλων, όπως: ανοξείδωτο χάλυβα, ορείχαλκο, χαλκό,  
επινικελωμένα μέταλλα και μη ανοδιωμένο αλουμίνιο. 
Ιδανικό για τα ανοξείδωτα κάγκελα σκαφών.

150gr
(ΜΑΜΕ15)

12 4,50

7.2  Καθαριστικά ειδικών εφαρμογών

ΠΡΟΪΟΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
(Κωδικός)

ΤΕΜ./
ΚΙΒ.

€/ΣΥΣΚ.

ΠΡΟΪΟΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
(Κωδικός)

ΤΕΜ./
ΚΙΒ.

€/ΣΥΣΚ.

DUROSTICK DUROCLEAN
Καθαριστικό καμινάδας τζακιού και ξυλόσομπας
Ειδικό καθαριστικό σε μορφή σκόνης, για τον καθαρισμό υπολειμμάτων καπνιάς που 
συσσωρεύονται στα τοιχώματα καμινάδων και μπουριών. Η μέγιστη θερμική απόδο-
ση και η καλή λειτουργία του τζακιού και της ξυλόσομπας επιτυγχάνεται με τον επιμε-
λή καθαρισμό της καμινάδας. Αυτό διασφαλίζεται με τη χρήση του DUROCLEAN, χω-
ρίς τη δική μας επίπονη προσπάθεια ή τη βοήθεια ειδικού τεχνίτη, σε ελάχιστο χρό-
νο, εύκολα και οικονομικά.
Κατανάλωση: 2-3 φορές ή και περισσότερες ανά χρόνο, ανάλογα με τη χρήση. 
Αν γίνεται συχνή χρήση του τζακιού ή της ξυλόσομπας, επαναλάβετε τον καθαρισμό κάθε 
30 μέρες.

90gr
(ΚΑΚΛ90)

20 5,50

KAT ΓΟΡΙΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ: Α
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7.2  Καθαριστικά ειδικών εφαρμογών

ΠΡΟΪΟΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
(Κωδικός)

ΤΕΜ./
ΚΙΒ.

€/lt €/ΣΥΣΚ.

DUROSTICK FAST CLEAN*
Καθαριστικό για τζάκια και μπάρμπεκιου
Ισχυρό δραστικό υγρό που αφαιρεί με ένα ψέκασμα, χωρίς τρίψιμο, ‘επίμονους’ λεκέ-
δες από καπνιά, κάρβουνο, ξεραμένα ή καμένα λίπη και στάμπες από λιωμένο κερί. 
Είναι καθαριστικό οικιακής και επαγγελματικής χρήσης, κατάλληλο για σχάρες, 
ψηστιέρες, μπάρμπεκιου, φουρνάκια, γκριλ και τζάκια με επένδυση από πυρότουβλα 
ή μαντέμι. Ξεπλένεται με άφθονο νερό μετά τη χρήση. 

750ml
(NTΦΑ75)

18 - 4,80

5lt
(NTΦΑ05)

- 3,60 18,00

GEL COAT CLEANER
ξινο καθαριστικό πολυεστερικών σκαφών

Δραστικό επαγγελματικό όξινο υγρό, χαμηλού αφρισμού, για την αφαίρεση της επιφα-
νειακής σκουριάς από το g l c a  γύρω από εξαρτήματα. 
Αφαιρεί σε ελάχιστο χρόνο κίτρινους, καφέ και μαύρους λεκέδες από την ίσαλο 
 γραμμή και τα ύφαλα, επαναφέροντάς τα στην αρχική τους απόχρωση.
Eφαρμόζεται και σε κάθε επιφάνεια (πολυεστερική, μεταλλική, ακόμη και i rglass) 
που χρήζει αποτελεσματικού καθαρισμού. 
Αφαιρεί σκληρά ιζήματα και μικροοργανισμούς από τα ύφαλα, σημάδια από άλατα,  
θαμπάδα, βρωμιά από εξατμίσεις και άλλους ‘επίμονους’ λεκέδες. 
Αφαιρεί αποτελεσματικά σκουριά από ζάντες σε τρέιλερ σκαφών.
Κατανάλωση: Ανάλογα με την εφαρμογή.

1lt
(ΓΕΚO01)

12 7,50 7,50

5lt
(ΓΕΚO05)

(ΕΙΔΙΚΗ 
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ)

- 5,30 26,50

GEL COAT CLEANER
ξινο καθαριστικό πολυεστερικών σκαφών

Δραστικό επαγγελματικό όξινο υγρό, χαμηλού αφρισμού, για την αφαίρεση της επιφα
νειακής σκουριάς από το g l c a  γύρω από εξαρτήματα. 
Αφαιρεί σε ελάχιστο χρόνο κίτρινους, καφέ και μαύρους λεκέδες από την ίσαλο 
γραμμή και τα ύφαλα, επαναφέροντάς τα στην αρχική τους απόχρωση.
Eφαρμόζεται και σε κάθε επιφάνεια (πολυεστερική, μεταλλική, ακόμη και i rglass) 
που χρήζει αποτελεσματικού καθαρισμού. 
Αφαιρεί σκληρά ιζήματα και μικροοργανισμούς από τα ύφαλα, σημάδια από άλατα, 
θαμπάδα, βρωμιά από εξατμίσεις και άλλους ‘επίμονους’ λεκέδες. 
Αφαιρεί αποτελεσματικά σκουριά από ζάντες σε τρέιλερ σκαφών.
Κατανάλωση:

DUROSTICK YACHT CLEANER
Δραστικό αλκαλικό καθαριστικό πλαστικών σκαφών
Δραστικό αλκαλικό καθαριστικό υγρό χαμηλού αφρισμού που αφαιρεί επί μονους’ λε-
κέδες από λάδια, γράσα, μαυρίλες και καπνιά. Με ένα ψέκασμα, χωρίς τρίψιμο και σε 
ελάχιστο χρόνο, αφαιρεί το μελά νι από σουπιές και καλαμάρια (συχνό φαινόμενο κα-
θώς οι γλάροι λερώνουν τα καταστρώματα των σκαφών με μελάνι κατά την προσπά-
θειά τους να τα φάνε), ακόμη και αν έχει εισχωρήσει στους πόρους της επιφάνειας. 
Αφαιρεί σκληρά ιζήματα και μικροορ γανισμούς από τα ύφαλα των σκαφών, καθώς και 
περιττώματα από γλάρους.
Είναι απαραίτητο για γενικό καθαρισμό όλων των πλαστικών σκαφών, αποκαθιστώ-
ντας το αρχικό λευκό χρώμα του g l c a . Καθαρίζει σε βάθος μαυρίλες και κιτρινίλες 
στις ταπετσαρίες των εξωτερικών μαξιλαριών, καθώς και των μπαλονιών. 
Ιδανικό για νιπτήρες, ντουζιέρες, βρύσες, νεροχύτες, πλαστικά τραπέ ζια, καρέκλες 
και μουσαμάδες. 
Κατανάλωση: 1l  /12-14m² επιφάνειας.

750ml
(ΚΑΓΙ01)

18 - 4,00

5lt
(ΚΑΓΙ05)

(ΕΙΔΙΚΗ 
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ)

- 3,52 17,60

10lt
(ΚΑΓΙ10)

(ΕΙΔΙΚΗ 
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ)

- 2,70 27,00

KAT ΓΟΡΙΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ: Α

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα προϊόντα που επισημαίνονται ως (ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ), διατίθενται εντός τριών (3) ημερών από τη λήψη της παραγγελίας.

*Διατίθεται μόνο για επαγγελματική χρήση.
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7.3  Ειδικά προϊόντα

ΠΡΟΪΟΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
(Κωδικός)

ΤΕΜ./
ΚΙΒ.

€/kg,lt €/ΣΥΣΚ.

KAT ΓΟΡΙΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ: Α

DUROSTICK D-15*
Καθαριστικό βόθρων και αποχετεύσεων
Ισχυρό καθαριστικό βόθρων και αποχετεύσεων που δρα επάνω στα συσσωρευμένα 
και στερεοποιημένα λίπη και στο πουρί στα τοιχώματα. 
Απαραίτητο για τον καθαρισμό των εξόδων διαφυγής των λυμάτων, ελευθερώνοντας 
τους πόρους των τοιχωμάτων των βόθρων. Αποφεύγεται έτσι η υπερχείλιση, οι δυσά-
ρεστες οσμές και οι συχνές εκκενώσεις, κάνοντας οικονομία. 
Εφαρμόζεται στην αρχή του δικτύου αποχέτευσης είτε απευθείας ανοίγοντας το φρεάτιο. 
Κατανάλωση: 600-800gr/m , ανάλογα με τη χρήση.

5kg
(NT1505)

6 7,80 39,00

DUROSTICK ΓΡΑΣΟ
Μακράς διαρκείας
Γράσο βάσεως λιθίου για οικιακή και επαγγελματική χρήση. 
Προστατεύει από τη σκουριά και τις τριβές, κάθε κινούμενο μεταλλικό μέρος, σε μη-
χανήματα και εξαρτήματα. Διατηρεί διαχρονικά τη ρευστότητά του και παρέχει άριστη 
λίπανση που διαρκεί. Κατάλληλο για γρανάζια, πόλους μπατα ρίας, ντίζες, ρουλεμάν, 
αντλίες, έμβολα, μεντεσέδες πορτών και παραθύρων.
‘Αποτρέπει’ τη διαρροή οσμών από μεταλλικά ή πλαστικά φρεάτια και σιφόνια.

125ml
φιαλίδιο

(ΚΥΓΡ15)
10 - 2,99

1lt
(ΚΥΓΡ01)

12 7,00 7,00

DUROSTICK D-14*
Αποφρακτικό υγρό για σωλήνες και σιφόνια
Αποτελεσματικό αποφρακτικό, άμεσης δράσης που μας απαλλάσσει από τη χρήση 
ατσαλίνας ή άλλων περιττών δαπανών απόφραξης. Ξεβουλώνει μέσα σε λίγα  λεπτά 
νιπτήρες, μπανιέρες, νεροχύτες και λεκάνες, διαλύοντας συσσωρευμένα λίπη, 
 πουρί, τρίχες, χαρτιά και πανιά. Απαραίτητο για τα αποχετευτικά δίκτυα εστιατορίων, 
ξενοδοχείων, νοσοκομείων, εργοστασίων, δημόσιων κτιρίων, κατοικιών κ.ά.
Κατά την εφαρμογή του είναι απαραίτητο να λαμβάνονται όλα τα προστατευτικά 
 μέτρα, όπως αυτά αναγράφονται στις οδηγίες χρήσης. 
Κατανάλωση: 500-1.800gr, ανάλογα με τη διάμετρο των σωλήνων και τον βαθμό 
 συσσώρευσης ρύπων.

900gr
(NT1409)

15 - 4,24

1.800gr
(NΤ1418)

15 - 6,10

KAT ΓΟΡΙΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ: Α

*Διατίθεται μόνο για επαγγελματική χρήση.

DRAIN CLEANER
Αποφρακτικό υγρό για σωλήνες και σιφόνια
Αποφρακτικό υγρό αποτελεσματικής δράσης, σε συμπυκνωμένη μορφή.
Διαλύει μέσα σε λίγα λεπτά υπολείμματα σαπουνιού, τρίχες και οργανικά λίπη από τις 
σωληνώσεις αποχετευτικών δικτύων, διατηρώντας τα καθαρά. 
Απαραίτητο σε αποχετευτικά δίκτυα κατοικιών, εστιατορίων, ξενοδοχείων, νοσοκο-
μείων, εργοστασίων κ.λπ. Δεν καταστρέφει τους ανοξείδωτους νεροχύτες και τα με-
ταλλικά σιφόνια από χαλκό, μόλυβδο, πολυαιθυλένιο και P C.
Η περιοδική χρήση του περιορίζει τις δυσάρεστες οσμές που προέρχονται από υπο-
λείμματα στα τοιχώματα των σωληνώσεων. 
Πρέπει να τηρούνται επιμελώς οι  οδηγίες χρήσης και προφύλαξης που αναγράφο-
νται στη συσκευασία του. 
Κατανάλωση: 500-1000ml, ανάλογα με τη διάμετρο των σωλήνων και τον βαθμό 
συσ σώρευσης ρύπων.

500ml 
(750gr)

(ΝΤΡΚΛ500)
15 - 4,30

1000ml 
(1.500gr)  

(ΝΤΡΚΛ01)
15 - 6,30
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7.3  Ειδικά προϊόντα

KAT ΓΟΡΙΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ: E

ΠΡΟΪΟΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
(Κωδικός)

ΤΕΜ./
ΚΙΒ.

€/lt, kg €/ΣΥΣΚ.

KAT ΓΟΡΙΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ: Α

DUROSTICK WATERTRAP
Συλλέκτης υγρασίας
Ο συλλέκτης υγρασίας DUROSTICK WATERTRAP απορροφά την υγρασία της ατμό-
σφαιρας, με τη βοήθεια ειδικών κρυστάλλων. Η μείωση της πλεονάζουσας υγρασίας 
έως και 40% απαλλάσσει κάθε κλειστό χώρο από δυσάρεστες οσμές, ενώ ταυτόχρονα 
δεν ευνοεί την ανάπτυξη μούχλας, βακτηρίων και μικροοργανισμών. 
Η τοποθέτησή του σε κατοικήσιμους χώρους, βελτιώνει την ποιότητα του αέρα, προ-
λαμβάνοντας αλλεργίες, κεφαλαλγίες και ρευματικούς πόνους. Έχει εξαιρετικά απο-
τελέσματα σε κλειστούς ή όχι τακτικά αεριζόμενους χώρους, όπως αποθήκες, υπό-
γεια, γκαράζ, πατάρια, σοφίτες, θερμαινόμενες εσωτερικές πισίνες, εξοχικά σπίτια, 
τροχόσπιτα, σκάφη αναψυχής και ντουλάπες. ‘Αποτρέπει’ βλάβες σε ηλεκτρικές  
συσκευές που δεν χρησιμοποιούνται τακτικά όπως τηλεοράσεις, Η/Υ, i- i κλπ. 
Διατηρεί ανέπαφα, ευαίσθητα στην υγρασία χάλκινα και ορειχάλκινα αντικείμενα,  
καθώς και βιβλία, έγγραφα κλπ.

1τμχ.
συσκευή

+1 σακουλάκι 
κρυστάλλων 

600gr 
(ΣΛΥΓ01)

8 - 7,90

1τμχ.
ανταλλακτικό 

σακουλάκι
κρυστάλλων 

600gr
(ΣΛΑΝ01)

12 - 2,70

DUROSTICK DS-210 
Καθαριστικό υπολειμμάτων  
κόλλας από αυτοκόλλητες ταινίες
Δραστικό καθαριστικό που αφαιρεί νωπά ή παλαιά υπολείμματα κόλλας από αποκολ-
λημένες αυτοκόλλητες ταινίες κάθε τύπου. 
Aπομακρύνει εύκολα υπολείμματα κόλλας αποκολλημένων ταινιών από P C, χαρ-
τοταινιών ή ταινιών από πολυεστέρα, οι οποίες προστατεύουν άκρες ή ακμές σε 
πλαστικές μπανιέρες, ανοξείδωτους νεροχύτες, νιπτήρες, λεκάνες από πορσελάνη, 
κάσες και πόρτες από αλουμίνιο, P C ή ξύλο. 
Συνιστάται για τον καθαρισμό κάθε αντικειμένου που φέρει αυτοκόλλητη ταινία σή-
μανσης ή προστασίας. Ιδανικό και για την αφαίρεση υπολειμ μάτων κόλλας από χαρτο-
ταινίες που τοποθετούνται πριν από το βάψιμο. 

180ml
(ΝΣ21018)

20 - 5,80

DUROSTICK D-26
Διαβρωτικό και αφαιρετικό χρωμάτων & βερνικιών
Το διαβρωτικό χρωμάτων και βερνικιών D-26 της DUROSTICK είναι πλούσιο μείγμα ει-
δικών διαβρωτικών διαλυτών, ειδικά τροποποιημένων (δεν περιέχει διχλωρομεθάνιο), 
ώστε να επιτυγχάνουν αποτελεσματικά την αφαίρεση παλαιών βαφών κάθε είδους. 
Δρα άμεσα και αφαιρεί βερνικοχρώματα και βερνίκια διαλύτου ή νερού, λάκες, χρώ-
ματα πολυουρεθανικά, εποξειδικά, νιτροκυτταρίνης και φούρνου, πλαστικά, ακρυλικά 
κ.ά., από ξύλινες, μεταλλικές και άλλες οικοδομικές επιφάνειες. 
Είναι πυκνόρρευστο, με ελεγχόμενη ροή (g l). 
Κατανάλωση: 1l /2-4m2, ανάλογα με τη φύση και το πάχος των στρώσεων των χρωμά-
των που πρόκειται να αφαιρεθούν.

250ml
(NT2604)

20 - 4,70

500ml
(NT2602)

12 - 7,00

1lt
(NT2601)

12 12,30 12,30

DUROSTICK RUST FREE
Αντισκωριακό και λιπαντικό
Ραφιναρισμένο λιπαντικό s ra , υψη λής διεισδυτικότητας και αφυγραντι κής 
 ικανότητας, μεγάλης διάρκειας. 
Διαλύει τη σκουριά και λιπαίνει, επα ναφέροντας σε πλήρη λειτουργία ερ γαλεία και 
μηχανισμούς, διασφαλίζο ντας την προστασία τους από μελ λοντική οξείδωση. 
Απομακρύνει την υγρασία από τα ηλεκτρολογικά μέρη μηχανών. 
Απαραίτητο για το  σπί τι, τον κήπο, το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σκάφος.

200ml
(ΝΤΡΑ02)

12 - 3,60

400ml
(ΝΤΡΑ04)

12 - 4,80
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7. ΚΑ ΑΡΙΣΤΙΚΑ  ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ

7.3  Ειδικά προϊόντα

ΠΡΟΪΟΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

(Κωδικός)
ΤΕΜ./
ΚΙΒ.

€/ΣΥΣΚ.

KAT ΓΟΡΙΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ: A

DUROSTICK ΠΟΝΤΙΚΟΚΟΛΛΑ
Ισχυρή κόλλα υψηλής θιξοτροπίας, άοσμη, άχρωμη, εύκολη στη χρήση, σε μορφή σω-
ληναρίου. Παγιδεύει με τη μέθοδο της άμεσης ακινητοποίησης ποντίκια, αρουραίους, 
κατσαρίδες και άλλους ανεπιθύμητους επισκέπτες. 
Διατηρεί την κολλητική της ιδιότητα για αρκετό διάστημα χωρίς να ξεραίνεται, ενώ 
δεν επηρεάζεται από την υγρασία, το νερό και τη θερμότητα. 
Κατανάλωση: Το περιεχόμενο του σωληναρίου είναι αρκετό για 3 παγίδες.

135gr
(ΠΟΚΟ13)

25 2,55

DUROSTICK ΠΟΝΤΙΚΟΠΑΓΙΔΑ
Οι ποντικοπαγίδες περιέχουν 2 πλαστικά δισκία. Έτοιμες προς χρήση, αποτελούνται 
από ισχυρή κόλλα, άοσμη και ειδικό δόλωμα (δεν περιέχουν δηλητήριο). 
Διασφαλίζουν απαλλαγή από μικρά ή μεγάλα ποντίκια, με τη μέθοδο της άμε σης ακι-
νητοποίησης.  
Διατηρούν την κολλητική τους ιδιότητα για αρκετό διάστημα χωρίς να ξεραίνονται, 
ενώ δεν επηρεάζονται από την υγρασία, το νερό και τη θερμότητα.

No1
(ΠΟΠΑ02)

20 2,95

No2
(ΠΟΠΑ01)

24 4,60

Διασφαλίζουν απαλλαγή από μικρά ή μεγάλα ποντίκια, με τη μέθοδο της άμε
νητοποίησης.  
Διατηρούν την κολλητική τους ιδιότητα για αρκετό διάστημα χωρίς να ξεραίνονται, 

ΠΡΟΪΟΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
(Κωδικός)

ΤΕΜ./
ΚΙΒ.

€/ΣΥΣΚ.

BIOCLEAN D-63
Βιοδιασπώμενο καθαριστικό για 
περιττώματα πουλιών & έντομα
Βιοδιασπώμενο καθαριστικό, χωρίς αμμωνία, φω σφορικά άλατα και πετρελαϊκά πα-
ράγωγα, βάσει της νομοθεσίας ΕΚ 648/2004 που διέπει τα απορρυπα ντικά όσον αφορά 
τη βιοδιασπασιμό τητά τους. Διαλύει με ένα ψέκασμα, επικολλημένα περιττώματα 
πτηνών, χωρίς να επηρεάζει τα χρώματα των αυτοκινήτων. Αφαιρεί άμεσα και τα 
κολλημένα έντομα από το παρμπρίζ, τα φώτα, τη μάσκα και τον προφυλακτήρα των  
αυτοκινήτων. 
Κατάλληλο και για μεταλλικά και ξύλινα κάγκελα, καθώς και τα μάρμαρα στερέωσής 
τους. Είναι απαραίτητο να καθαρίζονται άμεσα για να προστατεύονται από τις αλλοι-
ώσεις που δημιουργούνται από τα περιττώματα των πουλιών.
Κατανάλωση: Ανάλογα με την εφαρμογή.

500ml
(ΚΑ6302)

12 6,00

7.4  Προϊόντα καθαρισμού και προστασίας αυτοκινήτου

DUROSTICK SPRAY ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 
ΠΙΣΣΑΣ & ΡΕΤΣΙΝΙΟΥ*
Καθαριστικό που εξαφανίζει εύκολα και γρήγορα λεκέδες από πίσσα και  κολλημένα 
έντομα, με έναν απλό ψεκασμό. Ιδανικό για τη διάλυση και την αφαίρεση ρετσινιού 
από πεύκο και άλλα είδη κωνοφόρων από κάθε σημείο του αμαξώματος, χωρίς να 
 δημιουργεί αποχρωματισμούς ή θαμπάδες στις επιφάνειες. 
Επιπλέον, αφαιρεί πίσσα από μπαλόνια προστα σίας σκαφών αναψυχής, καθώς και από 
την ίσαλο γραμμή, όταν παρα μένει ακίνητο το σκάφος για μεγάλο χρονικό διάστημα.

180ml
(NTΣΚ18) 

24 3,00

ID: 96.4.005
institute

ID
: 
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0
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5
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*Διατίθεται μόνο για επαγγελματική χρήση.



177

ΚΑ
ΘΑ

ΡΙ
ΣΤ

ΙΚ
Α 

&
 Π

ΡΟ
ΣΤ

ΑΤ
ΕΥ

ΤΙ
ΚΑ

KAT ΓΟΡΙΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ: Α

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα προϊόντα που επισημαίνονται ως (ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ), διατίθενται εντός τριών (3) ημερών από τη λήψη της παραγγελίας.
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DUROSTICK WAX AUTO SHAMPOO
Καθαριστικό και γυαλιστικό
Σαμπουάν με κερί και σιλικόνη, κατάλληλο για πλύσιμο με το χέρι. 
Καθαρίζει το αυτοκίνητο, χωρίς να καταστρέφει το χρώμα, δίνοντας ξεχωριστή γυαλάδα. 
Ιδιαίτερα αποτελεσματικό και για φορτηγά, καθώς και για τις πλαστικές τέντες τους. 
Ξεπλένεται εύκολα, χωρίς να αφήνει στάμπες από άλατα νερού.
Κατανάλωση: 1-2 καπάκια WAX AUTO S AMPOO σε 4l  νερό για κάθε επιβατηγό 
 αυτοκίνητο.

750ml
(ΝΤΑΣ75)

20 - 4,00

20lt
(ΝΤΑΣ20)

(ΕΙΔΙΚΗ 
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ)

- 3,25 65,00

ΠΡΟΪΟΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
(Κωδικός)

ΤΕΜ./
ΚΙΒ.

€/lt €/ΣΥΣΚ.

DUROSTICK ΚΡΕΜΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ  
ΘΑΜΠΩΝ ΦΑΝΑΡΙΩΝ
Δραστικό καθαριστικό σε μορφή κρέμας-αλοιφής για το γυάλισμα (με το χέρι) θολών 
πλαστικών προβολέων. 
Ανανεώνει την όψη των φαναριών αυτοκινήτων και μοτοσικλετών, εύκολα, γρήγορα 
και οικονομικά.
Κατανάλωση: Ανάλογα με την εφαρμογή.

200ml
(ΚΡΦΑ20)

15 - 4,80

DUROSTICK ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΖΑΝΤΩΝ
Εξειδικευμένο καθαριστικό για τις μεταλλικές ζάντες του αυτοκινήτου και ιδιαίτερα 
για τις ζάντες αλουμινίου και μαγνησίου. 
Διαλύει και απομακρύνει εύκολα και γρήγορα όλη τη βρωμιά και τη μουντζούρα του 
δρόμου και των φρένων, επαναφέροντας τη χαμένη τους γυαλάδα. 
Εκτός από τις ζάντες, είναι κατάλληλο για όλα τα μέρη του τροχού, όπως πλαστικά και 
μεταλλικά τάσια ή ακόμα και για τα λάστιχα. 
Ξεπλένεται με νερό μετά την εφαρμογή του.

750ml
(ΝΤZΑ75)

18 - 4,20

DUROSTICK AUTO WIPE
Καθαριστικό παρμπρίζ
Αφαιρεί εύκολα και γρήγορα τους ρύπους και τα έντομα από το παρμπρίζ των αυτοκι-
νήτων, αφήνοντας ένα χαρακτηριστικό άρωμα φρεσκάδας. 
Αντιπαγετικό, προστατεύει τα λάστιχα των υαλοκαθαριστήρων, χωρίς να προκαλεί 
φθορές στο χρώμα του αυτοκινήτου.
Κατανάλωση: Απόλυτα επαρκές για τα 3-4l  νερού του πλυστικού δοχείου του αυτο-
κινήτου.

250ml
(ΝΤΑΓ25)

24 - 2,70
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ΠΡΟΪΟΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

(Κωδικός)
ΤΕΜ./
ΚΙΒ.

€/lt €/ΣΥΣΚ.

KAT ΓΟΡΙΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ: A
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DUROSTICK GLASSHIELD
Προστατευτικό γυάλινων επιφανειών
Διάφανο εναιώρημα νανοτεχνολογίας, κατάλληλο για την προστασία γυάλινων επιφα-
νειών. Μετά την εφαρμογή του δημιουργείται ένα αόρατο φιλμ προστασίας που ‘περιο-
ρίζει’ την επικόλληση ατμοσφαιρικών ρύπων και σκόνης στους πόρους των επιφανειών, 
με αποτέλεσμα τον ευκολότερο καθαρισμό τους, με τη χρήση μόνο νερού, χωρίς τρίψι-
μο, χωρίς χημικά προϊόντα καθαρισμού. Ανθεκτικό στην υπεριώδη ηλιακή ακτινοβολία, 
τη διαρκή υγρασία και τον παγετό.
Κατάλληλο για: λα τα τζάμια αυτοκινήτων (παρμπρίζ, πίσω τζάμια, πλευρικά παρά-
θυρα, καθρέφτες), φορτηγών, σκαφών, ελικοπτέρων. Βελτιώνει την ορατότητα και δι-
ευκολύνει τον καθαρισμό εντόμων, ρύπων και πάγου. Μειώνει τη χρήση υαλοκαθαρι-
στήρων και του υγρού πλύσης του παρμπρίζ. 
• Φωτοβολταϊκά στοιχεία, συλλέκτες ηλιακού θερμοσίφωνα: Η εφαρμογή του αυξάνει 
την απόδοση των στοιχείων. Η γυάλινη επιφάνεια των συλλεκτών παραμένει καθαρή, 
χωρίς στίγματα από άλατα και σκόνες που περιορίζουν την απόδοσή τους. 
• Τζαμαρίες, βιτρίνες, γυάλινες προσόψεις, γυάλινα στέγαστρα, εξώστες,  αίθρια, αλλά 
και για οικιακή χρήση, σε παράθυρα, μπαλκονόπορτες και ντουζιέρες. Η εφαρμογή του 
‘περιορίζει’ την επικάθιση ρύπων, αλάτων και στιγμάτων. Το αποτέλεσμα της προστα-
σίας τους είναι η μείωση της συχνότητας και του κόστους καθαρισμού, αλλά και η βελτί-
ωση της εξωτερικής τους εικόνας. Ιδανικό για εφαρμογή σε παραθαλάσσιες περιοχές 
και ‘σκληρά’ νερά, αλλά και για δύσκολα προσβάσιμες επιφάνειες. 
Χρώμα: διάφανο.
Κατανάλωση: 1l  είναι επαρκές για την προστασία 30-40m², ανάλογα με τη μέθοδο 
εφαρμογής.

500ml
(ΓΚΧΕ02)

12 - 12,00

3,5lt
(ΓΚΧΕ35)

(ΕΙΔΙΚΗ 
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ)

- 18,00 63,00

DUROFLASH
Καθαριστικό-γυαλιστικό για ταμπλό  
& καθίσματα αυτοκινήτου από δέρμα ή δερματίνη
Συνδυασμός καθαριστικού ήπιας δράσης και σιλικονούχου υδατικού γαλακτώματος, 
εμπλουτισμένου με κερί λανολίνης, σατινέ στιλπνότητας, χωρίς διαλύτες. 
Διεισδύει στους πόρους δέρματος, δερματίνης, λάστιχου και βινυλίου, αφαιρώντας 
επιφανειακή αλλά και ‘επίμονη’ βρωμιά. Παρέχει αντιστατική προστασία που διαρκεί, 
ενώ μειώνει στο ελάχιστο τις επιπτώσεις από την ηλιακή ακτινοβολία και την υγρασία. 
Έτσι, προφυλάσσει τις επιφάνειες από το ξεθώριασμα, τον αποχρωματισμό, τα σκα-
σίματα και τα ξεφλουδίσματα, επιβραδύνοντας τη γήρανσή τους.
Είναι ιδανικό για την περιποίηση του αυτοκινήτου εσωτε ρικά σε ταμπλό, καντράν, 
καθίσμα τα από δέρμα ή δερματίνη, σε οροφές και πόρτες από βινύλιο.

300ml
(ΝΤΦΛ30)

16 - 3,30

DUROSTICK AUTOFLOW
Αντιψυκτικό παντός καιρού
Υψηλής ποιότητας αντιψυκτικό υγρό, με ιδιαίτερη αντιψυκτική ικανότητα έως -18°C 
και αντίστοιχη αντιθερμική έως +105°C. 
Διασφαλίζει αντιπαγετική, αντιθερμική και αντιδιαβρωτική προστασία σε ψυγεία μηχα-
νών αυτοκινήτων, σκαφών χωρίς να καταστρέφει τα λάστιχα και τα κολάρα. 
Είναι ιδανικό και για τους ηλιακούς θερμοσίφωνες. 

1lt
(ΝΤΑΦ01)

24 4,20 4,20

4lt
(NTΑΦ04)

- 3,25 13,00

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα προϊόντα που επισημαίνονται ως (ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ), διατίθενται εντός τριών (3) ημερών από τη λήψη της παραγγελίας.

Στη νέα πραγµατικότητα που η Υγιεινή, η Καθαριότητα και η Προστασία 
αποτελούν κύριο µέληµα στην καθηµερινότητα των πελατών σας, 

η DUROSTICK έχει τη λύση!
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Κάντε τώρα  
την παραγγελία σας!

...πάντα & παντού 
                     ΜΑΖΙ σας!

Στη νέα πραγµατικότητα που η Υγιεινή, η Καθαριότητα και η Προστασία 
αποτελούν κύριο µέληµα στην καθηµερινότητα των πελατών σας, 

η DUROSTICK έχει τη λύση!

DUROFRESH
Ισχυρό καθαριστικό πολλαπλών χρήσεων 
µε χλωριούχο βενζαλκόνιο

BIOCLEAN Air Condition
Με ισχυρή καθαριστική  
δράση, χωρίς  
δυσάρεστες οσµές

•   ΕΠΙΛΕΞΤΕ  για τους πελάτες 

σας προϊόντα πρώτης ανάγκης 

& ζήτησης µε την υπογραφή της 

DUROSTICK.

•  ΕΠΩΦΕΛΗΘΕΙΤΕ από τις 

µοναδικές προτάσεις προβολής 

της DUROSTICK και προκαλέστε 

 το αγοραστικό ενδιαφέρον.

•  ΕΝΗΜΕΡΩΣΤΕ τους 

πελάτες σας και κρατήστε 

τους  ικανοποιηµένους µε 

αποτελεσµατικά  

προϊόντα DUROSTICK.

GEL & SPRAY 
KΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΧΕΡΙΩΝ
Αποτελεσµατική δράση µε 70% αλκοόλη,  
θυµάρι, γλυκερίνη, δενδρολίβανο, αλόη βέρα

ΑΣΠΙ∆Α & ΜΑΣΚΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Προστασία του προσώπου από τη µεταφορά  
µικροβίων. Ιδανικό και για επαγγελµατίες  
της οικοδοµής.



7. ΚΑ ΑΡΙΣΤΙΚΑ  ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ

7.4  Προϊόντα καθαρισμού και προστασίας αυτοκινήτου

ΠΡΟΪΟΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
(Κωδικός)

ΤΕΜ./
ΚΙΒ.

€/ΣΥΣΚ.

SILICONE SPRAY
Σιλικονούχο λιπαντικό
Λιπαντικό σπρέι με αδιαβροχοποιητικές και αντικολλητικές ιδιότητες. 
Ανθεκτικό στη θερμοκρασία, την οξείδωση και τη διάβρωση. Δεν μαγνητίζει τη 
 σκό νη και δεν λεκιάζει. Προλαμβάνει το κόλλημα, το μπλοκάρισμα και τα  τριξίματα 
που προκαλούνται από την επιφανειακή τριβή. Απαραίτητο για την ομαλή  λειτουργία 
 συρόμενων ηλιοροφών αυτοκινήτου, ραγών καθισμάτων, ράουλων συρταριών. 
Χρησιμοποιείται ως αποκολλητικό καλουπιών, πλαστικών και μεταλλικών εξαρτη-
μάτων. Προστατεύει από την αλμύρα φουσκωτά σκάφη και αδιαβροχοποιεί σκηνές και 
 καραβόπανα. Επιπλέον, απομακρύνει την υγρασία και σχημα τίζει μία υδαταπωθητική 
μεμβράνη σε ηλεκτρικές επαφές καλωδίων, ρελέ δι ακοπτών, εξωλέμβιες μηχανές, 
καθώς και  μηχανές  αυτοκινήτων και δικύκλων. Απαραίτητο στους ηλεκτρολόγους για 
την  εύκολη  διέλευση των ηλεκτρι κών καλωδίων, αλλά και για την προστασία κάθε 
ηλεκτρικής επαφής από την υγρασία.

400ml
(ΝΤΣΙ04)

12 4,50

DUROFOAM CLEANER
Αφρός καθαρισμού
Καθαριστικό πολλαπλών χρήσεων που αφαιρεί λεκέδες εύκολα και γρήγορα. Απομα-
κρύνει λίπη, λάδια, βρωμιές και δυσάρεστες οσμές, μέσα σε λίγα λεπτά, αφήνοντας 
ευχάριστο άρωμα καθαριότητας και φρεσκάδας. Είναι κατάλληλο για ταπετσαρίες 
 αυτοκινήτων από ύφασμα, καθίσματα από ύφασμα, πατάκια, μοκέτες κλπ. 
Στο σπίτι ή το σκάφος παρέχει το καλύτερο αποτέλεσμα καθαρισμού σε μοκέτες, χαλιά, 
σαλόνια από ύφασμα, ενώ αντιμετωπίζει αποτελεσματικά διαφόρων ειδών ‘επίμονους’ 
λεκέδες. λες οι υφασμάτινες επιφάνειες (πυκνής πλέξης), μετά τον καθαρισμό τους 
με DURO OAM CLEANER, μπορούν να αδιαβροχοποιηθούν με NANO PROO  ABRIC 
DS-300 και να προστατευθούν από την απορρόφηση λεκέδων και ρύπων.

400ml
(ΝΤΦΟ04)

12 3,60

KAT ΓΟΡΙΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ: Α

Προϊόντα περιποίησης, καθαρισµού & προστασίας
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

& ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ 

Προϊόντα περιποίησης, καθαρισµού & προστασίας
w

w
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Αναζητήστε
το ενηµερωτικό έντυπο!   
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Κλάση 1: Προτείνεται για χρήση σε ζώνη εύκολα προσβάσιμη σε επίπεδο εδάφους που εκτίθεται σε συγκρούσεις 
με βαριά αντικείμενα - εξαιρείται η ασυνήθιστα σκληρή χρήση. ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ.

Κλάση 2: Αφορά ζώνη που μπορεί να πληγεί από ριπτόμενα αντικείμενα ή από χτυπήματα, αλλά ευρισκόμενη σε δη-
μόσιους χώρους, όπου το ύψος του συστήματος θα περιορίσει το μέγεθος των επιπτώσεων. Επίσης, αφορά ζώνη σε χα-
μηλότερα επίπεδα, στα οποία όμως η πρόσβαση στο κτίριο είναι επιτρεπτή, κατά κύριο λόγο, σε εκείνους που έχουν λό-
γο να φροντίζουν ώστε να μη γίνει κάποια ζημιά στην επιφάνεια. ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ.

Κλάση 3: Αφορά ζώνη που δεν είναι πιθανό να υποστεί ζημιά από τις συνήθεις επιπτώσεις που προκαλούνται από 
παρουσία ανθρώπων ή από ριπτόμενα αντικείμενα. ΗΠΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ.

Πρώτης κλάσης πιστοποιημένη επιλογή!

Εξασφαλίστε κορυφαία θερμομόνωση για το κτίσμα σας!

Το �ermoseal της Durostick

✓ ‘Συμπεριφέρεται’ άψογα και παρουσιάζει ασύγκριτη αντοχή στον χρόνο.

✓ Αντιστέκεται σε σύγκρουση με αντικείμενα και άσκηση δύναμης έως 10 joules.
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8.1  Θερμομονωτικά Υλικά

Σύστημα Εξωτερικής Θερμομόνωσης THERMOSEAL
8.  Θερμομόνωση εξωτερικής τοιχοποιίας

ΠΡΟΪΟΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ (κωδικός)
m2/ΔΕΜΑ

ΠΑΧΟΣ mm* €/m2 €/ΔΕΜΑ

XPS ETICS EMB
Εξηλασμένη πολυστερίνη που χρησιμοποιείται για 
την εφαρμογή εξωτερικής μόνωσης του συστήμα-
τος T rm s al (ETICS), όπως επίσης και για μό-
νωση κεκλιμένων οροφών και στοιχείων σκυρο-
δέματος. Διατίθεται χωρίς επιδερμίδα, αλλά με 
ανάγλυφη ( m ss ) ρομβοειδώς διαμορφωμέ-
νη τελική επιφάνεια, υψηλότερης πρόσφυσης και 
χαμηλότερης αντίστασης στη διάχυση υδρατμών.
Διατίθεται και χωρίς πατούρα, κατόπιν παραγγελίας

15     (ΧΠΣΕ1520) 20 5,00 75,00 

10,5     (ΧΠΣΕ10530) 30 7,15 75,08 

7,5     (ΧΠΣΕ7540) 40 9,52 71,40

6     (ΧΠΣΕ650) 50 11,84 71,04 

5,25     (ΧΠΣΕ52560) 60 13,72 72,03 

4,5     (ΧΠΣΕ4570) 70 15,36 69,12 

3,75     (ΧΠΣΕ37580) 80 17,88 67,05 

ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΠΛΑΚΩΝ (cm): 125 x 60 3     (ΧΠΣΕ3100) 100 23,00 69,00 

EN 13164

KAT ΓΟΡΙΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ: Β

Δηλωμένη τιμή Θερμικής αγωγιμότητας λD=0,033 W/m*K (20-50mm) / λD=0,035 W/m*K (60-100mm)

ΠΡΟΪΟΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ (κωδικός)
m2/ΔΕΜΑ

ΠΑΧΟΣ mm* €/m2 €/ΔΕΜΑ

EPS 80 (EPS standard white)
Θερμομονωτικό υλικό από διογκωμένη πο-
λυστερίνη για χρήση σε εσωτερικές και εξω-
τερικές κτιριακές εφαρμογές του συστήμα-
τος T rm s al (καλύπτονται οι απαιτήσεις για 
εφαρμογή σε Σύστημα Εξωτερικής Θερμομόνω-
σης ETICS).

25     (ΕΠΣ802520) 20 2,96 74,00 

16     (ΕΠΣ801730) 30 4,32 69,12 

12     (ΕΠΣ801240) 40 5,67 68,04 

10     (ΕΠΣ801050) 50 6,80 68,00 

8     (ΕΠΣ80860) 60 8,38 67,04 

7     (ΕΠΣ80770) 70 10,15 71,05 

6     (ΕΠΣ80680) 80 11,17 67,02

ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΠΛΑΚΩΝ (cm): 100 x 50  5   (ΕΠΣ805100) 100 14,60 73,00 ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΠΛΑΚΩΝ (cm): 100 x 50

EN 13163

Δηλωμένη τιμή Θερμικής αγωγιμότητας λD=0,036 W/m*K

ΠΡΟΪΟΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ (κωδικός)
m2/ΔΕΜΑ

ΠΑΧΟΣ mm* €/m2 €/ΔΕΜΑ

EPS 100 (EPS standard white)
Θερμομονωτικό υλικό από διογκωμένη πο-
λυστερίνη για χρήση σε εσωτερικές και εξω-
τερικές κτιριακές εφαρμογές του συστήμα-
τος T rm s al (καλύπτονται οι απαιτήσεις για 
εφαρμογή σε Σύστημα Εξωτερικής Θερμομόνω-
σης ETICS).

25     (ΕΠΣ1002520) 20 3,12 78,00 

16     (ΕΠΣ1001730) 30 4,69 75,04 

12     (ΕΠΣ1001240) 40 6,17 74,04

10     (ΕΠΣ1001050) 50 8,80 88,00 

8     (ΕΠΣ100860) 60 9,38 75,04 

7     (ΕΠΣ100770) 70 11,00 77,00 

6     (ΕΠΣ100680) 80 12,50 75,00 

ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΠΛΑΚΩΝ (cm): 100 x 50 5   (ΕΠΣ1005100) 100 17,80 89,00 ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΠΛΑΚΩΝ (cm): 100 x 50

EN 13163

Δηλωμένη τιμή Θερμικής αγωγιμότητας λD=0,035 W/m*K

ΠΡΟΪΟΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ (κωδικός)
m2/ΔΕΜΑ

ΠΑΧΟΣ mm* €/m2 €/ΔΕΜΑ

EPS 150 (EPS standard white)
Θερμομονωτικό υλικό από διογκωμένη πολυστε-
ρίνη που χρησιμοποιείται σε κτιριακές εφαρμο-
γές, σε περιπτώσεις με απαιτήσεις για υψηλές 
μηχανικές αντοχές και χαμηλές τιμές θερμικής 
αγωγιμότητας (βλ. ζώνη υψηλής στεγάνωσης 
συστήματος T rm s al).

25     (ΕΠΣ1502520) 20 4,28 107,00 

16     (ΕΠΣ1501730) 30 6,57 105,12 

12     (ΕΠΣ1501240) 40 8,92 107,04 

10     (ΕΠΣ1501050) 50 10,20 102,00 

8     (ΕΠΣ150860) 60 12,63 101,04 

7     (ΕΠΣ150770) 70 14,44 101,08 

6     (ΕΠΣ150680) 80 16,84 101,04 

ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΠΛΑΚΩΝ (cm): 100 x 50  5   (ΕΠΣ1505100) 100 20,80 104,00 ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΠΛΑΚΩΝ (cm): 100 x 50

EN 13163

Δηλωμένη τιμή Θερμικής αγωγιμότητας λD=0,034 W/m*K
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8.1  Θερμομονωτικά Υλικά

ΠΡΟΪΟΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ (κωδικός)
m2/ΔΕΜΑ

ΠΑΧΟΣ mm* €/m2 €/ΔΕΜΑ

Neopor EPS 80
(EPS Graphite Gray)
Θερμομονωτικό υλικό υψηλής θερμικής αντίστα-
σης που παράγεται από διογκωμένη πολυστερίνη 
με προσθήκη γραφίτη. 
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε εσωτερικές και 
εξωτερικές επιφάνειες για κτιριακές εφαρμογές 
του συστήματος T rm s al.
Πλεονεκτεί έναντι των συμβατικών EPS, καθώς 
είναι υδροαπωθητικό με χαμηλή απορρόφηση 
υγρασίας, διαστασιακά σταθερό αλλά κυρίως για-
τί είναι ενεργειακά αποδοτικό προσφέροντας μέ-
χρι και 20% καλύτερη θερμομονωτική απόδοση.

25     (ΝΕΠΣ802520) 20 3,60 90,00 

16     (ΝΕΠΣ801730) 30 5,32 85,12 

12     (ΝΕΠΣ801240) 40 7,09 85,08 

10     (ΝΕΠΣ801050) 50 8,50 85,00 

8     (ΝΕΠΣ80860) 60 10,63 85,04 

7     (ΝΕΠΣ80770) 70 11,86 83,02 

6     (ΝΕΠΣ80680) 80 13,17 79,02 

ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΠΛΑΚΩΝ (cm): 100 x 50  5    (ΝΕΠΣ805100) 100 18,00 90,00 

ΠΡΟΪΟΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ (κωδικός)
m2/ΔΕΜΑ

ΠΑΧΟΣ mm* €/m2 €/ΔΕΜΑ

Neopor EPS 100
(EPS Graphite Gray)
Θερμομονωτικό υλικό υψηλής θερμικής αντίστα-
σης και υψηλών μηχανικών αντοχών που παρά-
γεται από διογκωμένη πολυστερίνη με προσθή-
κη γραφίτη. 
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε εσωτερικές και 
εξωτερικές επιφάνειες για κτιριακές εφαρμογές 
του συστήματος T rm s al που χρήζουν ιδιαί-
τερης προστασίας (βλ. ζώνη υψηλής στεγάνω-
σης συστήματος T rm s al).
Πλεονεκτεί έναντι των συμβατικών EPS, καθώς 
είναι υδροαπωθητικό με χαμηλή απορρόφηση 
υγρασίας, διαστασιακά σταθερό αλλά κυρίως για-
τί είναι ενεργειακά αποδοτικό προσφέροντας μέ-
χρι και 20% καλύτερη θερμομονωτική απόδοση.

25     (ΝΕΠΣ1002520) 20 3,68 92,00 

16     (ΝΕΠΣ1001730) 30 5,82 93,12 

12     (ΝΕΠΣ1001240) 40 7,67 92,04 

10     (ΝΕΠΣ1001050) 50 9,90 99,00 

8     (ΝΕΠΣ100860) 60 11,25 90,00 

7     (ΝΕΠΣ100770) 70 13,86 97,02 

6     (ΝΕΠΣ100680) 80 15,34 92,04 

ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΠΛΑΚΩΝ (cm): 100 x 50  5    (ΝΕΠΣ1005100) 100 18,40 92,00 

EN 13163

EN 13163

Σύστημα Εξωτερικής Θερμομόνωσης THERMOSEAL
8.  Θερμομόνωση εξωτερικής τοιχοποιίας

KAT ΓΟΡΙΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ: Β

* Διατίθεται και σε άλλα πάχη κατόπιν παραγγελίας, με προσυμφωνημένο κόστος.

EPS 200
Neopor EPS 200

Διατίθενται σε όλα τα πάχη 
κατόπιν παραγγελίας, 
με προσυμφωνημένο κόστος.

Δηλωμένη τιμή Θερμικής αγωγιμότητας λD=0,031 W/m*K

Δηλωμένη τιμή Θερμικής αγωγιμότητας λD=0,031 W/m*K
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8.2  Υλικά επικόλλησης θερμομονωτικών πλακών

Σύστημα Εξωτερικής Θερμομόνωσης THERMOSEAL
8.  Θερμομόνωση εξωτερικής τοιχοποιίας

ΠΡΟΪΟΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΚΕΥΣΙΑ 
(κωδικός)

ΤΕΜ./
Ε. ΠΑΛ.

€/kg €/ΣΥΣΚ.

ROMIX THERMO
Ινοπλισμένη κόλλα θερμομονωτικών πλακών
για τοίχους & ταράτσες
Κόλλα τσιμεντοειδούς βάσης, κατάλληλη για την επικόλληση θερμομονωτικών 
πλακών από διογκωμένη (EPS) ή εξηλασμένη (XPS) πολυστερίνη, σε κάθετες ή 
και οριζόντιες επιφάνειες, σε εξωτερικούς και εσωτερικούς χώρους. 
Στην ινοπλισμένη σύνθεσή της, περιέχονται ρητίνες σύγχρονης τεχνολογίας που 
της προσδίδουν ιδιαίτερη αντοχή στην υγρασία, υψηλή πρόσφυση σε υποστρώμα-
τα από μπετόν, σοβά, τούβλα ή τσιμεντόλιθους και την απαραίτητη ευκαμψία που 
απαιτείται στις εφαρμογές της. 
Είναι κατάλληλη για την επικόλληση θερμομονωτικών  πλακών EPS και XPS στις 
όψεις των κτιρίων, αλλά και την επίχρισή τους σε συνδυασμό με το υαλόπλεγμα 
οπλισμού θερμοπροσόψεων DS-4160 της DUROSTICK. Συνιστάται και σε συστή-
ματα  θερμοστεγάνωσης ταρατσών (σχετικά συστήματα COOL ROO  και COOL 
ROO  LIG T). 
Συγκολλά με ασφάλεια θερμομονωτικές πλάκες EPS ή XPS στα επιθυμητά πάχη. 
Η κόλλα ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του προτύπου ETAG 004 για συστήματα 
εξωτερικής θερμομόνωσης. 
Κατατάσσεται στην κατηγορία GP:CS I /W2 κατά ΕΝ 998-1. 
Χρώμα: λευκό.
Κατανάλωση: • Ως κόλλα: 2,5-4kg/m², ανάλογα με τη σπάτουλα και το υπόστρωμα.
• Ως επικαλυπτική στρώση: 1,5kg/m²/mm για την κάλυψη του υαλοπλέγματος.

25kg
(ΚΠΡΘ25)

παλ.1.500kg
60 0,51 12,75

ΠΡΟΪΟΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΚΕΥΣΙΑ 
(κωδικός)

ΤΕΜ./
Ε. ΠΑΛ.

€/kg €/ΣΥΣΚ.

ULTRACOLL THERMO
Ινοπλισμένη κόλλα θερμομονωτικών πλακών
για τοίχους & ταράτσες
Ινοπλισμένη, τσιμεντοειδούς βάσης κόλλα, ενισχυμένη με ρητίνες, οι οποίες της 
προσδίδουν ιδιαίτερη ευκαμψία και αντοχή στην υγρασία. Παρέχει υψηλή πρό-
σφυση και συγκολλητική δύναμη σε θερμομονωτικές πλάκες διογκωμένης (EPS) 
ή εξηλασμένης (XPS) πολυστερίνης, πολυουρεθάνης, φελλού κ.ά. σε τοιχία από 
μπετόν, σοβά, τούβλα ή τσιμεντόλιθους. Eίναι κατάλληλη τόσο για την επικόλλη-
ση των θερμομονωτικών πλακών στις όψεις των κτιρίων όσο και για την επίχρισή 
τους σε συνδυασμό με το υαλόπλεγμα οπλισμού θερμοπροσόψεων DS-4160 της 
DUROSTICK.
Η κόλλα ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της ETAG 004 για συστήματα εξωτερικής 
θερμομόνωσης και συμμετέχει στο Σύστημα Εξωτερικής Θερμομόνωσης Κτιρίων 
T ERMOSEAL της DUROSTICK, το οποίο έχει πιστοποιηθεί από τον κοινοποιημένο 
Ευρωπαϊκό Οργανισμό OIB με αριθμό ΕΤΑ-13/0006 και ΕΤΑ-13/0007. 
Συνιστάται και για τα συστήματα θερμοστεγάνωσης ταρατσών COOL ROO  και 
COOL ROO  LIG T, δημιουργώντας έτσι ένα δοκιμασμένο θερμομονωτικό και πα-
ράλληλα στεγανοποιητικό σύστημα, με μεγάλη διάρκεια ζωής.
Κατατάσσεται στην κατηγορία GP:CS I /W2 κατά ΕΝ 998-1.
Χρώμα: λευκό.
Κατανάλωση: • Ως κόλλα: 2,5-4kg/m², ανάλογα με τη σπάτουλα και το υπό-
στρωμα.
• Ως επικαλυπτική στρώση: 1,5kg/m²/mm για την κάλυψη του υαλοπλέγματος.

25kg
(ΚΙΠΟΥ25)

παλ.1.500kg
60 0,64 16,00

KAT ΓΟΡΙΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ: Α
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Σύστημα Εξωτερικής Θερμομόνωσης THERMOSEAL
8.  Θερμομόνωση εξωτερικής τοιχοποιίας

8.2  Υλικά επικόλλησης θερμομονωτικών πλακών

KAT ΓΟΡΙΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ: Α

ΠΡΟΪΟΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
(Κωδικός)

ΤΕΜ./
Ε. ΠΑΛ.

€/kg €/ΣΥΣΚ.

POWER THERMO
Κόλλα αφρού πολυουρεθάνης χαμηλής διόγκωσης 
για θερμομονωτικές πλάκες
Πολυουρεθάνη συγκόλλησης χαμηλής διόγκωσης για επαγγελματική χρήση, ενός συ-
στατικού, χωρίς διαλύτες. Ωριμάζει με την υγρασία της ατμόσφαιρας, έχει εξαιρετική 
πρόσφυση, υψηλή θερμική και ακουστική μόνωση και απορροφά τους κραδασμούς. Δεν 
προσδίδει επιπλέον βάρος στην κα τασκευή, παρέχει μεγάλη ευκολία στη χρήση, τη 
μεταφορά και την απο θήκευση. Παράλληλα, η ταχύτητα στην εφαρμογή του εξοικονομεί 
χρό νο και χρήμα. Κατάλληλος για τη συγκόλληση θερμομονωτικών πλακών EPS και 
XPS επάνω σε οικοδομικές επιφάνειες προσόψεων. Έχει άριστη πρόσφυση σε τούβλο, 
πορομπετόν, σκυρόδεμα, σοβά, τσιμεντοσανίδα, ξύλινες και μεταλλικές επιφάνειες. 
Ιδανικός τόσο για νέες κατασκευές όσο και για ανακαινίσεις προσόψεων. Συμμετέχει 
στο Σύστημα Εξωτερικής Θερμομόνωσης Κτιρίων T ERMOSEAL της DUROSTICK ως 
προϊόν επικόλλησης πολυστερίνης.
Κατανάλωση: Μία φιάλη POWER T ERMO 830ml αρκεί για τη συγκόλληση 10-13m². 
Γεμίζει και τα κενά μεταξύ των θερμομονωτικών πλακών, εφόσον υπάρχουν, για 
την αποφυγή δημιουργίας θερμογεφυρών.

830ml
(ΑΦΧΔ83)

12 9,30

ΠΡΟΪΟΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
(Κωδικός)

ΤΕΜ./
ΚΙΒ.

€/ΣΥΣΚ.
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ULTRAFIX THERMO
Ινοπλισμένη κόλλα θερμομονωτικών πλακών
Κόλλα τσιμεντοειδούς βάσης, κατάλληλη για την επικόλληση θερμομονωτικών 
πλακών. Στην ινοπλισμένη σύνθεσή της, περιέχονται πολυμερικές ρητίνες που 
της προσδίδουν υψηλή πρόσφυση σε υποστρώματα από μπετόν, σοβά, τούβλα ή 
τσιμεντόλιθους και την απαραίτητη ευκαμψία που απαιτείται στις εφαρμογές της. 
Με υψηλή συγκολλητική ικανότητα, είναι κατάλληλη για την επικόλληση θερμο-
μονωτικών πλακών στις όψεις των κτιρίων, αλλά και την επίχρισή τους σε συνδυ-
ασμό με το υαλόπλεγμα οπλισμού θερμοπροσόψεων DS-4160 της DUROSTICK. 
Μετά την πλήρη σκλήρυνση του υλικού, επιχρίουμε την επιφάνεια με τον εύκαμπτο 
υδαταπωθητικό σοβά YDROSTOP PLASTER ELASTIC με λείο ή γραφιάτο φινίρι-
σμα, τον σιλικονούχο αδιάβροχο παστώδη σοβά YDROSTOP SILICONE PLASTER 
ή τον ακρυλικό αδιάβροχο παστώδη σοβά YDROSTOP ACRYLIC PLASTER. 
Κατατάσσεται στην κατηγορία GP:CS I /W2 κατά ΕΝ 998-1.  
Κατανάλωση: • Ως κόλλα: 2,5-4kg/m², ανάλογα με τη σπάτουλα και το υπόστρωμα. 
• Ως επικαλυπτική στρώση: 1,5kg/m²/mm για την κάλυψη του υαλοπλέγματος.

ΛΕΥΚΟ
25kg

(ΚΠΥΘ25)
παλ.1.500kg

60 0,45 11,25

ΓΚΡΙ  
25kg

(ΚΠΥΘΓΚ25)
παλ.1.500kg

60 0,44 11,00

ΝΕΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
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8.3  Αστάρια πρόσφυσης - Σταθεροποίησης υποστρωμάτων

Σύστημα Εξωτερικής Θερμομόνωσης THERMOSEAL

8.  Θερμομόνωση εξωτερικής τοιχοποιίας

ΠΡΟΪΟΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΚΕΥΣΙΑ 
(κωδικός)

ΤΕΜ./
ΚΙΒ.

€/lt €/ΣΥΣΚ.

DUROSTICK AQUAFIX
Μικρομοριακός σταθεροποιητής
για τοίχους, ταράτσες & γυψοσανίδες
Ακρυλικό, μικρομοριακό αστάρι χωρίς διαλύτες, με υψηλή διεισδυτική ικανότητα.  
Δημιουργεί τις κατάλληλες συνθήκες πρόσφυσης σε πορώδεις, εύθρυπτες και μη 
επιφάνειες που πρόκειται να βαφούν με χρώματα, να επαλειφθούν με ελαστομερή 
στεγανωτικά, ακρυλικά ή τσιμεντοειδή και κόλλες πλακιδίων. 
Χρώμα: γαλάζιο απαλό (γίνεται διάφανο όταν στεγνώσει).
Απόδοση: περίπου 10-15m2/l  ανά στρώση, ανάλογα με την απορροφητικότητα 
της επιφάνειας και την αραίωση.

1lt
(ΣΣΑΚ01)

15 5,20 5,20

5lt
(ΣΣΑΚ05)

- 4,70 23,50

20lt
(ΣΣΑΚ20)

- 3,57 71,40

KAT ΓΟΡΙΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ: Α

ΠΡΟΪΟΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΚΕΥΣΙΑ 
(κωδικός)

€/lt €/ΣΥΣΚ.

HYDROSTOP PLASTER PRIMER
Αστάρι προετοιμασίας έγχρωμων σοβάδων
Υδατοδιαλυτό ακρυλικό μικρομοριακό αστάρι, ιδανικό για την προετοιμασία των επι-
φανειών που πρόκειται να δεχθούν έγχρωμους τσιμεντοειδείς σοβάδες. Με υψηλή  
διεισδυτική ικανότητα εμποτίζει τις επιφάνειες, χωρίς να δημιουργεί επιφανειακό 
φιλμ. Μειώνει αποτελεσματικά την απορροφητικότητά τους, διατηρώντας τη διαπνοή 
τους.  Διασφαλίζει την προστασία των σοβάδων τελικής στρώσης από το πρόωρο επι-
φανειακό στέγνωμα (αφυδάτωση), απομακρύνοντας τον κίνδυνο μείωσης των αντο-
χών του σοβά και εμφάνισης ρωγμών. Εφαρμόζεται σε υποστρώματα ιδιαίτερα πο-
ρώδη, όπως σοβάδες πρώτης στρώσης και πορομπετόν που πρόκειται να δεχθούν 
λευκό ή έγχρωμο σοβά,  διασφαλίζοντας ομοιογενές στέγνωμα και χρωματική ομοι-
ομορφία σε όλη την επιφάνεια. 
Απόδοση: Περίπου 10-12m2/l , ανάλογα με την απορροφητικότητα (του υποστρώ-
ματος) και την αραίωση, στις κατάλληλα προετοιμασμένες επιφάνειες.

5lt
(ΣΣΠΠ05)

2,58 12,90

20lt
(ΣΣΠΠ20)

2,20 44,00

HYDROSTOP SILICONE PRIMER
Αστάρι πρόσφυσης παστωδών σοβάδων 
Υδατοδιαλυτό σιλικονούχο ακρυλικό αστάρι, κατάλληλο για σιλικονούχους και 
ακρυλικούς σοβάδες. Σταθεροποιεί και μειώνει την απορροφητικότητα των επι-
φανειών με αποτέλεσμα την άρρηκτη αγκύρωση των παστωδών σοβάδων. Είναι 
έτοιμο προς χρήση για κάθε πορώδη επιφάνεια από σκυρόδεμα, σοβά τελικής 
στρώσης, γυψοσανίδα, τσιμεντοσανίδα και συνδυάζεται με τους σιλικονούχους και 
ακρυλικούς σοβάδες, όπως ο YDROSTOP SILICONE PLASTER και ο YDROSTOP 
ACRYLIC PLASTER της DUROSTICK.
Χρώμα: λευκό (γίνεται διάφανο όταν στεγνώσει).
Απόδοση: Περίπου 8-10m²/l  ανά στρώση, ανάλογα με την απορροφητικότητα 
του υποστρώματος.

5lt
(ΣΣΙΠ05)

4,40 22,00

20lt
(ΣΣΙΠ20)

3,50 70,00
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Πρώτης κλάσης πιστοποιηµένη επιλογή...
για την ενεργειακή αναβάθµιση 
των κατασκευών!

Σύστηµα Εξωτερικής Θερµοµόνωσης Κτιρίων
Πιστοποιηµένο στην πρώτη κλάση κατά ETAG 004
(Αρ Πιστοποίησης: ΕΤΑ-13/0006 & ΕΤΑ-13/0007)

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε µε  την Τεχνική Υποστήριξη της DUROSTICK  
στο 210 55 16 500 ή µε e-mail στο technical@durostick.gr

www.durostick.gr

Υποστηρίζεται 
από το 
πρόγραµµα 
«Εξοικονοµώ - 
Αυτονοµώ»

EΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΩΣ ΚΑΙ 55%!
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8.4  Στεγανωτικά υλικά περιμετρικής Θερμομόνωσης

ΠΡΟΪΟΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΚΕΥΣΙΑ 
(κωδικός)

ΤΕΜ./
Ε. ΠΑΛ.

€/kg €/ΣΥΣΚ.

HYDROSTOP PLASTER ELASTIC
Εύκαμπτος, υδαταπωθητικός τσιμεντοειδής σοβάς - ΛΕΙΟΣ
Εύκαμπτος, υδαταπωθητικός σοβάς τελικής στρώσης, με ελαστικές και υδατα-
πωθητικές ρητίνες νέας τεχνολογίας. Παρέχει πλήρη υδαταπωθητικότητα κατά 
DIN 18550, υψηλή ευκαμψία, άρρηκτη πρόσφυση, ανεμπόδιστη διαπνοή και 
υδρατμοπερατότητα. Δεν ευνοεί τη δημιουργία μούχλας, ενώ δεν απορροφά τους 
ρύπους της ατμόσφαιρας. Δεν ρηγματώνει όπως ο κοινός σοβάς και εξομαλύνει 
ατέλειες έως 5mm ανά στρώση. Εφαρμόζεται και επάνω από ρηγματωμένο 
μαρμαροσοβά τελικής στρώσης, αρκεί να είναι σταθερός. 
Δουλεύεται εύκολα με το χέρι ή με μηχανή εκτόξευσης έτοιμων κονιαμάτων.
Συμμετέχει ως σοβάς τελικής στρώσης στο Σύστημα Εξωτερικής Θερμομόνωσης 
Κτιρίων T ERMOSEAL της DUROSTICK, το οποίο έχει πιστοποιηθεί κατά ETAG 
004 (κλάση 1) από τον κοινοποιημένο Ευρωπαϊκό Οργανισμό OIB με αριθμό 
ΕΤΑ-13/0006 και ΕΤΑ-13/0007. Χρώμα: υπόλευκο.
Κατατάσσεται στην κατηγορία GP: CSIII/W2 κατά ΕΝ 998-1. 
Κατανάλωση: 1,5kg/m²/mm πάχους επιχρίσματος.

25kg
(ΚΟΠΕΛ25)
παλ.1.500kg

60 1,34 33,50

Σύστημα Εξωτερικής Θερμομόνωσης THERMOSEAL
8.  Θερμομόνωση εξωτερικής τοιχοποιίας

ΠΡΟΪΟΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΚΕΥΣΙΑ 
(κωδικός)

ΤΕΜ./
Ε. ΠΑΛ.

€/kg €/ΣΥΣΚ.

HYDROSTOP WATERTANK (Professional)
Εύκαμπτο, γκρι, επαλειφόμενο στεγανωτικό κονίαμα 2 συστα-
τικών για ειδικές εφαρμογές & απαιτητικές στεγανώσεις. 
Ιδανικό και για δεξαμενές πόσιμου νερού.
Εύκαμπτο, επαλειφόμενο στεγανωτικό κονίαμα υψηλών αντοχών. Με την εφαρμογή 
του σε δεξαμενές πόσιμου ύδατος κατασκευασμένες από σκυρόδεμα διασφα-
λίζεται η ποιότητα και η υγιεινή του, κατά πιστοποίηση του Γενικού Χημείου του 
Κράτους (Αρ. πρωτ.: 00178/015/000).
Οι εφαρμογές του δεν περιορίζονται στις δεξαμενές πόσιμου ύδατος.
• Το προϊόν εφαρμόζεται για στεγανοποίηση επιφανειών από μπετόν, τούβλο, 
σοβά, τσιμεντοκονία, πέτρα κ.ά. • Κατάλληλο για την αποκατάσταση ρηγματώσε-
ων σε αρμολογήσεις πλακών σε δάπεδα. • Επίσης, εφαρμόζεται σε επιφάνειες 
με υψηλές προδιαγραφές υδαταπωθητικότητας, όπως σε υπόγειες κατασκευές, 
θεμέλια, τούνελ, υγρά δάπεδα, καθώς και σε κατασκευές που δέχονται υψηλές 
(θετικές & αρνητικές) υδροστατικές πιέσεις, όπως υπόγεια (εξωτερικά, πριν τις 
εργασίες επιχωμάτωσης και θεραπευτικά εσωτερικά). • Συνιστάται η χρήση του 
σε επικλινείς σκεπές από σκυρόδεμα πριν από την επένδυσή τους με κεραμίδια. 
• Εφαρμόζεται σε γέφυρες, πισίνες, κολυμβητήρια κ.ά. • Προτείνεται για τη στε-
γανοποίηση ταρατσών, προστατεύοντας ελαφροβαρείς μονώσεις σε συστήματα 
θερμοστεγάνωσης και γενικά για κάθε ορυκτή επιφάνεια που εκτίθεται σε μερική ή 
συνεχή υγρασία. • Μία επιπλέον χρήση του υλικού, αφορά στη στεγάνωση χώρων στα 
οποία γίνονται φυτεύσεις, όπως σε ζαρντινιέρες, κηπάρια ταρατσών κ.ά. • Αποτελεί 
το ιδανικό υλικό και για ανεστραμμένη μόνωση ταράτσας, πριν την τοποθέτηση των 
θερμομονωτικών υλικών που έχουμε επιλέξει. • Απαραίτητο και ως στοιχείο της 
περιμετρικής θερμομόνωσης σε επίπεδο εδάφους (ζώνη στεγάνωσης) όταν η θερμο-
μόνωση με το σύστημα T ERMOSEAL αφορά σε τοιχοποιία που εφάπτεται στο έδαφος.
Ιδανικό για την αντιμετώπιση θετικών και αρνητικών πιέσεων έως 7 Α m κατά DIN 
1048. Κατατάσσεται ως προστατευτικό επιφανειών σκυροδέματος (c) κατά ΕΝ 1504-2.
Χρώμα: γκρι.
Συσκευασίες: 14kg (10kg A + 4l  B), 35kg (25kg A + 10l  B)
Κατανάλωση: 1,3kg/m2/mm πάχους στρώσης.

14kg
(ΓΟΤΑ14)

32 4,00 56,00

Σετ 35kg
(ΓΟΤΑ35)

- 3,40 119,00

8.5  Εύκαμπτοι τσιμεντοειδείς & παστώδεις σοβάδες 

KAT ΓΟΡΙΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ: Α

KAT ΓΟΡΙΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ: E
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ΠΡΟΪΟΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΚΕΥΣΙΑ 
(κωδικός)

ΤΕΜ./
Ε. ΠΑΛ.

€/kg €/ΣΥΣΚ.

HYDROSTOP PLASTER ELASTIC
Eύκαμπτος, υδαταπωθητικός τσιμεντοειδής σοβάς  
24άρων αποχρώσεων - ΓΡΑΦΙΑΤΟ
Εύκαμπτος, υδαταπωθητικός σοβάς τελικής στρώσης κοκκομετρίας έως 4mm, 
με ελαστικές και υδαταπωθητικές ρητίνες νέας τεχνολογίας. Παρέχει πλήρη 
υδαταπωθητικότητα κατά DIN 18550, υψηλή ευκαμψία, άρρηκτη πρόσφυση, ανε-
μπόδιστη διαπνοή και υδρατμοπερατότητα. Δεν ευνοεί τη δημιουργία μούχλας, 
ενώ δεν απορροφά τους ρύπους της ατμόσφαιρας. Δεν ρηγματώνει όπως ο κοινός 
σοβάς και εξομαλύνει ατέλειες έως 8mm ανά στρώση. Εφαρμόζεται και επάνω 
από ρηγματωμένο μαρμαροσοβά τελικής στρώσης, αρκεί να είναι σταθερός. 
Δουλεύεται εύκολα με το χέρι ή με μηχανή εκτόξευσης έτοιμων κονιαμάτων.
Συμμετέχει ως σοβάς τελικής στρώσης στο Σύστημα Εξωτερικής Θερμομόνωσης Κτιρίων 
T ERMOSEAL της DUROSTICK, το οποίο έχει πιστοποιηθεί κατά ETAG 004 (κλάση 1) από 
τον κοινοποιημένο Ευρωπαϊκό Οργανισμό OIB με αριθμό ΕΤΑ-13/0006 και ΕΤΑ-13/0007.
Χρώμα: υπόλευκο.  
Xρωματίζεται σε 24 ανεξίτηλες απο χρώσεις με την προσθήκη χρωστικών σε 
μορφή πούδρας DUROCOLOR POWDER-C στο νερό ανάμειξης. 
Κατατάσσεται στην κατηγορία GP: CSIII/W2 κατά ΕΝ 998-1. 
Κατανάλωση: 2,0kg/m²/mm πάχους επιχρίσματος.

25kg
(ΚΟΠΕΓ25)

(ΕΙΔΙΚΗ 
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ)

(ποσότητα  
των 1.800kg
παραδίδεται 

έτοιμη
χρωματισμένη
βάσει χρωμα-
τολογίου με 

προσυμφωνη-
μένο κόστος)

60 1,34 33,50

8.5  Εύκαμπτοι τσιμεντοειδείς & παστώδεις σοβάδες 

ΠΡΟΪΟΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΚΕΥΣΙΑ 
(κωδικός)

ΤΕΜ./ 
Ε. ΠΑΛ. 

€/kg €/ΣΥΣΚ.

BASECOAT THERMO
Παστώδες, αντιρηγματικό, οργανικό επίχρισμα 
θερμομονωτικών πλακών 

Εύκαμπτο, οργανικό, ινοπλισμένο επίχρισμα ακρυλικής βάσης, έτοιμο προς χρήση. 
Διακρίνεται για την ισχυρή πρόσφυση, την ευκο λία και ταχύτητα εφαρμογής του.  
Διασφαλίζει υψηλή αντοχή σε θλίψη, κάμψη, κρούσεις, καθώς και στις θερμο-
κρασιακές μεταβολές και την υγρασία. 
Οπλισμένο με υαλόπλεγμα DS-4160, χρησιμοποιείται για την επικάλυψη θερμομο-
νωτικών πλακών σε συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης κτιρίων. 
Συνδυάζεται ιδανικά με τους σιλικονούχους και ακρυλικούς σοβά δες, όπως ο 

YDROSTOP SILICONE PLASTER και ο YDROSTOP ACRYLIC PLASTER της 
DUROSTICK, χωρίς την ανάγκη ασταρώματος.
Κατατάσσεται ως επίχρισμα τύπου 2, W3 με βάση οργανικά συνδετικά κατά 
ΕΝ 15824.
Χρώμα: γκρι ανοιχτό.  
Κατανάλωση: 1,5-2,0kg/m2/mm πάχους στρώσης.

25kg  
(ΜΠΚΟΑΤ25)
παλ. 600kg

24 2,20 55,00

Σύστημα Εξωτερικής Θερμομόνωσης THERMOSEAL
8.  Θερμομόνωση εξωτερικής τοιχοποιίας

KAT ΓΟΡΙΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ: Α

KAT ΓΟΡΙΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ: Α

ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Αποκλίσεις που υπάρχουν μεταξύ χρωματολογίου και τελικού αποτελέσματος οφείλονται στην αδυναμία πιστότητας στην εκτύπωση.

ΛΕΥΚΟ

ΛΕΥΚΟ 
x1

ΥΠΕΡΛΕΥΚΟ

ΛΕΥΚΟ 
x3

Α ΒΟΡΙ

Νο 2
 x1

ΑΝΟΙΞΗ

Νο 2
 x3

ΚΑΛΑΜΙ

Νο 10
 x1

ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ

Νο 10
 x3

ΧΑΡΑΥΓΗ

Νο 12
 x1

MAΡΓΑΡΙΤΑΡΙ

Νο 12
 x3

ΧΡΥΣΑΝΘΕΜΟ

Νο 3
 x1

ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΣΑ

Νο 3
 x3

ΑΜΜΟΛΟΦΟΣ

Νο 30
 x1

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ

Νο 30
 x3

ΓΙΑΣΕΜΙ

Νο 1
 x1

ΚΟΧΥΛΙ

Νο 1  
x3

ΠΑΠΥΡΟΣ

Νο 11
 x1

ΒΕΡΥΚΟΚΟ

Νο 11
 x3

ΣΕΜΙΡΑΜΙΣ

Νο 3
 x1

ΚΟΥΜ-ΚΟΥΑΤ

Νο 3
 x3

ΑΛΑΒΑΣΤΡΟ

Νο 15
 x1

ΑΝΘΟΝΕΡΟ

Νο 15
 x3

ΚΡΙΝΟΣ

Νο 9
 x1

ΒΑΝΙΛΙΑ

Νο 9
 x3

ΑΥΡΑ

Νο 24 
x1

A UA MARINE

Νο 24
 x3

Xρωματίζεται με την προσθήκη χρωστικών σε μορφή πούδρας DUROCOLOR POWDER-C σε 24 αποχρώσεις

Εύκαμπτο, οργανικό, ινοπλισ
Διακρίνεται για την ισχυρή πρόσφυση, την ευκο
Διασφαλίζει υψηλή αντοχή σε θλίψη, κάμψη, κρούσεις, καθώς και στις θερμο
κρασιακές μεταβολές και την υγρασία. 
Οπλισμένο με υαλόπλεγμα DS-4160, χρησι
νωτικών πλακών σε συστή
Συνδυάζεται ιδανικά με τους σιλικονούχους και ακρυλικούς σοβά

YDROSTOP SILICONE PLASTER και ο YDROSTOP ACRYLIC PLASTER της 
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8.5  Εύκαμπτοι τσιμεντοειδείς & παστώδεις σοβάδες 

• Η τιμή ανά απόχρωση αφορά επιπλέον επιβάρυνση ανά 25kg παστώδους σοβά • Στις ανωτέρω τιμές συμπεριλαμβάνεται και η έκπτωση

ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΟ HYDROSTOP SILICONE PLASTER 44 ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΑΠΟΧΡΩΣΕΩΝ (ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ)

ΔΙΑΣ SP01 4,66 

ΑΘΗΝΑ SP02 10,32 

ΟΡΦΕΑΣ SP03 3,32 

ΧΑΡΙΣ SP04 6,78 

ΝΙΟΒΗ SP05 3,51 

ΦΑΕΘΩΝ SP06 6,59 

ΔΙΩΝΗ SP07 3,28 

ΑΠΟΛΛΩΝ SP08 4,55 

ΔΗΜΗΤΡΑ SP09 3,13 

ΤΡΙΤΩΝ SP10 3,17

ΑΝΤΙΟΠΗ SP11 3,34 

ΖΕΦΥΡΟΣ SP12 4,35 

ΣΕΜΕΛΗ SP13 3,43 

ΝΗΡΕΥΣ SP14 4,73 

ΜΕΛΑΝΘΗ SP15 3,16 

ΚΡΟΝΟΣ SP16 5,86 

ΑΡΙΑΔΝΗ SP17 29,09 

ΔΙΟΝΥΣΟΣ SP18 4,10 

ΚΑΛΥΨΩ SP19 8,00 

ΔΑΙΔΑΛΟΣ SP20 16,35 

ΗΩ SP21 4,12 

ΕΡΜΗΣ SP22 3,30 

ΟΝΟΜΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΠΟΧΡΩΣΗ ΤΙΜΗ

ΘΕΜΙΣ SP23 5,51 

ΥΠΕΡΙΩΝ SP24 7,76 

ΗΛΕΚΤΡΑ SP25 4,42 

ΩΡΙΩΝ SP26 10,41 

ΕΛΙΚΗ SP27 5,41 

ΜΕΛΙΤΟΣ SP28 8,43 

ΚΛΕΙΩ SP29 17,88 

ΗΦΑΙΣΤΟΣ SP30 23,96 

ΗΡΑ SP31 18,42 

ΠΕΡΣΕΥΣ SP32 20,91 

ΑΙΟΛΟΣ SP33 6,76 

ΑΡΤΕΜΙΣ SP34 3,45 

ΙΚΑΡΟΣ SP35 4,84 

ΘΕΤΙΣ SP36 10,82 

ΠΡΩΤΕΥΣ SP37 3,42 

ΡΕΑ SP38 6,12 

ΠΟΣΕΙΔΩΝ SP39 22,65 

ΦΟΙΒΗ SP40 4,87 

ΗΡΑΚΛΗΣ SP41 25,08 

ΟΥΡΑΝΟΣ SP42 43,97 

ΑΜΦΙΤΡΙΤΗ SP43 3,64 

ΤΙΤΑΝΑΣ SP44 20,84 

ΟΝΟΜΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΠΟΧΡΩΣΗ ΤΙΜΗ
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KAT ΓΟΡΙΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ: Α

ΠΡΟΪΟΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΚΕΥΣΙΑ 
(κωδικός)

ΤΕΜ./
Ε. ΠΑΛ.

€/kg €/ΣΥΣΚ.

HYDROSTOP SILICONE PLASTER
Σιλικονούχος αδιάβροχος σοβάς
τελικής στρώσης σε μορφή πάστας 
Έτοιμος προς χρήση, λευκός ή έγχρωμος, παστώδης σοβάς, αυτοκαθαριζόμενος, 
κατάλληλος για τη διαμόρφωση λείας ή αδρής επιφάνειας. Καταργεί την ανάγκη βαφής 
των όψεων. Είναι ανθεκτικός στην ηλιακή ακτινοβολία, καθώς και τη δημιουργία μούχλας, 
άλγης και μυκήτων. Παρέχει υψηλή υδροφοβία και εξαιρετική υδρατμοπερατότητα 
(κλάση 1 κατά EN ISO 7783-2). Ελαττώνει την πιθανότητα διάβρωσης της τοιχοποιίας 
και του φέροντος οργανισμού του κτιρίου από την επίδραση του διοξειδίου του άνθρακα 
(CO

2
) και άλλων προβλημάτων από το εξωτερικό περιβάλλον. Συμμετέχει ως σοβάς 

τελικής στρώσης στο Σύστημα Εξωτερικής Θερμομόνωσης Κτιρίων T ERMOSEAL 
της DUROSTICK, το οποίο έχει πιστοποιηθεί κατά ETAG 004 (κλάση 1) από τον 
κοινοποιημένο Ευρωπαϊκό Οργανισμό OIB με αριθμό ΕΤΑ-13/0006 και ΕΤΑ-13/0007. 
Χρώμα: λευκό και 44 επιλεγμένες απο χρώσεις βάσει χρωματολογίου.
Κατανάλωση:• Hydrostop Silicone Plaster Fine 1,0mm: 1,8-2,0kg/m²/mm.
• Hydrostop Silicone Plaster Fine 1,5mm: 2,0-2,3kg/m²/1,5mm. 
• Hydrostop Silicone Plaster Grafiato 2,5mm: 2,8-3,2kg/m²/2,5mm. 

FINE 1,0mm
ΛΕΥΚΟΣ 25kg

(ΚΣΠΛΛ25)
παλ. 600kg

24 2,60 65,00

FINE 1,5mm
ΛΕΥΚΟΣ 25kg
(ΚΣΠΛΛ1525)

παλ. 600kg

24 2,60 65,00

GRAFIATO 
2,5mm

ΛΕΥΚΟΣ 25kg
(ΚΣΠΛΓ25)
παλ. 600kg

24 2,60 65,00

Σύστημα Εξωτερικής Θερμομόνωσης THERMOSEAL
8.  Θερμομόνωση εξωτερικής τοιχοποιίας
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8.5  Εύκαμπτοι τσιμεντοειδείς & παστώδεις σοβάδες 
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KAT ΓΟΡΙΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ: Α

Σύστημα Εξωτερικής Θερμομόνωσης THERMOSEAL
8.  Θερμομόνωση εξωτερικής τοιχοποιίας

• Η τιμή ανά απόχρωση αφορά επιπλέον επιβάρυνση ανά 25kg παστώδους σοβά • Στις ανωτέρω τιμές συμπεριλαμβάνεται και η έκπτωση

ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΟ HYDROSTOP ACRYLIC PLASTER 44 ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΑΠΟΧΡΩΣΕΩΝ (ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ)

ΔΙΑΣ AP01 4,66 

ΑΘΗΝΑ AP02 10,32 

ΟΡΦΕΑΣ AP03 3,32 

ΧΑΡΙΣ AP04 6,78 

ΝΙΟΒΗ AP05 3,51 

ΦΑΕΘΩΝ AP06 6,59 

ΔΙΩΝΗ AP07 3,28 

ΑΠΟΛΛΩΝ AP08 4,55 

ΔΗΜΗΤΡΑ AP09 3,13 

ΤΡΙΤΩΝ AP10 3,17

ΑΝΤΙΟΠΗ AP11 3,34 

ΖΕΦΥΡΟΣ AP12 4,35 

ΣΕΜΕΛΗ AP13 3,43 

ΝΗΡΕΥΣ AP14 4,73 

ΜΕΛΑΝΘΗ AP15 3,16 

ΚΡΟΝΟΣ AP16 5,86 

ΑΡΙΑΔΝΗ AP17 29,09 

ΔΙΟΝΥΣΟΣ AP18 4,10 

ΚΑΛΥΨΩ AP19 8,00 

ΔΑΙΔΑΛΟΣ AP20 16,35 

ΗΩ AP21 4,12 

ΕΡΜΗΣ AP22 3,30 

ΟΝΟΜΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΠΟΧΡΩΣΗ ΤΙΜΗ

ΘΕΜΙΣ AP23 5,51 

ΥΠΕΡΙΩΝ AP24 7,76 

ΗΛΕΚΤΡΑ AP25 4,42 

ΩΡΙΩΝ AP26 10,41 

ΕΛΙΚΗ AP27 5,41 

ΜΕΛΙΤΟΣ AP28 8,43 

ΚΛΕΙΩ AP29 17,88 

ΗΦΑΙΣΤΟΣ AP30 23,96 

ΗΡΑ AP31 18,42 

ΠΕΡΣΕΥΣ AP32 20,91 

ΑΙΟΛΟΣ AP33 6,76 

ΑΡΤΕΜΙΣ AP34 3,45 

ΙΚΑΡΟΣ AP35 4,84 

ΘΕΤΙΣ AP36 10,82 

ΠΡΩΤΕΥΣ AP37 3,42 

ΡΕΑ AP38 6,12 

ΠΟΣΕΙΔΩΝ AP39 22,65 

ΦΟΙΒΗ AP40 4,87 

ΗΡΑΚΛΗΣ AP41 25,08 

ΟΥΡΑΝΟΣ AP42 43,97 

ΑΜΦΙΤΡΙΤΗ AP43 3,64 

ΤΙΤΑΝΑΣ AP44 20,84 

ΟΝΟΜΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΠΟΧΡΩΣΗ ΤΙΜΗ

HYDROSTOP ACRYLIC PLASTER FINE
Ακρυλικός αδιάβροχος σοβάς τελικής στρώσης 
σε μορφή πάστας, λείος
Ακρυλικός παστώδης σοβάς, λευκός ή έγχρωμος, έτοιμος προς χρήση. Είναι ανθε-
κτικός στην U  ακτινοβο λία, καθώς και τη δημιουργία μούχλας, άλγης και μυκήτων. 
Χρησιμοποιείται ως σοβάς τελικής στρώσης αντί μαρμαροκονίας ή εσωτερικά ως δια-
κοσμητικό επίχρισμα. Εφαρμόζεται επάνω σε όλα τα οικοδομικά υλικά, αφού ασταρω-
θούν, σε τοίχους και οροφές, όπως σοβάς, σκυρόδεμα, γυψοσανίδες, τσιμεντοσανί-
δες, πορομπετόν κλπ. Ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του ETAG 004 σε συστήματα 
εξωτερικής θερμομόνωσης κτιρίων, ως σοβάς τελικής στρώσης του συστήματος.
Κατατάσσεται ως επίχρισμα με βάση οργανικά συνδετικά κατά ΕΝ 15824.
Χρώμα: λευκό και 44 επιλεγμένες απο χρώσεις βάσει χρωματολογίου.

Κατανάλωση: 
• Hydrostop Acrylic Plaster Fine 1,0mm: 1,8-2,0kg/m²/mm.
• Hydrostop Acrylic Plaster Fine 1,5mm: 2,0-2,3kg/m²/1,5mm.

FINE 1,0mm
ΛΕΥΚΟΣ 25kg
(ΚΣΑΠΛ0125)

παλ. 600kg

24 1,88 47,00

FINE 1,5mm
ΛΕΥΚΟΣ 25kg
(ΚΣΑΠΛ1525)

παλ. 600kg

24 1,88 47,00

ΠΡΟΪΟΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
(Κωδικός)

ΤΕΜ./
Ε. ΠΑΛ.

€/kg €/ΣΥΣΚ.
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σε μορφή πάστας, λείος
Ακρυλικός παστώδης σοβάς, λευκός ή έγχρωμος, έτοιμος προς χρήση. Είναι ανθε
κτικός στην U  ακτινοβο
Χρησιμοποιείται ως σοβάς τελικής στρώσης αντί μαρμαροκονίας ή εσωτερικά ως δια
κοσμητικό επίχρισμα. Εφαρμόζεται επάνω σε όλα τα οικοδομικά υλικά, αφού ασταρω
θούν, σε τοίχους και οροφές, όπως σοβάς, σκυρόδεμα, γυψοσανίδες, τσιμεντοσανί
δες, πορομπετόν κλπ. Ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του ETAG 004 σε συστήματα 
εξωτερικής θερμομόνωσης κτιρίων, ως σοβάς τελικής στρώσης του συστήματος.
Κατατάσσεται ως επίχρισμα με βάση οργανικά συνδετικά κατά ΕΝ 15824.
Χρώμα: 
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8.6  Χρώματα

KAT ΓΟΡΙΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ: Δ

Σύστημα Εξωτερικής Θερμομόνωσης THERMOSEAL

8.  Θερμομόνωση εξωτερικής τοιχοποιίας

ΠΡΟΪΟΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΚΕΥΣΙΑ 
(κωδικός)

€/ΣΥΣΚ.

THERMOELASTIC COLOUR
Θερμοκεραμικό ενεργειακό χρώμα
Ελαστομερές, κορυφαίας ποιότητας, ακρυλικό ‘ υχρό’ χρώμα χαμηλής θερμικής 
αγωγιμότητας και υψηλής ανακλαστικότητας. 
Πιστοποιημένο από το Πανεπιστήμιο Αθηνών (Τμήμα Φυσικής, Τομέας Φυσικής 
Εφαρμογών), ως ενεργειακό θερμοκεραμικό χρώμα για εξωτερικές τοιχοποιίες. 
Προσφέρει υψηλή υδρατμοπερατότητα. Θερμοπροστατεύει, στεγανοποιεί και  
διακοσμεί κάθετες εξωτερικές νέες ή ήδη βαμμένες οικοδομικές επιφάνειες από 
σοβά, μπετόν, τσιμεντοσανίδες, προκατασκευασμένα δομικά στοιχεία κ.ά.
Γεφυρώνει άριστα τριχοειδείς ρωγμές. Δεν σαπωνοποιείται. Διατηρεί την ελαστι-
κότητά του από -20°C έως +80°C. Παρουσιάζει εκπληκτική αντοχή στις απότο-
μες μεταβολές της θερμοκρασίας. Λειτουργεί ως αντλία αφύγρανσης, συμβάλ-
λοντας σημαντικά στη μείωση της υγρα σίας της τοιχοποιίας. Διακρίνεται για την 
υψηλή καλυπτικότητά του. 
Η τελική, λευκή ή έγχρωμη, όψη του διατηρείται αναλλοίωτη σε βάθος χρόνου.
Σε συνδυασμό με το στεγανωτικό ταρατσών DS-220 μειώνει την κατανάλωση 
ενέργειας για θέρμανση ή δροσισμό έως και 30% και τη θερμοκρασία τους θερι-
νούς μήνες έως και 20%.
Το λευκό, μπορεί να χρωματιστεί με το Δοσομετρικό Σύστημα Δημιουργίας Απο-
χρώσεων DUROCOLOR σε 120 αποχρώσεις.  βάση PAL χρωματίζεται σε πλού-
σια γκάμα αποχρώσεων μέσω του Συστήματος Δημιουργίας Αποχρώσεων COLOR 
COLLECTION της DUROSTICK.
Απόδοση: περίπου 10-12m²/l  ανά στρώση, ανάλογα με την υφή, την απορροφητικό-
τητα της επιφάνειας και τη μέθοδο εφαρμογής.

(*) SRI: 115 / SR: 91% / e: 0,82

(*) Οι μετρήσεις αφορούν τη λευκή απόχρωση.

3lt 
(ΧΡΘΕΟ3) 30,45

10lt 
(ΧΡΘΕ10) 93,50

3lt
(ΒΠΧΡΘΕ03) P 30,45

10lt
(ΒΠΧΡΘΕ10) P 93,50

Δ O Σ Ο Μ Ε Τ Ρ Ι Κ Ο  Σ Υ Σ Τ Η Μ Α  Δ Η Μ Ι Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ  Α Π Ο Χ Ρ Ω Σ Ε Ω Ν

ΠΡΟΪΟΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΚΕΥΣΙΑ 
(κωδικός)

€/ΣΥΣΚ.

D-80 HYDROSTOP elastic
Στεγανωτικό ελαστομερές χρώμα
Κορυφαίας ποιότητας ελαστομερές στεγανωτικό και χρώμα μαζί, κατάλληλο για 
χρήση σε εξωτερικές κάθετες επιφάνειες - τοίχους.
Εφαρμόζεται σε νέες ή ήδη βαμμένες επιφάνειες, καλύπτει τριχοειδή και μικρο-
ρωγμές και ‘εμποδίζει’ την επανεμφάνισή τους. Θωρακίζει τις επιφάνειες παρα-
μένοντας ελαστικό (από -20°C έως +80°C) και εξαιρετικά ανθεκτικό στις από-
τομες θερμοκρασιακές μεταβολές, την έντονη ηλιοφάνεια, τη διαρκή υγρασία 
(δεν σαπωνοποιείται), το χιόνι και τον παγετό, σε αστικό, ορεινό ή παραθαλάσ-
σιο περιβάλλον.
Με υψηλή καλυπτικότητα και λευκότητα, αλλά και σε εκατοντάδες αποχρώσεις, 
χαρίζει διαχρονικά άψογα φινιρισμένες τελικές επιφάνειες, χωρίς να χρειάζεται 
επαναβαφή με άλλο ακρυλικό χρώμα.
T  λευκό, μπορεί να χρωματιστεί με το Δοσομετρικό Σύστημα Δημιουργίας Απο-
χρώσεων DUROCOLOR σε 120 αποχρώσεις. Oι βάσεις του χρωματίζονται σε πλού-
σια γκάμα αποχρώσεων μέσω του Συστήματος Δημιουργίας Αποχρώσεων COLOR 
COLLECTION της DUROSTICK.
Απόδοση: περίπου 10-13m²/l  ανά στρώση, ανάλογα με την υφή, την απορροφητικό-
τητα της επιφάνειας και τη μέθοδο εφαρμογής.

3lt 
(NT8005)

28,80

10lt 
(NT8015)

85,00

3lt 
(ΒΠΝΤ8005)

P 28,80

3lt 
(ΒΝΝΤ8005) D 25,20

3lt 
(ΒΤΧΡ8005) TR 22,95

10lt 
(ΒΠΝΤ8015)

P 85,00

10lt 
(ΒΝΝΤ8015) D 74,50

10lt 
(ΒΤΧΡ8015) TR 66,70

Δ O Σ Ο Μ Ε Τ Ρ Ι Κ Ο  Σ Υ Σ Τ Η Μ Α  Δ Η Μ Ι Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ  Α Π Ο Χ Ρ Ω Σ Ε Ω Ν
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8.7  Βοηθητικά υλικά & παρελκόμενα Συστήματος

Σύστημα Εξωτερικής Θερμομόνωσης THERMOSEAL

8.  Θερμομόνωση εξωτερικής τοιχοποιίας

ΠΡΟΪΟΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΚΕΥΣΙΑ 
(κωδικός)

KOYΛΟΥΡΑ
€/ 

ΤΡΕΧΟΝ 
ΜΕΤΡΟ

DUROSTICK DS-265
Κυψελωτό κορδόνι για υποστήριξη σφράγισης αρμών
Στρογγυλό αφρώδες κορδόνι, ιδιαίτερα εύκαμπτο και συμπιέσιμο, με 
αντικολλητικές ιδιότητες.
Διασφαλίζει την κινητικότητα κάθε μορφής σφραγιστικών ρυθμίζοντας το 
απαιτούμενο βάθος του αρμού, βάσει των προδιαγραφών που προτείνονται.

Ø 10mm
(ΝΣ26510)

600m 0,18

Ø 20mm
(ΝΣ26520)

150m 0,36

ΠΡΟΪΟΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΕΦΑΡΜΟΓΗ
ΣΥΣΚΕΥΣΙΑ 
(κωδικός)

ΤΕΜ. /
ΚΙΒΩΤΙΟ

€/ΤΕΜ. €/ΣΥΣΚ.

ΦΡΕΖΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ
Ειδικό πλαστικό εξάρτημα για τη διαμόρφωση πατούρας στις θερ-
μομονωτικές πλάκες, με σκοπό τον σωστό εγκιβωτισμό των βυ-
σμάτων στήριξης της εξωτερικής θερμομόνωσης.
Προσαρμόζεται εύκολα σε ηλεκτρικό τρυπάνι και έχει μεγάλη αντοχή 
στη χρήση σε κάθε είδους διογκωμένη και εξηλασμένη πολυστερίνη.
Διάσταση:  Ø 70

ΚΙΒΩΤΙΟ
(ΦΡΠΛ70)

10 20,00 200,00

ΠΡΟΪΟΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΚΕΥΣΙΑ 
(κωδικός)

ΤΕΜ. /
ΠΛ. ΚΟΥΤΙ

€/ΣΥΣΚ.

ΦΡΕΖΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ
Ειδικό μεταλλικό εξάρτημα για τη διαμόρφωση πατούρας και ταυτόχρονα 
οπής στις θερμομονωτικές πλάκες, με σκοπό τον σωστό εγκιβωτισμό και 
τοποθέτηση των βυσμάτων στήριξης της εξωτερικής θερμομόνωσης.
Προσαρμόζεται εύκολα σε ηλεκτρικό τρυπάνι και έχει χρήση μακράς διάρ-
κειας σε κάθε είδους διογκωμένη και εξηλασμένη πολυστερίνη.  
Διάσταση:  Ø 70

ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΟΥΤΙ
(ΦΡΜΕ70)

 
Η ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΠΕΡΙΛΑΜ-

ΒΑΝΕΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ

1 174,00

ΠΡΟΪΟΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΕΦΑΡΜΟΓΗ
ΣΥΣΚΕΥΣΙΑ 
(κωδικός)

ΤΕΜ. /
ΠΑΛΕΤΑ

€/m2 €/ΣΥΣΚ.

DUROSTICK DS-4160
Υαλόπλεγμα οπλισμού θερμοπροσόψεων και πατητών 
τσιμεντοκονιών δαπέδων, με άνοιγμα καρέ 4x4mm
Δίχτυ από i rglass, για τον οπλισμό των επιχρισμάτων σε συ-
στήματα θερμοπροσόψεων, με άνοιγμα καρέ 4 4mm και βάρος 
160gr/m2. Διακρίνεται για την αντοχή του σε αλκαλικό περιβάλλον. 
Παρέχει σημαντική ενίσχυση στα κονιάματα και τα προστατεύει 
από τις ρηγμάτωσεις που προέρχονται από συστολοδιαστολές.
Η χρήση του DUROSTICK DS-4160 στ  σύστημα εξωτερικής θερ-
μομόνωσης κτιρίων T ERMOSEAL είναι επιβεβλημένη, καθώς τα 
επιχρίσματα αντιμετωπίζουν ιδιαίτερες καταπονήσεις, αφενός διότι 
η θερμότητα δεν μπορεί να εκτονωθεί προς τα πίσω λόγω του 
θερμομονωτικού υλικού και αφετέρου λόγω της ύπαρξης πολλών 
αρμών μεταξύ των θερμομονωτικών πλακών.

ΡΟΛΟ
1mx50m
(ΥΑΛ160)

33 1,38 69,00

KAT ΓΟΡΙΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ: Α
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8.7  Βοηθητικά υλικά & παρελκόμενα Συστήματος

ΠΡΟΪΟΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΚΕΥΣΙΑ 
(κωδικός)

€/m
€/ 

ΒΕΡΓΑ
(2,5m)

€/ΣΥΣΚ.

ΓΩΝΙΟΚΡΑΝΟ PVC ΣΤΑΘΕΡΟ
Σταθερό ισοσκελές γωνιόκρανο P C με υαλόπλεγμα για την ενίσχυση των 
εξωτερικών γωνιών και των ακμών δομικών ανοιγμάτων.

Διάσταση
100mm  100mm
Μήκος
2,5m

ΔΕΜΑ
(ΓΩΥΑ25)

50 τεμ.

125m

1,08 2,70 135,00 

ΓΩΝΙΟΚΡΑΝΟ PVC ΣΤΑΘΕΡΟ
Σταθερό ισοσκελές γωνιόκρανο P C με υαλόπλεγμα για την ενίσχυση των 
εξωτερικών γωνιών και των ακμών δομικών ανοιγμάτων.

Διάσταση
100mm  100mm
Μήκος
2,5m

ΠΡΟΪΟΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΚΕΥΣΙΑ 
(κωδικός)

€/m
€/ 

ΒΕΡΓΑ
(2,5m)

€/ΣΥΣΚ.

ΓΩΝΙΟΚΡΑΝΟ PVC ΜΕ ΝΕΡΟΣΤΑΛΑΚΤΗ
Σταθερό ισοσκελές γωνιόκρανο P C με υαλόπλεγμα και διαμορφωμένο 
νεροσταλάκτη.

Διάσταση
100mm  100mm
Μήκος
2,5m

ΔΕΜΑ
(ΓΩΝΕ25)

20 τεμ.

50m

2,58 6,45 129,00

ΓΩΝΙΟΚΡΑΝΟ PVC ΜΕ ΝΕΡΟΣΤΑΛΑΚΤΗ
Σταθερό ισοσκελές γωνιόκρανο P C με υαλόπλεγμα και διαμορφωμένο 
νεροσταλάκτη.

Διάσταση
100mm  100mm
Μήκος
2,5m

ΠΡΟΪΟΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΚΕΥΣΙΑ 
(κωδικός)

€/m
€/ 

ΒΕΡΓΑ
(2,5m)

€/ΣΥΣΚ.

ΠΡΟΦΙΛ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ (ΑΝΟΙΓΜΑΤΩΝ)

Αυτοκόλλητο, πλαστικό προφίλ παραθύρου, με μονωτική ταινία και πλέγμα 
υαλονήματος για τη δημιουργία σύνδεσης με στεγανοποιητικό χείλος. Kάνει 
το σύστημα ασφαλές από τη βροχή σε πόρτες και παράθυρα. Ενσωματω-
μένη ακμή για τοποθέτηση με ακρίβεια της επίστρωσης. Συναρμολόγηση 
ακόμα και μετά τις μονωτικές εργασίες.

Διάσταση
10mm  120mm

ΔΕΜΑ
(ΠΡΟΦ25)

20 τεμ.

50m

6,28 15,70 314,00

ΠΡΟΪΟΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΚΕΥΣΙΑ 
(κωδικός)

€/m
€/ 

ΒΕΡΓΑ
(2,00m)

ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ (ΣΤΗΡΙΞΗΣ) 
Μεταλλικός οδηγός στήριξης για την τοποθέτηση της πρώτης σειράς 
των θερμομονωτικών πλακών στη βάση της κατασκευής.

ΠΛΑΤΟΣ ΜΗΚΟΣ

53mm 2,00m ΟΔΣ5320 2,75 5,50

63mm 2,00m ΟΔΣ6320 2,75 5,50 

73mm 2,00m ΟΔΣ7320 3,40 6,80 

83mm 2,00m ΟΔΣ8320 3,00 6,00 

103mm 2,00m ΟΔΣ10320 3,65 7,30 

Μήκος
2,5m

Σύστημα Εξωτερικής Θερμομόνωσης THERMOSEAL
8.  Θερμομόνωση εξωτερικής τοιχοποιίας

KAT ΓΟΡΙΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ: Β
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8.7  Βοηθητικά υλικά & παρελκόμενα Συστήματος

Σύστημα Εξωτερικής Θερμομόνωσης THERMOSEAL
8.  Θερμομόνωση εξωτερικής τοιχοποιίας

ΠΡΟΪΟΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΚΕΥΣΙΑ 
(κωδικός)

ΤΕΜ. /
Χ/Β

€/ΣΥΣΚ.

DUROSTICK ΘΕΡΜΟΚΟΠΤΗΣ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ
Ο θερμοκόπτης πολυστερίνης DUROSTICK είναι μια εύχρηστη μηχανή κο-
πής διογκωμένης(EPS) και εξηλασμένης(XPS) πολυστερίνης, σύγχρονα 
σχεδιασμένη με χρήση συστήματος θερμαινόμενου σύρματος.
Αποτελείται από δυο βραχίονες από έναν σε κάθε πλευρά. Ο αριστερός 
βραχίονας επιτρέπει τη ρύθμιση γωνιών με εύρος 0-450, ενώ ο βραχίο-
νας-χάρακας δεξιά, φέρει ενδείξεις μέτρησης μήκους με ειδικό μεταλλικό 
s . Η λαβή πάνω στην οποία είναι προσαρτημένο το σύρμα μπορεί επί-
σης να στραφεί εγκάρσια ως προς την προηγούμενη διεύθυνση στρέψης 
με εύρος γωνίας 0-550. Με αυτό το σύστημα είναι δυνατή η διαμόρφωση 
των πλακών για όλες τις λοξές, πλάγιες και διαγώνιες κοπές ενώ η δια-
μόρφωση πατούρας ή φαλτσογωνίας στις πλάκες γίνεται εύκολα, γρήγορα 
και με ακρίβεια. Η συσκευή λειτουργεί με έναν χαμηλής τάσης μετασχημα-
τιστή (30 ) που συνδέεται με παροχή ρεύματος 220 . Σημειώνεται ότι οι 
πλάκες πολυστερίνης που πρόκειται να κοπούν θα πρέπει να είναι καθα-
ρές από κόλλα και υπολείμματα συγκολλητικών υλικών.

Χ /Β
(ΘΕΚΟΠΛ)

1 2.000,00 

DUROSTICK ΘΕΡΜΟΚΟΠΤΗΣ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ
Ο θερμοκόπτης πολυστερίνης DUROSTICK είναι μια εύχρηστη μηχανή κο
πής διογκωμένης(EPS) και εξηλασμένης(XPS) πολυστερίνης, σύγχρονα 

Μήκος κοπής: 1350mm
Βάθος κοπής: 220mm
Βάρος: 4,4kg
Βάση: Συγκόλληση, επικάλυ-
ψη σκόνης αλουμινίου
Διαστάσεις βάσης: 
1730  300  90mm
Μετασχηματιστής 
θερμικής ασφάλειας:       30  
/ 160 Wa s / 230  - 50 / 60  
/ IP 54

ΠΡΟΪΟΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΕΦΑΡΜΟΓΗ
ΣΥΣΚΕΥΣΙΑ
(κωδικός)

€/ΤΕΜ.

ΒΥΣΜΑΤΑ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ Thermoseal
Βύσματα T rm s al για τη μηχανική στερέωση των θερμομο-
νωτικών πλακών, σε μπετόν και τοιχοποιίες.

10/60 x 9cm
ενισχυμένη πλαστική καρφίδα 

(ΒΥΣ09)
0,17

10/60 x 12cm
ενισχυμένη πλαστική καρφίδα 

(ΒΥΣ12)
0,19

10/60 x 14cm
ενισχυμένη πλαστική καρφίδα 

(ΒΥΣ14)
0,21

10/60 x 16cm
ενισχυμένη πλαστική καρφίδα 

(ΒΥΣ16)
0,23

ΠΡΟΪΟΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΚΕΥΣΙΑ 
(κωδικός)

€/ΤΕΜ. €/ΣΥΣΚ.

ΒΥΣΜΑΤΑ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ 
Thermoseal Premium
Bύσματα στερέωσης T rm s al Pr mi m για τη μηχανική  
στερέωση των θερμομονωτικών πλακών. Πιστοποιημένα  
κατά ETICS, με ενισχυμένη καρφίδα υαλονημάτων GRP.

8/60 x 11cm
ενσωματωμένη πλαστική καρφίδα 
XAΡΤΟΚΙΒΩΤΙΟ 100 τεμ. (ΒΥΣΠ11)

0,34 34,00

8/60 x 13cm
ενσωματωμένη πλαστική καρφίδα 
XAΡΤΟΚΙΒΩΤΙΟ 100 τεμ. (ΒΥΣΠ13)

0,36 36,00

8/60 x 15cm
ενσωματωμένη πλαστική καρφίδα 
XAΡΤΟΚΙΒΩΤΙΟ 100 τεμ. (ΒΥΣΠ15)

0,40 40,00 

8/60 x 17cm
ενσωματωμένη πλαστική καρφίδα 
XAΡΤΟΚΙΒΩΤΙΟ 100 τεμ. (ΒΥΣΠ17)

0,41 41,00 

KAT ΓΟΡΙΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ: Β
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8.7  Βοηθητικά υλικά & παρελκόμενα Συστήματος

Σύστημα Εξωτερικής Θερμομόνωσης THERMOSEAL
8.  Θερμομόνωση εξωτερικής τοιχοποιίας

ΠΡΟΪΟΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΚΕΥΣΙΑ 
(κωδικός)

ΤΕΜ. /
Χ. ΚΟΥΤΙ

€/ΣΥΣΚ.

DUROSTICK KEZ 
Kιβώτιο τοποθέτησης πρίζας 
σε εξωτερική θερμομόνωση με ασφάλεια
Χρησιμεύει στην εγκατάσταση μέσων (πρίζες, διακόπτες) στην εξωτερική 
θερμομόνωση πρόσοψης του κτιρίου. Ο καινοτόμος σχεδιασμός του εξαλεί-
φει τη δημιουργία θερμογεφυρών. Το ΚΕΖ της DUROSTICK αποτελεί σχεδια-
στικά μια απλή συσκευή και μπορεί να τοποθετηθεί για πάχος μόνωσης από 
50-200mm. Μέσα στο πακέτο περιλαμβάνονται οι ειδικοί πίροι, οι βίδες και 
τα ούπατ για τη στερέωση του κουτιού, καθώς και το περίβλημα πολυστερίνης 
για τη μόνωσή του. Συνιστάται να σφραγιστεί το κουτί περιμετρικά με χρήση 
του ειδικού πολυουρεθανικού σφραγιστικού DURO LEX-PU της DUROSTICK, 
ενώ εγκαθίσταται στο σοβάτισμα. Κάνει εύκολη την πρόσβαση στα ηλεκτρο-
λογικά στοιχεία που τοποθετούνται στην εξωτερική θερμομόνωση κτιρίων και 
απλουστεύει τη διαδικασία συντήρησής τους.

Διάσταση: 120  120  200mm 
Υλικό: Ελεύθερο αλογόνου
Θερμοκρασιακή αντοχή: Από -25°C έως +60°C

ΧΑΡΤΙΝΟ 
ΚΟΥΤΙ

(ΝΤΚΕΖ120)
1 44,00

ΠΡΟΪΟΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΚΕΥΣΙΑ 
(κωδικός)

ΤΕΜ. /
Χ. ΚΟΥΤΙ

€/ΣΥΣΚ.

DUROSTICK MDZ 
Κιβώτιο τοποθέτησης φωτιστικού σώματος 
σε εξωτερική θερμομόνωση με ασφάλεια
Χρησιμεύει στην εγκατάσταση των συσκευών (εξωτερικά φώτα, αισθητήρες 
κίνησης, βύσματα 400 c) στην εξωτερική θερμομόνωση πρόσοψης του κτι-
ρίου. Ο καινοτόμος σχεδιασμός του εξαλείφει τη δημιουργία θερμογεφυρών.
Το MDΖ της DUROSTICK αποτελεί σχεδιαστικά μια απλή συσκευή και μπο-
ρεί να τοποθετηθεί για πάχος μόνωσης από 50-200mm. Μέσα στο πακέτο 
περιλαμβάνονται οι ειδικοί πίροι, οι βίδες και τα ούπατ για τη στερέωση του 
κουτιού, καθώς και το περίβλημα πολυστερίνης για τη μόνωσή του. Συνιστά-
ται να σφραγιστεί το κουτί περιμετρικά με χρήση του ειδικού πολυουρεθανι-
κού σφραγιστικού DURO LEX-PU της DUROSTICK, ενώ εγκαθίσταται στο σο-
βάτισμα. Κάνει εύκολη την πρόσβαση στα ηλεκτρολογικά στοιχεία που τοπο-
θετούνται στην εξωτερική θερμομόνωση κτιρίων και απλουστεύει τη διαδικα-
σία συντήρησής τους.

Διάσταση: 120  120  200mm 
Υλικό: Ελεύθερο αλογόνου
Θερμοκρασιακή αντοχή: Από -25°C έως +60°C
Αντοχή σε φορτίο: ma im m 4kg

ΧΑΡΤΙΝΟ 
ΚΟΥΤΙ

(ΝΤΜΔΖ120)
1 44,00

KAT ΓΟΡΙΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ: Β

ΠΡΟΪΟΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΕΦΑΡΜΟΓΗ
ΣΥΣΚΕΥΣΙΑ 
(κωδικός)

€/ΤΕΜ. €/ΣΥΣΚ.

ΑΠΟΣΤΑΤΕΣ ΟΔΗΓΟΥ 
ΣΤΗΡΙΞΗΣ
Πλαστικά τεμάχια πλήρωσης κενών μεταξύ 
τοίχου και οδηγού στήριξης στα σημεία στε-
ρέωσής του.

ΑΠΟΣΤΑΤΕΣ 3mm
ΣΑΚΟΥΛΑ 50 τεμ. (ΑΠΟΔΣ03)

0,16 8,00

ΑΠΟΣΤΑΤΕΣ 5mm
ΣΑΚΟΥΛΑ 50 τεμ. (ΑΠΟΔΣ05)

0,19 9,50

ΑΠΟΣΤΑΤΕΣ 10mm
ΣΑΚΟΥΛΑ 100 τεμ. (ΑΠΟΔΣ10)

0,23 23,00
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8.7  Βοηθητικά υλικά & παρελκόμενα Συστήματος

Σύστημα Εξωτερικής Θερμομόνωσης THERMOSEAL
8.  Θερμομόνωση εξωτερικής τοιχοποιίας

Το σύνολο των προϊόντων και των παρελκομένων υλικών που συμμετέχουν στο σύστημα THERMOSEAL  
είναι πιστοποιημένα και πληρούν τις απαιτήσεις του προτύπου ETAG 004

To κόστος υλικών προσδιορίζεται ανάλογα με τις αρχιτεκτονικές ιδιαιτερότητες κάθε κατασκευής,  
καθώς και την προδιαγραφή του έργου. Μεταξύ άλλων εξαρτάται από:  

• Τον αριθμό και το σχήμα των ανοιγμάτων (πόρτες-παράθυρα)  
• Την επιπεδότητα και την κλίση (καθετότητα) της επιφάνειας  

• Τη θέση. Σε επίπεδο εδάφους απαιτείται απαραίτητα δημιουργία περιμετρικής ζώνης στεγάνωσης 
• Την κλιματική ζώνη (καθορίζει το πάχος του μονωτικού υλικού)

KAT ΓΟΡΙΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ: Α

ΠΡΟΪΟΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΚΕΥΣΙΑ 
(κωδικός)

ΤΕΜ./
ΚΙΒ.

€/ΣΥΣΚ.

DUROFLEX-PU
Ελαστομερές πολυουρεθανικό σφραγιστικό (μαστίχη) υψηλής 
πρόσφυσης
Ελαστική μαστίχη αρμών, ενός συστατικού, πολυουρεθανικής βάσης. Είναι ανθε-
κτική στην U  ακτινοβολία, τον παγετό και τις μηχανικές καταπονήσεις. Δεν λα-
δώνει, δεν επηρεάζεται από το γλυκό ή το θαλασσινό νερό, βάφεται και είναι απο-
τελεσματική για σφραγίσεις αρμών πλάτους 6-30mm και βάθους 3-15mm.
Απαραίτητο για ελαστικές σφραγίσεις υψηλών αντοχών, σε εφαρμογές όπως εί-
ναι αρμοί διαστολής σε ταράτσες, αρμοί περιμετρικά σε κουφώματα από αλουμί-
νιο, ξύλο, P C και μέταλλο, σφραγίσεις στη συμβολή κάθετων με οριζόντιες επι-
φάνειες, αλλά και για σφραγίσεις αρμών που δημιουργούνται στα σημεία στήρι-
ξης μεταλλικών ή ξύλινων κάγκελων με μάρμαρα ή πλακίδια σε ταράτσες, μπαλ-
κόνια, τοιχία κ.ά.
Ιδανικό για σφραγίσεις ακόμη και ανόμοιων υλικών όπως πέτρα με σοβά ή μπετόν, 
πολυεστέρα, ανοξείδωτα κλπ. 
Σε πορώδεις επιφάνειες, διασφαλίστε άριστη πρόσφυση με τη χρήση του αστα-
ριού PRIMER-PU.
Κατανάλωση: Ενδεικτικά μία φύσιγγα 310ml καλύπτει 8,6 τρέχοντα μέτρα αρμού 
διαστάσεων 6 6mm.

 ΛΕΥΚΟ 310ml
ΦΥΣΙΓΓΑ

(NTΦΛΕ31)
12 5,90 

ΛΕΥΚΟ 600ml
ΣΑΛΑΜΙ 

(NTΦΛΕ60)
15 8,00

ΓΚΡΙ 310ml
ΦΥΣΙΓΓΑ

(NTΦΛΓ31)
12 5,90

ΓΚΡΙ 600ml
ΣΑΛΑΜΙ 

(NTΦΛΓ60)
15 8,00

POWER THERMO
Κόλλα αφρού πολυουρεθάνης χαμηλής διόγκωσης 
για θερμομονωτικές πλάκες
Πολυουρεθάνη συγκόλλησης χαμηλής διόγκωσης για επαγγελματική χρήση, ενός συ-
στατικού, χωρίς διαλύτες. Ωριμάζει με την υγρασία της ατμόσφαιρας, έχει εξαιρετική 
πρόσφυση, υψηλή θερμική και ακουστική μόνωση και απορροφά τους κραδασμούς. Δεν 
προσδίδει επιπλέον βάρος στην κα τασκευή, παρέχει μεγάλη ευκολία στη χρήση, τη 
μεταφορά και την απο θήκευση. Παράλληλα, η ταχύτητα στην εφαρμογή του εξοικονομεί 
χρό νο και χρήμα. Κατάλληλος για τη συγκόλληση θερμομονωτικών πλακών EPS και 
XPS επάνω σε οικοδομικές επιφάνειες προσόψεων. Έχει άριστη πρόσφυση σε τούβλο, 
πορομπετόν, σκυρόδεμα, σοβά, τσιμεντοσανίδα, ξύλινες και μεταλλικές επιφάνειες. 
Ιδανικός τόσο για νέες κατασκευές όσο και για ανακαινίσεις προσόψεων. Συμμετέχει 
στο Σύστημα Εξωτερικής Θερμομόνωσης Κτιρίων T ERMOSEAL της DUROSTICK ως 
προϊόν επικόλλησης πολυστερίνης.
Κατανάλωση: Μία φιάλη POWER T ERMO 830ml αρκεί για τη συγκόλληση 10-13m². 
Γεμίζει και τα κενά μεταξύ των θερμομονωτικών πλακών, εφόσον υπάρχουν, για 
την αποφυγή δημιουργίας θερμογεφυρών.

830ml
(ΑΦΧΔ83)

12 9,30

ΠΡΟΪΟΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
(Κωδικός)

ΤΕΜ./
ΚΙΒ.

€/ΣΥΣΚ.

Τα
 π

ρο
ϊό

ντ
α 

πο
υ 

επ
ισ

ημ
αί

νο
ντ

αι
 μ

ε 
 δ

ια
τί

θε
ντ

αι
 μ

ε 
νέ

α 
τι

μή



200

ΠΙΝΑΚΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕ EPS 80/50mm (5cm) ΛΕΥΚΗ ΔΙΟΓΚΩΜΕΝΗ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗ
& ΤΕΛΙΚΟ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑ HYDROSTOP SILICONE PLASTER

ΥΛΙΚΟ ΜΕΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ/m2 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ* (€/m2)

ULTRACOLL THERMO
Ινοπλισμένη κόλλα θερμομονωτικών πλακών  

(για την επικόλλησή τους)
4kg 2,56

EPS 80 (EPS standard white)
Διογκωμένη πολυστερίνη EPS 80/50mm, λευκή,  

διαστάσεων 100 50cm
1m2 6,80

ΒΥΣΜΑΤΑ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ Thermoseal
Βύσματα στερέωσης θερμομονωτικών πλακών  

με πλαστική καρφίδα, μήκους 12cm
5 TMX. 0,95

ULTRACOLL THERMO
Ινοπλισμένη κόλλα θερμομονωτικών πλακών  

(για την κάλυψη του υαλοπλέγματος)
4kg 2,56

DS-4160
Υαλόπλεγμα οπλισμού θερμοπροσόψεων,  

με άνοιγμα καρέ 4 4mm και βάρος 160gr/m2 
1,1m2 1,52

HYDROSTOP SILICONE PRIMER
Αστάρι πρόσφυσης παστωδών σοβάδων 

0,08l 0,28

HYDROSTOP SILICONE PLASTER
Σιλικονούχος αδιάβροχος σοβάς τελικής στρώσης  

σε μορφή πάστας - ΛΕΙΟΣ, κοκκομετρίας 1mm
2kg 5,20

ΣΥΝΟΛΟ 19,87€/m2

* ροτεινόμενη τιμή. Δεν συμπεριλαμβάνεται Φ. .Α.

Οι καταναλώσεις που αναγράφονται παραπάνω είναι ενδεικτικές και εξαρτώνται από τη μέθοδο εφαρμογής,  
το είδος, την επιπεδότητα και την απορροφητικότητα του υποστρώματος, καθώς και από τα εργαλεία εφαρμογής.

Στο παραπάνω κόστος πρέπει να συνυπολογιστεί και το κόστος των εργατικών εφαρμογής.

8.8  Ενδεικτικά παραδείγματα προτεινόμενης τιμής υλικών συστήματος (€/m2)

Σύστημα Εξωτερικής Θερμομόνωσης THERMOSEAL

8.  Θερμομόνωση εξωτερικής τοιχοποιίας
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ΠΙΝΑΚΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕ EPS 80/50mm (5cm) ΛΕΥΚΗ ΔΙΟΓΚΩΜΕΝΗ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗ 
& ΤΕΛΙΚΟ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑ HYDROSTOP ACRYLIC PLASTER

ΥΛΙΚΟ ΜΕΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ/m2 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ* (€/m2)

ROMIX THERMO
Ινοπλισμένη κόλλα θερμομονωτικών πλακών  

(για την επικόλλησή τους)
4kg 2,04

EPS 80 (EPS standard white)
Διογκωμένη πολυστερίνη EPS 80/50mm, λευκή,  

διαστάσεων 100 50cm
1m2 6,80

ΒΥΣΜΑΤΑ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ Thermoseal
Βύσματα στερέωσης θερμομονωτικών πλακών  

με πλαστική καρφίδα, μήκους 12cm
5 TMX. 0,95

ROMIX THERMO
Ινοπλισμένη κόλλα θερμομονωτικών πλακών  

(για την κάλυψη του υαλοπλέγματος)
4kg 2,04

DS-4160
Υαλόπλεγμα οπλισμού θερμοπροσόψεων,  

με άνοιγμα καρέ 4 4mm και βάρος 160gr/m2

1,1m2 1,52

AQUAFIX
Ακρυλικό μικρομοριακό αστάρι νερού  
προετοιμασίας έγχρωμων σοβάδων

0,08l 0,28

HYDROSTOP ACRYLIC PLASTER FINE
Ακρυλικός αδιάβροχος σοβάς τελικής στρώσης  
σε μορφή πάστας- ΛΕΙΟΣ, κοκκομετρίας 1mm

2kg 3,76

ΣΥΝΟΛΟ 17,39€/m2

* ροτεινόμενη τιμή. Δεν συμπεριλαμβάνεται Φ. .Α.

Οι καταναλώσεις που αναγράφονται παραπάνω είναι ενδεικτικές και εξαρτώνται από τη μέθοδο εφαρμογής,  
το είδος, την επιπεδότητα και την απορροφητικότητα του υποστρώματος, καθώς και από τα εργαλεία εφαρμογής.

Στο παραπάνω κόστος πρέπει να συνυπολογιστεί και το κόστος των εργατικών εφαρμογής.

8.8  Ενδεικτικά παραδείγματα προτεινόμενης τιμής υλικών συστήματος (€/m2)

Σύστημα Εξωτερικής Θερμομόνωσης THERMOSEAL

8.  Θερμομόνωση εξωτερικής τοιχοποιίας
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Σύστημα Εξωτερικής Θερμομόνωσης THERMOSEAL

8.  Θερμομόνωση εξωτερικής τοιχοποιίας

ΠΙΝΑΚΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕ Neopor EPS 80/50mm (5cm) ΓΡΑΦΙΤΟΥΧΑ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗ  
& ΤΕΛΙΚΟ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑ HYDROSTOP PLASTER ELASTIC

ΥΛΙΚΟ ΜΕΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ/m2 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ* (€/m2)

ULTRACOLL THERMO
Ινοπλισμένη κόλλα θερμομονωτικών πλακών  

(για την επικόλλησή τους)
4kg 2,56

NEOPOR EPS 80 (graphite Gray)
Διογκωμένη γραφιτούχα πολυστερίνη EPS 80/50mm,     

διαστάσεων 100 50cm
1m2 8,50

ΒΥΣΜΑΤΑ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ Thermoseal
Βύσματα στερέωσης θερμομονωτικών πλακών  

με πλαστική καρφίδα, μήκους 12cm
5 TMX. 0,95

ULTRACOLL THERMO
Ινοπλισμένη κόλλα θερμομονωτικών πλακών  

(για την κάλυψη του υαλοπλέγματος)
4kg 2,56

DS-4160
Υαλόπλεγμα οπλισμού θερμοπροσόψεων,  

με άνοιγμα καρέ 4 4mm και βάρος 160gr/m2

1,1m2 1,52

HYDROSTOP PLASTER PRIMER
Αστάρι προετοιμασίας έγχρωμων σοβάδων

0,08l 0,18

HYDROSTOP PLASTER ELASTIC
Εύκαμπτος, υδαταπωθητικός τσιμεντοειδής σοβάς  

τελικής στρώσης, υψηλών μηχανικών αντοχών - ΛΕΙΟΣ

3,2kg 4,29

ΣΥΝΟΛΟ 20,56€/m2

* ροτεινόμενη τιμή. Δεν συμπεριλαμβάνεται Φ. .Α.

Οι καταναλώσεις που αναγράφονται παραπάνω είναι ενδεικτικές και εξαρτώνται από τη μέθοδο εφαρμογής,  
το είδος, την επιπεδότητα και την απορροφητικότητα του υποστρώματος, καθώς και από τα εργαλεία εφαρμογής.

Στο παραπάνω κόστος πρέπει να συνυπολογιστεί και το κόστος των εργατικών εφαρμογής.

8.8  Ενδεικτικά παραδείγματα προτεινόμενης τιμής υλικών συστήματος (€/m2)
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Σύστημα Εξωτερικής Θερμομόνωσης THERMOSEAL

8.  Θερμομόνωση εξωτερικής τοιχοποιίας

ΠΙΝΑΚΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕ XPS ETICS EMB 50mm (5cm) ΕΞΗΛΑΣΜΕΝΗ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗ 
& ΤΕΛΙΚΟ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑ HYDROSTOP ACRYLIC PLASTER

ΥΛΙΚΟ ΜΕΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ/m2 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ* (€/m2)

ULTRACOLL THERMO
Ινοπλισμένη κόλλα θερμομονωτικών πλακών  

(για την επικόλλησή τους)
4kg 2,56

XPS ETICS EMB
Εξηλασμένη πολυστερίνη 50mm, χωρίς επιδερμίδα,

διαστάσεων 125 60cm
1m2 11,84

ΒΥΣΜΑΤΑ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ Thermoseal
Βύσματα στερέωσης θερμομονωτικών πλακών  

με πλαστική καρφίδα, μήκους 12cm
5 TMX. 0,95

ULTRACOLL THERMO
Ινοπλισμένη κόλλα θερμομονωτικών πλακών  

(για την κάλυψη του υαλοπλέγματος)
4kg 2,56

DS-4160
Υαλόπλεγμα οπλισμού θερμοπροσόψεων,  

με άνοιγμα καρέ 4 4mm και βάρος 160gr/m2

1,1m2 1,52

HYDROSTOP SILICONE PRIMER
Αστάρι πρόσφυσης παστωδών σοβάδων

0,08l 0,28

HYDROSTOP ACRYLIC PLASTER FINE
Ακρυλικός αδιάβροχος σοβάς τελικής στρώσης  
σε μορφή πάστας - ΛΕΙΟΣ, κοκκομετρίας 1mm

2kg 3,76

ΣΥΝΟΛΟ 23,47€/m2

* ροτεινόμενη τιμή. Δεν συμπεριλαμβάνεται Φ. .Α.

Οι καταναλώσεις που αναγράφονται παραπάνω είναι ενδεικτικές και εξαρτώνται από τη μέθοδο εφαρμογής,  
το είδος, την επιπεδότητα και την απορροφητικότητα του υποστρώματος, καθώς και από τα εργαλεία εφαρμογής.

Στο παραπάνω κόστος πρέπει να συνυπολογιστεί και το κόστος των εργατικών εφαρμογής.

8.8  Ενδεικτικά παραδείγματα προτεινόμενης τιμής υλικών συστήματος (€/m2)
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Η εξοικονόµηση ενέργειας τόσο για καθαρά λόγους οικονοµίας όσο και 
για λόγους περιβαλλοντικής ευαισθησίας, είναι στις µέρες µας ένα ισχυ-
ρό ζητούµενο από την κοινωνία, αλλά και από τις κρατικές και ιδιωτικές 
κτιριακές δοµές της Ελλάδας. Τα κτίρια στην Ελλάδα, σε ένα ποσοστό 
περίπου 60% του συνόλου τους, είναι κατασκευασµένα πριν από το 1980 
και η µόνωσή τους είναι από ανύπαρκτη έως, στην καλύτερη περίπτωση, 
ανεπαρκής. Στον ενεργοβόρο χαρακτήρα των κτιρίων της Ελλάδας, συνη-
γορούν τα παλαιάς τεχνολογίας κουφώµατα, η µη αξιοποίηση της ηλιακής 
ενέργειας, η ηλιοπροστασία των νοτιοδυτικών όψεων και η ανεπαρκής 
συντήρηση των συστηµάτων ψύξης-θέρµανσης. 
Ακόµη και στα ‘νεότερης’ κατασκευής κτίρια, η παρατήρηση είναι ότι πολ-
λά από αυτά αστοχούν σε σχέση µε την ενεργειακή τους απόδοση, λόγω 
ακατάλληλων επιλογών ως προς τα µονωτικά προϊόντα που χρησιµοποι-
ήθηκαν, ακόµη και λανθασµένων πρακτικών εφαρµογής. 
Η κοινοτική οδηγία που εκδόθηκε το 2002 µε στόχο να υλοποιηθεί ένας 
κεντρικός σχεδιασµός που να αφορά στη µείωση της κατανάλωσης ενέρ-
γειας στις κτιριακές εγκαταστάσεις της Ευρωπαϊκής ένωσης, ενσωµατώ-
θηκε το 2008 στην Ελληνική πραγµατικότητα και έτσι δηµιουργήθηκε ο 
Κανονισµός Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων, γνωστός και ως ΚΕΝΑΚ. Ο 
ΚΕΝΑΚ, αξιολογεί τη συνολική ενεργειακή κατανάλωση των κτιρίων και 
τα κατατάσσει ανάλογα µε το ετήσιο ενεργειακό τους ‘αποτύπωµα’.

Από τον Ιούλιο του 2010 και µετά, κάθε νέα οικοδοµική άδεια ή κάθε ριζι-
κή ανακαίνιση υφιστάµενου ακινήτου, οφείλει να συµµορφώνεται µε όσα 
αναφέρει ο ΚΕΝΑΚ. Μάλιστα ο ίδιος ο ΚΕΝΑΚ τροποποιήθηκε µε πιο αυ-
στηρά κριτήρια από τον Νοέµβριο του 2017, προκειµένου η εξοικονόµηση 
ενέργειας από την κτιριακή υποδοµή της Ελλάδας να αυξηθεί περισσότε-
ρο. ∆εδοµένου ότι οι ενεργειακές απώλειες από το κέλυφος του κτιρίου 
(τοιχοποιία, ταράτσα, πυλωτή) συµβάλλουν καθοριστικά στη συνολική 
διαµόρφωση της ενεργειακής απόδοσής του, η οποιαδήποτε βελτιωτική 
παρέµβαση σε αυτό, επιφέρει άµεση µείωση του ενεργειακού ‘αποτυπώ-
µατος’ του εν λόγω κτιρίου. 
Με βάση τα παραπάνω στοιχεία, αντιλαµβάνεται κανείς ότι υπάρχει 
σηµαντικό πεδίο δράσης που αφορά στη βελτίωση της ενεργειακής 
απόδοσης πολύ µεγάλου ποσοστού των κτιριακών υποδοµών της χώ-
ρας, το οποίο µάλιστα υποστηρίζεται µε κονδύλια του Προγράµµατος 
‘Εξοικονοµώ - Αυτονοµώ’ του Υπουργείου Περιβάλλοντος-Ενέργειας 
& Κλιµατικής Αλλαγής. 
Η DUROSTICK έχει µελετήσει, σχεδιάσει και πιστοποιήσει, κατά το ευρωπα-
ϊκό πρότυπο ETAG 004, το ολοκληρωµένο Σύστηµα Εξωτερικής Θερµοµό-
νωσης κτιρίων [External Thermal Insulation System (ETICS)] µε το διακρι-
τικό τίτλο ‘THERMOSEAL’, µε αριθµό πιστοποίησης ΕΟΤΑ: ETA-13/0006 και 
ΕΟΤΑ: ETA-13/0007, στα εργαστήρια της BVFS στην Αυστρία.

35 - 40% απώλεια ενέργειας  
μέσω της οροφής  

(επικλινούς ή οριζόντιας) 

12 - 14% απώλεια 
ενέργειας μέσω  

του δαπέδου

Τυπική μεσογειακή διώροφη 
κατοικία χωρίς θερμομόνωση

20 - 30% απώλεια 
ενέργειας μέσω  
των παραθύρων

18 - 25% απώλεια 
ενέργειας μέσω 
των τοίχων

Εξοικονόµηση ενέργειας 
& ελληνική πραγµατικότητα



T
Ο ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 'Εξοικονομώ - Αυτονομώ' 
δίνει τη δυνατότητα ενεργειακής αναβάθμισης της 
κατοικίας, καλύπτοντας την εξωτερική θερμομόνω-
ση που μόλις αναφερθήκαμε, σε συνδυασμό με την 
αλλαγή των κουφωμάτων σε ενεργειακά. Ένα εξί-

σου σημαντικό σημείο που καλύπτει είναι αυτό της θερμομόνωσης και 
θερμοστεγάνωσης της ταράτσας.
Eκτεθειμένη στον ήλιο, τη βροχή, το χιόνι, τον παγετό, τους ατμοσφαι-
ρικούς ρύπους, χρειάζεται τη φροντίδα και την προστασία μας. Προ-
στατεύοντάς την, προστατεύουμε το σπίτι μας. Τα οφέλη πολλά, άμε-
σα, στους λογαριασμούς ρεύματος, πετρελαίου ή ό,τι άλλο αφορά στην 
κατανάλωση ενέργειας. Βελτίωση του εσωτερικού μικροκλίματος…  
ξεχνάμε υγρασία, μαυρίλες και μούχλα στα ταβάνια. 
Ζούμε καλύτερα και πιο άνετα! Επιλέξτε και προτείνετε στους πελάτες 
σας μία από τις επιτυχημένες λύσεις που σας παρέχει η DUROSTICK 
για τη θερμοστεγάνωση της ταράτσας τους.  

“Eξοικονόμηση κατ’ οίκον”

Oλοκληρωμένα Συστήματα 
Θερμοστεγάνωσης Ταρατσών
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Συστήματα Θερμοστεγάνωσης Ταρατσών

9.1  Προετοιμασία υποστρώματος

Συστήματα Θερμοστεγάνωσης Ταρατσών
9.  Θερμοστεγάνωση δώματος

ΠΡΟΪΟΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
(Κωδικός)

ΤΕΜ./
ΚΙΒ.

€/lt,kg €/ΣΥΣΚ.

DUROSTICK AQUAFIX
Μικρομοριακός σταθεροποιητής για τοίχους,  
ταράτσες & γυψοσανίδες
Ακρυλικό, μικρομοριακό αστάρι χωρίς διαλύτες, με υψηλή διεισδυτική ικανότητα.  
Δημιουργεί τις κατάλληλες συνθήκες πρόσφυσης σε πορώδεις, εύθρυπτες και μη 
επιφάνειες που πρόκειται να βαφούν με χρώματα, να επαλειφθούν με ελαστομερή 
στεγανωτικά, ακρυλικά ή τσιμεντοειδή και κόλλες πλακιδίων. 
Χρώμα: γαλάζιο απαλό (γίνεται διάφανο όταν στεγνώσει).
Απόδοση: περίπου 10-15m2/l  ανά στρώση, ανάλογα με την απορροφητικότητα 
της επιφάνειας και την αραίωση.

1lt
(ΣΣΑΚ01)

15 5,20 5,20

5lt
(ΣΣΑΚ05)

- 4,70 23,50

20lt
(ΣΣΑΚ20)

- 3,57 71,40

9.2  Στεγανοποίηση υποστρώματος

KAT ΓΟΡΙΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ: E

KAT ΓΟΡΙΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ: Α

DUROSTICK D-1
Επαλειφόμενο κονίαμα στεγανοποίησης  
τοιχίων, δαπέδων, υπογείων & στεγών 
Επαλειφόμενο, τσιμεντοειδές κονίαμα με άριστη πρόσφυση, το οποίο στεγανο-
ποιεί πλήρως τις επιφάνειες όπου εφαρμόζεται και ‘επιτρέπει’ τη διαπνοή τους. 
Ιδανικό για την αντιμετώπιση θετικών και αρνητικών υδροστατικών πιέσεων έως  
7 Α m κατά DIN 1048.
Στεγανοποιεί υπόγεια εξωτερικά πριν την επιχωμάτωση ή εσωτερικά (εκ των υστέ-
ρων) αφού αφαιρεθεί ο σοβάς σε όλο το ύψος που παρουσιάζεται υγρασία. Κατάλληλο 
και για στεγανοποίηση σε δάπεδα υπογείων, ισογείων, προστατεύοντάς τα από ανερ-
χόμενη υγρασία, αλλά και σε επικλινείς σκεπές πριν την κάλυψή τους με κεραμίδια.
Εξαιρετικά ανθεκτικό στις ακραίες καιρικές συνθήκες, παρέχει διαχρονική προστα-
σία σε επιφάνειες από μπετόν, τσιμεντοκονίες, τούβλα, τσιμεντόλιθους, πορομπε-
τόν κ.ά. Η προσθήκη ακρυλικών γαλακτωμάτων της DUROSTICK στο νερό ανάμει-
ξης, αυξάνει την ευκαμψία του υλικού, καθώς και τις μηχανικές του αντοχές.
Κατατάσσεται ως προστατευτικό επιφανειών σκυροδέματος (c) κατά ΕΝ 1504-2.
Κατανάλωση: 1,0-1,3kg/m²/mm πάχους στρώσης.

ΓΚΡΙ 
5kg

(ΣΒΝΤ05)
4 1,30 6,50

 ΓΚΡΙ 
25kg

(ΣΒΝΤ25)
παλ.1.500kg

- 0,94 23,50

ΛΕΥΚΟ
25kg

(ΣΒΝΤΛ25)
παλ.1.500kg

- 1,04 26,00

DUROSTICK D-1
Επαλειφόμενο κονίαμα στεγανοποίησης 
τοιχίων, δαπέδων, υπογείων & στεγών 
Επαλειφόμενο, τσιμεντοειδές κονίαμα με άριστη πρόσφυση, το οποίο στεγανο
ποιεί πλήρως τις επιφάνειες όπου εφαρμόζεται και ‘επιτρέπει’ τη διαπνοή τους. 
Ιδανικό για την αντιμετώπιση θετικών και αρνητικών υδροστατικών πιέσεων έως 
7 Α m κατά DIN 1048.
Στεγανοποιεί υπόγεια εξωτερικά πριν την επιχωμάτωση ή εσωτερικά (εκ των υστέ
ρων) αφού αφαιρεθεί ο σοβάς σε όλο το ύψος που παρουσιάζεται υγρασία. Κατάλληλο 
και για στεγανοποίηση σε δάπεδα υπογείων, ισογείων, προστατεύοντάς τα από ανερ
χόμενη υγρασία, αλλά και σε επικλινείς σκεπές πριν την κάλυψή τους με κεραμίδια.

DUROSTICK D-1 FLEX
Εύκαμπτο, ινοπλισμένο, επαλειφόμενο  
στεγανωτικό κονίαμα ενός συστατικού
Εύκαμπτο, ινοπλισμένο, στεγανωτικό χαλαζιακό τσιμεντοκονίαμα, τροποποιημέ-
νο με ακρυλικά, υδαταπωθητικά πολυμερή και ειδικά πρόσθετα. 
Εφαρμόζεται για τη στεγάνωση επιφανειών από σκυρόδεμα, σοβά, τούβλα, τσι-
μεντόλιθους, τσιμεντοσανίδες, πορομπετόν κλπ. Διασφαλίζει στεγανότητα σε 
σιντριβάνια, πισίνες, ανεστραμμένη μόνωση δώματος, μπάνια, ντουζιέρες που 
πρόκειται να καλυφθούν με πλακίδια ή πατητή τσιμεντοκονία και γενικά κάθε 
ορυκτή επιφάνεια που εκτίθεται σε μερική ή συνεχή υγρασία, υπόκειται σε δο-
νήσεις ή συστολοδιαστολές και που παρουσιάζει ή αναμένεται να παρουσιάσει 
τριχοειδείς ρωγμές.
Είναι κατάλληλο για τη στεγανοποίηση θεμελίων, υπογείων, για θετικές (εξωτε-
ρική εφαρμογή προληπτικά) και αρνητικές (εσωτερική εφαρμογή για επισκευή) 
υδροστατικές πιέσεις, ακόμη και σε πίεση έως 7 A m.
Κατατάσσεται ως προστατευτικό επιφανειών σκυροδέματος (c) κατά EN 1504-2.
Κατανάλωση: 1,0-1,3kg/m²/mm πάχους στρώσης. 

 ΓΚΡΙ
4kg

(ΣΒΝΤΦΓΚ04)
5 2,50 10,00

 ΓΚΡΙ
18kg

(ΣΒΝΤΦΓΚ18)
παλ.1.080kg

- 2,38 42,84

ΛΕΥΚΟ
4kg

(ΣΒΝΤΦΛΕ04)
5 2,54 10,16

ΛΕΥΚΟ
18kg

(ΣΒΝΤΦΛΕ18) 
παλ.1.080kg

- 2,40 43,20
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Συστήματα Θερμοστεγάνωσης Ταρατσών

9.2  Στεγανοποίηση υποστρώματος

Συστήματα Θερμοστεγάνωσης Ταρατσών

9.2  Στεγανοποίηση υποστρώματος

9.  Θερμοστεγάνωση δώματος

KAT ΓΟΡΙΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ: E

ΠΡΟΪΟΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΚΕΥΣΙΑ 
(κωδικός)

ΤΕΜ./
Ε. ΠΑΛ.

€/kg €/ΣΥΣΚ.

HYDROSTOP WATERTANK 
(Professional)
Εύκαμπτο, γκρι, επαλειφόμενο στεγανωτικό κονίαμα 
2 συστατικών για ειδικές εφαρμογές & απαιτητικές στεγανώσεις. 
Ιδανικό και για δεξαμενές πόσιμου νερού.
Εύκαμπτο, επαλειφόμενο στεγανωτικό κονίαμα υψηλών αντοχών. Με την εφαρμογή 
του σε δεξαμενές πόσιμου ύδατος κατασκευασμένες από σκυρόδεμα διασφα-
λίζεται η ποιότητα και η υγιεινή του, κατά πιστοποίηση του Γενικού Χημείου του 
Κράτους (Αρ. πρωτ.: 00178/015/000).
Οι εφαρμογές του δεν περιορίζονται στις δεξαμενές πόσιμου ύδατος.
• Το προϊόν εφαρμόζεται για στεγανοποίηση επιφανειών από μπετόν, τούβλο, 
σοβά, τσιμεντοκονία, πέτρα κ.ά. • Κατάλληλο για την αποκατάσταση ρηγματώσε-
ων σε αρμολογήσεις πλακών σε δάπεδα. • Επίσης, εφαρμόζεται σε επιφάνειες 
με υψηλές προδιαγραφές υδαταπωθητικότητας, όπως σε υπόγειες κατασκευές, 
θεμέλια, τούνελ, υγρά δάπεδα, καθώς και σε κατασκευές που δέχονται υψηλές 
(θετικές & αρνητικές) υδροστατικές πιέσεις, όπως υπόγεια (εξωτερικά, πριν τις 
εργασίες επιχωμάτωσης και θεραπευτικά εσωτερικά). • Συνιστάται η χρήση του 
σε επικλινείς σκεπές από σκυρόδεμα πριν από την επένδυσή τους με κεραμίδια. 
• Εφαρμόζεται σε γέφυρες, πισίνες, κολυμβητήρια κ.ά. • Προτείνεται για τη στε-
γανοποίηση ταρατσών, προστατεύοντας ελαφροβαρείς μονώσεις σε συστήματα 
θερμοστεγάνωσης και γενικά για κάθε ορυκτή επιφάνεια που εκτίθεται σε μερική ή 
συνεχή υγρασία. • Μία επιπλέον χρήση του υλικού, αφορά στη στεγάνωση χώρων 
στα οποία γίνονται φυτεύσεις, όπως σε ζαρντινιέρες, κηπάρια ταρατσών κ.ά. 
• Αποτελεί το ιδανικό υλικό και για ανεστραμμένη μόνωση ταράτσας, πριν την 
τοποθέτηση των θερμομονωτικών υλικών που έχουμε επιλέξει. • Απαραίτητο και 
ως στοιχείο της περιμετρικής θερμομόνωσης σε επίπεδο εδάφους (ζώνη στεγάνω-
σης) όταν η θερμομόνωση με το σύστημα T ERMOSEAL αφορά σε τοιχοποιία που 
εφάπτεται στο έδαφος.
Ιδανικό για την αντιμετώπιση θετικών και αρνητικών πιέσεων έως 7 Α m κατά DIN 
1048. Κατατάσσεται ως προστατευτικό επιφανειών σκυροδέματος (c) κατά ΕΝ 1504-2.
Χρώμα: γκρι.
Συσκευασίες: 14kg (10kg A + 4l  B), 35kg (25kg A + 10l  B)
Κατανάλωση: 1,3kg/m2/mm πάχους στρώσης.

14kg
(ΓΟΤΑ14)

32 4,00 56,00

Σετ 35kg
(ΓΟΤΑ35)

- 3,40 119,00

ΠΡΟΪΟΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
(Κωδικός)

ΤΕΜ./
ΚΙΒ.

€/lt €/ΣΥΣΚ.

DUROSTICK D-20
Πρόσμικτο ακρυλικό γαλάκτωμα κονιαμάτων
Ακρυλική ρητίνη, η οποία προστιθέμενη σε κάθε τύπο τσιμεντοκονιαμάτων και 
ασβεστοκονιαμάτων, βελτιώνει σημαντικά τις ιδιότητές τους. 
• Ως πρόσμικτο μάζας, αυξάνει την πρόσφυση, τη στεγανότητα, την ελαστικότη-
τα και την ανθεκτικότητα των κονιαμάτων, μειώνει τη συρρίκνωση και εκμηδενίζει 
τη δημιουργία ρωγμών. 
• Ως υλικό επάλειψης ή ψεκαζόμενο, σταθεροποιεί τις σαθρές ορυκτές επιφά-
νειες και τις ελαφροβαρείς επιστρώσεις δαπέδων (γεμίσματα) και δημιουργεί το 
κατάλληλο υπόστρωμα, προκειμένου να επικολληθούν διακοσμητικά τούβλα, πέ-
τρες, κεραμικά πλακίδια, μονωτικά υλικά κ.ά. 
• Δημιουργεί γέφυρα πρόσφυσης μεταξύ νέου και παλαιού σκυροδέματος ή 
 κονιάματος. 
Κατανάλωση: Ανάλογα με την εφαρμογή. Από 1:1 έως 1:5 μέρη με νερό.

1lt
(ΣΒΓΑ01)

15 3,40 3,40

5lt
(ΣΒΓΑ05)

- 2,84 14,20

20lt
(ΣΒΓΑ20)

- 2,65 53,00

1.000lt
ΔΕΞΑΜΕΝΗ
(ΣΒΓΑ1000)

(ΕΙΔΙΚΗ  
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ)

- 2,40 2.400,00

KAT ΓΟΡΙΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ: Α
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9.3  Υλικά επικόλλησης θερμομονωτικών πλακών9.3  Υλικά επικόλλησης θερμομονωτικών πλακών

9.  Θερμοστεγάνωση δώματος

KAT ΓΟΡΙΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ: Α

Συστήματα Θερμοστεγάνωσης Ταρατσών

ΠΡΟΪΟΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΚΕΥΣΙΑ 
(κωδικός)

ΤΕΜ./
Ε. ΠΑΛ.

€/kg €/ΣΥΣΚ.

ROMIX THERMO
Ινοπλισμένη κόλλα θερμομονωτικών  
πλακών για τοίχους & ταράτσες
Κόλλα τσιμεντοειδούς βάσης, κατάλληλη για την επικόλληση θερμομονωτικών 
πλακών από διογκωμένη (EPS) ή εξηλασμένη (XPS) πολυστερίνη, σε κάθετες ή 
και οριζόντιες επιφάνειες, σε εξωτερικούς και εσωτερικούς χώρους. 
Στην ινοπλισμένη σύνθεσή της, περιέχονται ρητίνες σύγχρονης τεχνολογίας που 
της προσδίδουν ιδιαίτερη αντοχή στην υγρασία, υψηλή πρόσφυση σε υποστρώμα-
τα από μπετόν, σοβά, τούβλα ή τσιμεντόλιθους και την απαραίτητη ευκαμψία που 
απαιτείται στις εφαρμογές της. 
Είναι κατάλληλη για την επικόλληση θερμομονωτικών  πλακών EPS και XPS στις 
όψεις των κτιρίων, αλλά και την επίχρισή τους σε συνδυασμό με το υαλόπλεγμα 
οπλισμού θερμοπροσόψεων DS-4160 της DUROSTICK. Συνιστάται και σε συστή-
ματα  θερμοστεγάνωσης ταρατσών (σχετικά συστήματα COOL ROO  και COOL 
ROO  LIG T). 
Συγκολλά με ασφάλεια θερμομονωτικές πλάκες EPS ή XPS στα επιθυμητά πάχη. 
Η κόλλα ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του προτύπου ETAG 004 για συστήματα 
εξωτερικής θερμομόνωσης. 
Κατατάσσεται στην κατηγορία GP:CS I /W2 κατά ΕΝ 998-1. 
Χρώμα: λευκό.
Κατανάλωση: • Ως κόλλα: 2,5-4kg/m², ανάλογα με τη σπάτουλα και το υπόστρωμα.
• Ως επικαλυπτική στρώση: 1,5kg/m²/mm για την κάλυψη του υαλοπλέγματος.

25kg
(ΚΠΡΘ25)

παλ.1.500kg
60 0,51 12,75

ΠΡΟΪΟΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΚΕΥΣΙΑ 
(κωδικός)

ΤΕΜ./
Ε. ΠΑΛ.

€/kg €/ΣΥΣΚ.

ULTRACOLL THERMO
Ινοπλισμένη κόλλα θερμομονωτικών πλακών
για τοίχους & ταράτσες
Ινοπλισμένη, τσιμεντοειδούς βάσης κόλλα, ενισχυμένη με ρητίνες, οι οποίες της 
προσδίδουν ιδιαίτερη ευκαμψία και αντοχή στην υγρασία. Παρέχει υψηλή πρό-
σφυση και συγκολλητική δύναμη σε θερμομονωτικές πλάκες διογκωμένης (EPS) 
ή εξηλασμένης (XPS) πολυστερίνης, πολυουρεθάνης, φελλού κ.ά. σε τοιχία από 
μπετόν, σοβά, τούβλα ή τσιμεντόλιθους. Eίναι κατάλληλη τόσο για την επικόλλη-
ση των θερμομονωτικών πλακών στις όψεις των κτιρίων όσο και για την επίχρισή 
τους σε συνδυασμό με το υαλόπλεγμα οπλισμού θερμοπροσόψεων DS-4160 της 
DUROSTICK.
Η κόλλα ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της ETAG 004 για συστήματα εξωτερικής 
θερμομόνωσης και συμμετέχει στο Σύστημα Εξωτερικής Θερμομόνωσης Κτιρίων 
T ERMOSEAL της DUROSTICK, το οποίο έχει πιστοποιηθεί από τον κοινοποιημένο 
Ευρωπαϊκό Οργανισμό OIB με αριθμό ΕΤΑ-13/0006 και ΕΤΑ-13/0007. 
Συνιστάται και για τα συστήματα θερμοστεγάνωσης ταρατσών COOL ROO  και 
COOL ROO  LIG T, δημιουργώντας έτσι ένα δοκιμασμένο θερμομονωτικό και πα-
ράλληλα στεγανοποιητικό σύστημα, με μεγάλη διάρκεια ζωής.
Κατατάσσεται στην κατηγορία GP:CS I /W2 κατά ΕΝ 998-1.
Χρώμα: λευκό.
Κατανάλωση: • Ως κόλλα: 2,5-4kg/m², ανάλογα με τη σπάτουλα και το υπόστρωμα.
• Ως επικαλυπτική στρώση: 1,5kg/m²/mm για την κάλυψη του υαλοπλέγματος.

25kg
(ΚΙΠΟΥ25)

παλ.1.500kg
60 0,64 16,00
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9.4  Θερμομονωτικά υλικά 

9.  Θερμοστεγάνωση δώματος

KAT ΓΟΡΙΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ: Α

ΠΡΟΪΟΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ (κωδικός)
m2/ΔΕΜΑ

ΠΑΧΟΣ mm* €/m2 €/ΔΕΜΑ

XPS R&F (ROOF & FLOOR)
Εξηλασμένη πολυστερίνη που χρησιμοποιείται σε 
εφαρμογές μόνωσης οροφών δωμάτων και δαπέ-
δων με λεία επιφάνεια (επιδερμίδα εξέλασης).

15     (ΧΠΣΡΦ1520) 20 6,00 90,00 

10,5     (ΧΠΣΡΦ10530) 30 6,96 73,08 

7,5     (ΧΠΣΡΦ7540) 40 9,60 72,00 

6     (ΧΠΣΡΦ650) 50 11,17 67,02 

5,25     (ΧΠΣΡΦ52560) 60 13,72 72,03 

4,5     (ΧΠΣΡΦ4570) 70 16,46 74,07 

3,75     (ΧΠΣΡΦ37580) 80 18,00 67,50

ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΠΛΑΚΩΝ (cm): 125 x 60 3    (ΧΠΣΡΦ3100) 100 23,34 70,02 

ΠΡΟΪΟΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
(Κωδικός)

ΤΕΜ./
ΚΙΒ.

€/kg €/ΣΥΣΚ.

DUROSTICK DS-255
Xαλαζιακό ακρυλικό αστάρι πρόσφυσης  
κονιαμάτων, χωρίς διαλύτες
Έτοιμο προς χρήση αστάρι ειδικής ακρυλικής βάσης, χωρίς διαλύτες, με χαλαζι-
ακά αδρα νή, εμπλουτισμένο με βελτιωτικά πρόσθετα. Διακρίνεται για την ισχυρή 
του πρόσφυση ακόμη και σε πολύ λείες επιφάνειες. Έχει εξαιρετική αντίσταση στα 
αλκάλια ενώ ταυτό χρονα δρα σαν φράγμα εισερχόμενης υγρασίας, προστατεύο-
ντας την οικοδομή από ανε πιθύμητες ζημιές. Δεν εμποδίζει τη διαπνοή των κτιρίων. 
Είναι απαραίτητο σε επιφάνειες όπου ο παραδοσιακός πεταχτός σοβάς προσφύ-
εται δύσκολα, όπως η εξηλασμένη ή διογκωμένη πολυστερίνη που τοποθετείται 
για μόνω ση στις όψεις των κτιρίων. ‘Αποτρέπει’ πιθανές αποκολλήσεις των σο-
βάδων σε εσω τερικές και εξωτερικές επιφάνειες από σεισμικές δονήσεις, καθώς 
και συρρικνώσεις των μονωτικών υλικών. Iδανικό και ως αστάρι πριν την εφαρμο-
γή της τσιμεντοκονίας D-6 στο ΣΥΣΤΗΜΑ ΘΕΡΜΟΣΤΕ ΓΑΝΩΣΗΣ ΤΑΡΑΤΣΩΝ COOL 
ROO , καθώς και πριν την τοποθέτηση των πατητών τσιμε ντοκονιών DS-250, DS-
254 IRON επάνω σε πλακίδια, μάρμαρα ή μω σαϊκό και DS-252 LEX επάνω σε δά-
πεδα από κόντρα πλακέ θαλάσσης ή επιμελώς καθα ρισμένη λαμαρίνα. Επιπλέ-
ον, κατάλληλο και για υποστρώματα με ενδοδαπέδια θέρμανση. Χρώμα: κεραμιδί.
Κατανάλωση: 300-350gr/m² ανά στρώση, ανάλογα με το πάχος της στρώσης 
και το υπόστρωμα.

1kg
(ΝΣ25501)

12 3,50 3,50

5kg
(ΝΣ25505)

- 3,52 17,60

15kg
(ΝΣ25515)

- 3,00 45,00
 

EN 13164

9.5  Παρελκόμενα υλικά Συστήματος 

Συστήματα Θερμοστεγάνωσης Ταρατσών

ΠΡΟΪΟΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ (κωδικός)
m2/ΔΕΜΑ

ΠΑΧΟΣ mm* €/m2 €/ΔΕΜΑ

XPS ETICS EMB
Εξηλασμένη πολυστερίνη που χρησιμοποιείται για 
την εφαρμογή εξωτερικής μόνωσης του συστήματος 
T rm s al (ETICS), όπως επίσης και για μόνωση κε-
κλιμένων οροφών και στοιχείων σκυροδέματος. Διατί-
θεται χωρίς επιδερμίδα, αλλά με ανάγλυφη ( m ss ) 
ρομβοειδώς διαμορφωμένη τελική επιφάνεια, υψηλότε-
ρης πρόσφυσης και χαμηλότερης αντίστασης στη διά-
χυση υδρατμών. 
Διατίθεται και χωρίς πατούρα, κατόπιν παραγγελίας

 15     (ΧΠΣΕ1520) 20 5,00 75,00 

10,5     (ΧΠΣΕ10530) 30 7,15 75,08 

7,5     (ΧΠΣΕ7540) 40 9,52 71,40

6     (ΧΠΣΕ650) 50 11,84 71,04 

5,25     (ΧΠΣΕ52560) 60 13,72 72,03 

4,5     (ΧΠΣΕ4570) 70 15,36 69,12 

3,75     (ΧΠΣΕ37580) 80 17,88 67,05 

ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΠΛΑΚΩΝ (cm): 125x 60    3      (ΧΠΣΕ3100) 100 23,00 69,00 ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΠΛΑΚΩΝ (cm): 125x 60

EN 13164

KAT ΓΟΡΙΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ: Β

* Διατίθεται και σε άλλα πάχη κατόπιν παραγγελίας, με προσυμφωνημένο κόστος.

Δηλωμένη τιμή Θερμικής αγωγιμότητας λD=0,033 W/m*K (20-50mm) / λD=0,035 W/m*K (60-100mm)

Δηλωμένη τιμή Θερμικής αγωγιμότητας λD=0,033 W/m*K (20-50mm) / λD=0,035 W/m*K (60-100mm)
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9.5  Παρελκόμενα υλικά Συστήματος 9.5  Παρελκόμενα υλικά Συστήματος 

9.  Θερμοστεγάνωση δώματος

KAT ΓΟΡΙΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ: Β

ΠΡΟΪΟΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΚΕΥΣΙΑ 
(κωδικός)

€/kg €/ΣΥΣΚ.

DUROSTICK D-6
Ινοπλισμένη τσιμεντοκονία
για πάχη 2-5cm ανά στρώση
Έτοιμο, ινοπλισμένο, επιπεδωτικό τσιμεντοκονίαμα που μόνο με την προσθήκη 
νερού απλώνεται και δουλεύεται εύκολα. Είναι ιδανικό ως υπόστρωμα πριν από 
την τοποθέτηση πλακιδίων, μαρμάρων, παρκέ, μοκέτας, πατητής τσιμεντοκονί-
ας σε εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους. 
Αποτελεί ιδανική λύση, λόγω της υψηλής βιομηχανικής του ποιότητας και είναι 
απολύτως απαραίτητο όταν η εύρεση καλής ποιότητας αδρανών (πλυμένης άμμου 
θαλάσσης ή ποταμίσιας κατάλληλης κοκκομετρίας) είναι δύσκολη. Δεν διαβρώνει 
τις σω ληνώσεις (λόγω απουσίας αλάτων), δεν ρηγματώνει, διαθέτει υψηλές μη-
χανικές αντοχές και είναι ανθεκτικό στον παγετό και την υγρασία. Χρώμα: γκρι.   
Κατατάσσεται στην κατηγορία CT-C20- 4-AR4-A1

l
 κατά ΕΝ 13813.

Κατανάλωση: 14kg/m2/cm πάχους στρώσης.

25kg
(TΣΝΤ25)

παλ.1.500kg
0,45 11,25

ΠΡΟΪΟΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
(Κωδικός)

ΤΕΜ./
ΚΙΒ.

€/ΣΥΣΚ.

DUROFLEX-PU
Ελαστομερές πολυουρεθανικό σφραγιστικό (μαστίχη) υψηλής 
πρόσφυσης
Ελαστική μαστίχη αρμών, ενός συστατικού, πολυουρεθανικής βάσης. Είναι ανθε-
κτική στην U  ακτινοβολία, τον παγετό και τις μηχανικές καταπονήσεις. Δεν λα-
δώνει, δεν επηρεάζεται από το γλυκό ή το θαλασσινό νερό, βάφεται και είναι απο-
τελεσματική για σφραγίσεις αρμών πλάτους 6-30mm και βάθους 3-15mm.
Απαραίτητο για ελαστικές σφραγίσεις υψηλών αντοχών, σε εφαρμογές όπως εί-
ναι αρμοί διαστολής σε ταράτσες, αρμοί περιμετρικά σε κουφώματα από αλουμί-
νιο, ξύλο, P C και μέταλλο, σφραγίσεις στη συμβολή κάθετων με οριζόντιες επι-
φάνειες, αλλά και για σφραγίσεις αρμών που δημιουργούνται στα σημεία στήρι-
ξης μεταλλικών ή ξύλινων κάγκελων με μάρμαρα ή πλακίδια σε ταράτσες, μπαλ-
κόνια, τοιχία κ.ά.
Ιδανικό για σφραγίσεις ακόμη και ανόμοιων υλικών όπως πέτρα με σοβά ή μπετόν, 
πολυεστέρα, ανοξείδωτα κλπ. 
Σε πορώδεις επιφάνειες, διασφαλίστε άριστη πρόσφυση με τη χρήση του αστα-
ριού PRIMER-PU.
Κατανάλωση: Ενδεικτικά μία φύσιγγα 310ml καλύπτει 8,6 τρέχοντα μέτρα αρμού 
διαστάσεων 6 6mm.

 ΛΕΥΚΟ 310ml
ΦΥΣΙΓΓΑ

(NTΦΛΕ31)
12 5,90

 

ΛΕΥΚΟ 600ml
ΣΑΛΑΜΙ 

(NTΦΛΕ60)
15 8,00

 

ΓΚΡΙ 310ml
ΦΥΣΙΓΓΑ

(NTΦΛΓ31)
12 5,90

 

ΓΚΡΙ 600ml
ΣΑΛΑΜΙ 

(NTΦΛΓ60)
15 8,00

 

Συστήματα Θερμοστεγάνωσης Ταρατσών

KAT ΓΟΡΙΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ: Α

KAT ΓΟΡΙΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ: Β

ΠΡΟΪΟΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΚΕΥΣΙΑ 
(κωδικός)

KOYΛΟΥΡΑ

€/
ΤΡΕΧΟΝ 
ΜΕΤΡΟ

DUROSTICK DS-265
Κυψελωτό κορδόνι για υποστήριξη σφράγισης αρμών
Στρογγυλό αφρώδες κορδόνι, ιδιαίτερα εύκαμπτο και συμπιέσιμο, με αντικολλητικές 
ιδιότητες.
Διασφαλίζει την κινητικότητα κάθε μορφής σφραγιστικών ρυθμίζοντας το απαι-
τούμενο βάθος του αρμού, βάσει των προδιαγραφών που προτείνονται.

Ø 10mm
(ΝΣ26510)

600m 0,18

Ø 20mm
(ΝΣ26520)

150m 0,36
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9.5  Παρελκόμενα υλικά Συστήματος 9.5  Παρελκόμενα υλικά Συστήματος 

9.  Θερμοστεγάνωση δώματος

KAT ΓΟΡΙΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ: Β
ΠΡΟΪΟΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

(Κωδικός)
€/kg €/ΣΥΣΚ.

DUROFIX
Επισκευαστικό, πολυμερικό, ινοπλισμένο 
τσιμεντοκονίαμα, για πάχη έως 6cm/στρώση
Επισκευαστικό, ινοπλισμένο τσιμεντο κονίαμα, υψηλών αντοχών. Λόγω των 
υδραυλικών συνδετικών, των ειδικών πολυμερών, των επιλεγμένων αδρανών και 
των συνθετικών ινών που περιέχονται στη σύνθεσή του, δεν συρρικνώνεται, δεν 
ρηγματώνει και δεν ‘κρεμάει’ στις κάθετες επιφάνειες. Παρέχει υψηλή εργασι-
μότητα, πρόσφυση, αντοχή στον παγετό, τις κρούσεις, την τριβή και την υγρασία.   
Επισκευάζει όλες τις κα τασκευαστικές ατέλειες σε πάχος μέχρι 6cm, με μία 
στρώση, χωρίς κα λούπι και είναι ιδανικό για όλες τις εργασίες επισκευής 
σκυροδέματος, αποκατάστασης σπασμένων γωνιών σε σκαλοπάτια, μπαλκόνια, 
κολόνες. Κατάλληλο και για τη δημιουρ γία κοίλων λουκιών μεταξύ ορι ζόντιων 
και κάθετων επιφανειών. Χρώμα: γκρι.  
Κατατάσσεται ως επισκευαστικό σκυροδέματος στην κατηγορία PCC R3 κατά ΕΝ 1504-3. 
Κατανάλωση: Περίπου 18kg/m2/cm πάχους στρώσης.

25kg
(ΚΟΦΙ25)

παλ.1.500kg
0,44 11,00

ΠΡΟΪΟΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
(Κωδικός)

ΤΕΜ./
ΚΙΒ.

€/ΣΥΣΚ.

DUROSTICK PRIMER-PU
Αστάρι πολυουρεθανικού σφραγιστικού
Αστάρι υψηλής διεισδυτικής ικανότητας, κατάλληλο για την αύξηση της πρόσφυ-
σης κάθε τύπου πολυουρε θανικού σφραγιστικού που πρόκειται να εφαρμοστεί 
σε πορώδεις επιφά νειες όπως σκυρόδεμα, σοβά, τούβλα, κεραμί δια, τσιμεντο-
σανίδες, πορομπετόν κ.ά. Είναι απαραίτητο στους αρμούς δι αστολής ταρατσών, 
στις κάσες πορτών και παραθύρων, κα θώς και στη συμβολή οριζόντιων και κάθε-
των επιφανειών. 
Διασφαλίζει μακροχρόνια, άρρηκτη και πλήρη συγκόλληση.  
Χρώμα: υποκίτρινο.
Κατανάλωση: 15-20ml/τρέχον μέτρο, ανάλογα με το πλάτος και το βάθος του αρμού.

250ml
(ΠΡΠΥ04)

12 4,80
 

500ml
(ΠΡΠΥ02)

12 5,90
 

9.6  Eναλλακτικές επιλογές στεγάνωσης τελικής επιφάνειας δώματος

Συστήματα Θερμοστεγάνωσης Ταρατσών

KAT ΓΟΡΙΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ: Ε

KAT ΓΟΡΙΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ: Α

ΠΡΟΪΟΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
(Κωδικός)

€/kg €/ΣΥΣΚ.

HYDROSTOP 2 ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ
Εύκαμπτο, λευκό, τσιμεντοειδές  
στεγανωτικό για ταράτσες και κάθετες επιφάνειες
Εύκαμπτο, επαλειφόμενο τσιμεντοειδές κονίαμα λευκού χρώματος, για μακρο-
χρόνια στεγανοποίηση ταρατσών, μπαλκονιών και τοιχίων.
Εμφανίζει υψηλή πρόσφυση σε μπετόν και σοβά. Απαραίτητη η διαβροχή τους πριν 
την εφαρμογή. Δεν επηρεάζεται από την ηλιακή ακτινοβολία και τις βροχοπτώσεις.
Παρέχει μακροχρόνια στεγανοποίηση (πλέον των 15 ετών), εάν εφαρμοστούν 
3 επιστρώσεις σταυρωτά με πάχος 1mm ανά στρώση.
Κατατάσσεται ως προστατευτικό επιφανειών σκυροδέματος (c) κατά ΕΝ 1504-2.
Χρώμα: λευκό.
Συσκευασία: 16kg (11,2kg A + 4,8kg B)
Κατανάλωση: 1,0-1,3kg/m2/mm πάχους στρώσης.

16kg
(ΣΒ0016)

3,27 52,32

Τα
 π

ρο
ϊό

ντ
α 

πο
υ 

επ
ισ

ημ
αί

νο
ντ

αι
 μ

ε 
 δ

ια
τί

θε
ντ

αι
 μ

ε 
νέ

α 
τι

μή



214

9.6  Eναλλακτικές επιλογές στεγάνωσης τελικής επιφάνειας δώματος9.6  Eναλλακτικές επιλογές στεγάνωσης τελικής επιφάνειας δώματος

9.  Θερμοστεγάνωση δώματος

ΠΡΟΪΟΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΕΦΑΡΜΟΓΗ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

(Κωδικός)
ΤΕΜ./
ΚΙΒ.

ΤΕΜ./
Ε. ΠΑΛ.

€/kg €/ΣΥΣΚ.

HYDROSTOP ROOF
Εύκαμπτο, λευκό, τσιμεντοειδές  
στεγανωτικό ταρατσών ενός συστατικού
Εύκαμπτο, επαλειφόμενο, λευκό κονίαμα, ιδανικό για μακροχρόνια στεγανοποίηση. 
Αποτελείται από τσιμέντο υψηλών αντοχών, επιλεγμένα χαλαζιακά αδρανή, ακρυ-
λικές ελαστομερείς ρητίνες και παρασκευάζεται μόνο με την προσθήκη νερού.
Παρουσιάζει εξαιρετική αντοχή στην ηλιακή ακτινοβολία, τον παγετό, τα λιμνάζοντα 
νερά και είναι υδρατμοδιαπερατό. Έχει εξαιρετική πρόσφυση και γεφυρώνει τριχο-
ειδείς ρωγμές. Είναι ιδανικό για τη στεγανοποίηση ταρατσών, μπαλκονιών, πισίνων 
και δεξαμενών.
Κατάλληλο και για τη στεγανοποίηση περιμετρικά (τοιχίων), έναντι της ανερχό-
μενης υγρασίας που προέρχεται από την αναπήδηση της βροχής. 
Κατατάσσεται ως προστατευτικό επιφανειών σκυροδέματος (c) κατά ΕΝ 1504-2.
Χρώμα: λευκό.
Κατανάλωση: 1,0kg/m2/mm πάχους στρώσης.

SRI: 102  /  SRvis: 82%  /  e: 0,83

11kg
(ΚΟΡΥ11)
παλ.594kg

- 54 2,52 27,72

ΠΡΟΪΟΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
(Κωδικός)

ΤΕΜ. /
ΠΑΛΕΤΑ €/m2 €/ΣΥΣΚ.

DUROSTICK DS-490
Υαλόπλεγμα οπλισμού τσιμεντοειδών επαλειφόμενων  
στεγανωτικών στρώσεων & στόκων εξομάλυνσης,  
με άνοιγμα καρέ 4x4mm
Δίχτυ από i rglass για τον καθολικό οπλισμό τσιμεντοειδών στεγανωτικών 
επιστρώσεων και ρητινούχων στόκων εξομάλυνσης τσιμεντοσανίδων, με άνοιγμα 
καρέ 4 4mm και βάρος 90gr/m2.
Διακρίνεται για την αντοχή του σε αλκαλικό περιβάλλον. Παρέχει σημαντική ενί-
σχυση και προστασία από την εμφάνιση (δημιουργία) τριχοειδών ρηγματώσεων 
λόγω θερμοκρασιακών μεταβολών. 
Γεφυρώνει και ενισχύει τσιμεντοειδείς στεγανωτικές στρώσεις σε μπαλκόνια, 
ταράτσες, πισίνες, δεξαμενές και υδατόπυργους.  

ΡΟΛΟ
1mx50m
(ΥΑΛ90)

48    1,47 73,50

Συστήματα Θερμοστεγάνωσης Ταρατσών

KAT ΓΟΡΙΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ: Α

KAT ΓΟΡΙΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ: Ε

DUROSTICK No39
Ελαστομερές στεγανωτικό ταρατσών
Ακρυλικό, ελαστομερές στεγανωτικό ταρατσών, υψηλής πρόσφυσης και ελα-
στικότητας, με αντοχή στις θερμοκρασιακές μεταβολές και τις βροχοπτώσεις. 
Η λευκότητά του ελαττώνει αισθητά την απορρόφηση θερμότητας από την ταρά-
τσα. Για μακροχρόνια αντοχή, συνιστάται αντί για αστάρωμα με το ίδιο το υλικό 
αραιωμένο με νερό, να γίνει προεπάλειψη με ΑΣΤΑΡΙ ΔΙΑΛΥΤΟΥ της DUROSTICK, 
σφραγίζοντας σε βάθος πιθανές τριχοειδείς ρωγμές, καθώς και τα πορώδη 
σημεία της επιφάνειας της ταράτσας. Δύο επιστρώσεις σταυρωτά με Νο39 είναι 
αρκετές για πλήρη και μακροχρόνια στεγανοποίηση.
Κατατάσσεται ως προστατευτικό επιφανειών σκυροδέματος κατά ΕΝ 1504-2.
Κατανάλωση: 1,0-1,5kg/m2 σε δύο στρώσεις, ανάλογα με το υπόστρωμα.

(*) SRI: 102  /  SR: 82%  /  e: 0,83
(*) Οι µετρήσεις αφορούν το λευκό στεγανωτικό

ΛΕΥΚΟ
1kg

(ΣΒ1001)
12 - 5,90 5,90

ΛΕΥΚΟ
5kg

(ΣΒ1005)
- 100 4,40 22,00

ΛΕΥΚΟ
15kg

(ΣΒ1015)
- 48 4,00 60,00

ΚΕΡΑΜΙΔΙ
1kg

(ΣΒΚΕ01)
12 - 5,90 5,90

ΚΕΡΑΜΙΔΙ
5kg

(ΣΒΚΕ05)
- 100 4,40 22,00

ΚΕΡΑΜΙΔΙ 
15kg

(ΣΒΚΕ15)
- 48 4,00 60,00

Ιδανική σχέση
• • • • •  - • • • • • • • • •

DUROSTICK No39
Ελαστομερές στεγανωτικό ταρατσών
Ακρυλικό, ελαστομερές στεγανωτικό ταρατσών, υψηλής πρόσφυσης και ελα
στικότητας, με αντοχή στις θερμοκρασιακές μεταβολές και τις βροχοπτώσεις.
Η λευκότητά του ελαττώνει αισθητά την απορρόφηση θερμότητας από την ταρά
τσα. Για μακροχρόνια αντοχή, συνιστάται αντί για αστάρωμα με το ίδιο το υλικό 
αραιωμένο με νερό, να γίνει προεπάλειψη με ΑΣΤΑΡΙ ΔΙΑΛΥΤΟΥ της DUROSTICK, 
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ΠΡΟΪΟΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
(Κωδικός)

ΤΕΜ./
Ε. ΠΑΛ.

€/kg €/ΣΥΣΚ.

DUROSTICK DS-220
Ελαστομερές στεγανωτικό ταρατσών (καουτσούκ) 
Επαλειφόμενο, ελαστομερές ακρυλικό καουτσούκ για ταράτσες με μακροχρόνια 
αντοχή. Δημιουργεί μία ενιαία, λευκή μεμβράνη προστασίας, χωρίς αρμούς και ενώ-
σεις, με άριστη πρόσφυση στο υπόστρωμα. Λόγω του υψηλού μέτρου ελαστικότη-
τάς του, μπορεί να απορροφήσει ακόμη και πολύ έντονες συστολοδιαστολές, χω-
ρίς πρόσθετο οπλισμό. Προστατεύει τις επιφάνειες από την υγρασία που προσβάλ-
λει τον οπλισμό του σκυροδέματος. Διακρίνεται για την εξαιρετική αντίσταση στις 
ακραίες καιρικές συνθήκες, διατηρώντας τις ιδιότητές του σε θερμοκρασίες από 
-30°C έως +90°C. Παρέχει τη δυνατότητα βατότητας χωρίς να κολλάει. Έχει με-
γάλη ικανότητα γεφύρωσης ρωγμών του υποστρώματος και ‘εμποδίζει’ την επανεμ-
φάνισή τους. Παρουσιάζει εξαιρετική αντοχή ακόμη και σε λιμνάζοντα νερά. Eπαλεί-
φεται εύκολα σε ταράτσες, στέγες που πρόκειται να επενδυθούν με κεραμίδια, γω-
νίες, ακμές, ενώσεις με ταρατσομόλυβδα, μπαλκόνια, ζαρντινιέρες.
Κατατάσσεται ως προστατευτικό επιφανειών σκυροδέματος κατά ΕΝ 1504-2.
Χρώμα: λευκό.
Κατανάλωση: 1,0-1,5kg/m² σε δύο στρώσεις, ανάλογα με το υπόστρωμα.

SRI: 112 / SR: 89% / e: 0,83

5kg
(ΣΒ22005)

100 5,00 25,00

15kg
(ΣΒ22015)

48 4,62 69,30

25kg
(ΣΒ22025)

24 4,40 110,00

9.  Θερμοστεγάνωση δώματος

9.6  Eναλλακτικές επιλογές στεγάνωσης τελικής επιφάνειας δώματος

Συστήματα Θερμοστεγάνωσης Ταρατσών

KAT ΓΟΡΙΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ: Ε

ΠΡΟΪΟΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
(Κωδικός)

ΤΕΜ./
ΚΙΒ.

ΤΕΜ./
Ε. ΠΑΛ.

€/lt, 
kg

€/ΣΥΣΚ.

HYDROSTOP-PU
Πολυουρεθανικό στεγανωτικό ταρατσών
Επαλειφόμενο, ελαστομερές στεγανοποιητικό υλικό με βάση πολυουρεθανικές και 
ακρυλικές ρητίνες νερού. Σχηματίζει μία αδιαπέραστη από το νερό μεμβράνη προστα-
σίας, χωρίς αρμούς και ενώσεις, παρέχοντας εξαιρετική προστασία. Πιστοποιημένο 
από το Πανεπιστήμιο Αθηνών (Τμήμα Φυσικής Εφαρμογών), ως ‘ υχρό’ υλικό χαμη-
λής θερμικής αγωγιμότητας και υψηλής ανακλαστικότητας στο ορατό φάσμα 93%.  
Είναι κατάλληλο για τη στεγάνωση ταρατσών, στηθαίων, υδρορροών, γυψοσανίδων, 
τσιμεντοσανίδων, καθώς και για την επικάλυψη καλά αγκυρωμένων ασφαλτόπανων.
Δεν χρειάζεται ενίσχυση με πολυεστερικό οπλισμό.
Κατατάσσεται ως προστατευτικό επιφανειών σκυροδέματος κατά EN 1504-2.
Χρώμα: λευκό.
Κατανάλωση: • Ελάχιστη κατανάλωση 0,75l  έως 1,2l /m2 σε δύο στρώσεις, ανά-
λογα με το υπόστρωμα. • 1,2l  έως 1,5l /m2 σε τρεις στρώσεις, ανάλογα με το 
υπόστρωμα (μακροχρόνια προστασία).

SRI: 109 / SRvis: 93% / e: 0,79

750ml
(ΝΤΦΛΠO75)

12 - - 6,25

3lt
(ΝΤΦΛΠO04)

- 120 7,35 22,05

10lt
(ΝΤΦΛΠO15)

- 48 6,80 68,00

15lt
(ΝΤΦΛΠO16)

- 24 6,68 100,20

WATERPROOF 500 Στεγανωτικό ταρατσών  
2 συστατικών με βάση την πολυουρία
Επαλειφόμενο, ελαστομερές, πολυασπαρτικό στεγανωτικό αλειφατικής βάσης 
(ψυχρή πολυουρία), δύο συστατικών, νέας γενιάς. Δημιουργεί μία ενιαία μεμβρά-
νη προστασίας υψηλών επιδόσεων, με ισχυρή πρόσφυση σε σταθερές τσιμεντοει-
δείς επιφάνειες. Έχει μακροχρόνια αντοχή στην U  ακτινοβολία και τα λιμνάζοντα 
νερά. Διακρίνεται για την εξαιρετική του αντοχή σε μηχανικές και χημικές κατα-
πονήσεις, καθώς και τη  μηδενική του απορρόφηση σε νερό. Είναι κατάλληλο για τη 
στεγάνωση και μακροχρόνια προστασία εκτεθειμένων ταρατσών, στηθαίων, ασφαλ-
τικών μεμβρανών, μεταλλικών στεγών και ακρυλικών και πολυουρεθανικών στεγα-
νωτικών καλά αγκυρωμένων. Πιστοποιημένο ως ‘ υχρό’ υλικό υψηλής ανακλαστι-
κότητας και λευ κότητας από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (Τμήμα Μηχανικών 
Με ταλλείων-Μεταλλουργών). Χρώμα: λευκό.
Κατατάσσεται ως προστατευτικό επιφανειών σκυροδέματος κατά EN 1504-2. 
Κατανάλωση: • 1,0kg-1,2kg/m2 σε δύο στρώσεις, ανάλογα με το υπόστρωμα
• 1,5kg-1,8kg/m2 σε τρεις στρώσεις, ανάλογα με το υπόστρωμα (μακροχρόνια προστασία).

SRI: 114 / SR: 90% / e: 0,88

4kg
(Α+Β) 

(2,86kg+1,14kg)  
(ΝΤΓΑΠ50004)

- - 15,30 61,20
 

20kg
(Α+Β) 

(14,3kg+5,7kg)   
(ΝΤΓΑΠ50020)

- - 13,00 260,00
 

WATERPROOF 500 
2 συστατικών με βάση την πολυουρία
Επαλειφόμενο, ελαστομερές, πολυασπαρτικό στεγανωτικό αλειφατικής βάσης 
(ψυχρή πολυουρία), δύο συστατικών, νέας γενιάς. Δημιουργεί μία ενιαία μεμβρά
νη προστασίας υψηλών επιδόσεων, με ισχυρή πρόσφυση σε σταθερές τσιμεντοει
δείς επιφάνειες. Έχει μακροχρόνια αντοχή στην U  ακτινοβολία και τα λιμνάζοντα 
νερά. Διακρίνεται για την εξαιρετική του αντοχή σε μηχανικές και χημικές κατα
πονήσεις, καθώς και τη 
στεγάνωση και μακροχρόνια προστασία εκτεθειμένων ταρατσών, στηθαίων, ασφαλ
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9.  Θερμοστεγάνωση δώματος

Συστήματα Θερμοστεγάνωσης Ταρατσών

ΠΙΝΑΚΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ   

ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕ XPS ETICS EMB 50mm (5cm) 
ΕΞΗΛΑΣΜΕΝΗ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗ, ULTRACOLL THERMO & HYDROSTOP-PU

ΥΛΙΚΟ ΜΕΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ/m2 ΣΤΡΩΣΕΙΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ* (€/m2)

AQUAFIX
Μικρομοριακός ακρυλικός σταθεροποιητής  

υδατικής διασποράς
0,08l 1 0,28

D-1
Επαλειφόμενο κονίαμα στεγανοποίησης 

+
D-20

Ακρυλικό γαλάκτωμα ενίσχυσης κονιαμάτων  
(1l  ανά 25kg D-1)

2,2kg

2

2,07

0,08kg 0,23

ULTRACOLL THERMO
Ινοπλισμένη κόλλα θερμομονωτικών πλακών  

(για την επικόλλησή τους)
8kg 1 5,12

XPS ETICS EMB
Εξηλασμένη πολυστερίνη 50mm, χωρίς επιδερμίδα,    

διαστάσεων 125 60cm
1m2 11,84

ULTRACOLL THERMO
Ινοπλισμένη κόλλα θερμομονωτικών πλακών  

(για την κάλυψη του υαλοπλέγματος)
5kg 1 3,20

DS-4160
Υαλόπλεγμα οπλισμού θερμοπροσόψεων,  

με άνοιγμα καρέ 4 4mm και βάρος 160gr/m2 
(για εγκιβωτισμό στην ULTRACOLL T ERMO)

1,1m2 1,52

HYDROSTOP-PU
Πολυουρεθανικό στεγανωτικό ταρατσών

1,2l 2 8,02

ΣΥΝΟΛΟ 32,28€/m2

* ροτεινόμενη τιμή. Δεν συμπεριλαμβάνεται Φ. .Α.

Οι καταναλώσεις που αναγράφονται παραπάνω είναι ενδεικτικές και εξαρτώνται από τη μέθοδο εφαρμογής,  
το είδος, την επιπεδότητα και την απορροφητικότητα του υποστρώματος, καθώς και από τα εργαλεία εφαρμογής.

Η κατανάλωση κόλλας επικόλλησης του θερμομονωτικού υλικού υπολογίστηκε θεωρώντας μέση αδρότητα υποστρώματος 0,5 εκατοστά.

Στο παραπάνω κόστος πρέπει να συνυπολογιστεί και το κόστος των εργατικών εφαρμογής.

9.7 Ενδεικτικά παραδείγματα προτεινόμενης τιμής υλικών συστήματος (€/m2)

+
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9.  Θερμοστεγάνωση δώματος

9.7 Ενδεικτικά παραδείγματα προτεινόμενης τιμής υλικών συστήματος (€/m2)

Συστήματα Θερμοστεγάνωσης Ταρατσών

ΠΙΝΑΚΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ   

ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕ XPS ETICS EMB 50mm (5cm) 
ΕΞΗΛΑΣΜΕΝΗ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗ, ROMIX THERMO & DS-220

ΥΛΙΚΟ ΜΕΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ/m2 ΣΤΡΩΣΕΙΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ* (€/m2)

AQUAFIX
Μικρομοριακός ακρυλικός σταθεροποιητής  

υδατικής διασποράς
0,08l 1 0,28

D-1 FLEX
Εύκαμπτο, ινοπλισμένο, επαλειφόμενο  
στεγανωτικό κονίαμα ενός συστατικού

2,2kg 2 5,24

ROMIX THERMO
Ινοπλισμένη κόλλα θερμομονωτικών πλακών  

(για την επικόλλησή τους)
8kg 1 4,08

XPS ETICS EMB
Εξηλασμένη πολυστερίνη 50mm, χωρίς επιδερμίδα,    

διαστάσεων 125 60cm
ή

XPS R&F (ROOF & FLOOR) 50mm

1m2 11,84

ROMIX THERMO
Ινοπλισμένη κόλλα θερμομονωτικών πλακών  

(για την κάλυψη του υαλοπλέγματος)
5kg 1 2,55

DS-4160
Υαλόπλεγμα οπλισμού θερμοπροσόψεων,  

με άνοιγμα καρέ 4 4mm και βάρος 160gr/m2 

(για εγκιβωτισμό στη ROMIX T ERMO)

1,1m2 1,52

DS-220
Ελαστομερές στεγανωτικό ακρυλικό καουτσούκ 

υδατικής διασποράς
1,2kg 2 5,28

ΣΥΝΟΛΟ 30,79€/m2

* ροτεινόμενη τιμή. Δεν συμπεριλαμβάνεται Φ. .Α.

Οι καταναλώσεις που αναγράφονται παραπάνω είναι ενδεικτικές και εξαρτώνται από τη μέθοδο εφαρμογής,  
το είδος, την επιπεδότητα και την απορροφητικότητα του υποστρώματος, καθώς και από τα εργαλεία εφαρμογής.

Η κατανάλωση κόλλας επικόλλησης του θερμομονωτικού υλικού υπολογίστηκε θεωρώντας μέση αδρότητα υποστρώματος 0,5 εκατοστά.

Στο παραπάνω κόστος πρέπει να συνυπολογιστεί και το κόστος των εργατικών εφαρμογής.
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Οι µετρήσεις για το WATERPROOF 500 πραγµατοποιήθηκαν 

από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Τµήµα Μηχανικών 

Μεταλλείων-Μεταλλουργών, Εργαστήριο Μεταλλουργίας.

Πιστοποιήσεις 
‘Ψυχρών’ Υλικών
Tα πιστοποιητικά εκδόθηκαν από το Πανεπιστήµιο Αθηνών. 

Οι µετρήσεις πραγµατοποιήθηκαν στα εργαστήρια της οµάδας

Μελετών Κτιριακού Περιβάλλοντος του τµήµατος Φυσικής.
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'Ψυχρά' υλικά & χρώµατα 
             της DUROSTICK 
Η DUROSTICK έχει να παρουσιάσει σειρά πιστοποιημένων ψυχρών υλικών και χρωμάτων, 
τα οποία μπορούν να εφαρμόζονται είτε μόνα τους είτε ως μέρη των συστημάτων θερμομό-
νωσης & θερμοστεγάνωσης της εταιρείας.  

Η DUROSTICK έχει να παρουσιάσει σειρά πιστοποιημένων ψυχρών υλικών και χρωμάτων, 

Ελαστομερές, στεγανωτικό  
και θερμοπροστατευτικό χρώμα 
κορυφαίας ποιότητας για εξωτερικές 
τοιχοποιίες. 
Έχει όλες τις ιδιότητες ενός κορυ-
φαίου ακρυλικού χρώματος.
Το εύρος θερμοκρασιών στο οποίο 
διατηρεί την ελαστικότητά του 
κυμαίνεται από τους -20°C έως τους 
+80°C, ενώ παράλληλα παρουσιάζει 
εκπληκτική αντοχή στις απότομες 
μεταβολές της θερμοκρασίας.

Ακρυλικό χρώμα υδατικής διασπο-
ράς, κατάλληλο για εσωτερική, αλλά 
κυρίως για εξωτερική χρήση. Διακρί-
νεται για την εξαιρετική του αντοχή 
στους ατμοσφαιρικούς ρύπους και  
τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες. 
Παρέχει υψηλή πρόσφυση, καλυπτι-
κότητα και λευκότητα που διαρκεί, 
ενώ δεν σαπωνοποιείται. ‘Επιτρέπει’ 
τη διαπνοή στην επιφάνεια όπου 
εφαρμόζεται, δίνοντας τη δυνατότη-
τα στους υδρατμούς να διαφεύγουν.

Ακρυλικό χρώμα κορυφαίας 
 ποιότητας, ανθεκτικό στην υγρασία, 
τον παγετό, τον ήλιο, τα καυσαέρια 
και τα αλκάλια. 
‘Επιτρέπει’ τη διαπνοή της επιφά-
νειας, δίνοντας τη δυνατότητα 
στους υδρατμούς να διαφεύγουν. 
Δημιουργεί φράγμα ενανθράκωσης 
στο εμφανές σκυρόδεμα και  
δεν σαπωνοποιείται.
Παρέχει μοναδική καλυπτικότητα, 
λευκότητα, δουλεύεται εύκολα 
και δεν γαλακτωματοποιείται. 

Επαλειφόμενο ελαστομερές 
στεγανοποιητικό υλικό με βάση 
πολυουρεθανικές και ακρυλικές 
ρητίνες νερού. 
Σχηματίζει μία αδιαπέραστη από  
το νερό μεμβράνη, χωρίς αρμούς  
και ενώσεις, παρέχοντας εξαιρετική 
και μακροχρόνια προστασία.
Κατατάσσεται ως προστατευτικό 
επιφανειών σκυροδέματος  
κατά EN 1504-2.

Υψηλής ποιότητας Ακρυλικό - Πο-
λυουρεθανικό χρώμα νέας τεχνολο-
γίας. Είναι ιδανικό για κάθε είδους 
εξωτερική ή εσωτερική επιφάνεια 
από μπετόν, σοβά, τσιμεντοσανίδα, 
γυψοσανίδα, σε επιφάνειες που υπό-
κεινται σε συχνό καθαρισμό, καθώς 
έχει υψηλή αντοχή στο πλύσιμο 
(δεκαπλάσια από τα συνήθη ακρυ-
λικά χρώματα), χωρίς να γαλακτω-
ματοποιείται. Διασφαλίζει μοναδική 
αντοχή σε κτίσματα σε παραθα-
λάσσιες και ορεινές περιοχές.

THERMOELASTIC
COLOUR 

Θερμοκεραμικό  
ενεργειακό χρώμα

ΑΚΡΥΛΙΚΟ 100%
Χρώμα υψηλών  

απαιτήσεων

10 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ
100% Ακρυλικό χρώμα

ΗYDROSTOP-PU 
Πολυουρεθανικό  

στεγανωτικό ταρατσών

DUROPAINT-PU
Υβριδικό, Ακρυλικό - 

Πολυουρεθανικό χρώμα

Εύκαμπτο, επαλειφόμενο, λευκό 
κονίαμα. Αναμειγνύεται μόνο με 
νερό, παρέχοντας μακροχρόνια 
στεγανοποίηση. Είναι διαπερατό 
στους υδρατμούς χωρίς να είναι υδα-
τοπερατό, διασφαλίζοντας σταθερό 
συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας 
(λ) της μόνωσης της ταράτσας. 
Κατατάσσεται ως προστατευτικό 
επιφανειών σκυροδέματος  
κατά EN 1504-2.

ΗYDROSTOP ROOF 
Εύκαμπτο, λευκό, τσιμεντοειδές 

στεγανωτικό ταρατσών 
ενός συστατικού

Ακρυλικό, ελαστομερές στεγανωτικό 
ταρατσών, υψηλής πρόσφυσης,  
χωρίς διαλύτες. Δημιουργεί μία 
ενιαία, αδιαπέραστη από το νερό 
μεμβράνη, χωρίς αρμούς και  
ενώσεις, με μακροχρόνια αντοχή 
στις καιρικές συνθήκες. 
Καλύπτει τέλεια τριχοειδείς ρωγμές 
και μικρορωγμές και δεν επιτρέπει, 
σε πιθανές μελλοντικές συστο-
λοδιαστολές, να δημιουργήσουν 
προβλήματα υγρασίας.
Κατατάσσεται ως προστατευτικό 
επιφανειών σκυροδέματος  
κατά EN 1504-2.

No39 
Eλαστομερές στεγανωτικό 

ταρατσών

Επαλειφόμενο ελαστομερές ακρυ-
λικό καουτσούκ για ταράτσες με 
αυξημένες απαιτήσεις στεγανότη-
τας. Δημιουργεί μία ενιαία, λευκή 
μεμβράνη προστασίας, χωρίς αρμούς 
και ενώσεις, με άριστη πρόσφυση 
στο υπόστρωμα. Μπορεί να απορ-
ροφήσει ακόμη και πολύ έντονες 
συστολοδιαστολές χωρίς πρόσθετο 
οπλισμό. Προστατεύει τις επιφάνειες 
από την υγρασία που προσβάλλει 
τον οπλισμό του σκυροδέματος.
Κατατάσσεται ως προστατευτικό 
επιφανειών σκυροδέματος  
κατά EN 1504-2.

DS-220 
Eλαστομερές στεγανωτικό 

ταρατσών (καουτσούκ)
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Γιατί με την DUROSTICK

Γιατί οι συνεργάτες μας παίζουν κρίσιμο ρόλο στην προσπάθειά μας να έχουμε ευχαριστημένους 
 καταναλωτές και για τον λόγο αυτό είμαστε βαθιά αφοσιωμένοι στην επιτυχία τους. Γιατί είμαστε αυστηρά 
προσηλωμένοι στη συνεχή ενημέρωση και ικανοποίηση των καταναλωτών των προϊόντων μας που  διατίθενται 
δια μέσω των επιχειρήσεών σας. 
Γιατί αποδεικνύουμε καθημερινά μέσα από τη συνεργασία μας ότι, όταν ακολουθούμε συγκεκριμένους 
 τρόπους συνεργασίας, εσείς θα μπορείτε να διαθέτετε τα αναγνωρισμένα προϊόντα Durostick με εξαιρετικά 
 συμφέροντα για εσάς τρόπο.
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Γιατί λόγω του ιδιόκτητου στόλου αυτοκινήτων 
μας και της μεγάλης μεταφορικής δυνατότητας που  
διαθέτουμε, παραδίδουμε τα εμπορεύματα άμεσα και γρή-
γορα ώστε να διευκολύνουμε το έργο σας.

Γιατί έχουμε ξεκάθαρες θέσεις όσον αφορά στο 
εμπορικό μέρος της σχέσης μας. Η εμπορική μας πολιτι-
κή (που βρίσκεται στη διάθεσή σας), αποτελεί το υλικό 
με το οποίο χτίζουμε από κοινού μια ισότιμη και ξεκάθα-
ρη σχέση συνεργασίας έτσι όπως αρμόζει σε σωστούς 
επαγγελματίες. 

Γιατί είμαστε καθημερινά μαζί σας, σε κάθε ση-
μείο πώλησης, με μεγάλη ποικιλία προωθητικών εργα-
λείων (stands προβολής, TV, αφίσες, καρτολίνες, καθώς 
και διαφόρων τύπων και ειδών σημάνσεις, εσωτερικά και 
εξωτε ρικά του καταστήματός σας), όπως επίσης και με επί  
τόπου προωθητικές ενέργειες που αυξάνουν την επισκε-
ψι μότητα των καταστημάτων σας και οδηγούν τους  
πελάτες σας στις κατάλληλες λύσεις.
Επιπλέον, έχουμε δυναμική παρουσία στο YouTube, το 
πιο δημοφιλές Κοινωνικό μέσο αναπαραγωγής, κοινο-
ποίησης και αποθήκευσης ψηφιακών βίντεο. 
Ανανεώνουμε και ενδυναμώνουμε την παρουσία μας, μέ-
σα από το κανάλι της εταιρείας, για να παρέχουμε σε εσάς 
και τους πελάτες σας έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση για 
υφιστάμενα, αλλά και νέα προϊόντα. 
Προτρέψτε τους πελάτες σας να παρακολουθήσουν τα 
βίντεο που ανεβάζουμε και να κάνουν εγγραφή στο κα-
νάλι μας.

Γιατί είμαστε προσηλωμένοι στη δημιουργία λύσεων 
για τους πελάτες σας, σε κάθε μικρό ή μεγάλο πρόβλημά τους. 

Γιατί διαθέτουμε σε εσάς μια μεγάλη γκάμα πιστο-
ποιημένων προϊόντων εξαιρετικής ποιότητας που  καλύπτουν 
όλο το φάσμα της νέας οικοδομής, της συντήρησης, της επι-
σκευής, της φροντίδας, της ανακαίνισης και της διακόσμησης. 

Γιατί όλοι εμείς που εμπλεκόμαστε στη δουλειά 
 αυτή είμαστε έμπειροι, δημιουργικοί και γνωρίζουμε  
πώς να  ξεκινούμε -και το κυριότερο- πώς να  διατηρούμε 
συνεργασίες που αντέχουν στον χρόνο και τις όποιες αντι-
ξοότητες που αναπόφευκτα προκύπτουν στην πορεία. 

Γιατί είμαστε μια μεγάλη, αμιγώς ελληνική  εταιρεία, 
αναγνωρίσιμη και αγαπητή από εκατομμύρια Έλληνες 
 καταναλωτές (επαγγελματίες & ιδιώτες).

Γιατί ενισχύουμε τη θετική προδιάθεση του κατανα-
λωτικού κοινού σε σχέση με το όνομα και τα προϊόντα μας, 
με άμεση διαφήμιση και προβολή σε ηλεκτρονικά και έντυ-
πα μέσα, στο ραδιόφωνο, την τηλεόραση, το διαδίκτυο, με 
δυναμική παρουσία σε κλαδικές και εμπορικές εκθέσεις, με 
καμπάνιες άμεσης προβολής, εντυποδιανομές, με τεχνικά 
σεμινάρια σε επαγγελματίες κ.ά. Αυτήν τη θετική προδιά-
θεση, είναι στο χέρι όλων μας να τη μετατρέψουμε σε έργο.
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Γιατί είμαστε προσηλωμένοι 
στη δημιουργία λύσεων για τους πελάτες σας,

σε κάθε μικρό ή μεγάλο πρόβλημά τους. 
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Γιατί πριν μεγαλώσουμε υπήρξαμε μικροί!
 Έτσι έχουμε μάθει να δίνουμε τεράστια σημασία στην 
 ανθρώπινη διάσταση της κάθε επιχειρηματικής μας σχέ-
σης. Και μας αρέσει πολύ να το κάνουμε αυτό!

Γιατί δεν μένουμε θεατές σε όσα κοσμογονικά συμ-
βαίνουν γύρω μας. Αγωνιζόμαστε, σχεδιάζουμε, προσαρμό-
ζουμε, αναπτυσσόμαστε και εξελισσόμαστε ΜΑΖΙ ΣΑΣ!!!

Γιατί την επόμενη ημέρα –όποια και αν είναι  αυτή– 
θα είμαστε εδώ!

Γιατί μετά από τόσα χρόνια συνεργασίας, πολλά ή λι-
γότερα, σας θεωρούμε δικούς μας ανθρώπους.  Ανθρώπους 
πρώτα και κύρια. Άξιους σεβασμού συνεργάτες! 
Συνοδοιπόρους!

H DUROSTICK δίνει μεγάλη σημασία 
στους άξιους ανθρώπους. 

Στους συνεργάτες της, ιδιοκτήτες και προσωπικό  
των  καταστημάτων τους. Στο προσωπικό της, που με τα χρόνια, 

αρκετοί και αρκετές έχουν συνδέσει την επαγγελματική τους ζωή  
με την εταιρεία αλλά και κάποιοι με όλους εσάς με τους οποίους  

έρχονται σε επαφή άμεσα στα καταστήματά σας. 
Έχουμε αρκετές κοινές εμπειρίες. 

Έχουμε πράγματα να πούμε και να μοιραστούμε. 
Έχουμε παρελθόν, παρόν και μέλλον! 

χουμε το αύριο μπροστά μας,  
για να το παλέψουμε και να το κερδίσουμε. για να το παλέψουμε και να το κερδίσουμε. 

τσι απλά και ανθρώπινα
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Μηνύματα λοιπόν
με εικόνες, με λέξεις,
με φωτογραφίες, με ideo!

Σε αφίσες, σε καρτολίνες, σε σημαίες, σε εξωτερικές και εσωτε-
ρικές σημάνσεις, σε έντυπα, σε χρωματολόγια, σε κινηματογρα-
φημένες εφαρμογές βήμα-βήμα, σε i  στο Y T , σε εφαρ-
μοσμένα δείγματα προϊόντων.

Ελκυστικά και καλαίσθητα διαφημιστικά μηνύματα σε ψηφιακή μορ-
φή σε δέκτες τηλεόρασης μέσα στο κατάστημα, στις βιτρίνες του, 
στο σημείο συγκέντρωσης των επισκεπτών του! Μηνύματα που 
ενημερώνουν, πληροφορούν, παροτρύνουν, παρακινούν. 
Μηνύματα που υπενθυμίζουν ανάγκες και προτείνουν λύσεις και 
υλικά για την κάλυψή τους! 

Με τη δική σας συμβολή και ενεργή συμμετοχή, φέρνουμε τους 
επαγγελματίες τεχνίτες, εργολάβους, μηχανικούς κοντά στα 
προϊόντα και τις λύσεις που αυτά παρέχουν. Τους μιλάμε για έξυ-
πνες λύσεις και πρακτικές, τους παρουσιάζουμε νέα και καινοτό-
μα προϊόντα, τους δείχνουμε το πραγματικό ενδιαφέρον μας για 
να έχουν σωστά αμειβόμενη δουλειά-κατά συνέπεια-και εμείς και 
εσείς να έχουμε δουλειά!

Αξιοποιούμε αυτά που έχουμε μάθει όλα αυτά τα χρόνια που εί-
μαστε στην αγορά, τη γνώση και την εμπειρία μας! Δεν σταματά-
με ούτε μια στιγμή. άχνουμε, ανακαλύπτουμε, μαθαίνουμε, δημι-
ουργούμε, δοκιμάζουμε, παίρνουμε το ρίσκο! Για νέα προϊόντα και 
λύσεις, για έξυπνους, δοκιμασμένους στη δική μας αγορά ή οπου-
δήποτε αλλού, αποτελεσματικούς τρόπους προβολής, προώθη-
σης, διαφήμισης! Διεκδικούμε τη θέση μας και αυτή των συνερ-
γατών μας με αξιώσεις για κατοχή, διατήρηση και διεύρυνση των 
ανταγωνιστικών μας πλεονεκτημάτων.  

Πληροφορούμε και εκπαιδεύουμε τους συνεργάτες μας στη σω-
στή διαχείριση των προωθητικών και στην άντληση από αυτά των 
καλύτερων δυνατών αποτελεσμάτων. Τους τονίζουμε ότι η δική 
τους άμεση εμπλοκή και συμμετοχή στις όποιες ενέργειες, πολ-
λαπλασιάζει την επίδρασή τους στον καταναλωτή και αυξάνει τις 
πωλήσεις των προϊόντων. 
Τα προωθητικά για να λειτουργούν σωστά θα πρέπει να βρίσκονται 
σε σημείο που να είναι προσβάσιμο, θα πρέπει να είναι σε άριστη 
τεχνική και οπτική κατάσταση, να είναι καθαρά και φροντισμένα. 

Αν υπάρχει η δυνατότητα καλό είναι να βρίσκονται κοντά στα προ-
ϊόντα που προωθούν.  

Επενδύουμε πολλά σε χρόνο, σε χρήμα, σε ανθρώπους! 
Προσδοκούμε ακόμη περισσότερα και αυτή μας η προσδοκία μπο-
ρεί να γίνει πραγματικότητα μόνο μαζί σας!
Το όφελος αμοιβαίο, χωρίς καμιά αμφιβολία. 
Εκτός από την εξυπηρέτηση της ζήτησης, σήμερα είναι αναγκαίο 
να κάνουμε, επίσης, τα πάντα για να τη δημιουργούμε, να την 
εξαργυρώνουμε και να τη μετατρέπουμε σε πωλήσεις και τζίρο.   
Τα τελευταία χρόνια αρκετοί έχουν κινηθεί με αξιόλογη επιτυχία 
στην κατεύθυνση αυτή. Κάποιοι έχουν καθυστερήσει λίγο αλλά σί-
γουρα όλοι μας έχουμε διακρίνει την ανάγκη να κάνουμε κάτι. Κά-
τι διαφορετικό από αυτά που κάναμε τα χρόνια της ευημερίας. Για 
να συνεχίσει η ευημερία να είναι μαζί μας και όχι με τους ανταγω-
νιστές μας. Αν και η νέα οικοδομή  μας τελείωσε για την ώρα, ας 
μην τελειώσουμε κι εμείς πριν την ώρα μας! Ας είμαστε αισιόδοξοι.

Στην Ελλάδα βρίσκονται κατασκευασμένα πάνω από 7,5 εκατομ-
μύρια κτίρια κάθε είδους. Αναφορικά με τις κατοικίες, σε ιδιόκτη-
τη (κατοικία) ζουν 7 στους 10 συμπολίτες μας. Κατοικίες με ανά-
γκες για συντήρηση, επισκευή, ανακαίνιση, φροντίδα. Με ανάγκες 
που εμείς είμαστε εδώ για να τις καλύψουμε όπως κανένας άλλος. 
Αρκετοί συνάνθρωποί μας, σήμερα που μιλάμε, δεν είναι σε θέση 
να καλύψουν τις ανάγκες τους. Το γνωρίζουμε αυτό. πως επίσης 
γνωρίζουμε ότι αρκετοί άλλοι είναι! Ας τους εντοπίσουμε λοιπόν 
και ας τους εξυπηρετήσουμε. 

Σήμερα οφείλουμε να κάνουμε πολύ περισσότερα. 
Μιλήστε μαζί μας!
 
Υποστηρίζουμε χωρίς συμβιβασμούς, με κάθε τρόπο, τον Έλληνα 
έμπορο. Είμαστε αποδεδειγμένα με το μέρος του. 

Μαζί πηγαίνουμε μπροστά!
Τμήμα Mark ing DUROSTICK

Προβολή, προώθηση και αλήθειες που πρέπει να ακούσει κανείς
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Πληροφορούμε και εκπαιδεύουμε τους συνεργάτες μας στη σω-
στή διαχείριση των προωθητικών και στην άντληση από αυτά των 
καλύτερων δυνατών αποτελεσμάτων. Τους τονίζουμε ότι η δική 
τους άμεση εμπλοκή και συμμετοχή στις όποιες ενέργειες, πολ-
λαπλασιάζει την επίδρασή τους στον καταναλωτή και αυξάνει τις 

Τα προωθητικά για να λειτουργούν σωστά θα πρέπει να βρίσκονται 
σε σημείο που να είναι προσβάσιμο, θα πρέπει να είναι σε άριστη 
τεχνική και οπτική κατάσταση, να είναι καθαρά και φροντισμένα. 

Τμήμα Mark ing DUROSTICK
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Η έλξη που ασκεί ο τηλεοπτικός δέκτης και τα μηνύματα που 
αυτός εκπέμπει αλλά και η επίδραση και η αποδοχή τους από 
τους καταναλωτές είναι μια αδιαμφισβήτητη αλήθεια.

Αξιοποιούμε τη δυναμική της τηλεόρασης εντάσσοντάς 
την ως μέσο προβολής και προώθησης προϊόντων στο 
κατάστημα.

Δημιουργούμε και εκπέμπουμε ελκυστικά και καλο-
δουλεμένα διαφημιστικά μηνύματα, τοποθετούμε τη 

συσκευή σε σημείο που να τη βλέπουν ΟΛΟΙ οι επισκέ-
πτες του καταστήματος και παράλληλα να είναι κοντά 
σε εμάς, ώστε να είμαστε πάντα σε θέση να ενισχύσου-
με περαιτέρω το ενδιαφέρον τους, αλλά και να λύσουμε 
τις όποιες απορίες, επιφυλάξεις, ανησυχίες.

Tοποθετούμε τα stands Μαστορέματα  και Καθαριστικά  
και παρουσιάζουμε σχετικά με τα προϊόντα μηνύματα.

Είμαστε δίπλα τους για άμεση πώληση των προϊόντων 
που φιλοξενούνται σε αυτά.

Επικοινωνήστε αποτελεσματικά
& διευκολύνετε τη διάθεση των προϊόντων από το κατάστημά σας

Η δύναμη του μέσου που λέγεται        τηλεόραση
τώρα αποκλειστικά στη διάθεση         του σημείου λιανικής πώλησης ! 
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Εκθέτουμε  τον επισκέπτη σε δεκάδες διαφορετικά προω-
θητικά μηνύματα, στον χρόνο που αυτός θα μείνει στο κα-
τάστημα κατά την επίσκεψή του. 

Προκαλούμε τη ζήτηση παρουσιάζοντας και αναδεικνύο-
ντας τις ανάγκες, δημιουργώντας άμεσες και ικανές συν-
δέσεις με προϊόντα που εμπορευόμαστε! 

Αξιοποιούμε το μέσο για να προβάλλουμε βίντεο με ολο-
κληρωμένες εφαρμογές προϊόντων και συστημάτων σε 
επαγγελματίες πελάτες, τεχνίτες, εργολάβους, μηχανι-
κούς, αλλά και σε ψαγμένους  ιδιώτες καταναλωτές. Εί-
μαστε εκεί για να μιλήσουμε μαζί τους, να εξετάσουμε από 
κοινού τη δυναμική ενός εκάστου προϊόντος ή συστήμα-
τος ως εργαλείου διεκδίκησης έργου σωστά και επικερ-
δώς αμειβόμενου. 

Τοποθετούμε την τηλεόραση εσωτερικά στη βιτρίνα του κα-
ταστήματος και κοντά σε αυτή, ώστε να μεταδίδει μηνύμα-
τα σε περαστικούς και επισκέπτες τόσο όταν το κατάστημα 
είναι ανοιχτό, αλλά και όταν είναι κλειστό.

Η δύναμη του μέσου που λέγεται        τηλεόραση
τώρα αποκλειστικά στη διάθεση         του σημείου λιανικής πώλησης ! 



232

∆ώστε στους πελάτες σας τις λύσεις  
και τα κατάλληλα υλικά για πλήθος τεχνικών 
εργασιών, απαραίτητα για κάθε επαγγελµατία  

του Κατασκευαστικού Κλάδου.

 ΑΝΑΖΗΤΟΥΝ ένα αντιρηγµατικό, 
ηχοµονωτικό, στεγανωτικό,  

συγκολλητικό υλικό  για τοίχους  
και δάπεδα που συνάµα  

να βελτιώνει και την ενεργειακή 
απόδοση του κτιρίου;  

 ΑΝΑΡΩΤΙΟΥΝΤΑΙ πόσο εύκολη ή δύσκολη 
υπόθεση είναι η εξωτερική θερµοµόνωση;  

dB Block, 6 µοναδικές ιδιότητες σε ένα καινοτόµο προϊόν.
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ από την DUROSTICK
• dB Block, ως υπόστρωµα επένδυσης πλακιδίων και πατητής τσιµεντοκονίας.

• dB Block, ως υπόστρωµα σε τοιχοποιία (εξωτερικά ή εσωτερικά).

• dB Block, ως υπόστρωµα στεγανωτικών σε ταράτσα.

Σε αυτά τα βίντεο παρουσιάζεται η εφαρµογή της Πολυχρηστικής πάστας dB Block 
ως υπόστρωµα των εν λόγω επιφανειών και τα πλεονεκτήµατα που προκύπτουν 
από τη χρήση της.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ από την DUROSTICK 
Εξωτερική Θερµοµόνωση Τοιχοποιίας.
Σε αυτό το βίντεο παρουσιάζεται το πιστοποιηµένο στην πρώτη κλά-
ση Ολοκληρωµένο Σύστηµα Εξωτερικής Θερµοµόνωσης Τοιχοποιίας 
THERMOSEAL της DUROSTICK και τα ενεργειακά -και όχι µόνο- 
οφέλη που απορρέουν από την εφαρµογή του.

Μείνετε ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΕΝΟΙ στο κανάλι µας στο YouTube.... ενηµερώστε τους ΠΕΛΑΤΕΣ σας!

... δυναµική παρουσία στο YouTube  
                             µε προβολή θεµατικών βίντεο... 



233

ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ τις κατηγορίες υλικών που  είναι 
κατάλληλες σε πλήθος ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ;  

ΘΕΛΟΥΝ να γνωρίζουν τα πάντα σχετικά  
µε τη στεγανοποίηση επιφανειών;  

Σκανάρετε... ...και παρακολουθείστε την πλούσια θεµατολογία 
από τις ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ από την DUROSTICK!

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ από την DUROSTICK
•  Στεγανοποίηση επιφανειών  
µε τσιµεντοειδή υλικά.

Σε αυτό το βίντεο παρουσιάζονται τα πιο συνηθισµένα 
υποστρώµατα που συναντά κανείς σε επιφάνειες και τα 
τσιµεντοειδή υλικά – λύσεις από την DUROSTICK για τη 
στεγανοποίησή τους.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ από την DUROSTICK
Επισκευές στοιχείων σκυροδέµατος.
Σε αυτό το βίντεο παρουσιάζονται τα πιο συνηθισµένα 
προβλήµατα που συναντά κανείς σε επιφάνειες σκυρο-
δέµατος και τα προϊόντα- λύσεις από την DUROSTICK 
για την επισκευή και αποκατάστασή τους.

•  Στεγανοποίηση ταρατσών. 
Σε αυτό το βίντεο παρουσιάζονται τα ακρυλικά, πολυ-
ουρεθανικά και µε βάση την πολυουρία σταγανωτικά 
ταρατσών της DUROSTICK για να επιλέξουν οι πελάτες 
σας, σύµφωνα µε τις ανάγκες τους, ανάλογα µε τη χρή-
ση που θα έχει η ταράτσα τους.

ΤΟΥΣ  ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΕΙ ένα ολοκληρωµένο σύστηµα  
εφαρµογής πατητής τσιµεντοκονίας;  

ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ µία εναλλακτική διακοσµητική 
πρόταση δαπέδων, σκαλοπατιών και τοίχων;  

Στο πλαίσιο των ∆ιαδικτυακών Τεχνικών 

Ενηµερώσεων µε τίτλο: «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ 

ΑΠΟ THN DUROSTICK», θα συνεχίσουµε την 

αναφορά µας στους στόκους σπατουλαρίσµα-

τος, τους σοβάδες και τις ρητίνες ενίσχυσης, 

τα αστάρια και τα χρώµατα της εταιρείας µας.

Μείνετε ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΕΝΟΙ στο κανάλι µας στο YouTube.... ενηµερώστε τους ΠΕΛΑΤΕΣ σας!

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ από την DUROSTICK
Χαλαζιακά  αδρανή QUARTZ DECO.
Σε αυτό το βίντεο παρουσιάζονται τα βήµατα εφαρ-
µογής των χαλαζιακών αδρανών... από την προε-
τοιµασία υποστρώµατος έως και τα βερνίκια προ-
στασίας τους!
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H  DUROSTICK έχει δημιουργήσει ειδικά προωθητικά  για το σύνολο των προϊόντων στεγάνωσης που διαθέτει. Μεταξύ αυτών και ρεα-

λιστικά εφαρμοσμένα δείγματα στεγάνωσης, καθώς και D D με βήμα-βήμα ζωντανές εφαρμογές, που αποδεικνύουν πέραν πάσης αμ-

φιβολίας ‘του λόγου το αληθές’ για τους ισχυρισμούς ποιότητας και αποτελεσματικότητας που τα συνοδεύουν.  

Σχεδιάστε μα ί με την DUROSTICK την καμπάνια προώθησης που ταιριά ει καλ τερα 
με το κατάστημά σας και την περιοχή σας  

στεγανωτικά

Τα Στεγανωτικά της DUROSTICK
Προϊόντα με τεράστια εμπορική δυναμική (δυνατότητα τζίρου), καλύπτουν 
αποτελεσματικά το σύνολο των αναγκών στεγανοποίησης και αδιαβροχοποίησης 
κατοικιών και κτιρίων. 

 

 Εφαρμόζεται εύκολα με ρολό, 
πινέλο, βούρτσα, πατρόγκα  
ή πιστόλι airless. 

 Καλύπτει μικρορωγμές και απο-
τρέπει την επανεμφάνισή τους. 

 Παρουσιάζει εξαιρετική αντίσταση 
στον πάγο, τα λιμνάζοντα νερά και 
την ηλιακή ακτινοβολία.

 Δεν παθαίνει κιμωλίαση από τη UV 
ακτινοβολία. 

 Αντιστέκεται στα διαβρωτικά αέ-
ρια της ατμόσφαιρας, στα χλωρί-
δια, καθώς και στο διοξείδιο του 
άνθρακα και στα οξείδια του θείου. 

 Είναι διαπερατό στους υδρατμούς.  

 Είναι βατό, χωρίς να κολλάει. 

 Δεν δημιουργεί φυσαλίδες. 

 Δεν σαπωνοποιείται. 

 Έχει εξαιρετική αντοχή στις ακραί-
ες καιρικές συνθήκες από -25 C 
έως και +80 C. 

 Η τελική επιφάνειά του εμποδίζει 
την εναπόθεση της λασποβροχής 
και άλλων ρύπων, διατηρώντας τη 
λευκότητά του και την ανακλαστι-
κότητά του σε βάθος χρόνου.

 Έχει εξαιρετική αντίσταση στη  
δημιουργία μούχλας και αλγών.  

∆ΕΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ 
ΜΕ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΟ ΟΠΛΙΣΜΟ 

Τα Στεγανωτικά της 
Προϊόντα με τεράστια εμπορική δυναμική (δυνατότητα τζίρου), καλύπτουν 
αποτελεσματικά το σύνολο των αναγκών 
κατοικιών και κτιρίων. 
αποτελεσματικά το σύνολο των αναγκών στεγανοποίησης και αδιαβροχοποίησης
Προϊόντα με τεράστια εμπορική δυναμική (δυνατότητα τζίρου), καλύπτουν 

στεγανοποίησης και αδιαβροχοποίησηςστεγανοποίησης και αδιαβροχοποίησης
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 Εφαρμόζεται εύκολα με ρολό,
πινέλο, βούρτσα, πατρόγκα 
ή πιστόλι airless. 

Καλύπτει μικρορωγμές και απο
τρέπει την επανεμφάνισή τους. 

Παρουσιάζει εξαιρετική αντίσταση 
στον πάγο, τα λιμνάζοντα νερά και 
την ηλιακή ακτινοβολία.

Δεν παθαίνει κιμωλίαση από τη UV 
ακτινοβολία. 

Αντιστέκεται στα διαβρωτικά αέ
ρια της ατμόσφαιρας, στα χλωρί
δια, καθώς και στο διοξείδιο του 
άνθρακα και στα οξείδια του θείου. 

Είναι διαπερατό στους υδρατμούς. 
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ΑΡΚΕΤΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΜΑΣ ΤΟ ΕΧΟΥΝ ΚΑΝΕΙ ΗΔΗ

ΜΕ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ!

Η χρήση επιλεγμένων προωθητικών και ο σωστός και κατάλληλος 
σχεδιασμός ενεργειών προώθησης, συμβάλλει στην αύξηση τζίρου.
Ο συγκεκριμένος τζίρος πραγματοποιείται από τα προϊόντα 
που προωθούνται δια μέσω των παραπάνω ενεργειών. 

Α’ όψη Β’ όψη

€/m2

∆ιατηρήστε  το  σπίτι  σας...
                                                σαν καινούργιο!

πριν µετά
Αποσάθρωση, 
αποφλοίωση 
& τριχοειδείς 

ρωγµές 
στο σοβά.

Προστασία 
του χρώµατος 
και του σοβά  από 
την υγρασία

Εύκαµπτο επαλειφόµενο κονίαµα 
στεγανοποίησης τοιχοποιίαςw
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                                                σαν καινούργιο!

2 ΜΟΝΟ 
µε
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 DUROSTICK έχει δημιουργήσει και σας διαθέτει πλήθος προωθητικών εργαλείων για το σύνολο των συγκολλητικών και των αρμόστο-

κών της, καθώς και προωθητικά που παρουσιάζουν ολοκληρωμένες λύσεις τοποθέτησης επενδύσεων.  

Σχεδιάστε μα ί με την DUROSTICK  την καμπάνια προώθησης που ταιριά ει καλ τερα 
με το κατάστημά σας και την περιοχή σας  

κόλλες πλακιδίων & αρµόστοκοι 

Οι Κόλλες και οι Αρμόστοκοι της DUROSTICK

Προϊόντα σήμα κατατεθέν  της DUROSTICK, με πολυετή παρουσία και αναγνώριση στην αγορά. Καταξιωμένα στη συνείδηση του 

επαγγελματικού κόσμου της οικοδομής, καλύπτουν άριστα ευρύ φάσμα εφαρμογών τοποθέτησης και αρμολόγησης των κεραμι-

κών και άλλου τύπου πλακιδίων, γρανιτών και μαρμάρων.

τοποθέτησης και αρμολόγησης των κεραμι

κών και άλλου τύπου πλακιδίων, γρανιτών και μαρμάρων.

με το κατάστημά σας και την περιοχή σας  



237

ΑΡΚΕΤΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΜΑΣ ΤΟ ΕΧΟΥΝ ΚΑΝΕΙ ΗΔΗ

ΜΕ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Η χρήση επιλεγμένων προωθητικών και ο σωστός και κατάλληλος 
σχεδιασμός ενεργειών προώθησης, συμβάλλει στην αύξηση τζίρου.
Ο συγκεκριμένος τζίρος πραγματοποιείται από τα προϊόντα 
που προωθούνται δια μέσω των παραπάνω ενεργειών. 
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Κάθε επισκευή, για αρκετά χρόνια, γινόταν µε παραδοσιακά 
προϊόντα. Από τότε, η εξέλιξη της χηµικής τεχνολογίας των 
κονιαµάτων έχει οδηγήσει στην παραγωγή προϊόντων µε 
σπουδαία τεχνικά χαρακτηριστικά και υψηλές προδιαγραφές. 
Οι επισκευές είναι απαραίτητο να γίνονται τόσο για λόγους αι-
σθητικής αρτιότητας των επιχρισµάτων που καλύπτουν µία 
κτιριακή δοµή όσο, κυρίως, για την αποκατάσταση της αντο-

χής και τη διασφάλιση της στατικότητας του φέροντος οργα-
νισµού της κατασκευής.
Στη DUROSTICK παρακολουθούµε από κοντά  τις εξελίξεις 
και τους κανονισµούς που αφορούν τις κτιριακές κατασκευές 
και επισκευές.  Τα προϊόντα µας είναι πιστοποιηµένα σύµφω-
να µε τα ευρωπαϊκά πρότυπα. Είναι εξαιρετικής ποιότητας και 
προδιαγραφών, υψηλών µηχανικών και χηµικών αντοχών, µε 

Πρότεινε τώρα τα σωστά επισκευαστικά!

κτιριακή δοµή όσο, κυρίως, για την αποκατάσταση της αντο-

Ο στόχος είναι η επιτυχής σύνδεση της ανάγκης (για επισκευή) µε συγκεκριµένα προϊόντα που δίνουν την κατάλληλη λύση. 
Τα προϊόντα απεικονίζονται ώστε να γίνονται γνωστά σε αυτούς που δεν τα γνωρίζουν και να υπενθυµίζονται σε αυτούς που 
τα γνωρίζουν και τα χρησιµοποιούν. Επίσης, µε λιτό και περιεκτικό τρόπο καταγράφονται τα πλεονεκτήµατα και οι κύριες 
εφαρµογές τους. 
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Επίλεξε DUROSTICK!
διάρκεια στον χρόνο και τις καταπονήσεις. 
Στις σελίδες του εντύπου EΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ ΣΟ-
ΒΑ∆ΩΝ & ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ, θα βρείτε προϊόντα και λύσεις 
που αφορούν την αποκατάσταση µικρών και έντονων ρηγµα-
τώσεων ή αποσαθρώσεων στην τοιχοποιία, αλλά και την απο-
κατάσταση της διάβρωσης του σιδηρού οπλισµού και την προ-
στασία του σκυροδέµατος από ενανθράκωση.

Όλα τα επισκευαστικά υλικά που παρουσιάζονται, διακρίνο-
νται για τη σταθερότητα όγκου τους και εφαρµόζονται µε µυ-
στρί ή εκτόξευση σε δάπεδα, τοίχους ή οροφές. 
Είναι κατάλληλα για εξωτερική ή εσωτερική χρήση.
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 DUROSTICK έχει δημιουργήσει σειρά ειδικών προωθητικών μέσων που εκπαιδεύουν, πληροφορούν και αναδεικνύουν τα πλεονεκτή-

ματα των σοβάδων της, αλλα και των βελτιωτικών γαλακτωμάτων της, ακόμη και στους πιο απαιτητικούς επαγγελματίες. 

Σχεδιάστε μα ί με την DUROSTICK την καμπάνια προώθησης για τους σο άδες που διαθέτετε στο 
κατάστημά σας  Δείτε το σαν ευκαιρία να συμπεριλά ετε στην γκάμα σας το σ νολο των σο άδων 
της DUROSTICK και να κερδίσετε από την οργανωμένη και καλά σχεδιασμένη προ ολή τους. 

σοβάδες 

Οι Σοβάδες της DUROSTICK 

Τυποποιημένα βιομηχανικά προϊόντα υψηλών προδιαγραφών που αντικαθιστούν -δημιουργώντας σημαντικά πλεονεκτήματα-       

παραδοσιακά εργοταξιακά χαρμάνια. Παρέχουν εξαιρετικές λύσεις, μηδενίζοντας πρακτικά ρηγματώσεις, ‘τριχιάσματα’ και απο-

κολλήσεις, ενώ παράλληλα προστατεύουν αποτελεσματικά την κατασκευή και τη διατηρούν ανέπαφη στον χρόνο και τις αντίξο-

ες καιρικές συνθήκες.

 και να κερδίσετε από την οργανωμένη και καλά σχεδιασμένη προ ολή τους. 
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ΑΡΚΕΤΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΜΑΣ ΤΟ ΕΧΟΥΝ ΚΑΝΕΙ ΗΔΗ

ΜΕ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Η χρήση επιλεγμένων προωθητικών και ο σωστός και κατάλληλος 
σχεδιασμός ενεργειών προώθησης, συμβάλλει στην αύξηση τζίρου.
Ο συγκεκριμένος τζίρος πραγματοποιείται από τα προϊόντα 
που προωθούνται δια μέσω των παραπάνω ενεργειών. 

Α’ όψη Β’ όψη

Α’ όψη

Α’ όψη

Β’ όψη

Β’ όψηΑ’ όψη Β’ όψη
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 DUROSTICK έχει δημιουργήσει σειρά ειδικών προωθητικών  και χρωματολογίων που διευκολύνουν και διευρύνουν τις επιλογές των 

χρηστών και αναδεικνύουν με τον καλύτερο τρόπο τα πλεονεκτήματα των χρωμάτων της, τόσο σε επαγγελματίες ελαιοχρωματιστές 

όσο και σε ιδιώτες καταναλωτές.

Σχεδιάστε μα ί με την DUROSTICK την καμπάνια προώθησης για τα χρώματα της DUROSTICK 
που διαθέτετε στο κατάστημά σας  
Δείτε το σαν ευκαιρία να εντά ετε το επώνυμο χρώμα DUROSTICK στην γκάμα χρωμάτων 
του καταστήματός σας και να κερδίσετε πουλώντας το στους πελάτες σας. 

αστάρια & χρώµατα 

Τα Χρώματα, τα Αστάρια και τα Βερνίκια της DUROSTICK 

Πλήρης γκάμα ασταριών, χρωμάτων και βερνικιών για κάθε απαίτηση βαφής -όσο απαιτητική και εξειδικευμένη κι αν είναι αυτή- σε κάθε 

οικοδομική επιφάνεια. Εξαιρετικά καλυπτικά και ανθεκτικά σε πλύση, αποδίδουν άψογο τελικό φινίρισμα στις επιφάνειες βαφής.
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ΑΡΚΕΤΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΜΑΣ ΤΟ ΕΧΟΥΝ ΚΑΝΕΙ ΗΔΗ

ΜΕ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ!

Η χρήση επιλεγμένων προωθητικών και ο σωστός και κατάλληλος 
σχεδιασμός ενεργειών προώθησης, συμβάλλει στην αύξηση τζίρου.
Ο συγκεκριμένος τζίρος πραγματοποιείται από τα προϊόντα 
που προωθούνται δια μέσω των παραπάνω ενεργειών. 

Η εφαρµογή διατίθεται σε 
λογισµικό ANDROID &  iOS  

στο PLAY STORE και  
APP STORE αντίστοιχα.

Κατεβάστε την εφαρµογή

COLORS by DUROSTICK, ΚΑΝΤΕ ΤΟ ΤΩΡΑ!    

Η εφαρµογή που πρέπει 
να βρίσκεται σε κάθε κινητό!

Xρωµατίστε, διασκεδάστε, επιλέξτε σωστά! 
Αποκτήστε τη δική σας εµπειρία χρωµατίζοντας επιφάνειες.   
Συνδυάστε χρώµατα και αποχρώσεις.  
Περάστε το χρόνο σας ευχάριστα και δηµιουργικά.  
Πειραµατιστείτε µε χρώµατα και συνδυασµούς  
στο δικό σας χώρο! 

•Χρωµατίστε επιφάνειες ζωντανά ή σε στατικές φωτογραφίες 

•Επιλέξτε συνδυασµούς χρωµάτων  
•Αποθηκεύστε τις επιλογές σας  
• ∆είτε προϊόντα  
•Παρακολουθήστε videos εφαρµογών  
•Βρείτε σηµεία πώλησης χρωµάτων DUROSTICK  
•Μιλήστε µε τη DUROSTICK. 

w
w

w
.d

ur
os

tic
k.

gr

#d
ur

os
tic

kc
re

at
iv

e

Application

To ιδανικό χρώµα για εφαρµογή σε:

ΑΥΤΟΚΑΘΑΡΙΖΟΜΕΝΟ
ΣΙΛΙΚΟΝΟΥΧΟ ΧΡΩΜΑ NANOMOΡΙΑΚΗΣ  

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΕΣ
ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ

ΣΙΛΙΚΟΝΟΥΧΟ ΧΡΩΜΑ NANOMOΡΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 
ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ

Εφαρµογές & πλεονεκτήµατα: 
• Κορυφαίας ποιότητας ακρυλικό σιλικονούχο χρώµα
• Αδιάβροχο. Αυτοκαθαρίζεται από το νερό της βροχής. 
• Ανεπηρέαστο από ρύπους και λασποβροχή
• Ανθεκτικό στις αντίξοες καιρικές συνθήκες 
• Υδρόφοβο (απωθεί το νερό), δεν ευνοεί τη 

δηµιουργία µυκήτων και άλγης
• Μεγάλη καλυπτικότητα
• Ισχυρή πρόσφυση
• Ευκολία εφαρµογής
• Χρωµατίζεται σε πλούσια γκάµα αποχρώσεων

Επιλέξτε το για: 
• Ανακαίνιση κτιρίων και αναπαλαίωση διατηρητέων 

και νεοκλασικών όψεων, χωρίς να αλλοιώνει το 
χαρακτήρα και την αρχιτεκτονική τους µορφή. 
• Μακροχρόνια προστασία όλων των εξωτερικών 

επιφανειών σε αστικό, ορεινό, παραθαλάσσιο, 
βιοµηχανικό ή µολυσµένο περιβάλλον. 

Κατανάλωση: 1lt/10,5-12m2 ανά στρώση, 
  στις κατάλληλα προετοιµασµένες επιφάνειες. 
Συσκευασία: ∆οχείο 3lt (4,5kg) & 10lt (14,5kg).
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technical@durostick.gr

DUROSTICK A.B.E.Ε.
AΣΠPOΠYPΓOΣ ATTIKHΣ, 193 00, Τηλ.: 211.60 03 500-599, Fax:  210.55 99 612  

ΘΕΣΣAΛΟΝΙΚΗ: ΒΙ.ΠΕ. Θ. - ΣΙΝ∆ΟΣ, Ο.Τ. 44, Ο∆ΟΣ ∆Α 10, 570 22, 
Τηλ.: 2310.795 797, Fax: 2310.797 367, email: info@durostick.gr

5/
20

18

Βιοµηχανικά ή µολυσµένα 
αστικά περιβάλλοντα

Παλαιά κτίρια Νέα κτίρια

Ανακαλύψτε 
τη ‘µαγεία’  

των χρωµάτων 
DUROSTICK



244

• Ανεβαίνουν  σε κάθε οικοδομική επιφάνεια:  Μαρμαροσοβάδες, σκυρόδεμα, πορομπετόν, γυψοσανίδα, εμφανές μπετόν, τσιμεντοσανίδα.  

•Βάφονται στη μάζα τους με χρωστικές DUROCOLOR POWDER-C της DUROSTICK διευκολύνοντας τη διόρθωση των ατελειών των επιφανειών. 

•Παρουσιάζουν υψηλή αντοχή, ισχυρή πρόσφυση, δεν σκάνε ,  δεν κρεμάνε  και δεν συρρικνώνονται. 

στόκοι σπατουλαρίσµατος & επισκευών

ΔΕΙΞΤΕ ΣΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΑΣ ΤΑ ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

κερδίστε χρόνο & χρήμα

ΚΑΝΤΕ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΚΙΝΗΣΗ!

Προτείνετε 

άφοβα τον στόκο 

που ταιριάζει στην 

ανάγκη τους για 

άψογο αποτέλεσµα 

εφαρµογής!
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Από την γκάμα των 350 και πλέον προϊόντων μας έχουμε επιλέξει για εσάς και τους ιδιώτες πελάτες σας - καταναλωτές, 

34 προϊόντα με τα οποία μπορούν να γίνουν οι ίδιοι μάστορες κάνοντας μικροεπισκευές και μερεμέτια.

Τοποθετήστε το s an  προώθησης που δημιουργήσαμε για τον σκοπό αυτό και θυμηθείτε ότι ... ό,τι βλέπει το μάτι, δεν αφήνει το χέρι .

& µαστορέµατα

Επικεντρώνει
την προσοχή

του καταναλωτή
και οδηγεί σε
αυθόρμητη

πώληση

Σε ποιον δεν αρέσουν 
τα ΜΑΣΤΟΡΕΜΑΤΑ;

Αποκτήστε και διαθέστε στους πελάτες σας το ανανεωμέ-
νο έντυπο μαστορεμάτων με 100+ προϊόντα!
Το έντυπο που απευθύνεται στους DIY τύπους, οι οποί-
οι θέλουν να κολλήσουν από πλακάκια μέχρι παπούτσια, 
να σφραγίσουν ποικιλία από αρμούς, να στοκάρουν τρύ-
πες, να αδιαβροχοποιήσουν υφάσματα, μάρμαρα, πλακά-
κια, ξύλινες επιφάνειες, να στεγανώσουν την ταράτσα, να 
βάψουν μέσα και έξω το σπίτι ή το γραφείο τους, να διακο-
σμήσουν, ακόμα και να καθαρίσουν.

Προσφέρετε στους πελάτες σας αυτό το πρακτικό έντυπο 
σε μικρό μέγεθος και θα τους λύσετε τα χέρια.

Περιγραφή
Διαστάσεις: 10cm  25cm ύψος
Σελίδες: 24

Ενότητες:
• Με την DUROSTICK, κόλλησε
• Με την DUROSTICK, σφράγισε
• Με την DUROSTICK, αδιαβροχοποίησε
• Με την DUROSTICK, στεγάνωσε
• Με την DUROSTICK, βάψε
• Με την DUROSTICK, διακόσμησε
• Με την DUROSTICK, καθάρισε
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Τα Καθαριστικά της DUROSTICK 

Για κάθε χρήση η DUROSTICK έχει τη λύση και στα καθαριστικά! Καθαριστικά για περισσότερο ή λιγότερο εξειδικευμένες χρήσεις, 

πρακτικά για κάθε ανάγκη του σπιτιού, της οικοδομής, του αυτοκινήτου, ακόμα και του σκάφους.πρακτικά για κάθε ανάγκη του σπιτιού, της οικοδομής, του αυτοκινήτου, ακόμα και του σκάφους.

Δημιουργήσαμε προωθητικά κατάλληλα για να ενημερώσουν και να πληροφορήσουν την αγορά και να συνδέσουν άμεσα τις ανάγκες (για 

καθαρισμό) των καταναλωτών με επιλογή προϊόντων καθαρισμού από την DUROSTICK που θα βρουν αποκλειστικά στο δικό σας κατάστημα.

Σχεδιάστε μα ί με την DUROSTICK την καμπάνια προώθησης για τα καθαριστικά της DUROSTICK 
που διαθέτετε στο κατάστημά σας  Εντά τε την πλήρη γκάμα καθαριστικών της DUROSTICK στην 
γκάμα προϊόντων του καταστήματός σας και κερδίστε από τη συντονισμένη και στοχευμένη προ-

ολή και προώθησή τους.

καθαριστικά 

 έχει τη λύση και στα καθαριστικά! Καθαριστικά για περισσότερο ή λιγότερο εξειδικευμένες χρήσεις, 

πρακτικά για κάθε ανάγκη του σπιτιού, της οικοδομής, του αυτοκινήτου, ακόμα και του σκάφους.

Επικεντρώνει
την προσοχή

του καταναλωτή
και οδηγεί σε
αυθόρμητη

πώληση

 έχει τη λύση και στα καθαριστικά! Καθαριστικά για περισσότερο ή λιγότερο εξειδικευμένες χρήσεις, 

Επικεντρώνει
την προσοχή

του καταναλωτή
και οδηγεί σε
αυθόρμητη

πώληση
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ΑΡΚΕΤΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΜΑΣ ΤΟ ΕΧΟΥΝ ΚΑΝΕΙ ΗΔΗ

ΜΕ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Η χρήση επιλεγμένων προωθητικών και ο σωστός και κατάλληλος 
σχεδιασμός ενεργειών προώθησης, συμβάλλει στην αύξηση τζίρου.
Ο συγκεκριμένος τζίρος πραγματοποιείται από τα προϊόντα 
που προωθούνται δια μέσω των παραπάνω ενεργειών. 

DUROSTICK
...και καθάρισες!

Για τους πελάτες σας, που τους αρέσουν οι καθαρές’ δου-
λειές, η DUROSTICK έχει τη λύση.
Στο έντυπο DUROSTICK & Καθάρισες, παρουσιάζεται η ολο-
κληρωμένη σειρά καθαριστικών για όλους τους χώρους του 
σπιτιού, του γραφείου, καθώς και εξειδικευμένα προϊόντα 
για το αυτοκίνητο και το σκάφος.
Καινοτομία της εταιρείας αποτελεί η σειρά με τα πιστοποι-
ημένα από τα Ινστιτούτα r s ni s & Br ga  βιοδιασπώμενα 
καθαριστικά Bi cl an. Είναι ιδανικά για την αποτελεσματική 
αφαίρεση των δύσκολων ρύπων, χωρίς να καταστρέφουν τις 
επιφάνειες. 
Η DUROSTICK διαθέτει επίσης προϊόντα  αναγνωρισμένης 
αξίας που ανταποκρίνονται στις υψηλές απαιτήσεις των 
επαγγελματικών χώρων, όπως τα ξενοδοχεία και τα 
 εστιατόρια.

λα τα παραπάνω σας προτρέπουν να μην χάνετε χρόνο και 
να αποκτήσετε το έντυπο DUROSTICK & Καθάρισες. 
Μοιράστε το στους πελάτες σας, επαγγελ ματίες και ιδιώτες!

Περιγραφή
Διαστάσεις: 21cm  29cm ύψος
Σελίδες: 32

Ενότητες:
• Καθιστικό
• Κουζίνα 
• Μπάνιο 
• Υπνοδωμάτιο 
• Παιδικό δωμάτιο
• Βεράντα, μπαλκόνι
• Σκάφος, αυτοκίνητο
• Επαγγελματικά
• Βιοδασπώμενα καθαριστικά Bi cl an
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Ομάδα εξαιρετικών προϊόντων διακόσμησης ορι-
ζοντίων και καθέτων επιφανειών, εσωτερικών και 
εξωτερικών χώρων.
Καταξιωμένο ως υλικό στη συνείδηση του Έλληνα, 
κύρια στη νησιωτική χώρα, αλλά όχι μόνο, έχει επα-
νέλθει δυναμικά τα τελευταία χρόνια ως βιομηχανο-
ποιημένο, άριστης ποιότητας υλικό για να δώσει μο-
ντέρνες διακοσμητικές λύσεις σε επαγγελματικούς 
και ιδιωτικούς χώρους, υπνοδωμάτια και χώρους 
υποδοχής ξενοδοχείων, ars, χώρων εστίασης,  
ιδιωτικούς χώρους κ.ά. με πλειάδα εφαρμογών σε 
δάπεδα, τοίχους, σύνθετους οικοδομικούς όγκους.

Oι Πατητές Τσιμεντοκονίες της DUROSTICK 

είναι πλέον ευρέως γνωστές και αποδεκτές 

από αρχιτέκτονες, μηχανικούς, εργολάβους, 

τεχνίτες, καταστήματα και βεβαίως τους χρή-

στες των χώρων που αυτή έχει εφαρμοσθεί. 

∆ιακόσµηση & Αντοχή                  Πατητές Τσιµεντοκονίες & Πάστα DUROSTICK
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∆ιακόσµηση & Αντοχή                  Πατητές Τσιµεντοκονίες & Πάστα DUROSTICK

Στην τοποθέτησή τους στο σημείο πώλησης συνο-
δεύονται από μια σειρά όμορφων και ελκυστικών 
προωθητικών με φωτογραφίες από εφαρμογές αλ-
λά και ζωντανά δείγματα σε ποικίλες μοναδικές 
τεχνοτροπίες και υφές που δημιουργεί το ‘πάτημα’ 
και η μαστοριά του τεχνίτη εφαρμοστή. 
Συνοδεύονται από καλαίσθητο έντυπο παρουσία-
σης διακοσμητικών προτάσεων, ιδεών και εφαρ-
μογών.

Μία σειρά προϊόντων και υλικών συνοδεύουν τις εφαρμογές της Πα-
τητής Τσιμεντοκονίας και της αποδίδουν επιπλέον αντοχή στη μάζα, 
ωραία και πρωτότυπα φινιρίσματα και μοναδικές τελικές υφές.
Δημιουργούμε καλύτερες συνθήκες πρόσφυσης (όπου είναι απαραί-
τητο) με το Χαλαζιακό Aστάρι DS-255 ή DS-290.
Ενισχύουμε την Πατητή κατά την εφαρμογή της με υαλόπλεγμα οπλι-
σμού DS-4160 και (στην περίπτωση της DS-250) βελτιωτική ενισχυτι-
κή ρητίνη σε μορφή πούδρας RESIN POWDER.
Εφαρμόζουμε στην τελική επιφάνεια βερνίκι ISTA, ISTA S INE, 
DECO IN EPOXY S , DECO IN POLYURET ANE, DECO IN A UA, 
DECO IN A UA PU ή DECO IN EPOXY A UA. 

Πατητές Τσιµεντοκονίες & Πάστα DUROSTICK

Μία σειρά προϊόντων και υλικών συνοδεύουν τις εφαρμογές της Πα
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κτίζεις; συντηρείς; επισκευάζεις; ανακαινίζεις;

Η DUROSTICK στην αγορά με ‘όχημα’ το μήνυμα: 

ΚΤΙΖΕΙΣ; ΣΥΝΤΗΡΕΙΣ; ΕΠΙΣΚΕΥΑΖΕΙΣ; ΑΝΑΚΑΙΝΙΖΕΙΣ;   ΕΔΩ ΥΠΑΡΧΕΙ ΛΥΣΗ! 

DUROSTICK για κάθε χρήση, DUROSTICK υπάρχει λύση! Ένα επιτυχημένο, ευρέως αναγνωρισμένο και αγαπητό σύνθημα στα χείλη των 

καταναλωτών, εδώ και πάρα πολλά χρόνια, ‘σήμα κατατεθέν’ της DUROSTICK, έχει εδώ και κάποια χρόνια αποκτήσει το  ‘αδελφό’ μή-

νυμα ΚΤΙΖΕΙΣ; ΣΥΝΤΗΡΕΙΣ; ΕΠΙΣΚΕΥΑΖΕΙΣ; ΑΝΑΚΑΙΝΙΖΕΙΣ;   ΕΔΩ ΥΠΑΡΧΕΙ ΛΥΣΗ! 

Το ΕΔΩ  αναφέρεται στο σημείο πώλησης, στο κατάστημα του συνεργάτη της DUROSTICK, όπου και τοποθετείται συνήθως ως σήμαν-

ση. Το μήνυμα που μεταφέρει έρχεται, αποδεδειγμένα, να λειτουργήσει ως πόλος έλξης πελατών στο κατάστημα, ενισχύοντας την επι-

σκεψιμότητά του και δημιουργώντας δυναμική ανάπτυξης του τζίρου του με προϊόντα DUROSTICK και όχι μόνο. 

Τα μηνύματα που παίρνουμε από την αγορά σε σχέση με αυτήν την επικοινωνιακή πρόταση είναι πάρα πολύ ενθαρρυντικά και μας προ-

τρέπουν να συνεχίσουμε και να διευρύνουμε την ενέργεια τόσο με το συγκεκριμένο μήνυμα όσο και με πληθώρα άλλων ελκυστικών επι-

κοινωνιακών προτάσεων που συνθέτουν τη συνολική προσέγγισή μας σχετικά με την ενίσχυση της επισκεψιμότητας και κατ’ επέκταση 

της ζήτησης και της αύξησης του τζίρου των καταστημάτων.

κτίζεις; 
συντηρείς;
επισκευάζεις; 
ανακαινίζεις;

κτίζεις; συντηρείς;
επισκευάζεις; ανακαινίζεις;

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΕΛΑΤΗ-ΤΗΛΕΦΩΝΟ

κτίζεις; συντηρείς; 
επισκευάζεις; 
ανακαινίζεις;

κτίζεις; 
συντηρείς; 
επισκευάζεις; 
ανακαινίζεις;

Προτεινόμενες διαστάσεις 
για μεταλλικές σημάνσεις

100x200cm 125x250cm
140x300cm 290x600cm
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ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΔΙΑΤΡΗΤΑ

Η  και  Προ  Πω ω

www.durostick.gr
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KAΡΤΟΛΙΝΑ ΓΙΑ DS-220 (Κωδ. 3941)
ΚΑΡΤΟΛΙΝΑ µε στήριγµα & 10 DVD Στεγανοποίησης 
Ταρατσών (Κωδ. 3723)

∆ΕΙΓΜΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ
ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΟΥ DS-220 

∆ΕΙΓΜΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ
ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΟΥ No39

ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΠΡΟΚΑΛΕΣΤΕ ΤΟ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ

KAΡΤΟΛΙΝΑ ΓΙΑ No39 (Κωδ. 3940)
ΚΑΡΤΟΛΙΝΑ µε στήριγµα & 10 DVD Στεγανοποίησης 
Ταρατσών (Κωδ. 3723)

KAΡΤΟΛΙΝΑ ΓΙΑ HYDROSTOP-PU (Κωδ. 6012)
ΚΑΡΤΟΛΙΝΑ µε στήριγµα
& 10 3πτυχα έντυπα HYDROSTOP-PU (Κωδ. 6802)

KAΡΤΟΛΙΝΑ ΓΙΑ HYDROSTOP ROOF (Κωδ. 6300)
ΚΑΡΤΟΛΙΝΑ µε στήριγµα
& 10 4πτυχα έντυπα HYDROSTOP ROOF (Κωδ. 3515)



Τεχνικά χαρακτηριστικά 
•    Μεταλλική κατασκευή, µε µηχανισµό  

περιστροφής 3600. Περιστρέφεται για να  

παρουσιάζεται το κάθε σαλόνι του, χωρίς  

να χρειάζεται να κινείται ο ενδιαφερόµενος. 

•  Βάση: Στρογγυλή, διαµέτρου 65cm

•  Εξωτερική διάμετρος: 83cm

• Ύψος: 2,05m

•  Μετόπη: Forex στρογγυλό 2 όψεων, µε δυνατότητα περιστροφής 

για τον προσανατολισµό της (θέαση)

•  Κίνηση: 5 ρόδες, για την ‘ασφαλή’ µετακίνησή του σε κάθε επιθυ-

µητό σηµείο του καταστήµατος.  

Στη µία ρόδα έχει προβλεφθεί φρένο που το  

σταθεροποιεί στην τελική του θέση.

•  Βαφή: Ηλεκτροστατική, σε ουδέτερο γκρι χρώµα για να  

εντάσσεται µε ευκολία στο περιβάλλον κάθε καταστήµατος

• Φύλλα: 16

•  Διάσταση φύλλου: Πλάτος 36cm, ύψος 125cm

• Απαίτηση χώρου τοποθέτησης: 1m2

Το Εκθετήριο Τεχνοτροπιών της DUROSTICK, 

δηµιουργήθηκε για να προβάλλει το αποτέλεσµα 

της εφαρµογής µιας σειράς κορυφαίων προϊόντων, 

που αφορούν τη διακόσµηση σε εσωτερικούς και 

εξωτερικούς χώρους, σε δάπεδα και τοίχους.

ΕΤΣΙ ΛΕΓΕΤΑΙ Η ‘ΑΝΕΜΗ’ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ 

Ρ Ε Α Λ Ι Σ Τ Ι Κ Ω Ν  Ε Φ Α Ρ Μ Ο Γ Ω Ν  Τ Ω Ν 

∆ΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΗΣ DUROSTICK.

 Forex στρογγυλό 2 όψεων, µε δυνατότητα περιστροφής 

-

DECO 
CENTER

Γίνετε το κέντρο του  
    κόσµου της διακόσµησης!

Κωδ. 6740

Η  και  Προ  Πω ω
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Γίνετε το κέντρο του  
    κόσµου της διακόσµησης!

∆εξί  
φύλλο 

Εµφανίζεται 

η Γρανιτένια Πατητή 

Τσιµεντοκονία  

DS-254 IRON 

στις αποχρώσεις Λευκό 

&  Ροδάκινο  

(DUROCOLOR POWDER-C 

No26 x 1).

Για τον χρωµατισµό  

των Πατητών Τσιµεντοκονιών, 

χρησιµοποιείται ως βάση  

η λευκή τους απόχρωση.

Αριστερό 
φύλλο 

Εµφανίζεται 

η Κλασική Πατητή  

Τσιµεντοκονία DS-250 

στην απόχρωση  

Γκρι Ανοιχτό. ∆εξί 
φύλλο

Εµφανίζεται 

η Γρανιτένια Πατητή 

Τσιµεντοκονία 

DS-254 IRON 

στις αποχρώσεις Λευκό 

&  Ροδάκινο 

(DUROCOLOR POWDER-C

No26 x 1).

Για τον χρωµατισµό 

των Πατητών Τσιµεντοκονιών, 

χρησιµοποιείται ως βάση 

η λευκή τους απόχρωση.

Εµφανίζεται 

 Κλασική Πατητή 

Τσιµεντοκονία DS-250 

στην απόχρωση 

Γκρι Ανοιχτό.

ΠΑΤΗΤΕΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΕΣ
  Πλευρές & Θέσεις DECO CENTER

ΠΡΟΚΑΛΕΣΤΕ ΤΟ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ
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∆εξί  
φύλλο 

Εµφανίζεται 

η Εύκαµπτη Πατητή 

Τσιµεντοκονία  

DS-252 FLEX στην  

απόχρωση Γκρι Σκούρο.

Εµφανίζεται 

η Εύκαµπτη Πατητή 

Τσιµεντοκονία  

DS-252 FLEX

στις αποχρώσεις  Ροδάκινο 

(DUROCOLOR POWDER-C 

 No26 x 1), 

Αύρα (DUROCOLOR POWDER-C 

No24 x 1) &  

Πηγή (DUROCOLOR POWDER-C 

No23 x 1).

Για τον χρωµατισµό  

των Πατητών Τσιµεντοκονιών, 

χρησιµοποιείται ως βάση

η λευκή τους απόχρωση.

Εµφανίζεται 

η

Τσιµεντοκονία 

DS-252 FLEX

στις αποχρώσεις  Ροδάκινο 

(DUROCOLOR POWDER-C

 No26 x 1), 

Αύρα (DUROCOLOR POWDER-C 

No24 x 1) & 

Πηγή (DUROCOLOR POWDER-C 

No23 x 1).

Για τον χρωµατισµό 

των Πατητών Τσιµεντοκονιών, 

χρησιµοποιείται ως βάση

η λευκή τους απόχρωση.

Εµφανίζεται 

 Εύκαµπτη Πατητή 

Τσιµεντοκονία 

στην 

απόχρωση Γκρι Σκούρο.

Εµφανίζεται 

η

Τσιµεντοκονία 

DS-252 FLEX

στις αποχρώσεις  Ροδάκινο 

(DUROCOLOR POWDER-C

 No26 x 1), 

Αύρα (DUROCOLOR POWDER-C 

No24 x 1) & 

Πηγή (DUROCOLOR POWDER-C 

No23 x 1).

Για τον χρωµατισµό 

των Πατητών Τσιµεντοκονιών, 

χρησιµοποιείται ως βάση

η λευκή τους απόχρωση.

Αριστερό 
φύλλο 

ΠΑΤΗΤΕΣ        ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΕΣ
Πλευρές & Θέσεις

Εµφανίζεται 

η Βελούδινη Πατητή 

Τσιµεντοκονία  

DS-256 FLEX VELVET 

στην απόχρωση  

Γκρι Ανοιχτό.

DECO CENTER

Η  και  Προ  Πω ω
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ΠΑΤΗΤΕΣ        ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΕΣ

∆εξί  
φύλλο 

Εµφανίζεται 

η Βελούδινη Πατητή 

Τσιµεντοκονία  

DS-256 FLEX VELVET 

στην απόχρωση  

Γκρι Ανοιχτό.

Εµφανίζεται 

η Βελούδινη Πατητή 

Τσιµεντοκονία  

DS-256 FLEX VELVET 

στις αποχρώσεις 

Κρέµα 

(DUROCOLOR POWDER-C 

 Nο14 x 1),  

Ελαφρόπετρα 

(DUROCOLOR POWDER-C 

 Nο46 x 1) 

& Τοπάζι 

(DUROCOLOR POWDER-C 

 Nο47 x 1).

Εµφανίζεται 

Βελούδινη Πατητή 

Τσιµεντοκονία  

DS-256 FLEX VELVET

στην απόχρωση 

Γκρι Ανοιχτό.

Εµφανίζεται 

η 

Τσιµεντοκονία  

DS-256 FLEX VELVET

στις αποχρώσεις 

Κρέµα 

(DUROCOLOR POWDER-C

 Nο14 x 1), 

Ελαφρόπετρα 

(DUROCOLOR POWDER-C

 Nο46 x 1) 

& Τοπάζι 

(DUROCOLOR POWDER-C

 Nο47 x 1).

Εµφανίζεται 

η 

Τσιµεντοκονία  

DS-256 FLEX VELVET

στις αποχρώσεις 

Κρέµα 

 Nο14 x 1), 

Ελαφρόπετρα 

 Nο46 x 1) 

& Τοπάζι 

 Nο47 x 1).

Αριστερό 
φύλλο 

ΠΡΟΚΑΛΕΣΤΕ ΤΟ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ
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∆εξί  
φύλλο 

Εµφανίζεται η 

Παστώδης Πατητή DS-258  

DECO MICRO FLEX.   

Στη λευκή της απόχρωση, 

υποδέχθηκε τη χρωστική  

DUROCOLOR Νο7. 

Εµφανίζεται 

η Παστώδης Πατητή 

DS-258 DECO 

MICRO FLEX  

στις έτοιµες αποχρώσεις

Λευκό, Γκρι Ανοιχτό και  

Γκρι Σκούρο.

Εµφανίζεται η 

DS-258 

DECO MICRO FLEX.  

Στη λευκή της απόχρωση, 

υποδέχθηκε τη χρωστική  

DUROCOLOR Νο7. 

Εµφανίζεται 

η 

DS-258 DECO 

MICRO FLEX  

στις έτοιµες αποχρώσεις

Λευκό, Γκρι Ανοιχτό και  

Γκρι Σκούρο.

Εµφανίζεται 

η 

DS-258 DECO 

MICRO FLEX  

στις έτοιµες αποχρώσεις

Λευκό, Γκρι Ανοιχτό και  

Γκρι Σκούρο.

Αριστερό 
φύλλο 

    ΠΑΣΤΩ∆ΗΣ ΠΑΤΗΤΗ
Πλευρές & Θέσεις DECO CENTER

Η  και  Προ  Πω ω
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∆εξί  
φύλλο 

Εµφανίζεται,  

η Ρητίνη Υγρού Γυαλιού  

DECO LIQUID GLASS,

 µε ενσωµατωµένη 

χάρτινη φωτογραφία, 

αντικείµενα και χρωµατικές 

τεχνοτροπίες που 

δηµιουργήθηκαν µε τις   

Χρωστικές DUROCOLOR. 

    ΠΑΣΤΩ∆ΗΣ ΠΑΤΗΤΗ VITRO HYBRID &  
                       DECO LIQUID GLASS

Εµφανίζεται το  διακοσµητικό  

επίχρισµα µε  υαλοψηφίδες 

VITRO HYBRID. 

Εµφανίζεται, 

η

DECO LIQUID GLASS,

µε ενσωµατωµένη 

χάρτινη φωτογραφία, 

αντικείµενα και χρωµατικές 

τεχνοτροπίες που 

δηµιουργήθηκαν µε τις  

Χρωστικές DUROCOLOR. 

                       DECO LIQUID GLASS

Εµφανίζεται το  διακοσµητικό 

επίχρισµα µε  υαλοψηφίδες

VITRO HYBRID.

Αριστερό 
φύλλο 

ΠΡΟΚΑΛΕΣΤΕ ΤΟ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ
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∆εξί  
φύλλο 

Εµφανίζεται ο  

Στόκος Τεχνοτροπίας  

σε µορφή πούδρας 

MATIZ Stucco Decorativo. 

Η Μπλεδίζουσα τεχνοτροπία, 

δηµιουργήθηκε µε τη λευκή βάση 

του MATIZ Stucco Decorativo  

και τη χρήση των υγρών χρωστικών 

σε µορφή σύριγγας  

DUROCOLOR Νο18 & Νο13.

Η Πρασινίζουσα τεχνοτροπία, 

δηµιουργήθηκε µε τη λευκή βάση  

του MATIZ Stucco Decorativo  

και τη χρήση των υγρών  

χρωστικών σε µορφή σύριγγας  

DUROCOLOR Νο10 & Νο20.

Η Κοκκινίζουσα τεχνοτροπία, 

δηµιουργήθηκε µε τη λευκή βάση  

του MATIZ Stucco Decorativo  

και τη χρήση των υγρών  

χρωστικών σε µορφή σύριγγας  

DUROCOLOR Νο13, Νο14 & Νο16.

Εµφανίζεται 

ο Στόκος Τεχνοτροπίας  

σε µορφή πούδρας 

MATIZ Stucco Decorativo.

Στη λευκή του βάση,  

χρησιµοποιήθηκαν οι υγρές  

χρωστικές σε µορφή σύριγγας 

DUROCOLOR Νο1 & Νο4.

Αριστερό 
φύλλο 

Εµφανίζεται ο 

Στόκος Τεχνοτροπίας 

σε µορφή πούδρας 

MATIZ Stucco Decorativo. 

Η Μπλεδίζουσα τεχνοτροπία, 

δηµιουργήθηκε µε τη λευκή βάση 

του MATIZ Stucco Decorativo 

και τη χρήση των υγρών χρωστικών 

σε µορφή σύριγγας 

DUROCOLOR Νο18 & Νο13.

Η Πρασινίζουσα τεχνοτροπία, 

δηµιουργήθηκε µε τη λευκή βάση 

του MATIZ Stucco Decorativo

και τη χρήση των υγρών 

χρωστικών σε µορφή σύριγγας 

DUROCOLOR Νο10 & Νο20.

Η Κοκκινίζουσα τεχνοτροπία, 

δηµιουργήθηκε µε τη λευκή βάση 

του MATIZ Stucco Decorativo

και τη χρήση των υγρών 

χρωστικών σε µορφή σύριγγας 

DUROCOLOR Νο13, Νο14 & Νο16.

Εµφανίζεται 

ο Στόκος Τεχνοτροπίας 

σε µορφή πούδρας 

MATIZ Stucco Decorativo.

Στη λευκή του βάση, 

χρησιµοποιήθηκαν οι υγρές 

χρωστικές σε µορφή σύριγγας

DUROCOLOR Νο1 & Νο4.

MATIZ STUCCO DECORATIVO
Πλευρές & Θέσεις DECO CENTER
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MATIZ STUCCO DECORATIVO QUARTZ DECO        

Αριστερό-∆εξί 
φύλλο 

Εµφανίζονται τα ∆ιακοσµητικά Χαλαζιακά Αδρανή 
QUARTZ DECO σε  συνδυασµό µε 

τις Συνδετικές Ρητίνες QUARTZ DECO EPOXY 
&  QUARTZ DECO HYBRID.

Στο φύλλο, από επάνω προς τα κάτω: 
QUARTZ DECO µε κωδική ονοµασία 

Total Black, σε κοκκοµετρία από 
0,7mm έως 2mm.

QUARTZ DECO µε κωδική ονοµασία 
Pure White, σε κοκκοµετρία 

 από 0,7mm έως 2mm.
QUARTZ DECO σε συνδυασµό  

των δύο κωδικών  
Total Black & Pure White  

QUARTZ DECO µε κωδική ονοµασία 
Island Seaside, σε κοκκοµετρία  

από 1mm έως 2mm.
QUARTZ DECO µε κωδική ονοµασία 

Rocky Canyon, σε κοκκοµετρία  
από 1mm έως 2mm. 

QUARTZ DECO µε κωδική ονοµασία 
River Mouth, σε κοκκοµετρία  

από 1mm έως 2mm.
QUARTZ DECO µε κωδική ονοµασία 

Stone Hill, σε κοκκοµετρία  
από 0,7mm έως 1,7mm.

QUARTZ DECO µε κωδική ονοµασία 
Mediterranean Coast,  

σε κοκκοµετρία από 2mm έως 4mm.
QUARTZ DECO µε κωδική ονοµασία 

Aegean Mosaic, σε κοκκοµετρία  
από 4mm έως 8mm.

ΠΡΟΚΑΛΕΣΤΕ ΤΟ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ

261



Αριστερό 
φύλλο 

∆εξί  
φύλλο 

Βερνίκια Προστασίας  

& ∆ιακόσµησης Πατητών 

Τσιµεντοκονιών.

Στο συγκεκριµένο φύλλο,  

ως βάση χρησιµοποιήθηκε  

η Πατητή Τσιµεντοκονία  

DS-256 FLEX VELVET.

Στη συνέχεια η επιφάνεια 

ασταρώθηκε µε τον  

Μικροµοριακό  

Σταθεροποιητή AQUAFIX.

Τέλος, εφαρµόστηκαν µε την 

παρακάτω σειρά τα  

Βερνίκια προστασίας:

DECOFIN AQUA PU 

Υδατοδιαλυτό Πολυουρεθανικό 

Βερνίκι 2 συστατικών,

DECOFIN POLYURETHANE 

Πολυουρεθανικό Βερνίκι  

2 συστατικών,

DECOFIN EPOXY AQUA 

Εποξειδικό Βερνίκι Νερού,  

2 συστατικών,

DECOFIN EPOXY SF  

Εποξειδικό Βερνίκι 2 συστατικών,

VISTA  

Ακρυλικό βερνίκι διαλύτου, 

DECOFIN AQUA  

Ακρυλικό βερνίκι νερού.

Εµφανίζεται  

το dB Block ως 

υπόστρωµα για χρήση  

σε  δάπεδα και  τοίχους. 

Στο φύλλο, από επάνω προς τα 

κάτω, συµµετέχουν τα προϊόντα:

DS-4160 + DS-252 FLEX,

DS-258 DECO MICRO FLEX.

STUCOFIX ELASTIC PUTTY 

+ SUPER ECO,  

D-80 HYDROSTOP ELASTIC. Στα ρεαλιστικά δείγµατα, µπορείτε 

να δείτε τη στιλπνότητα του κάθε 

βερνικιού, καθώς και τον βαθµό 

επηρεασµού της τελικής απόχρωσης 

της επένδυσης.

Πλευρές & Θέσεις DECO CENTER

φύλλο

Βερνίκια Προστασίας

Πατητών 

Τσιµεντοκονιών.

Στο συγκεκριµένο φύλλο, 

ως βάση χρησιµοποιήθηκε 

η Πατητή Τσιµεντοκονία 

DS-256 FLEX VELVET.

Στη συνέχεια η επιφάνεια 

ασταρώθηκε µε τον 

Μικροµοριακό 

AQUAFIX.

Τέλος, εφαρµόστηκαν µε την 

παρακάτω σειρά τα 

Βερνίκια προστασίας:

DECOFIN AQUA PU

Υδατοδιαλυτό Πολυουρεθανικό 

Βερνίκι 2 συστατικών,

DECOFIN POLYURETHANE 

Πολυουρεθανικό Βερνίκι 

2 συστατικών,

DECOFIN EPOXY AQUA 

Εποξειδικό Βερνίκι Νερού, 

2 συστατικών,

DECOFIN EPOXY SF 

Εποξειδικό Βερνίκι 2 συστατικών,

VISTA

Ακρυλικό βερνίκι διαλύτου, 

DECOFIN AQUA

Εµφανίζεται 

το dB Block

υπόστρωµα για χρήση 

σε  δάπεδα και  τοίχους. 

Στο φύλλο, από επάνω προς τα 

κάτω, συµµετέχουν τα προϊόντα:

DS-4160

DS-258 DECO MICRO FLEX.

STUCOFIX ELASTIC PUTTY 

+ SUPER ECO, 

D-80 HYDROSTOP ELASTIC. Στα ρεαλιστικά δείγµατα, µπορείτε 
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Περιεχόµενα
Εµφανίζονται συνολικά 23 προϊόντα

Πατητή Τσιµεντοκονία DS-250, η Κλασική
Πατητή Τσιµεντοκονία DS-252 FLEX, η Εύκαµπτη 
Πατητή Τσιµεντοκονία DS-256 FLEX VELVET, η Βελούδινη 
Πατητή Τσιµεντοκονία DS-254 IRON, η Γρανιτένια
Πατητή DS-258 DECO MICRO FLEX, η Παστώδης

dB BLOCK  Πολυχρηστική πάστα µε Θερµοµονωτικές, Αντιρηγµατικές, 
Ηχοµονωτικές & Στεγανοποιητικές ιδιότητες

DS-4160 Υαλόπλεγµα οπλισµού επενδύσεων

MATIZ Stucco Decorativo Στόκος Τεχνοτροπίας

QUARTZ DECO  Χαλαζιακά αδρανή διαφόρων κοκκοµετριών

QUARTZ DECO EPOXY Εποξειδική Συνδετική Ρητίνη 2 συστατικών

QUARTZ DECO HYBRID Υβριδική Συνδετική Ρητίνη 

VITRO HYBRID ∆ιακοσµητικό επίχρισµα µε υαλοψηφίδες

DECO LIQUID GLASS Ρητίνη Υγρού Γυαλιού

DUROCOLOR Υγρές Χρωστικές σε µορφή σύριγγας

DUROCOLOR POWDER – C  Χρωστικές σε µορφή πούδρας.

AQUAFIX Μικροµοριακός Σταθεροποιητής – Αστάρι υποστρωµάτων

DECOFIN EPOXY SF Εποξειδικό Βερνίκι 2 συστατικών

DECOFIN EPOXY AQUA Εποξειδικό Βερνίκι Νερού, 2 συστατικών

DECOFIN POLYURETHANE  Πολυουρεθανικό Βερνίκι  
2 συστατικών

DECOFIN AQUA PU  Υδατοδιαλυτό Πολυουρεθανικό  
Βερνίκι 2 συστατικών

DECOFIN AQUA Ακρυλικό βερνίκι νερού

WATERPROOF 400 Βερνίκι Πολυουρίας 2 συστατικών

VISTA Ακρυλικό βερνίκι διαλύτου

Πολυχρηστική πάστα µε Θερµοµονωτικές, Αντιρηγµατικές,

 Εποξειδική Συνδετική Ρητίνη 2 συστατικών

 Μικροµοριακός Σταθεροποιητής – Αστάρι υποστρωµάτων

 Εποξειδικό Βερνίκι Νερού, 2 συστατικών

DECO 
CENTER
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DUROCOLOR POWDER-C
Το σύστηµα χρωµατισµού όλων των λευκών κονιαµάτων, ακούει στο όνοµα DUROCOLOR POWDER-C.

48+1 κωδικοί χρωστικών σε µορφή πούδρας δηµιουργούν 96 αποχρώσεις χρωµατολογίου.

Τακτοποιήστε το σύνολο των συσκευασιών των 250gr, στο στιβαρό stand που σας διαθέτουµε και δώστε τη δυνατότητα 

στους επαγγελµατίες πελάτες σας να χρωµατίσουν τις πατητές τσιµεντοκονίες, τους στόκους σπατουλαρίσµατος και κάθε 

άλλο λευκό κονίαµα.

∆ιατίθεται και σε λευκό,  για την ‘ενδυνάµωση’ 

της λευκότητας των τσιµεντοκονιαµάτων.

Τεχνικά χαρακτηριστικά 
Ίχνος εδάφους 

Πλάτος: 85cm

Βάθος: 45cm

Ύψος: 224cm

Κίνηση: 

4 ρόδες, στην µία φρένο  

για τη σταθεροποίησή του

∆υνατότητα φιλοξενίας 

προϊόντων: 

48 κωδικοί προϊόντων

Η αρχική τοποθέτηση του Stand, 

συνοδεύεται από 5 χρωµατολόγια

 σπιράλ DUROCOLOR  POWDER-C.

Κωδ. 2238

Κωδ. 2241
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DUROCOLOR POWDER-C DUROCOLOR (Ραφιού-Πάγκου)
Το σύστηµα χρωµατισµού DUROCOLOR, περιλαµβάνει 20 κωδικοποιηµένες χρωστικές σε µορφή σύριγγας (20 

ml), που αποδίδουν 120 αποχρώσεις χρωµατολογίου. ∆ιατίθεται και λευκή σύριγγα των 20ml. Συνδυάστε τη µε 

εποξειδικές και ακρυλικές ρητίνες, χωρίς διαλύτες, για τη δηµιουργία ξεχωριστών κατασκευών.

Το προωθητικό τους stand, περιλαµβάνει το σύνολο των κωδικών και συνοδεύεται από ενηµερωτικά έντυπα του 

προϊόντος και βεντάλιες µε τις  ρεαλιστικές τους αποχρώσεις, στο σύνολό τους.

Φιλοξενήστε το και δώστε τη δυνατότητα στους πελάτες σας να χρωµατίσουν κάθε λευκό υδατοδιαλυτό χρώµα, αλλά 

και να δηµιουργήσουν τεχνοτροπίες µε παστώδεις πατητές, στόκους τεχνοτροπιών κ.ά.

Τεχνικά χαρακτηριστικά 
Ύψος: 64cm

Πλάτος: 55cm

Βάθος: 24cm

Προϊόντα στο Stand  
20 κωδικοποιηµένες χρωστικές 

(από 1-20), σε συσκευασία  

δοσοµετρικής σύριγγας  

µε περιεχόµενο 20ml.

10 τεµάχια ανά κωδικό  

χρωστικής (συσκευασία κουτί).

200 τεµάχια,  

συνολικά (20 κουτιά).

Η αρχική τοποθέτηση του Stand, 

συνοδεύεται από 5 χρωµατολόγια 

σπιράλ DUROCOLOR & από  

2 βεντάλιες DUROCOLOR,  

120 αποχρώσεων.

και να δηµιουργήσουν τεχνοτροπίες µε παστώδεις πατητές, στόκους τεχνοτροπιών κ.ά.

Τεχνικά χαρακτηριστικά 
 64cm

 55cm

 24cm

Προϊόντα στο Stand 
20 κωδικοποιηµένες χρωστικές 

(από 1-20), σε συσκευασία 

δοσοµετρικής σύριγγας 

µε περιεχόµενο 20ml.

10 τεµάχια ανά κωδικό 

χρωστικής (συσκευασία κουτί).

200 τεµάχια, 

συνολικά (20 κουτιά).

Η αρχική τοποθέτηση του Stand, 

5 χρωµατολόγια

σπιράλ DUROCOLOR & από 

 DUROCOLOR, 

120 αποχρώσεων.

Κωδ. 2523

NEA 
Λευκή 

Χρωστική

+
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∆εξί  
φύλλο 

Εµφανίζεται το διακοσµητικό  

επίχρισµα µε υαλοψηφίδες 

VITRO HYBRID. 

Εµφανίζεται 

η Παστώδης Πατητή  

DS-258 DECO  

MICRO FLEX.  

Στη λευκή της απόχρωση, 

υποδέχθηκε τις χρωστικές 

σε µορφή σύριγγας  

DUROCOLOR Νο2 & Νο13. 

Εµφανίζονται τα Χαλαζιακά  Αδρανή 

QUARTZ DECO  µε κωδική ονοµασία  

Island Seaside, σε κοκκοµετρία από 

1mm έως 2mm, σε συνδυασµό µε την 

Συνδετική Ρητίνη QUARTZ DECO 

EPOXY.

∆εξί 
φύλλο

Εµφανίζεται το διακοσµητικό 

επίχρισµα µε υαλοψηφίδες

VITRO HYBRID.

Εµφανίζεται 

Παστώδης Πατητή 

DS-258 DECO 

MICRO FLEX.  

Στη λευκή της απόχρωση, 

υποδέχθηκε τις χρωστικές 

σε µορφή σύριγγας  

DUROCOLOR Νο2 & Νο13. 

Εµφανίζονται  τα Χαλαζιακά  

Αδρανή QUARTZ DECO µε 

κωδική ονοµασία  

Stone Hill, σε κοκκοµετρία 

από 0,7mm έως 1,7mm, σε 

συνδυασµό µε την Συνδετική 

Ρητίνη QUARTZ  

DECO ΗYBRID. 

Εµφανίζονται τα Χαλαζιακά  Αδρανή 

QUARTZ DECO 

Island Seaside

1mm έως 2mm, σε συνδυασµό µε την 

Συνδετική Ρητίνη 

EPOXY.

Εµφανίζονται  τα Χαλαζιακά  

QUARTZ DECO µε 

κωδική ονοµασία 

, σε κοκκοµετρία 

από 0,7mm έως 1,7mm, σε 

συνδυασµό µε την Συνδετική 

Στη βάση του εµφανίζεται η Ρητίνη Υγρού  Γυαλιού DECO LIQUID GLASS  µε χρωµατικές τεχνοτροπίες που 

δηµιουργήθηκαν µε τις χρωστικές DUROCOLOR. 

Διαστάσεις:  (ΠxΥxB): 40cm x 35cm x 40cm

Κωδ.6993

Πλευρές & Θέσεις MINI DECO         CENTER

∆εξί  
φύλλο 

Αριστερό 
φύλλο 

Αριστερό 
φύλλο 
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∆εξί  
φύλλο Αριστερό 

φύλλο 

∆εξί  
φύλλο 

Αριστερό 
φύλλο 

Εµφανίζεται η Γρανιτένια Πατητή 

Τσιµεντοκονία DS-254 IRON 

στην απόχρωση Ροδάκινο (DUROCOLOR  

POWDER-C No26 x 1).

Για τον χρωµατισµό  των Πατητών 

Τσιµεντοκονιών, χρησιµοποιείται  

ως βάση  η λευκή τους απόχρωση.

Εµφανίζεται το Ρητινούχο, 

διακοσµητικό λείο 

τσιµεντοκονίαµα 

DS-259 DECO MICRO RESIN  

στην απόχρωση Μόκα.

∆εξί 
φύλλο

Αριστερό
φύλλο

 Ρητινούχο, 

διακοσµητικό λείο 

τσιµεντοκονίαµα 

DS-259 DECO MICRO RESIN 

στην απόχρωση Μόκα.

Εµφανίζεται 

η Βελούδινη Πατητή 

Τσιµεντοκονία  

DS-256 FLEX VELVET 

στην απόχρωση  

Γκρι Ανοιχτό.

φύλλοΑριστερό
φύλλο

Εµφανίζεται η 

Τσιµεντοκονία DS-254 IRON 

στην απόχρωση Ροδάκινο (DUROCOLOR 

POWDER-C No26 x 1).

Για τον χρωµατισµό  των Πατητών 

Τσιµεντοκονιών, χρησιµοποιείται 

ως βάση  η λευκή τους απόχρωση.

Εµφανίζεται 

Βελούδινη Πατητή 

Τσιµεντοκονία  

DS-256 FLEX VELVET

στην απόχρωση 

Γκρι Ανοιχτό.

Εµφανίζεται η Εύκαµπτη Πατητή 

Τσιµεντοκονία DS-252 FLEX

στην απόχρωση  Αύρα 

(DUROCOLOR POWDER-C No24 x 1).

Για τον χρωµατισµό των Πατητών 

Τσιµεντοκονιών, χρησιµοποιείται 

ως βάση η λευκή τους απόχρωση.

MINI DECO         CENTER
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STAND  
ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΩΝ  

Το stand (εσωτερικού χώρου) των Στεγανωτικών προϊόντων της 

DUROSTICK, δηµιουργήθηκε για να προβάλλει το αποτέλεσµα 

της εφαρµογής του συνόλου των στεγανωτικών προϊόντων, σε 

διάτρητα ψάθινα καλάθια που µε την εφαρµογή του ανάλογου 

στεγανωτικού, µετατρέπονται σε ασφαλείς δεξαµενές, χωρίς 

ίχνος διαρροών. 

Γίνετε το κέντρο της ενηµέρωσης. Προσφέρετε στους πελάτες 

σας λύσεις προσαρµοσµένες στις δικές τους ιδιαίτερες ανάγκες 

στεγανοποίησης των επιφανειών τους, αλλά και ανάλογα µε τη 

χρήση που θα έχει η ταράτσα τους.

Πείστε µε ευκολία τους πελάτες σας, για την  
αποτελεσµατικότητα των στεγανωτικών  
που τους προτείνετε.

∆ώστε λύσεις για τη στεγανοποίηση  
Ταρατσών, Τοιχίων, Υπογείων & ∆εξαµενών. 

∆είξτε την πανίσχυρη  
στεγανοποιητική δράση των        προϊόντων της DUROSTICK!

Κωδ. 6741

Τεχνικά χαρακτηριστικά  
•    Μεταλλική κατασκευή

•  Βαφή: Ηλεκτροστατική σε Μπλε απόχρωση

•  Βάση: πλάτος: 55cm, βάθος: 30cm 

• Συνολικό  Ύψος: 2,12m

•  Μετόπη: Forex στρογγυλό 2 όψεων διαµέτρου 35cm  

•  Κίνηση: Τροχήλατο, µε 4 ρόδες
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∆είξτε την πανίσχυρη  
στεγανοποιητική δράση των        προϊόντων της DUROSTICK! δράση των        προϊόντων της DUROSTICK!

Περιεχόµενα

•    12 στεγανοποιηµένα καλάθια επίδειξης

•    12 επεξηγηµατικά έντυπα, ένα για κάθε προϊόν που συµµετέχει,  

µε ρεαλιστικό δείγµα εφαρµογής του στεγανωτικού

•    Έντυπο dB Block   

•    Πολύπτυχο έντυπο µε το σύνολο των στεγανωτικών προϊόντων DUROSTICK

Προϊόντα 

•    WATERPROOF 400 ∆ιάφανο Βερνίκι  

Αλειφατικής Πολυουρίας 2 συστατικών

•    WATERPROOF 500 Στεγανωτικό Ταρατσών µε βάση την Πολυουρία  

2 συστατικών

•    HYDROSTOP-PU Πολυουρεθανικό Στεγανωτικό Ταρατσών

•    DS-220 Ελαστοµερές Στεγανωτικό Ταρατσών (Καουτσούκ)

•    Νο39 Ελαστοµερές Ακρυλικό Στεγανωτικό Ταρατσών

•    TECHNOPROOF Οικονοµικό, Ελαστοµερές Ακρυλικό Στεγανωτικό Ταρατσών

• HYDROSTOP ROOF Εύκαµπτο, Τσιµεντοειδές Στεγανωτικό Ταρατσών, ενός συστατικού

•  HYDROSTOP 2 συστατικών Εύκαµπτο, Τσιµεντοειδές Στεγανωτικό  

για ταράτσες και κάθετες επιφάνειες

•  HYDROSTOP WATERTANK (PROFESSIONAL) Εύκαµπτο, Γκρι, Επαλειφόµενο  

Τσιµεντοειδές κονίαµα 2 συστατικών, για απαιτητικές στεγανώσεις και  

ειδικές εφαρµογές. Πιστοποιηµένο για χρήση σε δεξαµενές πόσιµου νερού.

•  dB Block Υπόστρωµα στεγανωτικών, µε Αντιρηγµατικές,  

Αντικραδασµικές, Ηχοµονωτικές και Θερµοµονωτικές ιδιότητες

•  D-1 Επαλειφόµενο κονίαµα στεγανοποίησης τοιχίων, δαπέδων,  

υπογείων και στεγών

•  D-1 FLEX Εύκαµπτο, ινοπλισµένο, επαλειφόµενο 

 στεγανωτικό κονίαµα, ενός συστατικού.
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Σε ποιον δεν αρέσουν τα         Μαστορέµατα!
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Ο.ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟ STAND

Προϊόν Συσκευασία Τεμ./κιβ.

ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΔΙΑΦΑΝΗ (ΣΩΛΗΝΑΡΙΟ)  80ml 25
ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΛΕΥΚΗ (ΣΩΛΗΝΑΡΙΟ)  80ml 25
DUROSIL FIRE ΠΥΡΑΝΤΟΧΗ ΣΙΛΙΚΟΝΗ  80ml Blister 12
FIRE PROOF ΠΥΡΑΝΤΟΧΟ ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΟ 280ml 12
DS POLYMER**  ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΟ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 340gr 6
DS POLYMER**  ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΟ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 340gr 6
DUROWOOD DS POLYMER (ΑΠΟΧΡΩΣΗ ΚΑΤ' ΕΠΙΛΟΓΗ) 340gr 6
MS-POLYMER POWER GLUE ΑΜΕΣΗΣ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ  80ml Blister 12
MS-POLYMER POWER GLUE ΑΜΕΣΗΣ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ 290ml 12
D-90 ΠOΛΥΟΥΡΕΘΑΝΙΚΗ ΥΠΕΡΚΟΛΛΑ  80ml Blister 12
ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΗ ΚΟΛΛΑ 2 ΩΡΩΝ 400gr 12
ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΗ ΚΟΛΛΑ (ΠΛΑΣΤΕΛΙΝΗ) 20 ΛΕΠΤΩΝ 56gr 12
Νο69 ΒΕΝΖΙΝΟΚΟΛΛΑ (ΣΩΛΗΝΑΡΙΟ)  70ml 20*
DS-205 SUPER GLUE 250gr 20
ΗΟΒΒΥ ΚΟΛΛΑ ΞΥΛΟΥ & ΧΑΡΤΟΥ 110gr 20
Νο37 ΡΕΥΣΤΗ ΚΟΛΛΑ  1kg 12
D-2 ΑΦΡΟΣ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ 300ml 12
RUST FREE ΑΝΤΙΣΚΩΡΙΑΚΟ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ 200ml 12
RUST FREE ΑΝΤΙΣΚΩΡΙΑΚΟ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ 400ml 12
DUROWOOD ΑΚΡΥΛΙΚΟΣ ΞΥΛΟΣΤΟΚΟΣ ΝΕΡΟΥ 
(ΑΠΟΧΡΩΣΗ ΚΑΤ' ΕΠΙΛΟΓΗ) 200gr 12

DUROWOOD ΑΚΡΥΛΙΚΟΣ ΞΥΛΟΣΤΟΚΟΣ ΝΕΡΟΥ 
(ΑΠΟΧΡΩΣΗ ΚΑΤ' ΕΠΙΛΟΓΗ) 200gr 12

DUROXYL WOOD PROTECTION/CONDITIONER - 
ΠΑΡΑΣΙΤΟΚΤΟΝΟ 120ml 20

TEAK OIL 750ml 12
NANO PROOF CERAMIC DS-270 750ml 15
Νο39 ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΟ ΤΑΡΑΤΣΩΝ 1kg 12
D-59 ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΟ ΚΕΡΑΜΙΔΙΩΝ  1lt 15
D-20 ΠΡΟΣΜΙΚΤΟ ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΓΑΛΑΚΤΩΜΑ ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ 1lt 15
ΜΠΑΝΙΟ & ΚΟΥΖΙΝΑ ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΧΡΩΜΑ 1kg 12
ΑΦΡΟΣΤΟΚΟΣ 250ml 18
SUPER FLEX POWDER ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΟ 250gr 12
DS-247 TAXYΠΗΚΤΟ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ ΚΟΝΙΑΜΑ 1kg 10
D-32 TΑΧYΠΗΚΤΟΣ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ ΛΕΥΚΟΣ ΣΟΒAΣ 5kg 4
PLUS 52,5 ΛΕΥΚΟ - ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ  
ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΤΣΙΜΕΝΤΟ 4kg 6

PLUS 52,5 ΓΚΡΙ - ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ  
ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΤΣΙΜΕΝΤΟ 4kg 6

ΣΥΝΟΛΟ ΚΩΔΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 34

Η  και  Προ  Πω ω
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Σε ποιον δεν αρέσουν τα         Μαστορέµατα!

Τεχνικά χαρακτηριστικά 
Ίχνος εδάφους 

Πλάτος: 97cm

Βάθος: 40cm

Ύψος: 200cm

Κίνηση: 

4 ρόδες, στην µία φρένο για  

τη σταθεροποίησή του

∆υνατότητα φιλοξενίας 

προϊόντων: 

34 κωδικοί προϊόντων 

34 χρήσιµα προϊόντα, για όλους τους πελάτες σας που ‘πιάνουν’ τα χέρια τους. Το stand προώθησης συνοδεύεται από 

τηλεόραση που παρουσιάζει τα προϊόντα και τη χρησιµότητά τους. Ανοίξτε την και εκµεταλλευτείτε τη δύναµη της εικόνας µέσα 

στο κατάστηµά σας. Εκπλήξτε ευχάριστα τους πελάτες σας 

και τονώστε τις πωλήσεις σας µε το stand των 

Μαστορεµάτων της DUROSTICK, που ‘µιλάει’ πριν από εσάς, 

για εσάς.

∆ιαθέστε τα ενηµερωτικά έντυπα που περιέχονται και 

κάντε γνωστές τις λύσεις που παρέχουν 

τα προϊόντα που αγοράσατε.

Προϊόντα-λύσεις για DIYers και όχι µόνο!

Κωδ. 6663

Συνοδεύεται 
από 

ενηµερωτικά 
έντυπα
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DUROSTICK και         Καθάρισες!

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟ STAND

Προϊόν Συσκευασία Τεμ./κιβ.

BIOCLEAN  ΒΙΟΔΙΑΣΠΩΜΕΝΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΓΙΑ  
ΜΠΑΝΙΟ ΚΑΙ ΚΟΥΖΙΝΑ 750ml 12

BIOCLEAN ΒΙΟΔΙΑΣΠΩΜΕΝΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ 
ΓΥΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΜΑΡΜΑΡΩΝ 750ml 12

BIOCLEAN ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ  
ΒΙΟΔΙΑΣΠΩΜΕΝΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ - ΑΦΑΙΡΕΙ ΛΑΔΙΑ, 
ΓΡΑΣΑ ΚΑΙ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ

750ml 12

BIOCLEAN ΒΙΟΔΙΑΣΠΩΜΕΝΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΓΙΑ 
ΤΖΑΜΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΑ 750ml 12

BIOCLEAN ΒΙΟΔΙΑΣΠΩΜΕΝΟ ΚΑΘΑΡ. ΤΟΙΧΩΝ ΑΠΟ 
ΝΙΚΟΤΙΝΗ & ΚΑΠΝΙΑ 1lt 18

BIOCLEAN ΒΙΟΔΙΑΣΠΩΜΕΝΟ ΥΓΡΟ ΠΙΑΤΩΝ 500ml 18
BIOCLEAN ΒΙΟΔΙΑΣΠΩΜΕΝΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ  
AIR CONDITION 500ml 12

QUICK CLEANER ΔΡΑΣΤΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 750ml 18
SALT FREE ΑΦΑΙΡΕΤΙΚΟ ΑΛΑΤΩΝ 750ml 18
D-95 CLEANER ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΓΙΑ ΜΟΥΧΛΑ 500ml 15
D-19 GRAFFITI REMOVER 500ml 15
DUROFRESH  
ΙΣΧΥΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 750ml 18

ALUMINIUM CLEANER 500ml 12
DS-210 ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΚΟΛΛΑΣ 
ΑΠΟ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ 180ml 20

GLASS CLEANER ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΖΑΜΙΑ ΤΖΑΚΙΩΝ 500ml 12
DUROCLEAN ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΚΑΜΙΝΑΔΑΣ 90gr 20
FAST CLEAN ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ  
ΓΙΑ ΤΖΑΚΙΑ ΚΑΙ ΜΠΑΡΜΠΕΚΙΟΥ 750ml 18

D-21 ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΑΓΥΑΛΙΣΤΩΝ ΜΑΡΜΑΡΩΝ 1lt 15
D-22 ΑΔΙΑΒΡΟΧΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΜΑΡΜΑΡΩΝ & ΓΡΑΝΙΤΩΝ 1lt 15
D-25 ΑΥΤΟΓΥΑΛΙΣΤΗ ΠΑΡΚΕΤΙΝΗ ΜΑΡΜΑΡΩΝ  1lt 15
D-7 ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΠΕΤΡΑΣ 1lt 15
ΟΞΙΝΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ 1lt 15
D-14 ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ 900gr 15
DRAIN CLEANER ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ 500ml 15
D-16 HYDROSTOP ΑΔΙΑΒΡΟΧΟΠΟΙΗTIKO ΑΡΜΩΝ 500ml 15
D-16 HYDROSTOP ΑΔΙΑΒΡΟΧΟΠΟΙΗTIKO ΑΡΜΩΝ 1lt 15
NANO PROOF FABRIC DS-300 500ml 15
NANO PROOF MARMO DS-275 750ml 15

ΣΥΝΟΛΟ ΚΩΔΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 28

28 προϊόντα καθαρισµού για κάθε χρήση,                  στη διάθεση του συνόλου των πελατών σας.

Η  και  Προ  Πω ω
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Συνοδεύεται 
από 

ενηµερωτικό 
έντυπο

DUROSTICK και         Καθάρισες!
Χρήσιµα προϊόντα καθαρισµού, απορρύπανσης, αδιαβροχοποίησης, για νοικοκυρές, 

νοικοκύρηδες και επαγγελµατίες του χώρου των έργων και 

των ανακαινίσεων. Το stand προώθησης συνοδεύεται από 

τηλεόραση που παρουσιάζει τα προϊόντα και τη χρησιµότητά 

τους. Προσφέρετε αποτελεσµατικές λύσεις 

στους πελάτες σας, µε προϊόντα σχεδιασµένα 

για κάθε απαίτηση. Γίνετε η πηγή στις αναζητήσεις 

τους και εισπράξτε κέρδη και την ευγνωµοσύνη τους. 

∆ιαθέστε τα ενηµερωτικά έντυπα που περιέχονται και 

κάντε γνωστές τις λύσεις που παρέχουν τα προϊόντα 

που αγοράσατε.

Χρήσιµα προϊόντα καθαρισµού, απορρύπανσης, αδιαβροχοποίησης, για νοικοκυρές, 

νοικοκύρηδες και επαγγελµατίες του χώρου των έργων και 

των ανακαινίσεων. Το stand προώθησης συνοδεύεται από 

τηλεόραση που παρουσιάζει τα προϊόντα και τη χρησιµότητά 

στους πελάτες σας, µε προϊόντα σχεδιασµένα 

για κάθε απαίτηση. Γίνετε η πηγή στις αναζητήσεις 

τους και εισπράξτε κέρδη και την ευγνωµοσύνη τους. 

∆ιαθέστε τα ενηµερωτικά έντυπα που περιέχονται και 

κάντε γνωστές τις λύσεις που παρέχουν τα προϊόντα 

Τεχνικά χαρακτηριστικά 
Ίχνος εδάφους 

Πλάτος: 90cm

Βάθος: 40cm

Ύψος: 200cm

Κίνηση: 

4 ρόδες, στην µία φρένο για  

τη σταθεροποίησή του

∆υνατότητα φιλοξενίας 

προϊόντων: 

28 κωδικοί προϊόντων 

28 προϊόντα καθαρισµού για κάθε χρήση,                  στη διάθεση του συνόλου των πελατών σας.

Κωδ. 6662
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DUROSTICK και          Αυτοκίνητο!

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟ STAND

Προϊόν Συσκευασία Τεμ./κιβ.

SPRAY ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΠΙΣΣΑΣ & ΡΕΤΣΙΝΙΟΥ 180ml 24

WAX AUTO SHAMPOO 750ml 20

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΖΑΝΤΩΝ 750ml 18

ΚΡΕΜΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΘΑΜΠΩΝ ΦΑΝΑΡΙΩΝ 200ml 15

DUROFOAM CLEANER ΑΦΡΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 400ml 12

NANO PROOF FABRIC DS-300 500ml 15

DUROFLASH ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ & ΓΥΑΛΙΣΤΙΚΟ ΤΑΜΠΛΟ 300ml 16

AUTO WIPE ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΠΑΡΜΠΡΙΖ 250ml 24

GLASSHIELD ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΤΖΑΜΙΩΝ 500ml 12

SILICONE SPRAY 400ml 12

RUST FREE ΑΝΤΙΣΚΩΡΙΑΚΟ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ 200ml 12

RUST FREE ΑΝΤΙΣΚΩΡΙΑΚΟ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ 400ml 12

BIOCLEAN ΒΙΟΔΙΑΣΠΩΜΕΝΗ ΚΡΕΜΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΧΕΡΙΩΝ   500ml 20

ΓΡΑΣΟ  125gr 10

ΓΡΑΣΟ 1lt 12

ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΗ ΚΟΛΛΑ (ΠΛΑΣΤΕΛΙΝΗ) 20 ΛΕΠΤΩΝ  56gr 12

AUTOFLOW ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΟ 1lt 24

AUTOFLOW ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΟ 4lt 6

D-63 BIOCLEAN ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ  
ΓΙΑ ΠΕΡΙΤΤΩΜΑΤΑ ΠΟΥΛΙΩΝ & ΕΝΤΟΜΑ 500ml 12

ΣΥΝΟΛΟ ΚΩΔΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 19

19 προϊόντα για τον καλλωπισµό, τον                    καθαρισµό και τη συντήρηση αυτοκινήτων και µοτοσικλετών!

Η  και  Προ  Πω ω
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DUROSTICK και          Αυτοκίνητο!
Γίνετε  το σηµείο αναφοράς για ειδικά προϊόντα, 

που οι περισσότεροι πελάτες σας δεν γνωρίζουν 

την  ύπαρξή τους.

Προϊόντα για το ξεθάµπωµα των φαναριών, 

την αδιαβροχοποίηση των σαλονιών, 

την απορρύπανση από έντοµα και κουτσουλιές, 

την  αφαίρεση  ρετσιν ιού ,  την  επ ισκευή 

µεταλλικών σηµείων και άλλα χρήσιµα και 

απαραίτητα. ∆ώστε λύσεις στις αναζητήσεις τους 

και δηµιουργήστε νέα έσοδα για την επιχείρησή σας.

Τεχνικά χαρακτηριστικά 
Ίχνος εδάφους 

Πλάτος: 64cm

Βάθος: 47cm

Ύψος: 175cm

Κίνηση: 

4 ρόδες, στην µία φρένο για  

τη σταθεροποίησή του

∆υνατότητα φιλοξενίας 

προϊόντων: 

19 κωδικοί προϊόντων 

19 προϊόντα για τον καλλωπισµό, τον                    καθαρισµό και τη συντήρηση αυτοκινήτων και µοτοσικλετών!

Κωδ. 6196

Συνοδεύεται 
από 

ενηµερωτικό 
έντυπο

Γίνετε  το σηµείο αναφοράς για ειδικά προϊόντα, 

που οι περισσότεροι πελάτες σας δεν γνωρίζουν 

την απορρύπανση από έντοµα και κουτσουλιές, 

την  αφαίρεση  ρετσιν ιού ,  την  επ ισκευή 

µεταλλικών σηµείων και άλλα χρήσιµα και 

απαραίτητα. ∆ώστε λύσεις στις αναζητήσεις τους 

και δηµιουργήστε νέα έσοδα για την επιχείρησή σας.

19 προϊόντα για τον καλλωπισµό, τον                    καθαρισµό και τη συντήρηση αυτοκινήτων και µοτοσικλετών!

Κωδ. 6196

ΠΡΟΚΑΛΕΣΤΕ ΤΟ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ
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DUROSTICK και        Σκάφος!
ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟ STAND

Προϊόν Συσκευασία Τεμ./κιβ.
BIOCLEAN ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ 750ml 12

BIOCLEAN BOAT CLEANER 750ml 12

BIOCLEAN ΓΙΑ ΤΖΑΜΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΑ 750ml 12

BIOCLEAN ΥΓΡΟ ΠΙΑΤΩΝ 500ml 18

BIOCLEAN AIR CONDITION 500ml 12

BIOCLEAN D-63 ΚΑΘΑΡ. ΓΙΑ ΠΕΡΙΤΤΩΜΑΤΑ ΠΟΥΛΙΩΝ & ΕΝΤΟΜΑ 500ml 12

YACHT CLEANER 750ml 18

SALT FREE ΑΦΑΙΡΕΤΙΚΟ ΑΛΑΤΩΝ 750ml 18

GEL COAT CLEANER 1lt 12

TEAK OIL 750ml 12

MARINER AQUA 750ml 12

NANO PROOF WOOD DS-350 750ml 12

MARINE METAL CLEANER & POLISH 150gr 12

RUST FREE ΑΝΤΙΣΚΩΡΙΑΚΟ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ 400ml 12

SILICONE SPRAY 400ml 12

DUROFOAM CLEANER ΑΦΡΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 400ml 12

NANO PROOF FABRIC DS-300 500ml 15

WOOD CLEANER ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΗΠΟΥ 1,2lt 12

SPRAY ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΠΙΣΣΑΣ ΚΑΙ ΡΕΤΣΙΝΙΟΥ 180ml 24

DS-205 SUPER GLUE 250gr 20

No69 ΒΕΝΖΙΝΟΚΟΛΛΑ (ΣΩΛΗΝΑΡΙΟ) 70ml 20

ΠΟΝΤΙΚΟΚΟΛΛΑ (ΣΩΛΗΝΑΡΙΟ) 135gr 25

ΓΟΜΑΛΑΚΑ 200ml 12

PRIMER-PU 250ml 12

DUROFLEX-PU ΜΑΣΤΙΧΗ ΥΨΗΛΗΣ ΠΡΟΣΦΥΣΗΣ 310ml 12

DUROFLEX-PU MARINE ADHESIVE 300ml 12

MS-POLYMER MARINE 300ml 12

MS-POLYMER POWER GLUE ΑΜΕΣΗΣ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ 290ml 12

D-90 ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΙΚΗ ΥΠΕΡΚΟΛΛΑ 290ml 12

ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΔΙΑΦΑΝΗ 280ml 25

ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΗ ΚΟΛΛΑ (ΠΛΑΣΤΕΛΙΝΗ) 20 ΛΕΠΤΩΝ 56gr 12

D-26 ΔΙΑΒΡΩΤΙΚΟ ΧΡΩΜΑΤΩΝ & ΒΕΡΝΙΚΙΩΝ 500ml 12

D-26 ΔΙΑΒΡΩΤΙΚΟ ΧΡΩΜΑΤΩΝ & ΒΕΡΝΙΚΙΩΝ 1lt 12

RUST REMOVER ΑΦΑΙΡΕΤΙΚΟ ΣΚΟΥΡΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ 1lt 12

AUTOFLOW ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΟ 1lt 24

WATERTRAP ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ (ΣΥΣΚΕΥΗ) 8

WATERTRAP ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ (ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ) 600gr 12

dB BLOCK ΠΟΛΥΧΡΗΣΤΙΚΗ ΠΑΣΤΑ 3kg 6

ΣΥΝΟΛΟ ΚΩΔΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 38

Η  και  Προ  Πω ω
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DUROSTICK και        Σκάφος!

Τεχνικά χαρακτηριστικά 
Ίχνος εδάφους 

Πλάτος: 77cm

Βάθος: 45cm

Ύψος: 190cm

Κίνηση: 

4 ρόδες, στην µία φρένο για  

τη σταθεροποίησή του

∆υνατότητα φιλοξενίας 

προϊόντων: 

38 κωδικοί προϊόντων 

Το stand που λειτουργεί σαν κατάστηµα, µέσα στο κατάστηµά σας!

Κωδ. 6866

Συνοδεύεται 
από 

ενηµερωτικό 
έντυπο

ΠΡΟΚΑΛΕΣΤΕ ΤΟ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ

Για όλους εσάς που η επιχείρησή σας βρίσκεται σε νησί 

ή έχει κοντά της θάλασσα, το stand των Σκαφών της 

DUROSTICK συµπεριλαµβάνει τα απαραίτητα προϊόντα 

για τον καθαρισµό, τη συντήρηση και τον καλλωπισµό 

τους. ‘Εισπράξτε’ την αγάπη των ιδιοκτητών 

πλεούµενων µέσων, ανεξάρτητα από το 

είδος και το µέγεθός τους, 

διαθέτοντάς τους 38 προϊόντα – λύσεις 

για κάθε τους ανάγκη.
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‘Αποθεώστε’ τα προϊόντα για          τη συντήρηση και  
                  τη διακόσµηση των          Πέτρινων επενδύσεων!

Καθαριστικά, αδιαβροχοποιητικά, βερνίκια, φυσικά εφαρµοσµένα δείγµατα προϊόντων 

και ενηµερωτικά έντυπα, όλα επάνω σε ένα θεµατικό stand, ικανό να προκαλέσει 

το ενδιαφέρον των πελατών σας που επέλεξαν την πέτρα για να δοµήσουν ή να 

διακοσµήσουν δάπεδα και τοίχους.

12 εξειδικευµένα προϊόντα, για τους λάτρεις της πέτρας.

∆είξτε τα, ξεχωρίστε τα, προσφέρετε λύσεις... 

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟ STAND

Προϊόν Συσκευασία Τεμ./κιβ.

RENOLIT ΑΔΙΑΒΡΟΧΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΕΤΡΩΝ 1lt 15

NANO PROOF CERAMIC DS-270 750ml 15

NANO PROOF CERAMIC DS-270 3,5lt 6

D-72 ΒΕΡΝΙΚΙ ΠΕΤΡΑΣ ΝΕΡΟΥ 750ml 12

D-72 ΒΕΡΝΙΚΙ ΠΕΤΡΑΣ ΝΕΡΟΥ 2,5lt 2

D-12 ΒΕΡΝΙΚΙ ΠΕΤΡΑΣ ΔΙΑΛΥΤΟΥ 1lt 12

D-12 ΒΕΡΝΙΚΙ ΠΕΤΡΑΣ ΔΙΑΛΥΤΟΥ 4lt 6

D-7 ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΕΤΡΩΝ 1lt 15

D-7 ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΕΤΡΩΝ 5lt 2

VISTA ΒΕΡΝΙΚΙ ΜΑΤ ΔΙΑΛΥΤΟΥ 750ml 12

DECOFIN POLYURETHANE ΜΑΤ ΒΕΡΝΙΚΙ 2 ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ
750gr  
(A+B)

(547gr+203gr)
6

DECOFIN AQUA PU ΥΔΑΤΟΔΙΑΛΥΤΟ ΜΑΤ ΒΕΡΝΙΚΙ 2 ΣΥΣΤ. (Α) 815gr 6

DECOFIN AQUA PU ΥΔΑΤΟΔΙΑΛΥΤΟ ΜΑΤ ΒΕΡΝΙΚΙ 2 ΣΥΣΤ. (Β) 185gr 6

ΣΥΝΟΛΟ ΚΩΔΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 12

Η  και  Προ  Πω ω
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‘Αποθεώστε’ τα προϊόντα για          τη συντήρηση και  
                  τη διακόσµηση των          Πέτρινων επενδύσεων!

Τεχνικά χαρακτηριστικά 
Ίχνος εδάφους 

Πλάτος: 82cm

Βάθος: 45cm

Ύψος: 192cm

Κίνηση: 

2 ρόδες

∆υνατότητα φιλοξενίας 

προϊόντων: 

12 κωδικοί προϊόντων 

Κωδ. 2478

Συνοδεύεται 
από 

ενηµερωτικό 
έντυπο

ΠΡΟΚΑΛΕΣΤΕ ΤΟ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ
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Συγκεντρώστε όλα τα χρήσιµα       και απαραίτητα προϊόντα  
                         που αφορούν τις          Υδραυλικές εργασίες! 

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟ STAND

Προϊόν Συσκευασία Τεμ./κιβ.
D-2 ΑΦΡΟΣ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ 300ml 12

D-2 ΑΦΡΟΣ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ 750ml 12

ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΗ ΚΟΛΛΑ (ΠΛΑΣΤΕΛΙΝΗ) 20 ΛΕΠΤΩΝ 56gr 12

DUROFLEX-PU ΜΑΣΤΙΧΗ ΥΨΗΛΗΣ ΠΡΟΣΦΥΣΗΣ 310ml 12

ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΔΙΑΦΑΝΗ 280ml 25

ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΛΕΥΚΗ 280ml 12

ΚΟΛΛΑ PVC ΔΙΑΦΑΝΗ (ΣΩΛΗΝΑΡΙΟ) 70ml 20

ΚΟΛΛΑ PVC ΔΙΑΦΑΝΗ 250ml 20

ΚΟΛΛΑ PVC ΔΙΑΦΑΝΗ 500ml 12

ΚΟΛΛΑ PVC ΓΚΡΙ 250ml 20

ΚΟΛΛΑ PVC ΓΚΡΙ 500ml 12

ΚΟΛΛΑ PVC ΛΕΥΚΗ 250ml 20

ΚΟΛΛΑ PVC ΛΕΥΚΗ 500ml 12

PVC PRIMER 236ml 12

ΑΛΟΙΦΗ ΧΑΛΚΟΥ 125gr 24

ΒΟΡΑΚΑΣ 120gr 18

ΜΙΝΙΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 250gr 12

ΓΟΜΑΛΑΚΑ 60ml 12

ΓΟΜΑΛΑΚΑ 200ml 12

ΚΟΛΛΑ ΓΙΑ ΑΦΡΩΔΗ ΜΟΝΩΤΙΚΑ 200ml 12

DUROSIL FIRE ΠΥΡΑΝΤΟΧΗ ΣΙΛΙΚΟΝΗ 310ml 12

D-11 SUPER FAST ΤΑΧΥΠΗΚΤΟ ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑΜΑ 3kg 8

DUROFAST ΤΣΙΜΕΝΤΟ ΤΑΧΕΙΑΣ ΠΗΞΕΩΣ 1kg 12

DUROFAST ΤΣΙΜΕΝΤΟ ΤΑΧΕΙΑΣ ΠΗΞΕΩΣ 4kg 2

D-32 ΤΑΧΥΠΗΚΤΟΣ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ ΛΕΥΚΟΣ ΣΟΒΑΣ 5kg 4

MS-POLYMER POWER GLUE ΑΜΕΣΗΣ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ 290ml 12

D-15 ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΒΟΘΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ 5kg 2

D-14 ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ 900gr 15

D-14 ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ 1800gr 15

BIOCLEAN ΚΡΕΜΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΧΕΡΙΩΝ 500ml 20

ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΟ ΓΙΑ ΑΦΡΩΔΗ ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΣΩΛΗΝΩΝ 1kg 12

RUST FREE ΑΝΤΙΣΚΩΡΙΑΚΟ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ 200ml 12

AUTOFLOW ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΟ 1lt 24

AUTOFLOW ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΟ 4lt 3

ΣΥΝΟΛΟ ΚΩΔΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 34

Η  και  Προ  Πω ω
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∆ιευρύνετε το ενδιαφέρον των πελατών σας για τη συγκεκριµένη κατηγορία προϊόντων.

Αποφρακτικά, σφραγιστικά, πληρωτικά, συγκολλητικά, επισκευαστικά, όλα σε ένα θεµατικό stand.

Επαγγελµατίες αλλά και ιδιώτες θα εκτιµήσουν

 την παρουσία του κι εσείς µε την ελάχιστη ‘θυσία’ 

χώρου, θα εµπλουτίσετε την γκάµα σας µε 

34 προϊόντα, στοχευµένα να εξυπηρετήσουν 

τις ανάγκες περισσότερων πελατών σας.

Συγκεντρώστε όλα τα χρήσιµα       και απαραίτητα προϊόντα  
                         που αφορούν τις          Υδραυλικές εργασίες! 

Αποφρακτικά, σφραγιστικά, πληρωτικά, συγκολλητικά, επισκευαστικά, όλα σε ένα θεµατικό stand.

 την παρουσία του κι εσείς µε την ελάχιστη ‘θυσία’ 

Τεχνικά χαρακτηριστικά 
Ίχνος εδάφους 

Πλάτος: 77cm

Βάθος: 45cm

Ύψος: 190cm

Κίνηση: 

4 ρόδες, στην µία φρένο για  

τη σταθεροποίησή του

∆υνατότητα φιλοξενίας 

προϊόντων: 

34 κωδικοί προϊόντων 

Κωδ. 6197

ΠΡΟΚΑΛΕΣΤΕ ΤΟ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ
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ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΑ ΤΡΟ ΗΛΑΤΑ ΕΤΑΛΛΙΚΑ AN

ΔΩΣΤΕ Ω ΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΑΣ!

ΖΗΤΗΣΤΕ ΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ ΤΟΥΣ

Κάντε δικό σας το ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΚΟ STAND  
Eνηµέρωσης Ιδιωτών & Τεχνιτών

Τεχνικά χαρακτηριστικά 
• Μεταλλική κατασκευή, µε µηχανισµό περιστροφής 3600.

•  Βαφή: Ηλεκτροστατική, σε ουδέτερο γκρι χρώµα για να  

εντάσσεται µε ευκολία στο περιβάλλον κάθε καταστήµατος.

•  Μετόπη: Forex στρογγυλό 2 όψεων, µε δυνατότητα  

περιστροφής για τον προσανατολισµό της (θέαση).

• Βάση: Στρογγυλή.

•  Κίνηση: 6 ρόδες, για την ‘ασφαλή’ µετακίνησή του σε κάθε  

επιθυµητό σηµείο του καταστήµατος.  

Στη µία ρόδα έχει προβλεφθεί φρένο που το  

σταθεροποίει στην τελική του θέση. 

Επιπρόσθετα, περιστρέφεται για να παρουσιάζεται  

η κάθε πλευρά του, χωρίς να χρειάζεται  

να κινείται ο ενδιαφερόµενος.

• Απαίτηση χώρου τοποθέτησης: 75cm x 75cm.

• Ύψος: 210cm.

• Πλευρές: 4 Εντύπων & 2 ∆ειγµάτων.

Το πολυµορφικό stand της DUROSTICK φιλοδοξεί να γίνει 

το σηµείο αναφοράς σε κάθε κατάστηµα που διαθέτει προς 

πώληση προϊόντα της εταιρείας µας. 

Περιλαµβάνει το σύνολο των ενηµερωτικών µας εντύπων, 

σε συνδυασµό µε ρεαλιστικά χρωµατολόγια και δείγµατα 

εφαρµογών των προϊόντων µας.

Συνολικά

32 Θέσεις εντύπων & 6 Ράφια φιλοξενίας δειγµάτων. 

Αναλυτικά

Πλευρές 6 
Α4 έντυπα, 8 Θέσεις 
Α5 έντυπα, 18 Θέσεις
4 θήκες για στενότερα έντυπα, 2 θέσεις για οριζόντια έντυπα. Κωδ. 6860
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ΑΥ ΗΣΤΕ ΤΙΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΣΑΣ!

ΤΟΥ ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΚΟΥ STAND
Πλευρές & Θέσεις

Πλευρά 1

  Πλευρά 2 

3 ράφια για τη φιλοξενία χρωµατολογίων, φυσικών 

δειγµάτων προϊόντων και stand εντύπων.

Στην πλευρά εµφανίζονται τα δείγµατα:  

Χρωµατολόγιο και δείγµα ‘ελαστικότητας’ ΕΥΚΑΜΠΤΟΥ  

& ΕΛΑΙΟΑΠΩΘΗΤΙΚΟΥ Αρµόστοκου, 

Χρωµατολόγιο DS POLYMER,  

Στην πλευρά εµφανίζονται τα χάρτινα stand εντύπων: 

Stand µε mini κατάλογο προϊόντων 

σε Ελληνικά - Αγγλικά - Αλβανικά, 

Stand για έντυπα χρώµατος 

(ΚΥΚΛΑ∆ΕΣ, ΠΟΝΤΟΣ και ΚΡΗΤΗ).

4 θέσεις εντύπων σε διάσταση Α4 

& 4 θήκες εντύπων για στενότερα έντυπα.

Στην πλευρά εµφανίζονται τα έντυπα: 

Τεχνοτροπιών, Πατητών, Colors the magazine edition, 

Xρωµατολόγιο σοβάδων, DUROPAINT-PU, 10 ΧΡΟΝΙΑ 

ΕΓΓΥΗΣΗ, Colors the Pocket edition (χρωµατολόγιο direct), 

Ξυλοπροστασίας.
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Πλευρές & Θέσεις

Πλευρά 4

Πλευρά 6

4 θέσεις για έντυπα Α4.

Στην πλευρά εµφανίζονται τα 

έντυπα: 

Εγχειρίδιο Σύγχρονης 

∆όµησης, THERMOSEAL  

& COOL ROOF,  

DS-220 & THERMOELASTIC 

COLOUR,  

DUROSTICK & Καθάρισες. 

3 ράφια για τη φιλοξενία φυσικών δειγµάτων 

προϊόντων.

Στην πλευρά εµφανίζονται:  

Eκθετήριο τεχνοτροπιών Mini Deco Center,  

και τα δείγµατα: D-90, MS-POLYMER POWER GLUE, 

DUROFLEX-PU, ΕΠΟΞΕΙ∆ΙΚΗΣ ΠΛΑΣΤΕΛΙΝΗΣ  

και ΕΠΟΞΕΙ∆ΙΚΗΣ ΚΟΛΛΑΣ,  

καλάθι στεγάνωσης µε DUROFLEX POWDER,  

καλάθι στεγάνωσης µε DS-220, περιστρεφόµενο 

stand πάγκου µε στόκους σπατουλαρίσµατος.

Πλευρά 3

8 θέσεις εντύπων σε διάσταση Α5  

&  2 θέσεις για οριζόντια έντυπα.

Στην πλευρά εµφανίζονται τα έντυπα: 

Οδηγός συγκόλλησης και αρµολόγησης 

πλακιδίων, Στεγανωτικών,  

DS-259 DECO MICRO RESIN, Πέτρινων 

επενδύσεων και κατασκευών, ΗYDROSTOP WALL, 

Επισκευαστικών κονιαµάτων,  

DUROFLEX POWDER, Αδιαβροχοποιητικών,  

dB BLOCK, Σκαφών. 

Πλευρά 5

10 θέσεις για έντυπα Α5.

Στην πλευρά εµφανίζονται 

τα έντυπα: ΑIR CONDITION & 

GEL ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΧΕΡΙΩΝ, 

Mαστορεµάτων, D-80 HYDROSTOP 

elastic, DUROPOXY, DUROMAX, 

ANTI SLIP, MS-POLYMER  

POWER GLUE, Αυτοκινήτου  

& µοτοσικλέτας, Πόντων,  

Προωθητικών stands.

ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΑ ΤΡΟ ΗΛΑΤΑ ΕΤΑΛΛΙΚΑ AN

ΔΩΣΤΕ Ω ΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΑΣ!

ΖΗΤΗΣΤΕ ΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ ΤΟΥΣ
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Το πολυµορφικό µας stand,  
είναι ζωντανός οργανισµός!
Ως τέτοιο, µπορεί να υποδέχεται ανά διαστήµατα κάθε νέο έντυπο ή 

δείγµα προϊόντος της DUROSTICK.

Η αξία του έγκειται στο γεγονός ότι πλήρες, καθαρό και στη 

σωστή θέση µέσα στο κατάστηµα, µπορεί να γίνει πόλος έλξης 

ενδιαφέροντος του κάθε καταναλωτή, επισκέπτη του καταστήµατος. 

Η τοποθέτησή του, δίνει την ευκαιρία στην επιχείρηση που το 

φιλοξενεί, να ενηµερώνει έγκαιρα και έγκυρα κάθε ενδιαφερόµενο 

και φυσικά να γίνει µοχλός αγορών σε προϊόντα που µέχρι τώρα δεν 

διαφηµίζονταν ή ήταν αθέατα στον φυσικό χώρο του καταστήµατος.

Η θέση του stand, είναι όπως καταλαβαίνετε κρίσιµης σηµασίας, 

αφού θα λειτουργήσει ιδανικά σε χώρο θεατό από το σύνολο των 

επισκεπτών του καταστήµατος.

Η γνώση σας για το περιεχόµενο του stand, θα δώσει σε εσάς και 

τους συνεργάτες σας τη δυνατότητα άµεσης πρόσβασης σε κάθε 

πληροφορία που αφορά προϊόντα που ήδη διαθέτετε ή άλλα που 

ενδιαφέρεστε να δείτε ή που σας ζητούνται.

Τα δείγµατα εφαρµογών των προϊόντων που περιλαµβάνονται 

στο σώµα του, διευκολύνουν την κατανόηση των ιδιαίτερων 

χαρακτηριστικών τους. O κάθε ενδιαφερόµενος µπορεί να τα 

κρατήσει στα χέρια του και να πειστεί για τη χρηστικότητα και την 

αποτελεσµατικότητά τους.

Από τη στιγµή που το stand πάρει τη θέση του στο κατάστηµά σας, ο 

συνεργάτης από το τµήµα πωλήσεών µας που σας εξυπηρετεί, θα 

είναι κοντά σας για να σας ‘ξεναγήσει’ στις δυνατότητές του.

Γρήγορα θα αντιληφθείτε, ότι το πολυµορφικό µας stand µπορεί 

να γίνει το εφαλτήριο για την επικοινωνία µε τους πελάτες σας που 

ενδιαφέρονται να βρουν την κατάλληλη λύση στο πρόβληµά τους.

Έντυπα και δείγµατα, στην πραγµατικότητα προωθούν τα προϊόντα 

που έχετε αγοράσει, ενώ ξεδιπλώνουν στο σύνολό της την γκάµα 

των προϊόντων DUROSTICK.

Παρακαλούµε, σηµειώστε:
Το πολυµορφικό stand είναι ιδιοκτησία της DUROSTICK και σας 

διατίθεται προς χρήση σαν εργαλείο καθηµερινής επικοινωνίας µε 

τους πελάτες σας.

Έντυπα και δείγµατα που φιλοξενούνται στο σώµα του, είναι 

προϊόντα που µπορούν να διατίθενται σε κάθε ενδιαφερόµενο.

Η πληρότητα του stand θα πρέπει να είναι διαρκής ώστε να ‘εκπέµπει’ 

ενδιαφέρον. 

Η συµπλήρωσή του µπορεί να γίνεται από εσάς, από το απόθεµα που 

διαθέτετε.

Αν κάτι από το περιεχόµενό του σας λείψει, ενηµερώστε τους 

συνεργάτες σας από το τµήµα πωλήσεών µας, για να φροντίσουν την 

αποστολή τους.

Νοικοκυρεύουµε την επικοινωνία µας
Όλα µαζεµένα και τακτοποιηµένα, για να δώσουµε τη δυνατότητα σε εσάς και τους πελάτες σας, να 

έρχεστε σε επαφή µε το σύνολο των εντύπων και δειγµάτων της DUROSTICK. 

Για να µην ‘χάνονται’, για να µην ψάχνετε, για να ξέρουµε εµείς και εσείς ότι πλέον υπάρχει ένα ση-

µείο που φιλοξενεί στο σύνολό τους τα επικοινωνιακά µέσα της εταιρείας µας.

Γιατί εµείς στην DUROSTICK, είµαστε προσανατολισµένοι στη συνεργασία µας µαζί σας, σεβό-

µαστε την καθηµερινότητά σας και διαχρονικά φροντίζουµε να έχετε στη διάθεσή σας κάθε τι που 

µπορεί να διευκολύνει την πώληση των προϊόντων µας.

Σκάναρε το QR code 

µε το κινητό ή 

το tablet σου

και δες όλα τα stands 

προώθησης

της DUROSTICK!

ΑΥ ΗΣΤΕ ΤΙΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΣΑΣ!
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ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΑ ΤΡΟ ΗΛΑΤΑ ΕΤΑΛΛΙΚΑ AN

ΔΩΣΤΕ Ω ΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΑΣ!

ΖΗΤΗΣΤΕ ΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ ΤΟΥΣ

Περιστρεφόµενο stand µε δείγµατα 
                                   εφαρµοσµένων προϊόντων

Τεχνικά χαρακτηριστικά
• Διαστάσεις: 65cm  x 65cm  x 190cm ύψος

• Πλευρές: 4

• Μεταλλική κατασκευή, µε µηχανισµό περιστροφής 360°, 

προκειµένου ο ενδιαφερόµενος να µπορεί να το περιστρέφει χω-

ρίς ο ίδιος να µετακινείται 

• Βαφή: Ηλεκτροστατική σε ουδέτερο γκρι χρώµα

• Μετόπη: Forex παραλληλόγραµµο 2 όψεων

• Βάση: Tετράγωνη

•  Κίνηση: 4 ρόδες για την ασφαλή και εύκολη µετακίνησή του. 

Στη µία ρόδα έχει προβλεφθεί φρένο για την σταθεροποίησή 

του.

Σκοπός αυτού του προωθητικού εργαλείου είναι η διευκό-

λυνση των πελατών σας για την κατανόηση των ιδιοτήτων 

των προϊόντων, ενώ ταυτόχρονα θα έχουν τη δυνατότητα 

να δουν και να νιώσουν το ρεαλιστικό αποτέλεσµα εφαρ-

µογής τους.

Επωφεληθείτε και εσείς από το νέο Stand, τοποθετώντας 

το στο καλύτερο δυνατό σηµείο του καταστήµατός σας.

Κωδ. 6444
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ΑΥ ΗΣΤΕ ΤΙΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΣΑΣ!

Πλευρές & Θέσεις

Πλευρά 1
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  Πλευρά 2 

Στην πλευρά εµφανίζεται το έντυπο: 

• dB BLOCK µε ‘πέτσα’

Επίσης, εµφανίζονται τα δείγµατα:

• dB BLOCK σε γυψοσανίδα (2 δείγματα):

- dB BLOCK Anti-Crack/ DS-259 DECO MICRO RESIN/ 

 STUCOFIX ELASTIC PUTTY/SUPER ECO

- dB BLOCK Anti-Crack/STUCOFIX ELASTIC PUTTY

/SUPER ECO/DS-258 DECO MICRO FLEX/DECOFIN AQUA PU

• dB BLOCK 6 σε 1 (συγκολλητικής δύναµης)

• dB BLOCK µε HYDROSTOP ACRYLIC PLASTER FINE/ HYDROSTOP 

PLASTER ELASTIC/D-80 HYDROSTOP elastic

• dB BLOCK και DS-220 σε ‘πέτσα’

• dB BLOCK Crash Test σε τσιµεντοσανίδα

• Μεταλλικό κουτί άδειο

• dB BLOCK εφαρµογή σε µεταλλικό κουτί εξωτερικά.

Στην πλευρά εµφανίζονται τα δείγµατα:

•  Δείγμα ANTISLIP ADDITIVE POWDER ως πρόσθετο 

βερνικιών Πετρών και Πατητών Τσιµεντοκονιών δαπέδων

• ∆είγµα Ζελατίνα µε ANTISLIP ADDITIVE POWDER

•  Χρωµατολόγιο κασετίνα – ΕΥΚΑΜΠΤΟΣ & 

ΕΛΑΙΟΑΠΩΘΗΤΙΚΟΣ ΑΡΜΟΣΤΟΚΟΣ (12 αποχρώσεις)

• Βεντάλια Αρµόστοκων (32 αποχρώσεις)

• Χρωµατολόγιο Τσιµεντοειδών Αρµόστοκων

• Χρωµατόλογιο Εποξειδικών Αρµόστοκων

• ∆είγµα EXTRA POWER & DUROPOXY

• ∆είγµα ΑΚΡΥΛΙΚΗ.
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Πλευρές & Θέσεις

Πλευρά 4

Στην πλευρά εµφανίζονται τα δείγµατα:

• Βεντάλια DUROEPOXY FLOOR SF (9 Αποχρ.)

• Βεντάλια Πατητών Τσιμεντοκονιών (12 Αποχρ.)

• Βεντάλια Χαλαζιακών Αδρανών QUARTZ DECO

•  Βεντάλια Τεχνοτροπιών (MATIZ, DS-258 DECO MICRO 

FLEX, DECO LIQUID GLASS)

• QUARTZ DECO – Μωσαϊκό Αιγαίου

• QUARTZ DECO – Μεσογειακή Ακτή

• QUARTZ DECO – Βραχώδες Φαράγγι

•  DS-259 DECO MICRO RESIN με AQUAFIX/DECOFIN  

POLYURETHANE

•  Σύστημα Πολυουρίας δαπέδων 2 Συστατικών 

/Εποξειδικού 2 Συστατικών

• DECO LIQUID GLASS/DUROCOLOR.

Πλευρά 3

Στην πλευρά εµφανίζονται τα δείγµατα:

• ANTI SLIP • WATERPROOF MORTAR

• Χαλαζιακών Ασταριών DS-255/DS-260 QUARTZ PRIMER

/DS-290 • Ζελατίνα BASECOAT THERMO

• MEGAFIX, εφαρµογή 

εύκαµπτου κονιάµατος επάνω σε forex

• THERMOSEAL, Ολοκληρωµένο σύστηµα θερµοµόνωσης & 

ενεργειακής αναβάθµισης κτιρίων, µε HYDROSTOP SILICONE PLASTER, 

HYDROSTOP ACRYLIC PLASTER & HYDROSTOP PLASTER ELASTIC

• COOL ROOF LIGHT, Ολοκληρωµένο σύστηµα  

θερµοστεγάνωσης ταρατσών.

ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΑ ΤΡΟ ΗΛΑΤΑ ΕΤΑΛΛΙΚΑ AN

ΔΩΣΤΕ Ω ΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΑΣ!

ΖΗΤΗΣΤΕ ΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ ΤΟΥΣ
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Πλευρές & Θέσεις

Α Όψη Β Όψη

•  Έντυπο dB BLOCK µε ‘πέτσα’

•  ∆είγµα dB BLOCK µε  

HYDROSTOP ACRYLIC PLASTER 

FINE/ HYDROSTOP PLASTER 

ELASTIC/D-80  

HYDROSTOP elastic

• Μεταλλικό κουτί άδειο

•  dB BLOCK εφαρµογή σε 

µεταλλικό κουτί εξωτερικά

•  dB BLOCK σε γυψοσανίδα  

(2 δείγµατα):

-  dB BLOCK Anti-Crack/ 

 DS-259 DECO MICRO RESIN/ 

 STUCOFIX ELASTIC PUTTY/ 

SUPER ECO

-  dB BLOCK Anti-Crack/ 

STUCOFIX ELASTIC PUTTY/ 

SUPER ECO/DS-258 DECO  

MICRO FLEX/DECOFIN AQUA PU

• Έντυπο dB BLOCK µε ‘πέτσα’

• dB BLOCK και DS-220 σε ‘πέτσα’

•  ∆είγµα dB BLOCK 6 σε 1 

(συγκολλητικής δύναµης)

•  ∆είγµα dB BLOCK Crash Test  

σε ποροµπετόν

•  ∆είγµα dB BLOCK Crash Test σε 

Μπετουδάκι (2τµχ)

•  ∆είγµα dB BLOCK Crash Test σε 

τσιµεντοσανίδα.

ΑΥ ΗΣΤΕ ΤΙΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΣΑΣ!

BLOCK και DS-220 σε ‘πέτσα’

∆είγµα dB BLOCK Crash Test σε 

∆είγµα dB BLOCK Crash Test σε 

ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟ ΕΤΑΛΛΙΚΟ AN  ΟΝΟ Ε ΔΕΙΓ ΑΤΑ ΕΦΑΡ ΟΓΩΝ  

Τώρα όλα όσα µπορεί να κάνει το καινοτόµο προϊόν dB BLOCK σε ένα µεταλλικό stand 2 όψεων. Το stand έχει 

µικρή διάσταση και µπορεί να τοποθετηθεί εύκολα σε οποιοδήποτε σηµείο του καταστήµατός σας.

Ζητήστε το stand και δώστε την ευκαιρία στους πελάτες σας να γνωρίσουν το πρωτοποριακό προϊόν της 

DUROSTICK, dB BLOCK, µέσα από τα δείγµατα εφαρµογής του όπου παρουσιάζονται οι Αντιρηγµατικές, 

Αντικραδασµικές, Στεγανωτικές, Θερµοµονωτικές και Ηχοµονωτικές ιδιότητές του.

Ένα µόνο προϊόν µε 6 µοναδικές ιδιότητες, δεν θα πρέπει να λείπει από το κατάστηµά σας!

Τεχνικά Χαρακτηριστικά
• Διαστάσεις: 27cm πλάτος x 42cm βάθος x 165cm ύψος

• Όψεις: 2

• Μεταλλική κατασκευή 

• Βαφή: Ηλεκτροστατική σε ουδέτερο γκρι χρώµα

• Μετόπη: Forex παραλληλόγραµµο 2 όψεων

Κωδ. 6453
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GAZEBO
Κωδ.6906
∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΠxΥxB): 
3 x 2,40 x 3m

ΑΝ Ο ΩΡΟΣ ΣΑΣ ΤΟ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ...

Η  και  Προ  Πω ω

ΖΗΤΗΣΤΕ Τ  ΜΕ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ ΤΟΥ

STAND  
ΜΕ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

STAND  
ΜΕ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 

ΣΚΑΦΩΝ

STAND  
ΜΕ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

STAND  
ΤΕΧΝΟΤΡΟΠΙΩΝ  

- DECO  
CENTER

STAND 
ΜΕ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 

ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΩΝ

STAND   
ΜΕ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 
ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ  
& ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

ΠΕΤΡΙΝΩΝ  
ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ

STAND   
ΜΕ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 

ΜΑΣΤΟΡΕΜΑΤΩΝ
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ΚΡΕ ΑΣΤΟΙ ΚΥΒΟΙ N  ANNE

ΑΥ ΗΣΤΕ ΤΙΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΣΑΣ!

Κρεµαστοί κύβοι µε τέσσερα διαφορετικά προϊόντα (ένα σε κάθε 

πλευρά). Ο πρωτοποριακός και µοντέρνος τρόπος διαφήµισης από την 

DUROSTICK µε βασικό πλεονέκτηµα να µην καταλαµβάνει ωφέλιµο 

χώρο στο κατάστηµά σας. Η διακριτική τους κίνηση θα κεντρίσει το 

ενδιαφέρον των πελατών σας ώστε να αναζητήσουν τα προϊόντα που 

προβάλλονται.

∆ιαφηµιστικές σηµαίες για την ενίσχυση της επικοι-

νωνίας µε τους πελάτες σας. 

Το σηµαντικό πλεονέ κτηµά τους είναι η κίνησή τους 

που προσελκύει αµέσως το βλέµµα των πελατών και 

άλλων διερχοµένων από το κατάστηµά σας. 

Τεχνικά χαρακτηριστικά
Διαστάσεις: 50Χ50cm  Υλικό: Ελαφριά κατασκευή από 

πολυπροπυλένιο

Κύβος προϊόντων βαφής-επένδυσης
Κωδ.6995

Βeach flag Durostick
Κωδ. ΣΗΕΚ 0022
∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΠxΥ): 75 x 250cm

Κύβος Thermoseal
Κωδ.6429

Κωδ.6995

Κύβος στεγανωτικών
Κωδ.6994Κωδ.6994

Κύβος Thermoseal

Κωδ.6994

Βeach flag Durostick
Κωδ. ΣΗΕΚ 0022
∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΠxΥ): 75 x 250cm

Βeach flag Thermoseal
Κωδ. ΣΗΕΚ 0032

∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΠxΥ): 75 x 250cm
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Κωδ.3168
Έντυπο ΣΚΑΦΩΝ

Κωδ.6761
ΠΑΤΗΤΕΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΕΣ 
& ΠΑΣΤΑ

Κωδ.6483 - ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Ο∆ΗΓΟΣ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ
& ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΩΝ

ΕΝΤΥΠΑ

ΠΡΟΚΑΛΕΣΤΕ ΤΟ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ

Κωδ.6644
ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΧΝΟΤΡΟΠΙΩΝ

Κωδ.6828
ΕΝΤΥΠΟ ΧΡΩΜΑΤΟΣ
Κωδ.6828

Κωδ.6484
2πτυχο έντυπο 
MEGAFIX

Κωδ.3581 ΕΛΛΗΝΙΚΑ

DUROSTICK & ΚΑΘΑΡΙΣΕΣ!

Κωδ.6544
DS-220 & THERMOELASTIC COLOUR 
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜHΣΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
ΕΩΣ ΚΑΙ 30%

Κωδ.6544

Κωδ.6149
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ

Κωδ.6149
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 
ΘΕΡΜΟΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ ΤΑΡΑΤΣΩΝ

Κωδ.6628
2πτυχο έντυπο
10 ΧΡΟΝΙΑ

Κωδ.6628 Κωδ.6718
2πτυχο έντυπο
DUROPAINT PU

Κωδ.6718

Κωδ.6963
20 σέλιδο έντυπο dB BLOCK
Κωδ.6963

Κωδ.6968 - ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΜΙΝΙ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 2021-2022     

Κωδ.6968 ΕΛΛΗΝΙΚΑΚωδ.6989
ΕΓΧΕΙΡΙ∆ΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ 
∆ΟΜΗΣΗΣ 2021

Κωδ.6989

Κωδ. 6418
Έντυπο χρώµατος 
ΠΟΝΤΟΣ

Κωδ. 6418 Κωδ. 6501
Έντυπο χρώµατος 
ΚΥΚΛΑ∆ΕΣ

Κωδ. 6501 Κωδ. 6502
Έντυπο χρώµατος 
ΚΡΗΤΗ

Κωδ. 6502
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ΕΝΤΥΠΑ

... Ε 1002 ΤΡΟΠΟΥΣ
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Κωδ.6067
7πτυχο έντυπο
ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΕΤΡΑΣ

Κωδ.6725
7πτυχο έντυπο ΠΡΟΪΟΝΤΑ  
Α∆ΙΑΒΡΟΧΟΠΟΙΗΣΗΣ

Κωδ.3493
3πτυχο έντυπο
DUROMAX

Κωδ.6704
3πτυχο έντυπο
DS POLYMER

Κωδ.6766
3πτυχο έντυπο
D-80 HYDROSTOP elastic

Κωδ.6766 Κωδ.6764
3πτυχο έντυπο
DUROFLEX POWDER

Κωδ.6764 Κωδ.6982
3πτυχο έντυπο
DUROPOXY

Κωδ.6982

Κωδ.6738
4πτυχο έντυπο
WATERPROOF 500

Κωδ.6779
4πτυχο έντυπο
dB BLOCK & DS-220

Κωδ.2961
3πτυχο έντυπο
HYDROSTOP 2 ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ

Κωδ.6737
3πτυχο έντυπο
WATERPROOF 400

Κωδ.6802
3πτυχο έντυπο
HYDROSTOP-PU

Κωδ.6194
4πτυχο έντυπο
TECHNOPROOF

Κωδ.3513
3πτυχο έντυπο
D-1

Κωδ.6736
3πτυχο έντυπο
D-1 FLEX

Κωδ.3585
4πτυχο έντυπο
DS-220

Κωδ.3642
4πτυχο έντυπο
No39

Κωδ.3515
4πτυχο έντυπο
HYDROSTOP ROOF

Κωδ.6556
4πτυχο έντυπο  
HYDROSTOP WATERTANK

Κωδ.6027
CLUB ΤΕΧΝΙΤΩΝ
Κωδ.6027 Κωδ.6160

ΜΑΣΤΟΡΕΜΑΤΑ
Κωδ.6160Κωδ.6310

4πτυχο έντυπο
ANTISLIP

Κωδ.6310 Κωδ.6803
3πτυχο έντυπο 
MS-POLYMER 
POWER GLUE

Κωδ.6803 Κωδ.6760
3πτυχο έντυπο
WALL PRO NANO PAINT

Κωδ.6760

To ιδανικό χρώµα για εφαρµογή σε:

ΑΥΤΟΚΑΘΑΡΙΖΟΜΕΝΟ
ΣΙΛΙΚΟΝΟΥΧΟ ΧΡΩΜΑ NANOMOΡΙΑΚΗΣ  

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΕΣ
ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ

ΣΙΛΙΚΟΝΟΥΧΟ ΧΡΩΜΑ NANOMOΡΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 
ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ

Εφαρµογές & πλεονεκτήµατα: 
• Κορυφαίας ποιότητας ακρυλικό σιλικονούχο χρώµα
• Αδιάβροχο. Αυτοκαθαρίζεται από το νερό της βροχής. 
• Ανεπηρέαστο από ρύπους και λασποβροχή
• Ανθεκτικό στις αντίξοες καιρικές συνθήκες 
• Υδρόφοβο (απωθεί το νερό), δεν ευνοεί τη 

δηµιουργία µυκήτων και άλγης
• Μεγάλη καλυπτικότητα
• Ισχυρή πρόσφυση
• Ευκολία εφαρµογής
• Χρωµατίζεται σε πλούσια γκάµα αποχρώσεων

Επιλέξτε το για: 
• Ανακαίνιση κτιρίων και αναπαλαίωση διατηρητέων 

και νεοκλασικών όψεων, χωρίς να αλλοιώνει το 
χαρακτήρα και την αρχιτεκτονική τους µορφή. 
• Μακροχρόνια προστασία όλων των εξωτερικών 

επιφανειών σε αστικό, ορεινό, παραθαλάσσιο, 
βιοµηχανικό ή µολυσµένο περιβάλλον. 

Κατανάλωση: 1lt/10,5-12m2 ανά στρώση, 
  στις κατάλληλα προετοιµασµένες επιφάνειες. 
Συσκευασία: ∆οχείο 3lt (4,5kg) & 10lt (14,5kg).
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technical@durostick.gr

DUROSTICK A.B.E.Ε.
AΣΠPOΠYPΓOΣ ATTIKHΣ, 193 00, Τηλ.: 211.60 03 500-599, Fax:  210.55 99 612  

ΘΕΣΣAΛΟΝΙΚΗ: ΒΙ.ΠΕ. Θ. - ΣΙΝ∆ΟΣ, Ο.Τ. 44, Ο∆ΟΣ ∆Α 10, 570 22, 
Τηλ.: 2310.795 797, Fax: 2310.797 367, email: info@durostick.gr

5/
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Βιοµηχανικά ή µολυσµένα 
αστικά περιβάλλοντα

Παλαιά κτίρια Νέα κτίρια

Κωδ.6008
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕ ΠΟΝΤΟΥΣ 
& ΚΕΡ∆ΙΣΕ ∆ΩΡΑ

Κωδ.6008
Κωδ.6198
Πολύπτυχο έντυπο  
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

Κωδ.6198

Κωδ.6739
Πολύπτυχο έντυπο
ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΩΝ

Κωδ.6739
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ΠΡΟΚΑΛΕΣΤΕ ΤΟ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ

Κωδ. 6322
4πτυχο έντυπο DS-259 
DECO MICRO RESIN

Κωδ. 6322

Κωδ. 6987
4πτυχο έντυπο DS-258
DECO MICRO FLEX

Κωδ. 6987 Κωδ. 6997
3πτυχο έντυπο 
HYDROSTOP WALL

Κωδ. 6997 Κωδ. 6404
Έντυπο 
ΞΥΛΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Κωδ. 6404 Κωδ. 6425
Έντυπο Ο∆ΗΓΟΣ  
ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ & ΑΡΜΟ-
ΛΟΓΗΣΗΣ ΠΛΑΚΙ∆ΙΩΝ  
& ΦΥΣΙΚΩΝ ΛΙΘΩΝ

Κωδ. 6425Κωδ. 6199
Πολύπτυχο έντυπο ΕΠΙΣ-
ΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ

Κωδ. 6199

Κωδ. 6423 - ΑΓΓΛΙΚΑ
Πολύπτυχο έντυπο ΕΠΙΣ-
ΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ

Κωδ. 6423 - ΑΓΓΛΙΚΑ

Κωδ.6431
7πτυχο έντυπο ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ GEL ΧΕΡΙΩΝ
Κωδ.6431Κωδ. 6399

Έντυπο ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΩΝ 
ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΤΕΣ

Κωδ. 6399 Κωδ. 6324
Έντυπο ΧΡΩΜΑΤΩΝ 
1/3 ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ

Κωδ. 6324

Ξεφυλλίστε τα έντυπα της 
DUROSTICK και ψηφιακά στο 

www.durostick.gr

Κωδ.6940 - ΑΓΓΛΙΚΑ 
20 σέλιδο έντυπο dB BLOCK

Κωδ.6633 - ΑΓΓΛΙΚΑ
Ο∆ΗΓΟΣ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ
& ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΩΝ

Κωδ.6643 - ΑΛΒΑΝΙΚΑ
Ο∆ΗΓΟΣ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ
& ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΩΝ

Κωδ.6428 - ΑΓΓΛΙΚΑ
ΕΓΧΕΙΡΙ∆ΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ 
∆ΟΜΗΣΗΣ 2021

Κωδ.6841 - ΑΓΓΛΙΚΑ
ΜΙΝΙ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 

Κωδ.6841 - ΑΓΓΛΙΚΑ Κωδ.6843 - ΑΛΒΑΝΙΚΑ
ΜΙΝΙ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 

Κωδ.6843 - ΑΛΒΑΝΙΚΑ

Κωδ.6940 - ΑΓΓΛΙΚΑ Κωδ.6909 - ΑΓΓΛΙΚΑ
3πτυχο έντυπο
D-1

Κωδ.6911 - ΑΓΓΛΙΚΑ
3πτυχο έντυπο
D-1 FLEX

Κωδ.6913 - ΑΓΓΛΙΚΑ 
4πτυχο έντυπο
HYDROSTOP-PU

Κωδ.6922 - ΑΓΓΛΙΚΑ 
4πτυχο έντυπο
HYDROSTOP ROOF

Κωδ.6911 ΑΓΓΛΙΚΑΚωδ.6909 ΑΓΓΛΙΚΑ Κωδ.6913 - ΑΓΓΛΙΚΑ Κωδ.6922 - ΑΓΓΛΙΚΑ Κωδ.6559 - ΑΓΓΛΙΚΑ 
4πτυχο έντυπο 
HYDROSTOP WATERTANK
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Κωδ.6917 - ΑΓΓΛΙΚΑ
4πτυχο έντυπο
dB BLOCK & DS-220

Κωδ.6920 - ΑΓΓΛΙΚΑ
3πτυχο έντυπο
HYDROSTOP 2 ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ 

Κωδ.6597 - ΑΓΓΛΙΚΑ
DUROCOLOR POWDER-C
Πολύπτυχο χρωµατολόγιο 
96 αποχρώσεων για τον 
χρωµατισµό των στόκων 
σπατουλαρίσµατος, της 
πατητής τσιµεντοκονίας 
και όλων των λευκών 
κονιαµάτων. 

ADVANTAGES

• Remarkable resistant to adverse weather conditions

• Maintains its properties from -30°C up to +90°C

• Resistant to permanent moisture and standing water

 • Contains powerful UV filters, for resistance to solar radiation

• Impervious to atmospheric pollutants

• Water vapour permeable

• Reflective, reduces surface temperature

• Seals surface cracks and ‘prevents’ them from reappearing

• Guaranteed result

• Certified ‘Cool’ material (high reflectivity in solar radiation) by the Environmental 
Studies Group of the University of Athens (UoA).
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CONSUMPTION: 
1.0-1.5kg/m² for two coats, 
depending on the substrate.

PACKAGING: 
Container 5kg, 15kg, 25kg

WORRY-FREE WATERPROOFING SYSTEM 

With the waterproofing system 
you achieve:
≥ More powerful adhesion
≥ Greater durability
≥ Prevention of future detachment

Watch the filmed application of the product at www.durostick.com

ROOF WATERPROOFING SYSTEM

Cleaning

1st coat DS-220

Primer DUROSTICK AQUAFIX

2nd coat DS-220

DS-220 AQUAFIX
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Elastomeric waterproofer 
for flat roofs (liquid rubber) Elastomeric waterproofer 

for flat roofs (liquid rubber)

DUROSTICK S.A.
ATHENS: ASPROPYRGOS, ATTICA, GR: 193 00,  Tel.: +30 211 60 03 500-599, Fax: +30 210 55 99 612  

THESSALONIKI: INDUSTRIAL PARK-SINDOS, S.B. 44, STREET DA 10, GR: 570 22 , Tel.: +30 2310 795 797, 
+30 2310 797 365, Fax: +30 2310 797 367, www.durostick.com, e-mail: info@durostick.com

Elastomeric waterproofer 
for flat roofs (liquid rubber)

Κωδ.6915 - ΑΓΓΛΙΚΑ
4πτυχο έντυπο
DS-220

Κωδ.6928 - ΑΓΓΛΙΚΑ
4πτυχο έντυπο
No39

Κωδ.6936 - ΑΓΓΛΙΚΑ
4πτυχο έντυπο
WATERPROOF 500

Κωδ.6933 - ΑΓΓΛΙΚΑ
3πτυχο έντυπο
WATERPROOF 400

Κωδ.6930 - ΑΓΓΛΙΚΑ
4πτυχο έντυπο
TECHNOPROOF

Κωδ.6907 - ΑΓΓΛΙΚΑ
Πολύπτυχο έντυπο
ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΩΝ

Κωδ.6907 ΑΓΓΛΙΚΑΚωδ. 6430 - ΑΓΓΛΙΚΑ
4πτυχο έντυπο DS-258
DECO MICRO FLEX

Κωδ. 6430 - ΑΓΓΛΙΚΑΚωδ.6942 - ΑΓΓΛΙΚΑ
ΠΑΤΗΤΕΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΕΣ 
& ΠΑΣΤΑ

Κωδ.6953 - ΑΓΓΛΙΚΑ
ΕΝΤΥΠΟ  
ΤΕΧΝΟΤΡΟΠΙΩΝ

Κωδ.6953 - ΑΓΓΛΙΚΑΚωδ.6224 - ΑΛΒΑΝΙΚΑ
ΠΑΤΗΤΕΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΕΣ 
& ΠΑΣΤΑ

Κωδ.6422 - ΑΓΓΛΙΚΑ
7πτυχο έντυπο ΠΡΟΪΟΝΤΑ  
Α∆ΙΑΒΡΟΧΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΔΕΙΓ ΑΤΑ ΕΦΑΡ ΟΣ ΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Κωδ.6726
EXTRA POWER 
& DUROPOXY 
∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΠxΥ): 
21 x 32cm

Κωδ.2264
ΑΚΡΥΛΙΚΗ
∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΠxΥ): 
30 x 19cm

Κωδ.2266
ΑΚΡΥΛΙΚΗ
∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΠxΥ): 
45 x 30,5cm

∆ΕΙΓΜΑ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ
ΠΛΑΚΙ∆ΙΩΝ ΣΕ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΑΝΙ∆Α

∆ΕΙΓΜΑ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ 
& ΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΛΑΚΙ∆ΙΩΝ ΣΕ ΤΖΑΜΙ 

∆ΕΙΓΜΑ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ
ΠΛΑΚΙ∆ΙΩΝ ΣΕ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΑΝΙ∆Α

www.durostick.com
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1002 ΤΡΟΠΟΙ...
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Κωδ.6603
COOL ROOF light
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΘΕΡΜΟΜΟΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ
ΤΑΡΑΤΣΩΝ

ΡΕΑΛΙΣΤΙΚΑ ∆ΕΙΓΜΑΤΑ THERMOSEAL & COOL ROOF light

Κωδ.6018
THERMOSEAL
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΜΕ HYDROSTOP SILICONE PLASTER, 
HYDROSTOP ACRYLIC PLASTER & HYDROSTOP PLASTER ELASTIC

Α’ ΟΨΗ 
Α’ ΟΨΗ 

Β’ ΟΨΗ 

Β’ ΟΨΗ 

Κωδ.6451
∆είγµα DS-259 DECO MICRO RESIN
µε AQUAFIX /DECOFIN 
POLYURETHANE

∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΠxΥ): 48 x 30cm

ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΕΣ ΚΑΡΤΟΛΙΝΕΣ ΖΗΤΗΣΤΕ ΤΙΣ ΜΕ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ ΤΟΥΣ

Κωδ.6009
∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΠxΥxB): 0,60 x 1,10 x 0,35m

KAΡΤΟΛΙΝΑ WATERPROOF MORTARΚΑΡΤΟΛΙΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ THERMOSEAL

Β’ ΟΨΗ 

Κωδ.6010
∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΠxΥxB): 0,60 x 1,10 x 0,35m

Α’ ΟΨΗ Β’ ΟΨΗ Α’ ΟΨΗ 

NEO
ΔΕΙΓΜΑ

Β’ ΟΨΗ 

Α’ ΟΨΗ 

NEO
ΔΕΙΓΜΑ

NEO
ΔΕΙΓΜΑ

Κωδ.6450
∆είγµα Σύστηµα Πολυουρίας 
2 Συστ. /Εποξειδικό 2 Συστ. 

∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΠxΥ): 48 x 30cm
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Κωδ.6975
∆είγµα VITRO HYBRID 1-4mm

Κωδ.3802
ΕΥΚΑΜΠΤΟΣ & ΕΛΑΙΟΑΠΩΘΗΤΙΚΟΣ ΑΡΜΟΣΤΟΚΟΣ
∆είγµα ‘ελαστικότητας’ αρµόστοκου

Κωδ.3957
HYDROSTOP PLASTER ELASTIC
∆είγµα ‘ελαστικότητας’ & υδαταπωθητικότητας σοβά

Κωδ.3957

Κωδ.6015
Εφαρµοσµένο δείγµα 
χαλαζιακών ασταριών  
DS-255, DS-260 & 
DS-290

∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΠxΥ): 33 x 43cm

Εφαρµοσµένο δείγµα 
χαλαζιακών ασταριών 

∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΠxΥ): 33 x 43cm

Κωδ.6665
MS-POLYMER MARINE
∆είγµα συγκόλλησης

Κωδ.6804
MS POLYMER POWER GLUE 
∆είγµατα συγκόλλησης

Κωδ.3753
ΝΑΝΟ PROOF FABRIC DS-300
∆είγµα αδιαβροχοποιηµένου
υφάσµατος

Κωδ.6395 (ΛΕΙΟ)
Κωδ.6396 (ΓΡΑΦΙΑΤΟ) 
HYDROSTOP SILICONE PLASTER

Κωδ.6397 (ΛΕΙΟ)
Κωδ.6398 (ΓΡΑΦΙΑΤΟ) 
HYDROSTOP PLASTER ELASTIC

Κωδ.6462
Εφαρµοσµένο δείγµα βερνικιών
σε Πέτρα

Κωδ.6449
∆είγµα DECO LIQUID GLASS
/DUROCOLOR

∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΠxΥ): 48 x 30cm 

Κωδ.2297 
DUROEPOXY FLOOR SF
∆είγµα µε απόχρωση λείας 
& αδρής υφής

Κωδ.6411 
∆είγµα ANTISLIP ADDITIVE POWDER 
ως πρόσθετο βερνικιών Πετρών και 
Πατητών τσιµεντοκονιών δαπέδων

∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΠxΥ): 33 x 43cm

NEO
ΔΕΙΓΜΑ

NEO
ΔΕΙΓΜΑ

Α’ ΟΨΗ 

Α’ ΟΨΗ 

Α’ ΟΨΗ 

ΛΕΙΟ

ΛΕΙΟ

ΓΡΑΦΙΑΤΟ

ΓΡΑΦΙΑΤΟ

Α’ ΟΨΗ 

Α’ ΟΨΗ 

Β’ ΟΨΗ 

Β’ ΟΨΗ 

Β’ ΟΨΗ 

Β’ ΟΨΗ 

Β’ ΟΨΗ 

Β’ ΟΨΗ 

Α’ ΟΨΗ 
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ΔΕΙΓ ΑΤΑ ΕΦΑΡ ΟΣ ΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΠΡΟΚΑΛΕΣΤΕ ΤΟ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ

Κωδ.6836
dB BLOCK  
∆είγµα συγκολλητικής 
δύναµης

Κωδ.6446
∆είγµα dB BLOCK - Σύστηµα 
Αντιρηγµατικής Προστασίας 
Εσωτερικής Τοιχοποιίας
STUCOFIX ELASTIC PUTTY/
SUPER ECO/DS-258 DECO 
MICRO FLEX/DECOFIN 
AQUA PU

∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΠxΥ): 30 x 40cm 

Κωδ.6811
dB BLOCK
Μεταλλικό κουτί άδειο

Κωδ.6814
dB BLOCK 
∆είγµα σε ‘πέτσα’

Κωδ.6976
dB BLOCK & 
D-80 HYDROSTOP elastic

Κωδ.6977
dB BLOCK & 
WATERPROOF 500

Κωδ.6797
dB BLOCK & DS-252 FLEX
∆είγµα σε τσιµεντοσανίδα

Κωδ.6454
dB BLOCK µε DS-259 DECO MICRO RESIN/ STUCOFIX 
ELASTIC PUTTY/SUPER ECO 

Κωδ.6837
dB BLOCK 
∆είγµα σε ποροµπετόν 

Κωδ.6816
dB BLOCK
∆είγµα Crash Test σε τσιµεντοσανίδα

Κωδ.6838
dB BLOCK
∆είγµα Crash Test µπετουδάκι

Κωδ. 2656
∆είγµα συγκόλλησης D-90 
µε διαφορετικά υλικά

Κωδ.6810
dB BLOCK
∆είγµα σε µεταλλικό κουτί (Εξωτερικά)

∆είγµα Crash Test µπετουδάκι

∆είγµα συγκόλλησης D-90 

Τοποθετήστε 
τις πέτρες, 
ανακινήστε τα 
δοχεία και 
διαπιστώστε µόνοι 
σας τη διαφορά  
στην ένταση 
του ήχου

Κωδ.6810
dB BLOCK
Κωδ.6810

Κωδ.6454 Κωδ.6452
dB BLOCK µε HYDROSTOP ACRYLIC PLASTER FINE/ 
HYDROSTOP PLASTER ELASTIC / D-80 HYDROSTOP elastic

NEO
ΔΕΙΓΜΑ

NEO
ΔΕΙΓΜΑ

Α’ ΟΨΗ Α’ ΟΨΗ 

Β’ ΟΨΗ Β’ ΟΨΗ 
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Κωδ.6463
MEGAFIX
Εφαρµοσµένο δείγµα εύκαµπτου 
κονιάµατος επάνω σε PVC

ΔΕΙΓ ΑΤΑ ΕΦΑΡ ΟΣ ΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΔΗ ΙΟΥΡΓΗΣΤΕ ΝΕΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

ΖΗΤΗΣΤΕ ΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ ΤΟΥΣ

Κωδ.2704 ΛΕΥΚΟ
Κωδ.2355 ΓΚΡΙ
DUROFLEX-PU
∆είγµα πολυουρεθανικού 
σφραγιστικού Κωδ.6974

∆είγµα WATERPROOF MORTAR

Α’ ΟΨΗ Β’ ΟΨΗ

Κωδ.2725
ΕΠΟΞΕΙ∆ΙΚΗ 
ΠΛΑΣΤΕΛΙΝΗ 20’

Κωδ.2894
ΕΠΟΞΕΙ∆ΙΚΗ ΚΟΛΛΑ 
2 ωρών

∆είγµατα επίδειξης συγκολλητικής ικανότητας

Κωδ. 6420
∆είγµα ζελατίνα 
ANTISLIP ADDITIVE 
POWDER σε βερνίκια 
δαπέδων

Κωδ. 6432
∆είγµα ζελατίνα 
BASECOAT 
THERMO

Κωδ.6445
∆είγµα µπάνιο µε DS-259 DECO MICRO RESIN 
(τοίχος) & DECO LIQUID GLASS (δάπεδο)

∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΠxΥxB): 28 x 21 x 21cm

NEO
ΔΕΙΓΜΑ

NEO
ΔΕΙΓΜΑ

Κωδ.6433
DB BLOCK & DS-220 
∆είγµα σε ‘πέτσα’ 

NEO
ΔΕΙΓΜΑ

NEO
ΔΕΙΓΜΑ

Κωδ.6973
∆είγµα ANTISLIP

Α’ ΟΨΗΑ’ ΟΨΗΑ’ ΟΨΗ Β’ ΟΨΗΒ’ ΟΨΗ

Β’ ΟΨΗ
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ΠΡΟΚΑΛΕΣΤΕ ΤΟ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ

Πείτε λιγότερα, δείχνοντας περισσότερα!
Τα ειδικά προωθητικά για σιλικόνες και σφραγιστικά, περιγράφουν τα προϊόντα 
και επικοινωνούν τα πλεονεκτήµατά τους

ΤΡΟΠΟΙ ΠΡΟΩ ΗΣΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΩΝ  ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΩΝ

Κωδ.6541 (ΘΗΚΗ 12 ΘΕΣΕΩΝ)
Κωδ.6542 (ΘΗΚΗ 24 ΘΕΣΕΩΝ)

ΘΗΚΕΣ ΓΙΑ ΦΥΣΙΓΓΕΣ

Κωδ.6134
Stand πάγκου µε πραγµατικά δείγµατα
DS POLYMER & DUROWOOD DS POLYMER. 
Συνοδεύεται από το έντυπο DS POLYMER Κωδ.6704

Κωδ.6478
Stand πάγκου µε δείγµατα χρωµάτων

∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΠxΥxB): 20 x 35 x 20cm

DS POLYMER & DUROWOOD DS POLYMER
ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΑ & ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΑ

∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΠxΥxB): 20 x 35 x 20cm

ΔΕΙΓ Α ΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ ΣΕ ΚΑΛΑ ΑΚΙ

ΔΕΙΓ Α AN Σ 
ΑΚΡΥΛΙΚΩΝ ΡΩ ΑΤΩΝ

Κωδ.2534
D-1

Κωδ.2046
No39

Κωδ.6057
HYDROSTOP WATERTANKHYDROSTOP WATERTANK

Κωδ.6077
DS-220

Κωδ.2289
HYDROSTOP FLOOR

Κωδ.2272
HYDROSTOP ROOF

Κωδ.2541
HYDROSTOP 2 συστατικώνHYDROSTOP 2 συστατικών

Κωδ.6468
DUROFLEX POWDER (ΚΕΡΑΜΙ∆Ι)DUROFLEX POWDER (ΚΕΡΑΜΙ∆Ι)

∆ώστε τα στους πελάτες σας 

να τα γεµίσουν µε νερό και... 

θα διαπιστώσουν µόνοι τους  

του ‘λόγου το αληθές’!

Προσθέστε νερό στον κουβά και αφήστε τα δείγµατα 

ακρυλικών χρωµάτων DUROSTICK βυθισµένα.

∆είτε και µόνοι σας την αντοχή τους, σε βάθος χρό-

νου, ακόµα και σε µια τέτοια συνθήκη!

∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΠxΥxB): 20 x 35 x 20cm∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΠxΥxB): 20 x 35 x 20cm
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ΡΩ ΑΤΟΛΟΓΙΑ

ΔΗ ΙΟΥΡΓΗΣΤΕ ΝΕΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

ΖΗΤΗΣΤΕ ΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ ΤΟΥΣ

Κωδ.2473
Χάρτινο stand πάγκου
µε πραγµατικά δείγµατα αρµόστοκων 

ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΚΡΥΛΙΚΩΝ  
& ΕΠΟΞΕΙ∆ΙΚΩΝ ΑΡΜΟΣΤΟΚΩΝ

Κωδ.2241 (ΕΛΛΗΝΙΚΑ) 
Πολύπτυχο χρωµατολόγιο 96 αποχρώ-
σεων για τον χρωµατισµό των στόκων 
σπατουλαρίσµατος, της πατητής 
τσιµεντοκονίας και όλων των λευκών 
κονιαµάτων. 

DUROCOLOR POWDER-C

Κωδ.2524
Πολύπτυχο χρωµατολόγιο 120 επιλεγ-
µένων αποχρώσεων και 32 χρωµατι-
κών συνδυασµών του δοσοµετρικού 
συστήµατος δηµιουργίας αποχρώσεων 
DUROCOLOR. 

DUROCOLOR

Κωδ.6981 Κωδ.6865

Κωδ.2204
Βεντάλια αρµόστοκων 32 αποχρώσεων

ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΡΜΟΣΤΟΚΩΝ

Κωδ.3827
Χρωµατολόγιο - κασετίνα 
12 αποχρώσεων 

ΕΥΚΑΜΠΤΟΣ & ΕΛΑΙΟΑΠΩΘΗΤΙΚΟΣ
 ΑΡΜΟΣΤΟΚΟΣ

Κωδ.6701

ΒΕΝΤΑΛΙΑ 120 ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ 
ΑΠΟΧΡΩΣΕΩΝ DUROCOLOR

Κωδ.6134
Stand πάγκου µε 
πραγµατικά δείγµατα
DS POLYMER & 
DUROWOOD 
DS POLYMER

DS POLYMER & DUROWOOD DS POLYMER ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΑ & ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΑ
ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΤΣΙΜΕΝΤΟΕΙ∆ΩΝ 

ΑΡΜΟΣΤΟΚΩΝ
ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΠΟΞΕΙ∆ΙΚΩΝ 

ΑΡΜΟΣΤΟΚΩΝ

Κωδ.6981

www.durostick.gr

Κωδ.6664 Κωδ.6232 Κωδ.6321 Κωδ.6329

ΒΕΝΤΑΛΙΑ COLORS 
855 ΑΠΟΧΡΩΣΕΩΝ

ΒΕΝΤΑΛΙΑ COLORS XTERIOR 
261 ΑΠΟΧΡΩΣΕΩΝ

ΒΕΝΤΑΛΙΑ ΠΑΤΗΤΩΝ ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΩΝ 
12 ΑΠΟΧΡΩΣΕΩΝ

ΒΕΝΤΑΛΙΑ 
ΤΕΧΝΟΤΡΟΠΙΩΝ

Κωδ.6330

ΒΕΝΤΑΛΙΑ ΧΑΛΑΖΙΑΚΩΝ Α∆ΡΑΝΩΝ 
∆ΙΑΦΟΡΩΝ ΚΟΚΚΟΜΕΤΡΙΩΝ

Κωδ.6410

ΒΕΝΤΑΛΙΑ 
DUROEPOXY FLOOR SF

Κωδ.6419

ΒΕΝΤΑΛΙΑ 
POLYUREA FLOOR COATING
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ΔΗ ΙΟΥΡΓΗΣΤΕ ΝΕΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

ΖΗΤΗΣΤΕ ΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ ΤΟΥΣ

Κωδ.3251
Χρωµατολόγιο 88 αποχρώσεων
βερνικιών ξύλου βάσεως νερού

ΚΑΡΤΟΛΙΝΑ DUROXYL AQUA

Κωδ.6479
Mini χρωµατολόγιο 15 αποχρώσεων χαλαζιακών αδρανών
∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΠxΥ): 31 x 26cm

ΚΑΡΤΟΛΙΝΑ QUARTZ DECO

Κωδ.3440
Χρωµατολόγιο 12 αποχρώσεων
βερνικιών ξύλου διαλύτου

ΚΑΡΤΟΛΙΝΑ DUROXYL

Κωδ. 6829
The pocket edition

ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΤΣΕΠΗΣ

Κωδ.6618 (ΠΟΛΥΤΕΛΗΣ ΕΚ∆ΟΣΗ)
Πολύπτυχο χρωµατολόγιο 
44 επιλεγµένων αποχρώσεων. 
Πραγµατικό δείγµα παστωδών σοβάδων.

HYDROSTOP SILICONE PLASTER

AN  ΕΝΤΥΠΩΝ

Κωδ.6723  
∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΠxΥxB):  
20 x 28 x 20cm

Συνοδεύεται από τo έντυπo  
DUROPAINT PU
Κωδ.6718

Κωδ.6414  
∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΠxΥxB):  
20 x 28 x 20cm

Συνοδεύεται από τo έντυπo  
ΚΡΗΤΗ
Κωδ.6502

Κωδ.6426  
∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΠxΥxB):  
20 x 28 x 20cm

Συνοδεύεται από τo έντυπo  
ΠΟΝΤΟΣ
Κωδ.6418

STAND ΠΑΓΚΟΥ ΕΝΤΥΠΩΝ

Κωδ.6818  
∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΠxΥxB):  
20 x 28 x 20cm

Συνοδεύεται από τo έντυπo  
10 XΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ
Κωδ.6628

Συνοδεύεται από τo έντυπo 

STAND ΠΑΓΚΟΥ 
DUROPAINT PU

STAND ΠΑΓΚΟΥ 
ΚΡΗΤΗ

STAND ΠΑΓΚΟΥ 
ΠΟΝΤΟΣ

STAND ΠΑΓΚΟΥ 
10 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ

Κωδ.6413  
∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΠxΥxB):  
20 x 28 x 20cm

Συνοδεύεται από τo έντυπo  
ΚΥΚΛΑ∆ΕΣ
Κωδ.6501

Συνοδεύεται από τo έντυπo 

STAND ΠΑΓΚΟΥ 
ΚΥΚΛΑ∆ΕΣ

STAND ΠΑΓΚΟΥ ΕΝΤΥΠΩΝ

Κωδ.6029  
(ΧΑΡΤΙΝΟ STAND 2 θέσεων)
∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΠxΥxB):  
0,25 x 0,40 x 0,15m

Συνοδεύεται από τα έντυπα  
ΠΟΝΤΩΝ Κωδ.6008 και 
CLUB TΕΧΝΙΤΩΝ Κωδ.6027

STAND ΠΑΓΚΟΥ CLUB  
ΤΕΧΝΙΤΩΝ-ΠΟΝΤΩΝ

Κωδ. 6475
Χρωµατολόγιο 15 αποχρώσεων χαλαζιακών αδρανών
∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΠxΥ): 35 x 45cm 

Α’ ΟΨΗ 

Α’ ΟΨΗ 

Β’ ΟΨΗ 

Β’ ΟΨΗ 
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AN  ΕΝΤΥΠΩΝ

ΔΗ ΙΟΥΡΓΗΣΤΕ ΝΕΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

Αξιοποιήστε τα θεµατικά έντυπα και
          ...προβάλετέ τα στα ειδικά χάρτινα stands          ...προβάλετέ τα στα ειδικά χάρτινα stands

Για να λάβετε έντυπα που µπορούν να φιλοξενηθούν στο Ανανεωµένο επιτραπέζιο χάρτινο 
stand, σε περίπτωση που δεν έχετε ήδη στο κατάστηµά σας, µη διστάσετε να επικοινωνήσε-
τε µε τη συνεργάτιδά σας, στην Αθήνα στο 211 60 03 500 και στη Θεσσαλονίκη στο 2310 795 
797. Επίσης, είµαστε στη διάθεσή σας να σας αποστείλουµε και επιπλέον επιτραπέζια χάρτινα 
stands εφόσον τα χρειάζεστε.

STAND ΠΑΓΚΟΥ ΕΝΤΥΠΩΝ STAND ΠΑΓΚΟΥ 3ών ΘΕΣΕΩΝ

Κωδ.6030 
(ΧΑΡΤΙΝΟ STAND 2 θέσεων)
∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΠxΥxB): 
0,25 x 0,40 x 0,15m

Συνοδεύεται
από έντυπα DUROSTICK 
της επιλογής σας

STAND ΠΑΓΚΟΥ ΕΝΤΥΠΩΝ STAND ΠΑΓΚΟΥ 3ών ΘΕΣΕΩΝ

Συνοδεύεται από τους 
ΜΙΝΙ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥΣ 
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ    
Κωδ.6968 - ΕΛΛΗΝΙΚΑ, 
ΑΝΑΝΕΩΜΕΝΗ ΕΚ∆ΟΣΗ
Κωδ.6841- ΑΓΓΛΙΚΑ, 
Κωδ.6843- ΑΛΒΑΝΙΚΑ

AN  ΕΝΤΥΠΩΝ

STAND ΠΑΓΚΟΥ 3ών ΘΕΣΕΩΝ

2 θέσεων)

STAND ΠΑΓΚΟΥ ΕΝΤΥΠΩΝ

Eνδεικτικά, το εικονιζόµενο,  
συνοδεύεται από τα έντυπα  
DUROPOXY Κωδ.6982 και 
DS POLYMER Κωδ.6704

Κωδ.6844 (ΧΑΡΤΙΝΟ STAND) 
3 θέσεων
∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΠxΥxB): 
0,33 x 0,38 x 0,18m

Οι συνδυασμοί εντύπων 
παρουσιάζονται ενδεικτικά
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ΔΗ ΙΟΥΡΓΗΣΤΕ ΝΕΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

Χάρτινο stand πάγκου.
Συνοδεύεται από 20 τεµ. 180ml

DS-210 ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ  
ΓΙΑ ΑΥΤΟΚΟΛ. ΤΑΙΝΙΕΣ

304

Χάρτινο stand πάγκου.
Συνοδεύεται από 12 τεµ. 500ml

     ALUMINIUM CLEANER     GLASS CLEANER

Χάρτινο stand πάγκου.
Συνοδεύεται από 12 τεµ. 500ml

Κωδ.2245
Μεταλλικό stand πάγκου.
Συνοδεύεται από 25 τεµ. ΠΟΝΤΙΚΟΚΟΛΛΑ 135gr, 
20 τεµ. ΠΟΝΤΙΚΟΠΑΓΙ∆Α Νο1 και 24 τεµ. Νο2
∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΠxΥxB): 55 x 78 x 27cm

ΠΟΝΤΙΚΟΚΟΛΛΕΣ-ΠΟΝΤΙΚΟΠΑΓΙ∆ΕΣ

Χάρτινο stand πάγκου.
Συνοδεύεται από 12 τεµ. 500ml

BIOCLEAN AIR CONDITION

Κωδ.2523
Μεταλλικό stand πάγκου.
Συνοδεύεται από 10 τεµ. των 20ml ανά απόχρωση.
∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΠxΥxB): 55 x 64 x 24cm

DUROCOLOR (ΣΥΡΙΓΓΕΣ)

Κωδ.6116
Περιστρεφόµενο stand πάγκου
µε πραγµατικό δείγµα εφαρµογής

    ΣΤΟΚΟΙ ΣΠΑΤΟΥΛΑΡΙΣΜΑΤΟΣ

Συνοδεύεται από 25 τεµ. ΠΟΝΤΙΚΟΚΟΛΛΑ 135gr, 

Χάρτινο stand πάγκου. Συνοδεύεται από  
12 τεµ. 70ml σε ΧΡΥΣΟ, ΑΣΗΜΙ, ΧΑΛΚΟ

LUSSO D’ORO
∆ΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗ ΠΟΥ∆ΡΑ ΤΕΧΝΟΤΡΟΠΙΑΣ

ANTISLIP ADDITIVE POWDER
ANTIOΛΙΣΘΗΤΙΚΑ ΣΦΑΙΡΙ∆ΙΑ ΓΙΑ ΒΕΡΝΙΚΙΑ

DS-247 
TAΧΥΠΗΚΤΟ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ

D-66 REPAIR - EΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ ΣΤΟΚΟΣ ΓΙΑ 
ΕΝΤΟΝΕΣ ΡΩΓΜΕΣ ΚΑΙ ΟΠΕΣ

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΧΕΡΙΩΝ 
ΜΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ∆ΡΑΣΗ

DUROWOOD 
ΑΚΡΥΛΙΚΟΣ ΣΤΟΚΟΣ ΝΕΡΟΥ

ΑΝΤIFREEZE POWDER
ANTIΠΑΓΕΤΙΚΟ ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ

SUPER FLEX POWDER
EYΚΑΜΠΤΟ ΙΝΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΟ

DUROCLEAN ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ  
ΚΑΜΙΝΑ∆ΑΣ, ΤΖΑΚΙΟΥ & ΞΥΛΟΣΟΜΠΑΣ

Χάρτινο stand πάγκου.  
Συνοδεύεται από 20 τεµ. 90gr

    WOOD CLEANER

Χάρτινο stand πάγκου.
Συνοδεύεται από 12 τεµ. 500ml

Χάρτινο stand πάγκου.  
Συνοδεύεται από 10 τεµ. 1kg

Χάρτινο stand πάγκου.  
Συνοδεύεται από 10 τεµ. 1kg

Χάρτινο stand πάγκου.  
Συνοδεύεται από 20 τεµ. 120ml

Χάρτινο stand πάγκου.  
Συνοδεύεται από 8 τεµ. 200gr

Χάρτινο stand πάγκου.  
Συνοδεύεται από 12 τεµ. 150grΣυνοδεύεται από 12 τεµ. 150gr

Χάρτινο stand πάγκου.  
Συνοδεύεται από 12 τεµ. 500gr

Χάρτινο stand πάγκου.  
Συνοδεύεται από 12 τεµ. 250gr

Συνοδεύεται από 20 τεµ. 120ml
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ΑΦΙΣΕΣ ΖΗΤΗΣΤΕ ΤΙΣ ΜΕ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ ΤΟΥΣ

... E 1002 ΤΡΟΠΟΥΣ

Χάρτινο stand πάγκου.  
Συνοδεύεται από 20 τεµ. 110gr

DUROLIN 100
KOΛΛΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

DUROLIN 200
KOΛΛΑ ΓΙΑ ΧΑΡΤΙΝΕΣ ΤΑΠΕΤΣΑΡΙΕΣ

ΗΟΒΒΥ
KΟΛΛΑ ΞΥΛΟΥ & ΧΑΡΤΟΥ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΖΕ

DUROXYL Wood Protection/Conditioner
ΠΑΡΑΣΙΤΙΚΤΟΝΟ - ΕΞΟΛΟΘΡΕΥΕΙ ΤΟ ΣΑΡΑΚΙ

Χάρτινο stand πάγκου.  
Συνοδεύεται από 12 τεµ. 125gr

Χάρτινο stand πάγκου.  
Συνοδεύεται από 12 τεµ. 150gr

Χάρτινο stand πάγκου.  
Συνοδεύεται από 20 τεµ. 120ml

Κωδ.3785 Κωδ.6983

Κωδ.3580 Κωδ.6132

H εξέλιξη στα χρώµατα  
των εξωτερικών επιφανειών  

www.durostick.gr

4 Σύνθεση στην αιχµή της τεχνολογίας, πολλαπλασιάζει γεωµετρικά τις αντοχές του  
χρώµατος σε κάθε ‘απαιτητικό’ περιβάλλον, αστικό, ορεινό ή παραθαλάσσιο 

4 Πιστοποιηµένο ‘Ψυχρό’ χρώµα. Υψηλή ανακλαστικότητα-Χαµηλή θερµική αγωγιµότητα 

4Ανεπηρέαστο από την υγρασία και το νερό

4 Ελαστικό, δεν ρηγµατώνει από τις συστολές-διαστολές των επιφανειών  
και τις ακραίες θερµοκρασιακές µεταβολές

4Αναλλοίωτο σε θερµοκρασίες από -200C έως και +800 C 

4 Η απίστευτη αντοχή του στο συχνό πλύσιµο, το προκρίνει για χρήση και σε εσωτερικούς 
χώρους που εκτίθενται σε συνεχή υγρασία ή που χρειάζεται να καθαρίζονται τακτικά.

Επειδή αυτό δεν µπορεί να γίνεται τακτικά...       

4Σύνθεση στην αιχµή της τεχνολογίας, πολλαπλασιάζει γεωµετρικά τις αντοχές του 
χρώµατος σε κάθε ‘απαιτητικό’ περιβάλλον, αστικό, ορεινό ή παραθαλάσσιο 

4Πιστοποιηµένο ‘Ψυχρό’ χρώµα. Υψηλή ανακλαστικότητα-Χαµηλή θερµική αγωγιµότητα 

4Ανεπηρέαστο από την υγρασία και το νερό

4Ελαστικό, δεν ρηγµατώνει από τις συστολές-διαστολές των επιφανειών 
και τις ακραίες θερµοκρασιακές µεταβολές

4Αναλλοίωτο σε θερµοκρασίες από -20

4Η απίστευτη αντοχή του στο συχνό πλύσιµο, το προκρίνει για χρήση και σε εσωτερικούς 
χώρους που εκτίθενται σε συνεχή υγρασία ή που χρειάζεται να καθαρίζονται τακτικά.

Επειδή αυτό δεν µπορεί να γίνεται τακτικά...       

Υβριδικό, Ακρυλικό-Πολυουρεθανικό χρώµα 

για πολλά-πολλά χρόνια!
Βάψτε µια φορά & ξενοιάστε

Κωδ.6710

Η εφαρµογή διατίθεται σε 
λογισµικό ANDROID &  iOS  

στο PLAY STORE και  
APP STORE αντίστοιχα.

Κατεβάστε την εφαρµογή

COLORS by DUROSTICK, ΚΑΝΤΕ ΤΟ ΤΩΡΑ!    

Η εφαρµογή που πρέπει 
να βρίσκεται σε κάθε κινητό!

Xρωµατίστε, διασκεδάστε, επιλέξτε σωστά! 
Αποκτήστε τη δική σας εµπειρία χρωµατίζοντας επιφάνειες.   
Συνδυάστε χρώµατα και αποχρώσεις.  
Περάστε το χρόνο σας ευχάριστα και δηµιουργικά.  
Πειραµατιστείτε µε χρώµατα και συνδυασµούς  
στο δικό σας χώρο! 

•Χρωµατίστε επιφάνειες ζωντανά ή σε στατικές φωτογραφίες 
•Επιλέξτε συνδυασµούς χρωµάτων  
•Αποθηκεύστε τις επιλογές σας  
• ∆είτε προϊόντα  
•Παρακολουθήστε videos εφαρµογών  
•Βρείτε σηµεία πώλησης χρωµάτων DUROSTICK  
•Μιλήστε µε τη DUROSTICK. 
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Κωδ.6040 Κωδ.6545

λες οι αφίσες 
έχουν διάσταση 

32x48cm

Κωδ.6165 Κωδ.6163

Κωδ.6762 Κωδ.6164Κωδ.6043 Κωδ.6162 Κωδ.6417
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Κωδ. 6899

∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΠxΥxB): 35 x 81 x 18cm
Παραγγελία/Χωρητικότητα:
WOOD CLEANER 500ml, 12 τεµ./8 τεµ.
WOOD CLEANER 1,2lt, 12 τεµ./8 τεµ.

Κωδ. 2269

∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΠxΥxB): 35 x 81 x 18cm
Παραγγελία/Χωρητικότητα: 
WATERTRAP Συσκευή & Κρύσταλλοι,  
8 τεµ./8 τεµ. WATERTRAP Ανταλλακτικοί 
Κρύσταλλοι 600gr, 12 τεµ./12 τεµ.

 WATERTRAP 

WOOD CLEANER 

Κωδ.  6897

∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΠxΥxB): 35 x 81 x 18cm
Παραγγελία/Χωρητικότητα:
ΟΞΙΝΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΚΙ∆ΙΩΝ 1lt,  
15 τεµ./8 τεµ.
D-16 HYDROSTOP 500ml, 15 τεµ. /14 τεµ.

ΟΞΙΝΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ &  D-16 HYDROSTOP

Κωδ. 2727

∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΠxΥxB): 35 x 81 x 18cm
Παραγγελία/Χωρητικότητα:
D-14 900gr, 30 τεµ./24 τεµ.

Κωδ. 6898

∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΠxΥxB): 35 x 81 x 18cm
Παραγγελία/Χωρητικότητα:
RUST REMOVER 500ml, 24 τεµ./24 τεµ.

RUST REMOVER

Κωδ. 6998

∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΠxΥxB): 35 x 81 x 18cm
Παραγγελία/Χωρητικότητα:
SPRAY ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΧΕΡΙΩΝ 1lt, 
12 τεµ./12 τεµ.

SPRAY ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΧΕΡΙΩΝ 

Κωδ. 6328

∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΠxΥxB): 35 x 81 x 18cm
Παραγγελία/Χωρητικότητα:
GEL ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΧΕΡΙΩΝ 500ml, 
24 τεµ./24 τεµ.

GEL ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΧΕΡΙΩΝD-14 ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ

Κωδ.  6901

∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΠxΥxB): 35 x 81 x 18cm
Παραγγελία/Χωρητικότητα: 
RUST FREE 200ml, 24 τεµ./24 τεµ. 
RUST FREE 400ml, 12 τεµ./12 τεµ.

RUST FREE

ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ EΝΗ ΕΡΩΣΗ!

www.durostick.gr

ΖΗΤΗΣΤΕ ΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ ΤΟΥΣAΡΤΙΝΑ AN
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Κωδ. 6956

∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΠxΥxB): 38 x 81 x 18cm
Παραγγελία/Χωρητικότητα: 
D-21 1lt, 15 τεµ./9 τεµ.
BIOCLEAN 750ml, 18 τεµ./9 τεµ.

Κωδ. 6961

∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΠxΥxB): 35 x 81 x 18cm
Παραγγελία/Χωρητικότητα: 
ΝANO PROOF FABRIC DS-300 500ml, 
15 τεµ./18 τεµ.
 

D-21 & BIOCLEAN

ΝANO PROOF FABRIC DS-300

Κωδ.  6958
∆ιαστάσεις (ΠxΥxB): 38 x 81 x 18cm
Παραγγελία/Χωρητικότητα: 
D-22 1lt, 15 τεµ./8 τεµ.
D-25 1lt, 15 τεµ./9 τεµ.

D-22 & D-25

Κωδ. 6966
7πτυχο έντυπο προωθητικών stands 

ΕΝΤΥΠΟ ΧΑΡΤΙΝΩΝ STANDS

Κωδ. 6960
∆ιαστάσεις (ΠxΥxB): 38 x 81 x 18cm
Παραγγελία/Χωρητικότητα: 
GLASSHIELD  500ml, 12 τεµ./9 τεµ.
ΚΡΕΜΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΘΑΜΠΩΝ  
ΦΑΝΑΡΙΩΝ 200ml, 15 τεµ./15 τεµ.

GLASSHIELD & ΚΡΕΜΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
ΘΑΜΠΩΝ ΦΑΝΑΡΙΩΝ

ΑΝΑΔΕΙ ΕΤΕ ΤΗ ΔΥΝΑ ΙΚΗ ΤΟΥΣ...

 Συνδυάστε τα προωθητικά stands µεταξύ τους και 

 δηµιουργήστε δυναµικές προβολές που αναδεικνύουν 

 τα προϊόντα και τη χρήση τους. 

 Προκαλέστε το ενδιαφέρον των πελατών σας και 

 απολαύστε πωλήσεις! ! απολαύστε πωλήσεις!  απολαύστε πωλήσεις! !!

Τρίγωνο

Πύργος

Σε σειρά

www.durostick.gr

ΖΗΤΗΣΤΕ ΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ ΤΟΥΣAΡΤΙΝΑ AN
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Ανοίγουµε το… σπίτι µας
                      και σας υποδεχόµαστε µε θέρµη!

Ελάτε να ακούσετε, να πληροφορηθείτε, να εκπαιδευτείτε, να µάθετε:

• Για έξυπνες τεχνικές λύσεις με προϊόντα DUROSTICK 
για τη νέα κατασκευή, τη συντήρηση, την επισκευή, 
την ανακαίνιση, τη διακόσμηση! 

• Για προϊόντα που γνωρίζετε, καθώς και για νέα και 
καινοτόμα προϊόντα και λύσεις. 

• Για τρόπους και μεθόδους πώλησης, για την εμπο-
ρική δυναμική προϊόντων, πώς την αποτιμούμε, πώς 
την αξιοποιούμε, πώς κερδίζουμε από αυτήν. 

• Για τρόπους και μεθόδους διεκδίκησης οικοδομικών 
έργων πάσης φύσης με αξιοπρεπείς αμοιβές και απο-
λαβές. 

Η εταιρεία DUROSTICK, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες εκπαί-
δευσης του τεχνικού κόσμου της Βορείου Ελλάδας, στέκεται δί-
πλα στους επαγγελματίες τεχνίτες. Δημιούργησε ένα υπερσύγ-
χρονο εκπαιδευτικό κέντρο, στην έδρα της εταιρείας για τη Βό-
ρεια Ελλάδα, στη Σίνδο Θεσσαλονίκης.
Το κέντρο εκπαίδευσης και ενημέρωσης της DUROSTICK  έχει 
στόχο την υλοποίηση τεχνικών σεμιναρίων για τα καινοτόμα 
προϊόντα και εφαρμογές της DUROSTICK.

Στο Συνεδριακό Κέντρο της DUROSTICK στον Ασπρόπυργο Αττι-
κής διενεργούμε ενημερωτικές εκδηλώσεις, ημερίδες και σεμι-
νάρια απευθυνόμενοι στον τεχνικό κόσμο της οικοδομής, αλλά 
και στα συνεργαζόμενα καταστήματα. 
Για οποιαδήποτε νέα ενέργεια θα σας παρέχεται έγκαιρη και λε-
πτομερής ενημέρωση.

Συνεδριακό κέντρο ΑΘΗΝΑΣ

Συνεδριακό κέντρο ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
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Η DUROSTICK, η πρωτοπόρα 
ελληνική εταιρεία στην παραγωγή 
και διάθεση εξελιγμένων δομικών 

υλικών θεωρεί υποχρέωσή της να βρίσκεται 
συνεχώς σε άμεση επαφή με τον τεχνικό 
κόσμο της οικοδομής! Αυτό, μεταξύ 
άλλων, γίνεται μέσω διενέργειας τεχνικών 
σεμιναρίων παρουσίασης και εφαρμογής 
των προϊόντων της, καθώς και των λύσεων 
που αυτά προσφέρουν στον επαγγελματία 
της οικοδομής και κατ’ επέκταση στη 
βελτίωση της ποιότητας κατασκευής της.  
Η DUROSTICK πραγματοποιεί σεμινάρια 
τεχνικής επιμόρφωσης καθ’ όλη τη διάρκεια 
του έτους σε όλη την Ελλάδα. 
Τα σεμινάρια αυτά αφορούν είτε σε 
συγκεκριμένη θεματολογία κατά κατηγορία 
επαγγελματιών της οικοδομής (όπως  

πλακάδες, σοβατζήδες, ελαιοχρωματιστές 
κ.ά.) είτε αφορούν σεμινάρια γεωγραφικής 
περιοχής με γενική τεχνική ενημέρωση σε 
τεχνίτες της περιοχής. 

Η συμμετοχή στα τεχνικά σεμινάρια της 
DUROSTICK:
•  Δημιουργεί κανάλι αμφίδρομης 

επικοινωνίας της εταιρείας με τον 
τεχνικό κόσμο της χώρας. 

•  Ενημερώνει τους επαγγελματίες του 
χώρου για αποτελεσματικούς τρόπους 
εφαρμογής νέων και ήδη καταξιωμένων 
προϊόντων της εταιρείας. 

•  Παρέχει την κατάλληλη 
επιχειρηματολογία για τη σωστή 
διαπραγμάτευση για το ‘κλείσιμο 
της δουλειάς’ σε ένα ιδιαίτερα 

ανταγωνιστικό περιβάλλον. 
•  Υποστηρίζει περαιτέρω την 

επιχειρηματολογία αυτή με 
παροχή, στους επαγγελματίες που 
παρευρίσκονται σε αυτά, εφαρμοσμένων 
δειγμάτων των προϊόντων της σε 
εύχρηστη βαλίτσα ειδικά σχεδιασμένη 
για τον σκοπό αυτό.

•  Προάγει την ποιότητα της εργασίας του 
τεχνίτη, ενισχύει την καλή του φήμη και 
βελτιώνει το αποτέλεσμα της εφαρμογής 
των προϊόντων και κατ’ επέκταση την 
ποιότητα κατασκευής της οικοδομής.

•  Συνδέει όλους εκείνους που 
παρακολουθούν τα ενημερωτικά 
σεμινάρια της εταιρείας με διαρκή 
τεχνική υποστήριξη μέσω τηλεφώνου, 
διαδικτύου ακόμα και επιτόπου στο έργο. 

ΣΥΝΑΝΤΑME ΤΟΝ ΤΕΧΝΙΚΟ 
ΚΟΣΜΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ!

ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΑΣ ΣΤΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΤΗΣ 
DUROSTICK ΚΕΡΔΙΖΟΥΜΕ ΟΛΟΙ!
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H  DUROSTICK δίνει λύσεις µε φυσική  
παρουσία Τεχνικών της Συµβούλων στο σηµείο  

του προβλήµατος της οικοδοµής ή του σπιτιού!
Έχοντας πάντα ως στόχο οι καταναλωτές να αποκοµίζουν µία όσο το δυνατόν θετικότερη εµπειρία πριν, κατά και µετά 

την αγορά των προϊόντων της DUROSTICK, έχουµε εντάξει στην Τεχνική Υποστήριξη µία επιπλέον υπηρεσία που αφο-

ρά στην επιτόπου επίσκεψη τεχνικού µας συµβούλου στον χώρο, τον οποίο υπάρχει ανάγκη για εκτίµηση σοβαρού θέµα-

τος επισκευής, στεγάνωσης, µόνωσης κ.ά.. Κατά την επίσκεψη προτείνονται στους ενδιαφερόµενους λύσεις µε προϊόντα 

DUROSTICK, όπως επίσης και τα πλησιέστερα καταστήµατα συνεργατών της εταιρείας για να τα προµηθευτούν και πιθα-

νόν να πάρουν συστάσεις για τεχνίτες - εφαρµοστές.

 Η υπηρεσία αυτή γίνεται γνωστή µε προβολή της σε έντυπα και ηλεκτρονικά µέσα, στο ραδιόφωνο του REAL FM και του 

ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ 93,2  µε τα οποία συνεργαζόµαστε, καθώς και στον ιστότοπο της εταιρείας στο www.durostick.gr.

Ανταποδίδουµε την εµπιστοσύνη 

που µας έχετε δείξει στα 

33 χρόνια παρουσίας µας στην 

αγορά των δοµικών υλικών.

Αν σχεδιάζετε την ενεργειακή 

αναβάθµιση της κατοικίας σας, 

τη µόνωση, τη στεγάνωση, την 

εκτεταµένη ανακαίνιση, την επι-

σκευή της,  

επικοινωνήστε 
ΤΩΡΑ µε την 

DUROSTICK!

Εντελώς ∆ωρεάν!
•  Θα σας επισκεφθεί εξειδικευμένος τεχνικός σύμβουλος της DUROSTICK 

για λεπτομερή εκτίμηση των αναγκών σας.

• Θα σας προτείνει τις κατάλληλες λύσεις και προϊόντα.

•  Θα σας υποδείξει επιλεγμένα καταστήματα συνεργατών μας από όπου θα 

τα προμηθευτείτε.

•  Στα καταστήματα θα πάρετε συστάσεις για έμπειρους τεχνίτες που θα τα 

εφαρμόσουν κατάλληλα στον χώρο σας.

Τώρα στον χώρο σας!
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H  DUROSTICK δίνει λύσεις µε φυσική  
παρουσία Τεχνικών της Συµβούλων στο σηµείο  

του προβλήµατος της οικοδοµής ή του σπιτιού!

Τώρα στον χώρο σας!

H  DUROSTICK δίνει λύσεις µε φυσική 
παρουσία Τεχνικών της Συµβούλων στο σηµείο Τεχνικών της Συµβούλων στο σηµείο Τεχνικών της Συµβούλων

του προβλήµατος της οικοδοµής ή του σπιτιού!υποστηρίζει... τους επαγγελµατίες...

 DUROSTICK δίνει λύσεις µε φυσική  DUROSTICK δίνει λύσεις µε φυσική  DUROSTICK
Τεχνικών της Συµβούλων

...µε την Παρουσία  της!

H DUROSTICK, πιστή στο όραµα και τις αξίες της, είναι στο πλευρό του κάθε επαγγελµατία του κατασκευαστικού κλάδου. 

Έχοντας στελεχωµένο Τµήµα Τεχνικής Υποστήριξης – Έργων µε έµπειρους Μηχανικούς και Τεχνικούς Εφαρµογών  είναι 

σε θέση να παρέχει τεχνογνωσία, συµβουλευτική καθοδήγηση και συστάσεις σε όλους τους εµπλεκόµενους µε κάθε τε-

χνικό έργο, ανεξαρτήτως µεγέθους (ξενοδοχεία, επαγγελµατικοί χώροι, βιοµηχανικά κτίρια, κατοικίες, δηµόσιες και  

ιδιωτικές επενδύσεις). Υποστήριξη σε αρχιτεκτονικές µελέτες έργων, βοηθητική σύνταξη τεχνοοικονοµικών 

 προσφορών, αυτοψία σοβαρών προβληµάτων µε παρουσία Τεχνικού Συµβούλου επί του έργου, εκπαίδευση και 

 ενηµέρωση  Τεχνικών Εταιρειών και Συνεργείων Εφαρµογής µε Ειδικά Σεµινάρια, δειγµατισµοί υλικών… είναι  µερικές 

από τις  υπηρεσίες που µπορεί να παρέχει η εταιρεία. Η DUROSTICK είναι εµπράκτως δίπλα στον κάθε επαγγελµατία!

 

Μάθετε 
περισσότερα στο 

www.durostick.gr



Στις αρχές του 2000, η Ευρωπαϊκή Ένωση δημιούργησε ένα νέο σύστημα κατάταξης για κόλλες και αρμόστοκους.

Βάσει των ευρωπαϊκών προδιαγραφών, δημιουργήθηκαν οι κατηγορίες ΕΝ 12004 και 12002 για τις κόλλες και
ΕΝ 13888 για τους αρμόστοκους, που καθιστούν πλέον εύκολη την αναγνώριση και αξιολόγηση των προϊόντων, ανάλογα 
με το εύρος της εφαρμογής και των τεχνικών χαρακτηριστικών τους.

Η κατάταξη των προϊόντων γίνεται πλέον βάσει των επιδόσεών τους και τα χαρακτηριστικά εφαρμογής τους
αναφέρονται με «σύμβολα συμμόρφωσης» στις συσκευασίες και στα έντυπα.

Τα παραπάνω ισχύουν και για άλλες κατηγορίες προϊόντων, όπως:

Η σήμανση CE αποτελεί για όλες τις κατηγορίες προϊόντων πιστοποιημένη εγγύηση, όσον αφορά στα ελάχιστα απαιτού
μενα χαρακτηριστικά από τις ισχύουσες προδιαγραφές. Τα χαρακτηριστικά αυτά παραμένουν σταθερά σε όλες τις παρα
γόμενες ποσότητες.

Οι διαδικασίες βεβαίωσης και συμμόρφωσης για κάθε προϊόν ορίζονται λεπτομερώς στις ευρωπαϊκές τεχνικές προδιαγρα
φές. Όλα τα προϊόντα ελέγχονται και συμμορφώνονται με τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς. 
Σε αυτά που δεν αναγράφεται η σήμανση CE δεν απαιτείται συμμόρφωση στα ευρωπαϊκά πρότυπα. 
Για τα προϊόντα της DUROSTICK που δεν φέρουν τη σήμανση CE, θα πρέπει να τονίσουμε ότι οι πιστοποιήσεις που έχει 
λάβει η εταιρεία (ISO 9001 από το έτος 2000), το άρτια οργανωμένο & εξοπλισμένο Χημείο και Εργαστήριο Φυσικών Δοκι
μών της εταιρείας, το υψηλής κατάρτισης επιστημονικό προσωπικό, καθώς και οι υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και ο 
μηχανολογικός της εξοπλισμός αποτελούν ισχυρό εχέγγυο για την ποιότητα και αξιοπιστία των προϊόντων της.  

Ζητήστε (την απαραίτητη) ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗΣ για τα προϊόντα που φέρουν τη σήμανση CE.

Η DUROSTICK έχει μελετήσει, σχεδιάσει, πιστοποιήσει κατά το ευρωπαϊκό πρότυπο ETAG 004 το ολοκληρωμένο Σύστημα 
Εξωτερικής Θερμομόνωσης κτιρίων και κατοικιών (External Thermal Insulation Composite System (ETICS)) με το διακριτικό 
τίτλο ‘THERMOSEAL’, με αριθμό πιστοποίησης ΕΟΤΑ: ETA13/0006 και ΕΟΤΑ: ETA13/0007. Το σύστημα έχει καταχωρηθεί 
στην Κλάση 1*, σε μετρήσεις που έχουν γίνει στα εργαστήρια της BVFS στην Αυστρία και έχει πιστοποιηθεί από τον 
 κοινοποιημένο οργανισμό OIB.

*(ανώτερη δυνατή βαθμίδα)
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Ευρωπαϊκές προδιαγραφές

• επιχρίσματα (ΕΝ 9981)

• κονιάματα τοιχοποιίας (ΕΝ 9982)

• επιπεδωτικά κονιάματα (ΕΝ 13813)

• πρόσθετα σκυροδέματος (ΕΝ 9342)

• προϊόντα και συστήματα για την προστασία 
και επισκευή δομημάτων από σκυρόδεμα 
(ΕΝ 1504)

• υλικά αρμών για γυψοσανίδες (ΕΝ 13963)

Οι κόλλες πλακιδίων και ειδικών 
δομικών στοιχείων ελέγχονται 
βάσει των Ευρωπαϊκών Προτύπων 
ΕΝ 12004 και ΕΝ 12002 ως προς 
τα ακόλουθα:

• Ανοικτός χρόνος  
επικόλλησης 

• Κατακόρυφη ολίσθηση
• Αντοχή σε απόσπαση 

μετά από:
 - 28 ημέρες σε κανονικές συνθήκες 

περιβάλλοντος
 - θερμική γήρανση στους +70°C
 - εμβάπτιση σε νερό
 - 25 κύκλους ψύξης-απόψυξης
• Εγκάρσια παραμόρφωση μετά από 

σημειακή φόρτιση

EN 12004

Τα επιχρίσματα (σοβάδες)  
ελέγχονται βάσει του 
Ευρωπαϊκού Προτύπου
ΕΝ 998-1 ως προς 
τα ακόλουθα:

• Αντοχή σε θλίψη  
μετά από ωρίμανση  
28 ημερών

• Υδαταπορρόφηση μέσω τριχοειδών
• Αντοχή σε πρόσφυση
• Θερμική αγωγιμότητα
• Αντίδραση στη φωτιά

EN 998-1

Τα κονιάματα τοιχοποιίας ελέγ-
χονται βάσει του Ευρωπαϊκού 
Προτύπου ΕΝ 998-2 ως προς τα 
ακόλουθα:

• Αντοχή σε θλίψη  
μετά από ωρίμανση  
28 ημερών

• Υδαταπορρόφηση μέσω 
τριχοειδών

• Αντοχή σε πρόσφυση
• Αντίδραση στη φωτιά
• Θερμική αγωγιμότητα
• Περιεχόμενο ποσοστό χλωροϊόντων

EN 998-2
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Προϊόντα και συστήματα για έγχυση 
στο σκυρόδεμα ελέγχονται βάσει 
του Ευρωπαϊκού Προτύπου  
ΕΝ 1504-5 ως προς τα ακόλουθα:

• Αντοχή πρόσφυσης  
σε εφελκυσμό

• Αντοχή πρόσφυσης  
σε λοξή διάτμηση

• Ογκομετρική  
συρρίκνωση

• Θερμοκρασία υαλώδους μετάπτωσης
• Εργασιμότητα
• Διαβρωτική συμπεριφορά
• Ανθεκτικότητα

EN 1504-5

Τα επιχρίσματα (παστώδεις σιλι-
κονούχοι και ακρυλικοί σοβάδες) 
ελέγχονται βάσει του Ευρωπαϊκού 
Προτύπου ΕN 15824 ως προς τα 
ακόλουθα:

• Υδρατμοπερατότητα
• Απορρόφηση νερού
• Πρόσφυση
• Ανθεκτικότητα
• Θερμική αγωγιμότητα
• Αντίδραση στη φωτιά

EN 15824

Δομικά συνδετικά ελέγχονται βάσει 
του Ευρωπαϊκού Προτύπου  
ΕΝ 1504-4 ως προς τα ακόλουθα:

• Διατμητική αντοχή  
πρόσφυσης

• Αντοχή σε θλίψη
• Συρρίκνωση
• Εργασιμότητα
• Ευαισθησία στο νερό
• Μέτρο ελαστικότητας
• Συντελεστής θερμικής διαστολής
• Θερμοκρασία υαλώδους μετάπτωσης
• Αντίδραση στη φωτιά
• Ανθεκτικότητα

EN 1504-4

Τα πρόσμικτα σκυροδέματος 
ελέγχονται βάσει του Ευρωπαϊκού 
Προτύπου ΕΝ 934-2 ως προς τα 
ακόλουθα:

• Ομοιογένεια
• Χρώμα
• Ειδικό βάρος
• Ξηρό υπόλειμμα
• pH
• Ολικό χλώριο
• Υδατοδιαλυτό χλώριο
• Περιεχόμενα αλκάλια
• Μείωση νερού
• Περιεκτικότητα αέρα στο τσιμέντο
• Αντοχή σε θλίψη
• Xρόνος σκλήρυνσης

EN 934-2

Τα επιπεδωτικά κονιάματα  
ελέγχονται βάσει του Ευρωπαϊκού 
Προτύπου ΕΝ 13813 ως προς τα 
ακόλουθα:

• Αντοχή σε θλίψη  
μετά από ωρίμανση  
28 ημερών

• Αντοχή σε κάμψη  
μετά από ωρίμανση  
28 ημερών 

• Αντίδραση στη φωτιά
• Πρόσφυση στο σκυρόδεμα
• Αντοχή σε τριβή

EN 13813

Τα κονιάματα για την προστασία 
των επιφανειών του σκυροδέματος 
ελέγχονται βάσει του Ευρωπαϊκού  
Προτύπου EN 1504-2  
ως προς τα ακόλουθα:

• Διαπερατότητα sD  
σε CO

2
 

• Υδρατμοπερατότητα sD 
• Τριχοειδής απορρόφη-

ση νερού
• Πρόσφυση στο σκυρό-

δεμα
• Αντοχή στην κρούση
• Τεχνιτή γήρανση
• Αντίδραση στη φωτιά

EN 1504-2

Τα κονιάματα για την επισκευή 
σκυροδέματος ελέγχονται  
βάσει του Ευρωπαϊκού Προτύπου  
ΕΝ 1504-3 ως προς τα ακόλουθα:

• Αντοχή σε θλίψη  
μετά από ωρίμανση 
28 ημερών

• Μέτρο ελαστικότητας 
μετά από ωρίμανση 
28 ημερών

• Πρόσφυση στο σκυρόδεμα
• Θερμική συμβατότητα σε κύκλους  

ψύξης-απόψυξης, καταιγίδας,
 ξηρής θέρμανσης
• Περιεχόμενο ποσοστό χλωροϊόντων
• Αντίσταση στην ενανθράκωση
• Τριχοειδής απορρόφηση νερού
• Αντίδραση στη φωτιά

EN 1504-3

Τα κονιάματα για αρμολόγηση 
γυψοσανίδων ελέγχονται βάσει του 
Ευρωπαϊκού Προτύπου ΕΝ 13963 
ως προς τα ακόλουθα:

• Τρόπος σκλήρυνσης 
• Την ακριβή χρήση τους 
• Αντίδραση στη φωτιά

EN 13963
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ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΕΝ 12004 ΓΙΑ ΚΟΛΛΕΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ 

Τύπος κόλλας

C1:
Κανονική

τσιμεντοειδής 
κόλλα

C2:
Ενισχυμένη 

τσιμεντοειδής 
κόλλα

Τεχνικά χαρακτηριστικά Μέθοδος ελέγχου Ελάχιστη απαίτηση

Αντοχή

σε απόσπαση 

μετά από:

• 28 ημέρες σε κανονικές συνθήκες* 

ΕΝ 1348

≥ 0,50 Ν/mm² ≥ 1,00 Ν/mm²

• θερμική γήρανση στους +70°C για 14 ημέρες ≥ 0,50 Ν/mm² ≥ 1,00 Ν/mm²

• εμβάπτιση σε νερό για 21 ημέρες ≥ 0,50 Ν/mm² ≥ 1,00 Ν/mm²

• 25 κύκλους ψύξης - απόψυξης ≥ 0,50 Ν/mm² ≥ 1,00 Ν/mm²

                            Ανοικτός χρόνος επικόλλησης πλακιδίου ΕΝ 1346 ≥ 20 min ≥ 20 min

ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΚΟΛΛΕΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ
Χαρακτηρισμός Ιδιότητα Μέθοδος ελέγχου Ελάχιστη απαίτηση

Τ: κόλλα με μειωμένη ολίσθηση Κατακόρυφη ολίσθηση ΕΝ 1308 ≤ 0,5 mm

Ε: κόλλα με παρατεταμένο χρόνο επικόλλησης Ανοικτός χρόνος επικόλλησης ΕΝ 1346 ≥ 30 min

F: κόλλα ταχείας πήξεως
Αντοχή σε απόσπαση σε 24 ώρες ΕΝ 1348 ≥ 0,50 N/mm²

Ανοικτός χρόνος επικόλλησης ΕΝ 1346 ≥ 10 min

Τύπος κόλλας

Κόλλες Διασποράς Κόλλες αντιδρώντων ρητινών

D1:
Κανονική

D2:
Ενισχυμένη

R1: 
Κανονική

R2:
 Ενισχυμένη

Τεχνικά χαρακτηριστικά
Μέθοδος 
ελέγχου

Ελάχιστη απαίτηση

Αντοχή  σε απόσπαση μετά από 28 ημέρες 
σε κανονικές συνθήκες* 

ΕΝ 1324 ≥ 1,00 Ν/mm² ≥ 1,00 Ν/mm²
≥ 2,00
Ν/mm²

≥ 2,00
Ν/mm²

Πρόσφυση 
μέσω 
διάτμησης 
μετά από:

• θερμική γήρανση στους 
+70°C για 14 ημέρες

D: ΕΝ 1324

R: EN 12003

≥ 1,00 Ν/mm² ≥ 1,00 Ν/mm²

• εμβάπτιση σε νερό για 14 
ημέρες

≥ 0,50 Ν/mm²
≥ 2,00
Ν/mm²

≥ 2,00
Ν/mm²

• καταπόνηση σε υψηλή 
θερμοκρασία

≥ 1,00 Ν/mm²

• θερμικά σοκ
≥ 2,00
Ν/mm²

Ανοικτός χρόνος επικόλλησης πλακιδίου ΕΝ 1346 ≥ 20 min ≥ 20 min ≥ 20 min ≥ 20 min

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΕΝ 12002 ΓΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΕΣ ΚΟΛΛΕΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ

Τύπος κόλλας Τεχνικά χαρακτηριστικά
Μέθοδος 
ελέγχου

Ελάχιστη απαίτηση

S1: εύκαμπτη
Εγκάρσια παραμόρφωση S μετά από φόρτιση σε 3 σημεία ΕΝ 12002

2,5 mm ≤ S < 5 mm

S2: πολύ εύκαμπτη S ≥ 5 mm

* Συνθήκες μέτρησης: Θερμοκρασία περιβάλλοντος 23±2°C, Σχετική υγρασία : 50±5%, Ταχύτητα αέρα : ≤ 0,2 m/s
Χαρακτηρισμός A1/Α1fl: μη εύφλεκτο
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Ευρωπαϊκές προδιαγραφές
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ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΕΝ 13813 ΓΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΟΕΙΔΗ ΕΠΙΠΕΔΩΤΙΚΑ

Τύπος κονιάματος Τεχνικά χαρακτηριστικά Μέθοδος 
ελέγχου Ελάχιστη απαίτηση

C20
Αντοχή σε θλίψη/συμπίεση μετά από ωρίμανση 28 ημερών EN 13892-2

≥ 20 Ν/mm²

C30 ≥ 30 Ν/mm²

F4
Αντοχή σε κάμψη μετά από ωρίμανση 28 ημερών EN 13892-2

≥ 4 Ν/mm²

F5 ≥ 5 Ν/mm²

Χαρακτηρισμός Α1fl: μη εύφλεκτο 

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΕΝ13888 ΓΙΑ ΑΡΜΟΣΤΟΚΟΥΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ

Τεχνικά χαρακτηριστικά Μέθοδος 
ελέγχου

Τύπος αρμόστοκου / Απαίτηση

CG1: 
Κανονικός 

τσιμεντοειδής 
αρμόστοκος

CG2:
Ενισχυμένος 

τσιμεντοειδής 
αρμόστοκος

RG:
Εποξειδικός 
αρμόστοκος

Αντοχή σε τριβή ΕΝ 12808-2 ≤ 2000 mm3 ≤ 1000 mm3 ≤ 250 mm3

Αντοχή 28 ημερών σε:
• θλίψη

ΕΝ 12808-3

≥ 15,0 Ν/mm² ≥ 45 Ν/mm²

• κάμψη   ≥ 3,5 Ν/mm² ≥ 30 Ν/mm²

Αντοχή μετά από 25 κύκλους
ψύξης - απόψυξης σε:

• θλίψη

ΕΝ 12808-3

≥ 15,0 Ν/mm² -

• κάμψη   ≥ 3,5 Ν/mm² -

Συρρίκνωση ΕΝ 12808-4 ≤ 2 mm/m ≤ 1,5 mm/m

Απορρόφηση νερού μετά από:
• 30 min

ΕΝ 12808-5
≤ 5gr ≤ 2gr -

• 240 min ≤ 10gr ≤ 5gr ≤ 0,1gr

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΕΝ 998-1 ΓΙΑ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ

Τύπος Επιχρίσματος Τεχνικά χαρακτηριστικά Μέθοδος 
ελέγχου Απαίτηση

CSI

Αντοχή σε θλίψη / συμπίεση μετά από ωρίμανση
28 ημερών* EN 1015-11

0,4 - 2,5 Ν/mm²

CSII 1,5 - 5,0 Ν/mm²

CSIII 3,5 - 7,5 Ν/mm²

CSIV ≥ 6,0 Ν/mm²

W0

Υδαταπορρόφηση (c) διαμέσου τριχοειδών ΕΝ 1015-18

Δεν καθορίζεται

W1 c ≤ 0,40 kg/m².min0.5

W2 c ≤ 0,20 kg/m².min0.5

T1
Συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας (λ) ΕΝ 1745

λ ≤ 0,10 W/mK

T2 λ ≤ 0,20 W/mK

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΕΝ 998-2 ΓΙΑ ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ

Τύπος Επιχρίσματος Τεχνικά χαρακτηριστικά Μέθοδος 
ελέγχου Ελάχιστη απαίτηση

Μ10
Αντοχή σε θλίψη / συμπίεση

μετά από ωρίμανση 28 ημερών* EN 1015-11

≥ 10 Ν/mm²

Μ15 ≥ 15 Ν/mm²

Μ20 ≥ 20 Ν/mm²

* Συνθήκες μέτρησης: Θερμοκρασία περιβάλλοντος 20±2°C, Σχετική υγρασία: 65±5%,  Χαρακτηρισμός A1/Α1fl: μη εύφλεκτο
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ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΕΝ 204 ΓΙΑ ΘΕΡΜΟΠΛΑΣΤΙΚΕΣ 
ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΞΥΛΟΥ

Τύπος κόλλας Τεχνικά χαρακτηριστικά
Μέθοδος 
ελέγχου

Ελάχιστη 
απαίτηση

Πεδία εφαρμογής

D1 7 ημέρες σε κανονικές συνθήκες*

EN 205

≥ 10 Ν/mm²

Για κατασκευές που θα χρησιμοποιηθούν 
σε εσωτερικούς χώρους όπου η 
περιεχόμενη υγρασία του ξύλου δεν θα 
υπερβαίνει το 15%. 

D2

7 ημέρες σε κανονικές συνθήκες* ≥ 10 Ν/mm²
Για κατασκευές που θα χρησιμοποιηθούν 
σε εσωτερικούς χώρους με πιθανότητα 
σποραδικής βραχύβιας έκθεσής τους σε 
νερό ή με υψηλή υγρασία. Η περιεχόμενη 
υγρασία του ξύλου δεν θα υπερβαίνει 
το 18%.

7 ημέρες σε κανονικές συνθήκες*
3 ώρες σε νερό στους (20±5)°C

≥ 8 Ν/mm²

D3

7 ημέρες σε κανονικές συνθήκες* ≥ 10 Ν/mm²
Για κατασκευές εσωτερικών χώρων που 
έρχονται συχνά σε βραχύβια έκθεση σε
νερό ή υψηλή υγρασία. Κατάλληλη και 
για χρήση σε στεγασμένες κατασκευές 
εξωτερικών χώρων, χωρίς άμεση έκθεσή 
τους στις καιρικές επιδράσεις.

7 ημέρες σε κανονικές συνθήκες*
4 ημέρες σε νερό στους (20±5)°C

≥ 2 Ν/mm²

7 ημέρες σε κανονικές συνθήκες*
4 ημέρες σε νερό στους (20±5)°C
7 ημέρες σε κανονικές συνθήκες*

≥ 8 Ν/mm²

D4

7 ημέρες σε κανονικές συνθήκες* ≥ 10 Ν/mm² Για κατασκευές εσωτερικών χώρων 
με συχνή και μακροχρόνια έκθεση στο 
νερό. Κατάλληλη και για χρήση σε 
κατασκευές εξωτερικών χώρων που είναι 
εκτεθειμένες στις καιρικές επιδράσεις, 
αλλά μετά από κάλυψη της επιφάνειας με 
προστατευτικές ουσίες.

7 ημέρες σε κανονικές συνθήκες*
4 ημέρες σε νερό στους (20±5)°C

≥ 4 Ν/mm²

7 ημέρες σε κανονικές συνθήκες*
6 ώρες σε βραστό νερό
2 ώρες σε νερό στους (20±5)°C

≥ 4 Ν/mm²

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΕΝ 1504-3 ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

Tεχνικά Χαρακτηριστικά
Μέθοδος 
ελέγχου

Ελάχιστη απαίτηση
R4 R3 R2 R1

Αντοχή σε θλίψη μετά από ωρίμανση 28 ημερών ΕΝ 12190 ≥ 45 N/mm² ≥ 25 N/mm² ≥ 15 N/mm² ≥ 10 N/mm²

Μέτρο ελαστικότητας ΕΝ 13412 ≥ 20 GPa ≥ 15 GPa

Πρόσφυση στο σκυρόδεμα ΕΝ 1542 ≥ 2 N/mm² ≥ 1,5 N/mm² ≥ 0,8 N/mm² ≥ 0,8 N/mm²

Τριχοειδής απορρόφηση νερού EN 13057 ≤ 0,5 kg/m2.h0,5 ≤ 0,5 kg/m2.h0,5

Θερμική συμβατότητα εκφρασμένη ως πρόσφυση 
σύμφωνα με EN 1542: 50 κύκλους ψύξης-απόψυξης

ΕΝ 13687-1 ≥ 2 N/mm² ≥ 1,5 N/mm² ≥ 0,8 N/mm²

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΕΝ 1504-2 ΓΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ (c)
Tεχνικά Χαρακτηριστικά Μέθ. ελέγχου Ελάχιστη απαίτηση
Διαπερατότητα sD στο CO2 EN 1062-6 sD > 50m

Υδρατμοπερατότητα sD
EN ISO 
7783-2

Class I sD < 5m (υδρατμοπερατό)
Class II 5m< sD ≤ 50m
Class III sD ≥ 50m (μη υδρατμοπερατό)

Τριχοειδής απορρόφηση νερού w EN 1062-3 w <0,1 kg/m2.h0,5

Πρόσφυση σε σκυρόδεμα EN 1542

≥ 0,50 N/mm² για συστήματα χωρίς κυκλοφορία, 
ελαστικά ή γεφύρωσης ρωγμών

≥ 0,70 N/mm² για συστήματα χωρίς κυκλοφορία, σκληρά

Αντοχή στην κρούση
ΕΝ ISO 
6272-1

Class I: ≥ 4 Nm / Class II: ≥ 10 Nm / Class III: ≥ 20 Nm

Ευρωπαϊκές προδιαγραφές

* Συνθήκες μέτρησης: Θερμοκρασία περιβάλλοντος 20±2°C, Σχετική υγρασία: 50±5%, Χαρακτηρισμός A1/Α1fl: μη εύφλεκτο
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317Τα τεχνικά χαρακτηριστικά που αναγράφονται στα τεχνικά φυλλάδια είναι απόρροια των διαρκών ελέγχων και μελετών που διεξάγονται στα χημικά εργαστήρια
της DUROSTICK. Τα τεχνικά φυλλάδια που υπάρχουν στο εγχειρίδιο αναιρούν κάθε προηγούμενη έκδοση για το ίδιο προϊόν. 

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ KATA ΕΝ 12004 & ΕΝ 12002

ΠΡΟΪΟΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΚΟΛΛΕΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ ΒΑΣΕΩΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ

ELASTIC C2TE/S2 Ενισχυμένη κόλλα πλακιδίων με μηδενική κατακόρυφη ολίσθηση και παρατεταμένο χρόνο 
επικόλλησης. Πολύ εύκαμπτη.

EXTRA POWER C2TE/S2 Ενισχυμένη κόλλα πλακιδίων με μηδενική κατακόρυφη ολίσθηση και παρατεταμένο χρόνο 
επικόλλησης. Πολύ εύκαμπτη.

EXTRA POWER GEL C2TE/S1 Ενισχυμένη, με μοναδικές ιδιότητες GEL κόλλα πλακιδίων. Έχει μηδενική κατακόρυφη 
ολίσθηση και παρατεταμένο χρόνο επικόλλησης. Εύκαμπτη.

GOLD C2TE/S1 Ενισχυμένη κόλλα πλακιδίων με μηδενική κατακόρυφη ολίσθηση και παρατεταμένο χρόνο 
επικόλλησης. Εύκαμπτη.

PLUS C2TE/S1 Ενισχυμένη κόλλα πλακιδίων με μηδενική κατακόρυφη ολίσθηση και παρατεταμένο χρόνο 
επικόλλησης. Εύκαμπτη.

DUROFAST FLEX C2FT/S1 Ενισχυμένη κόλλα πλακιδίων με μηδενική κατακόρυφη ολίσθηση. Ταχείας πήξεως. 
Εύκαμπτη.

SUPER ΑΚΡΥΛΙΚΗ C2TE Ενισχυμένη κόλλα πλακιδίων με μηδενική κατακόρυφη ολίσθηση και παρατεταμένο χρόνο 
επικόλλησης.

ΑΚΡΥΛΙΚΗ C2TE Ενισχυμένη κόλλα πλακιδίων με μηδενική κατακόρυφη ολίσθηση και παρατεταμένο χρόνο 
επικόλλησης.

ΤΑΧΕΙΑΣ ΠΗΞΕΩΣ C2FT Ενισχυμένη κόλλα πλακιδίων με μηδενική κατακόρυφη ολίσθηση. Ταχείας πήξεως.

PROFESSIONAL C2E Ενισχυμένη κόλλα πλακιδίων με παρατεταμένο χρόνο επικόλλησης.

EXPERT C1TE Κανονική κόλλα πλακιδίων με μηδενική κατακόρυφη ολίσθηση και παρατεταμένο χρόνο 
επικόλλησης.

ZX C1T Κανονική κόλλα πλακιδίων με μηδενική κατακόρυφη ολίσθηση.

SPECIAL MONOCOTTURA C1 Κανονική κόλλα πλακιδίων.

ΚΟΛΛΕΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΒΑΣΕΩΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ

D-5 C2T Ενισχυμένη κόλλα φυσικών πετρών με μηδενική κατακόρυφη ολίσθηση.

D-23 C2T Ενισχυμένη κόλλα μαρμάρων με μηδενική κατακόρυφη ολίσθηση.

ΡΕΥΣΤΕΣ ΚΟΛΛΕΣ (ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ) ΕΙΔΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 
No35 D1FT Kανονική κόλλα για ξύλα σε μορφή πάστας, ταχείας πήξεως, με μηδενική ολίσθηση.

No36 D1 Κανονική κόλλα γενικής χρήσης σε ρευστή μορφή.

No37 D2TE Ενισχυμένη κόλλα πλακιδίων σε ρευστή μορφή με παρατεταμένο ανοιχτό χρόνο και 
μηδενική ολίσθηση.

D-100 D2F/D3 Eνισχυμένη κόλλα για ξύλα σε μορφή πάστας, ταχείας πήξεως, κρυσταλλιζέ, με εξαιρετική 
αντοχή στην υγρασία.

DS-200 D3/D4 Ελαστική κόλλα για ξύλινα δάπεδα, με εξαιρετική αντοχή στην υγρασία.

DS-205 D3/D4 Υπερκόλλα ελαστική για βρεχόμενες ξυλοκατασκευές, με εξαιρετική αντοχή στην υγρασία.

ΚΟΛΛΕΣ ΑΝΤΙΔΡΩΝΤΩΝ ΡΗΤΙΝΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

D-33 R2 Ενισχυμένη κόλλα εποξειδικής βάσης για μπετόν και μέταλλα.

ΕΠΟΞ. ΚΟΛΛΑ 2 ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ R1T Κανονική κόλλα εποξειδικής βάσης, γενικής χρήσης, με μηδενική ολίσθηση.

ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΗ ΠΛΑΣΤΕΛΙΝΗ R1T Κανονική κόλλα εποξειδικής βάσης, γενικής χρήσης, με μηδενική ολίσθηση.

DUROPOXY R2 Ενισχυμένη κόλλα εποξειδικής βάσης. 

ΣΤΟΚΟΙ ΑΝΤΙΔΡΩΝΤΩΝ ΡΗΤΙΝΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

DUROPOXY RG Ενισχυμένος αρμόστοκος και κόλλα πλακιδίων εποξειδικής βάσης.

D-38 RG Εποξειδικός οικοδομικός στόκος - κόλλα 2 συστατικών.
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ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΜΟΣΤΟΚΩΝ BAΣΕΩΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ ΚΑΤΑ ΕΝ 13888
ΠΡΟΪΟΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΡΜΟΣΤΟΚΟΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ 
ΛΕΠΤΟΚΟΚΚΟΣ 1-10mm CG2/WAr Υψηλών απαιτήσεων αρμόστοκος πλακιδίων, με χαμηλή απορροφητικότητα σε νερό (w) 

και αντοχή στην τριβή (Ar).

ΑΡΜΟΣΤΟΚΟΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ 
& ΠΕΤΡΩΝ ΧΟΝΔΡΟΚΟΚΚΟΣ 
5-20mm

CG2/WAr Υψηλών απαιτήσεων αρμόστοκος πλακιδίων & πετρών, με χαμηλή απορροφητικότητα σε 
νερό (w) και αντοχή στην τριβή (Ar).

ΑΡΜΟΣΤΟΚΟΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ  
& ΜΑΡΜΑΡΩΝ YΠΕΡΛΕΠΤΟΣ 
0-3mm

CG2/WAr Υψηλών απαιτήσεων αρμόστοκος πλακιδίων & μαρμάρων, με χαμηλή απορροφητικότητα 
σε νερό (w) και αντοχή στην τριβή (Ar).

ΕΥΚΑΜΠΤΟΣ & ΕΛΑΙΟΑΠΩΘΗΤΙΚΟΣ 
ΑΡΜΟΣΤΟΚΟΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ  
& ΜΑΡΜΑΡΩΝ 1-8mm

CG2/WAr
Υψηλών απαιτήσεων εύκαμπτος, υδαταπωθητικός & ελαιοαπωθητικός αρμόστοκος 
πλακιδίων και μαρμάρων με χαμηλή απορροφητικότητα σε νερό (w) και αντοχή στην 
τριβή (Ar).

D-4 ΑΡΜΟΣΤΟΚΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ 
ΠΛΑΚΩΝ 8-50mm CG2/WAr Υψηλών απαιτήσεων αρμόστοκος πετρών, με χαμηλή απορροφητικότητα σε νερό (w) και 

αντοχή στην τριβή (Ar).

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΩΝ & KONIAMΑTΩN ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΤΑ ΕΝ 998-1 & ΕΝ 998-2
ΠΡΟΪΟΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

D-40 GP: CSIV/W1 Ενισχυμένος σοβάς βασικής στρώσης με πολύ υψηλές αντοχές και χαμηλή υδαταπορροφητικότητα.

ROMIX GP: CSIII/W1 Ενισχυμένος σοβάς τελικής στρώσης με υψηλές αντοχές και χαμηλή υδαταπορροφητικότητα.

D-41 GP: CSIII/W2 Ενισχυμένος σοβάς τελικής στρώσης με υψηλές αντοχές και πολύ χαμηλή υδαταπορροφητικότητα.

D-32 GP: CSIΙ/W0 Ταχύπηκτος επισκευαστικός σοβάς.

D-46 GP: CSIΙ/W0 Ταχύπηκτος επισκευαστικός σοβάς.

HYDROSTOP 
PLASTER DS-74 GP: CSIII/W2 Ενισχυμένος σοβάς τελικής στρώσης με υψηλές αντοχές και πολύ χαμηλή υδαταπορροφητικότητα.

HYDROSTOP 
PLASTER DS-75 GP: CSIV/W2 Ενισχυμένος σοβάς τελικής στρώσης για τεχνοτροπία χωριάτικου - γραφιάτου με υψηλές αντοχές και 

πολύ χαμηλή υδαταπορροφητικότητα.

MATIZ STUCCO 
DECORATIVO GP: CSIΙ/W0 Διακοσμητικός ακρυλικός στόκος τεχνοτροπίας σε μορφή πούδρας.

HYDROSTOP 
ANTIQUE R: CSIΙ Ποζολανικός σοβάς αποκατάστασης κτιρίων.

STUCOFIX-P GP: CSIΙ/W0 Υπέρλεπτος στόκος σπατουλαρίσματος για τελικό φινίρισμα επιφανειών. 
Εσωτερική /εξωτερική χρήση.

POWDER COAT GP: CSIΙI/W0 Καλυπτικός στόκος σπατουλαρίσματος για κάλυψη ατελειών έως 4mm/στρώση. 
Εσωτερική /εξωτερική χρήση.

GRANULAR GP: CSIII/W0 Ρητινούχος τσιμεντόστοκος, ενισχυμένος, για κάλυψη ατελειών έως 20mm/στρώση. 
Εσωτερική /εξωτερική χρήση.

GRANULAR 
ULTRA GP: CSII/W0 Ρητινούχος τσιμεντόστοκος εξομάλυνσης για κάλυψη ατελειών έως 15mm/στρώση.

Εσωτερική /εξωτερική χρήση.

D-77 GP: CSIV/W1 Ρητινούχος στόκος τσιμεντοσανίδων, ενισχυμένος, με χαμηλή υδαταπορροφητικότητα για  εσωτερική /
εξωτερική χρήση

D-42 ONE COAT OC: CSIII/W1 Υδαταπωθητικός σοβάς μίας στρώσης με υψηλές αντοχές και χαμηλή υδατοαπορροφητικότητα.

HYDROSTOP 
plaster elastic-fine GP: CSIII/W2 Τσιμεντοειδής ρητινούχος, εύκαμπτος, χαμηλής υδαταπορροφητικότητας σοβάς τελικής στρώσης-λείος.

HYDROSTOP 
plaster elastic-grafiato GP: CSIII/W2 Τσιμεντοειδής ρητινούχος, εύκαμπτος, χαμηλής υδαταπορροφητικότητας σοβάς τελικής στρώσης-γραφιάτο.

ΜEGAFIX GP: CSIII/W2 Τσιμεντοειδές, εύκαμπτο, επισκευαστικό κονίαμα πολλαπλών χρήσεων.

DS-259 DECO 
MICRO RESIN GP: CSIII/W2 Eύκαμπτο διακοσμητικό επίχρισμα τελικής στρώσης, υψηλών αντοχών και χαμηλής 

υδατοαπορροφητικότητας.

Σημείωση:  Τα τεχνικά χαρακτηριστικά προκύπτουν από μετρήσεις βασιζόμενες στα Ευρωπαϊκά Πρότυπα που αντιστοιχούν στην κατηγορία των προϊόντων και 
σε συγκεκριμένες συνθήκες περιβάλλοντος. Τα αποτελέσματα ενδέχεται να ποικίλουν εξαιτίας διαφορετικών περιβαλλοντικών συνθηκών κατά την εφαρμο-
γή του προϊόντος.

Χαρακτηρισμός: GP:Εξωτερικό /εσωτερικό επίχρισμα γενικής χρήσης, OC:Εσωτερικό/εξωτερικό επίσχρισμα μιάς στρώσης.
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ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΣΙΜΕΝΤΟΕΙΔΩΝ ΕΠΙΠΕΔΩΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑ ΕΝ 13813
ΠΡΟΪΟΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

D-6 CT: C20-F4-AR4 Τσιμεντοειδές επιπεδωτικό με υψηλές μηχανικές αντοχές.

D-64 CT: C50-F15-AR2 Αυτοεπιπεδούμενο, ταχύπηκτο τσιμεντοκονίαμα εξομάλυνσης δαπέδων σε πάχη έως 30mm, υψηλών 
αντοχών αντιτριβικό.

D-65 CT: C30-F6-AR2 Αυτοεπιπεδούμενο, ταχύπηκτο τσιμεντοκονίαμα εξομάλυνσης δαπέδων σε πάχη έως 10mm.

DS-252 FLEX CT: C30-F7-AR2 Πατητή τσιμεντοκονία, επιπεδωτικό υψηλών αντοχών, αντιτριβικό.

DS-254 IRON CT: C40-F15-AR2 Πατητή τσιμεντοκονία, επιπεδωτικό υψηλών αντοχών, αντιτριβικό.

DS-256 FLEX 
VELVET CT: C25-F7-AR2 Πατητή τσιμεντοκονία, επιπεδωτικό υψηλών αντοχών, αντιτριβικό.

DS-259 DECO 
MICRO RESIN CT-C16- F4-AR1 Πατητή τσιμεντοκονία, επιπεδωτικό, υψηλών επιφανειακών αντοχών, αντιτριβικό.

ANTISLIP CT:C70-F10-AR1 Τσιμεντοειδές επιπεδωτικό, υψηλών αντοχών, αντιτριβικό.

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΠΙΣΚΕΥAΣΤΙΚΩΝ ΔΟΜΗΜΑΤΩΝ ΑΠO ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΚΑΤA ΕΝ 1504-3

ΠΡΟΪΟΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

MEGAFIX R1 Επισκευαστικό μη δομικών στοιχείων. Εύκαμπτο πολλαπλών χρήσεων.

D-11 SUPER FAST R2 Επισκευαστικό μη δομικών στοιχείων. Ταχύπηκτο.

D-66 REPAIR R2 Επισκευαστικό μη δομικών στοιχείων. Για σφράγιση έντονων ρωγμών.

SUPER FLEX POWDER R2 Επισκευαστικό μη δομικών στοιχείων. Ρητινούχο, για σφράγιση ρωγμών 1-15mm.

D-55 R3 Επισκευαστικό δομικών στοιχείων. Ρητινούχο, με αναστολέα διάβρωσης, για στρώσεις πάχους 2-20mm.

DUROFAST R3 Επισκευαστικό δομικών στοιχείων. Ταχύπηκτο 3ών λεπτών.

DUROFIX R3 Επισκευαστικό δομικών στοιχείων. Πολυμερικό, για πάχη έως 6cm/στρώση.

EASYFIX R3 Επισκευαστικό δομικών στοιχείων. Πολυμερικό, για πάχη έως 7cm/στρώση.

PIT FIX R3 Επισκευαστικό δομικών στοιχείων. Ταχύπηκτο 15 λεπτών.

DS-240 R4 Επισκευαστικό δομικών στοιχείων. Ενισχυμένο, μη συρρικνούμενο. Ταχύπηκτο.

DS-244 POWER MORTAR 
RESIN

R4 Επισκευαστικό δομικών στοιχείων. Ενισχυμένο, ρητινούχο, θιξοτροπικό, για πάχη έως 6cm/στρώση.

DS-245 POWER MORTAR 
RAPID

R4 Επισκευαστικό δομικών στοιχείων. Ενισχυμένο, ρητινούχο, θιξοτροπικό, για πάχη έως 4cm/στρώση. 
Ταχύπηκτο.

DS-247 R4 Επισκευαστικό δομικών στοιχείων. Ενισχυμένο, ταχύπηκτο, θιξοτροπικό, για ρωγμές έως 4cm. Ταχύπηκτο.

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά που αναγράφονται στα τεχνικά φυλλάδια είναι απόρροια των διαρκών ελέγχων και μελετών που διεξάγονται στα χημικά εργαστήρια
της DUROSTICK. Τα τεχνικά φυλλάδια που υπάρχουν στο εγχειρίδιο αναιρούν κάθε προηγούμενη έκδοση για το ίδιο προϊόν. 
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Οι υπερσύγχρονοι τρόποι παραγωγής στις εγκαταστάσεις μας

των 68.000m2 από τις οποίες τα 25.000m2 είναι στεγασμένοι χώροι,

το εξειδικευμένο προσωπικό μας και ο άρτιος μηχανολογικός εξοπλισμός 

εγγυώνται την ποιότητα των προϊόντων DUROSTICK. 

Εγκαταστάσεις Αθήνας

Eπέκταση των  
εγκαταστάσεών μας
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Εγκαταστάσεις Θεσσαλονίκης



ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ το στους τεχνίτες του καταστήµατός σας…
Στην προσπάθειά µας να έρθουµε ακόµη πιο κοντά στον τεχνίτη της οι-

κοδοµής και το έργο του, έχουµε δηµιουργήσει µια λέσχη (CLUB) τεχνι-

τών, η συµµετοχή τους στην οποία θα τους αποφέρει σηµαντικά οφέλη. 

Παράλληλα, έχουµε σχεδιάσει και λανσάρει ένα σύστηµα επιβράβευσης 

µε τη συγκέντρωση κουπονιών (πόντων)  που θα βρουν σε πλειάδα προϊ-

όντων DUROSTICK που αγοράζουν. Αναζητήστε λεπτοµέρειες στο σχετι-

κό έντυπο ή στη σελίδα µας στο Web: www.durostick.gr 

Μοιράστε τους τα  Έντυπα 
(ΤΕΧΝΙΤΩΝ & ΠΟΝΤΩΝ) και  
παροτρύνετέ τους 
να γίνουν µέλη στο CLUB ΤΕΧΝΙΤΩΝ  
της DUROSTICK!

Είναι προς όφελος όλων ΜΑΣ!

Στην προσπάθειά µας να έρθουµε ακόµη πιο κοντά στον τεχνίτη της οι-

κοδοµής και το έργο του, έχουµε δηµιουργήσει µια λέσχη (CLUB) τεχνι-

τών, η συµµετοχή τους στην οποία θα τους αποφέρει σηµαντικά οφέλη. 

Παράλληλα, έχουµε σχεδιάσει και λανσάρει ένα σύστηµα επιβράβευσης 

µε τη συγκέντρωση κουπονιών (πόντων)  που θα βρουν σε πλειάδα προϊ-

όντων DUROSTICK που αγοράζουν. Αναζητήστε λεπτοµέρειες στο σχετι-

CLUB
DUROSTICK

708150326

12/2018

www.durostick.gr
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ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ το στους τεχνίτες του καταστήµατός σας…

323

Με 200 ΠΟΝΤΟΥΣ  κερδίζουν το ΔΩΡΟ Δ ή το ΔΩΡΟ Ε 
Με 500 ΠΟΝΤΟΥΣ  κερδίζουν το ΔΩΡΟ Α ή το ΔΩΡΟ Β 
ή το ΔΩΡΟ Γ
Με 1000 ΠΟΝΤΟΥΣ  κερδίζουν το ΔΩΡΟ ΣΤ
Με 2000 ΠΟΝΤΟΥΣ  κερδίζουν το ΔΩΡΟ Ζ

• 4 ΦΟΡΜΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

• 2 ΜΠΟΥΦΑΝ ΑΜΑΝΙΚΑ

• 2 ΝΑÚΛΟΝ ΑΔΙΑΒΡΟΧΑ 

     ME ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ

•  1 ΜΠΟΥΦΑΝ  

ΧΕΙΜΩΝΙΑΤΙΚΟ

• 4 ΚΑΠΕΛΑ JOKEY

• 2 ΦΟΥΤΕΡ

ΔΩΡΟ Α

ΔΩΡΟ Β

ΔΩΡΟ Γ

ΔΩΡΟ Δ

ΔΩΡΟ Ε

ΔΩΡΟ ΣΤ

ΔΩΡΟ Ζ

•  1 ΘΕΡΜΟΣ ΝΕΡΟΥ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ

•  1 ΘΕΡΜΟΣ ΚΑΦΕ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ

• 2 ΦΟΡΜΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

• 1 ΝΑÚΛΟΝ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ

     ME ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ

• 4 ΜΠΛΟΥΖΑΚΙΑ ΜΑΚO

• 1 ΣΑΚ ΒΟΥΑΓΙΑΖ

• 4 ΚΑΠΕΛΑΚΙΑ JOKEY

•  1 ΜΠΟΥΦΑΝ  

ΑΜΑΝΙΚO

• 1 ΖΕΥΓΑΡΙ WALKIE TALKIE (εμβέλειας 5km)

• AΝΑΠΤΗΡΑ ZIPPO AΜΕΡΙΚΗΣ

• ΣΤΥΛΟ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ

• 1 TABLET 10’’, χωρητικότητας 16GB 

• 3ήμερη διαμονή σε ξενοδοχείο 5 αστέρων στην Ελλάδα 

Όλοι ΚΕΡΔΙΖΟΥΝ...

...ΔΩΡΑ!
ΚΕΡΔΙΖΟΥΝ...

ΔΩΡΟ
διαμονή σε 

ξενοδοχείο 5 
αστέρων στην 

Ελλάδα

ΡΑ!

                   Μιλήστε στους ΠΕΛΑΤΕΣ σας για τους πόντους 
                         και για τα ΔΩΡΑ που δίνει η DUROSTICK!
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25kg

15kg

λοι κερδίζουν ΔΩΡΑ... με προϊόντα DUROSTICK!

RESIN POWDER  
(ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΗ ΡΗΤΙΝΗ  
ΣΕ ΜΟΡΦΗ ΠΟΥΔΡΑΣ)

DUROMAX (100  ΑΚΡΥΛΙΚH  
ΡΗΤΙΝΗ ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ)

18lt

DUROSTOP (BEΛΤΙΩΤΙΚΗ  
ΑΚΡΥΛΙΚΗ ΡΗΤΙΝΗ ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ)

20lt

D-20 (ΑΚΡΥΛΙΚΟ  
ΓΑΛΑΚΤΩΜΑ ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ)

20lt

DS-290 ΧΑΛΑΖΙΑΚΟ  
ΑΣΤΑΡΙ ΠΡΟΣΦΥΣΗΣ

25kg

DS-255 (ΧΑΛΑΖΙΑΚΟ  
ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΑΣΤΑΡΙ)

15kg

DS-255 (ΧΑΛΑΖΙΑΚΟ  
ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΑΣΤΑΡΙ)

5kg

DUROMAX (100  ΑΚΡΥΛΙΚH  
ΡΗΤΙΝΗ ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ)

3,5lt

ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΑ - ΠΡΟΣΜΙΚΤΑ ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ & ΑΣΤΑΡΙΑ

3 

ΠΟΝΤΟΙ
3 

ΠΟΝΤΟΙ 4 

DS-290 ΧΑΛΑΖΙΑΚΟ 

8 
ΠΟΝΤΟΙ

8 
ΠΟΝΤΟΙ 15 

ΠΟΝΤΟΙ

5 

ΠΟΝΤΟΙ

6kg 5
 ΠΟΝΤΟΙ

12kg10
 ΠΟΝΤΟΙ

DS-252 EΥΚΑΜΠΤΗ ΠΑΤΗΤΗ 
ΤΣΙΜ/ΝΙΑ ΓΙΑ ΤΟΙΧΟΥΣ & ΔΑΠΕΔΑ

25kg

DS-254 IRON ΠΑΤΗΤΗ  
ΤΣΙΜ/ΝΙΑ ΔΑΠΕΔΟΥ

25kg

DS-256 FLEX VELVET   
ΛΕΠΤΟΚΟΚΚΗ ΠΑΤΗΤΗ ΤΣΙΜ/ΝΙΑ  

ΓΙΑ ΤΟΙΧΟΥΣ & ΔΑΠΕΔΑ  

25kg3 

ΠΟΝΤΟΙ

DS-254 IRON ΠΑΤΗΤΗ 

25kg3 

ΠΟΝΤΟΙ

DS-256 FLEX VELVET  

3 

ΠΟΝΤΟΙ

DS-250 ΠΑΤΗΤΗ ΤΣΙΜ/ΝΙΑ  
ΓΙΑ ΤΟΙΧΟΥΣ & ΔΑΠΕΔΑ

ΠΑΤΗΤΕΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΕΣ & ΠΑΣΤΑ

DS-258 DECO MICRO FLEX ΠΑΤΗΤΗ ΣΕ ΜΟΡΦΗ ΠΑΣΤΑΣDS-258 DECO MICRO FLEX ΠΑΤΗΤΗ ΣΕ ΜΟΡΦΗ ΠΑΣΤΑΣ

 2,5
ΠΟΝΤΟΙ

10
 ΠΟΝΤΟΙ

12kg6,6kg

QUARTZ DECO ΕPOXY ΣΥΝΔΕΤΙΚΗ ΡΗΤΙΝΗ

2,5kg25kg

ΤΣΙΜΕΝΤΟΕΙΔΕΙΣ ΣΟΒΑΔΕΣ

DS-75 ΧΩΡΙΑΤΙΚΟΣ ΡΗΤΙΝΟΥΧΟΣ 
ΥΔΑΤΑΠΩΘΗΤΙΚΟΣ ΣΟΒΑΣ

ΗΥDROSTOP PLASTER ELASTIC ΛΕΙΟΣ 
EΥΚΑΜΠΤΟΣ ΣΟΒΑΣ

DS-74 ΛΕΙΟΣ ΡΗΤΙΝΟΥΧΟΣ 
ΥΔΑΤΑΠΩΘΗΤΙΚΟΣ ΣΟΒΑΣ

 2,5
ΠΟΝΤΟΙ

2 

ΠΟΝΤΟΙ 2 

ΠΟΝΤΟΙ

D-40 ΙΝΟΠΛΙΣΜΕΝΟΣ  
ΣΟΒΑΣ ΒΑΣΙΚΗΣ ΣΤΡΩΣΗΣ

ΗΥDROSTOP PLASTER ELASTIC 
ΓΡΑΦΙΑΤΟΣ EΥΚΑΜΠΤΟΣ ΣΟΒΑΣ 

D-42 ONE COAT  
ΥΔΑΤΑΠΩΘΗΤΙΚΟΣ ΣΟΒΑΣ

D-42 ONE COAT D-40 ΙΝΟΠΛΙΣΜΕΝΟΣ 

1 

ΠΟΝΤΟΣ
1 

ΠΟΝΤΟΣ 2,5
ΠΟΝΤΟΙ

ΧΑΛΑΖΙΑΚΑ ΑΔΡΑΝΗ - ΡΗΤΙΝΕΣ - ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΕΣ ΠΑΣΤΕΣ

QUARTZ DECO ΕPOXY ΣΥΝΔΕΤΙΚΗ ΡΗΤΙΝΗ

25kg

20kg

12kg

EXTRA POWER GEL ΕΥΚΑΜΠΤΗ, 
ΘΙΞΟΤΡΟΠΙΚΗ ΚΟΛΛΑ  

ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΛΙΘΩΝ

25kg

EXTRA POWER 100   
ΒΙΝΑΚΡΥΛΙΚΗ ΚΟΛΛΑ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ

25kg

ELASTIC ΕΥΚΑΜΠΤΗ ΚΟΛΛΑ  
ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΝΙΤΩΝ

25kg

D-23 ΚΟΛΛΑ ΜΑΡΜΑΡΩΝ 
& ΓΡΑΝΙΤΩΝ

25kg

ΤΑΧΕΙΑΣ ΠΗΞΕΩΣ 
ΚΟΛΛΑ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ 

25kg

ΖΧ ΑΝΤΙΠΑΓΕΤΙΚΗ  
ΚΟΛΛΑ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ  

PROFESSIONAL ΡΗΤΙΝΟΥΧΑ 
ΚΟΛΛΑ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ 

ΑΚΡΥΛΙΚΗ 
ΚΟΛΛΑ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ 

ΚΟΛΛΕΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ, ΓΡΑΝΙΤΩΝ & ΜΑΡΜΑΡΩΝ

25kg 25kg 25kg1 

ΠΟΝΤΟΣ 1 

ΠΟΝΤΟΣ

25kg

 3,5
ΠΟΝΤΟΙ

2 

ΠΟΝΤΟΙ

3 

ΠΟΝΤΟΙ

EXPERT ΘΙΞΟΤΡΟΠΙΚΗ 
ΚΟΛΛΑ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ 

25kg

SUPER ΑΚΡΥΛΙΚΗ  
ΚΟΛΛΑ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ

25kg2 

ΠΟΝΤΟΙ1 

ΠΟΝΤΟΣ

GOLD ΕΥΚΑΜΠΤΗ ΚΟΛΛΑ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ 
ΥΨΗΛΩΝ ΑΝΤΟΧΩΝ

25kg

PLUS ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗ 
ΚΟΛΛΑ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ

25kg2 

ΠΟΝΤΟΙ 1,5
       ΠΟΝΤΟΣ

 1,5
       ΠΟΝΤΟΣ

 2,5
ΠΟΝΤΟΙ

25kg3 

ΠΟΝΤΟΙ
20kg3    

ΠΟΝΤΟΙ

15kg

DS-259 DECO MICRO RESIN ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΟ ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑΜΑ

QUARTZ DECO- ΧΑΛΑΖΙΑΚΑ ΑΔΡΑΝΗ ΔΙΑΦ. ΚΟΚΟΜΕΤΡΙΩΝ

3    

ΠΟΝΤΟΙ
3    

ΠΟΝΤΟΙ

3    

ΠΟΝΤΟΙ
3    

ΠΟΝΤΟΙ

QUARTZ DECO HYBRID YΒΡΙΔΙΚΗ ΣΥΝΔΕΤΙΚΗ ΡΗΤΙΝΗ  VITRO HYBRID ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΟ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑ

25kg 25kg

25kg 25kg25kg

25kg

25kg
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6kg 5
 ΠΟΝΤΟΙ

15kg10
 ΠΟΝΤΟΙ

15kg10
 ΠΟΝΤΟΙ25kg15

 ΠΟΝΤΟΙ

10kg5
 ΠΟΝΤΟΙ

3 

ΠΟΝΤΟΙ
8

ΠΟΝΤΟΙ 2,5
ΠΟΝΤΟΙ

ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΑ

ΑΚΡΥΛΙΚΑ & ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΑ

ΠΑΣΤΩΔΕΙΣ ΣΟΒΑΔΕΣ

ΗΥDROSTOP SILICONE PLASTER  
ΑΔΙΑΒΡΟΧΟΣ ΣΟΒΑΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΣΤΡΩΣΗΣ

ΗΥDROSTOP ACRYLIC PLASTER  
ΑΔΙΑΒΡΟΧΟΣ ΣΟΒΑΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΣΤΡΩΣΗΣ

BASECOAT THERMO ΠΑΣΤΩΔΕΣ, 
ΑΝΤΙΡΗΓΜΑΤΙΚΟ, ΟΡΓΑΝΙΚΟ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑ 

ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΩΝ ΠΛΑΚΩΝ

D-1 ΕΠΑΛΕΙΦΟΜΕΝΟ ΚΟΝΙΑΜΑ 
ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ

25kg

D-1 FLEX ΕΥΚΑΜΠΤΟ, 
ΕΠΑΛΕΙΦΟΜΕΝΟ ΚΟΝΙΑΜΑ 

ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ

18kg

DS-220 ΕΛΑΣΤΟΜΕΡΕΣ  
ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΟ ΤΑΡΑΤΣΩΝ

WATERPROOF EPOXY PRIMER AQUA 
-ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΟ ΔΙΑΦΑΝΟ  

ΑΣΤΑΡΙ ΝΕΡΟΥ 2 ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ

20kg

WATERPROOF MORTAR 
ΕΥΚΑΜΠΤΟ KONIAMA 

ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ 

20kg

WATERPROOF 500 
ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΟ ΤΑΡΑΤΣΩΝ ΠΟΛΥΟΥΡΙΑΣ 

2 ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ

4kg

HYDROSTOP 2 ΣΥΣT. ΕΥΚΑΜΠΤΟ  
ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΟ ΤΑΡΑΤΣΩΝ 

16kg

dB BLOCK  
ΠΟΛΥΧΡΗΣΤΙΚΗ ΠΑΣΤΑ

4 

ΠΟΝΤΟΙ
5 

ΠΟΝΤΟΙ

6
ΠΟΝΤΟΙ

ΗΥDROSTOP WATERTANK  
ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΟ 2 ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ

14kg 11kg

ΗΥDROSTOP ROOF 
ΛΕΥΚΟ ΤΣΙΜ. ΣΤΕΓ. ΤΑΡΑΤΣΩΝ

 2,5
ΠΟΝΤΟΙ

4 

ΠΟΝΤΟΙ

25kg10
 ΠΟΝΤΟΙΠΟΝΤΟΙΠΟΝΤΟΙ

TECHNOPROOF 
ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΟ ΤΑΡΑΤΣΩΝ

15kg6
 ΠΟΝΤΟΙ

15lt15
 ΠΟΝΤΟΙΠΟΝΤΟΙΠΟΝΤΟΙΠΟΝΤΟΙ

HYDROSTOP-PU ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΙΚΟ  
ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΟ ΤΑΡΑΤΣΩΝ

10lt8
 ΠΟΝΤΟΙ

15kg6
ΠΟΝΤΟI

ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΣΤΟΚΟΣ 

STUCOFIX ELASTIC PUTTY ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΣΤΟΚΟΣ ΑΡΜΩΝ,  
ΡΩΓΜΩΝ & ΕΞΟΜΑΛΥΝΣΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ

15kg15kg15kg15kg15kg

STUCOFIX ELASTIC PUTTY ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΣΤΟΚΟΣ ΑΡΜΩΝ, 

D-80 HYDROSTOP ELASTIC 
ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΟ ΕΛΑΣΤΟΜΕΡΕΣ ΧΡΩΜΑ

10lt8
ΠΟΝΤΟΙ

ΑΚΡΥΛΙΚΟ 100  ΧΡΩΜΑ  
ΥΨΗΛΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ

ΤΣΙΜΕΝΤΟΧΡΩΜΑ ΑΚΡΥΛ. 100  ΓΙΑ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΜΟΥΧΛΑ

WALL PRO ΝΑΝΟ PAINT
AYTOKAΘΑΡΙΖΟΜΕΝΟ  
ΣΙΛΙΚΟΝΟΥΧΟ ΧΡΩΜΑ

10lt 10lt 10lt10 

ΠΟΝΤΟΙ
6 

ΠΟΝΤΟΙ
5 

ΠΟΝΤΟΙ

ΤΗERMOELASTIC COLOUR
ΘΕΡΜΟΚΕΡΑΜΙΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΧΡΩΜΑ

10lt

ΕΧTRA-ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΧΡΩΜΑ 
ΥΨΗΛΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ 

SUPER - ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΧΡΩΜΑ 
ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ

SUPER ECO - ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ 
ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΧΡΩΜΑ 

10lt 10lt 10lt4 

ΠΟΝΤΟΙ
4 

ΠΟΝΤΟΙ
3 

ΠΟΝΤΟΙ

ΜΠΑΝΙΟ & ΚΟΥΖΙΝΑ  
ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ  

ΑΠΟ ΜΥΚΗΤΕΣ & ΜΟΥΧΛΑ 
10 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ 

100  ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΧΡΩΜΑ

SUPER FLOOR PU, ΥΒΡΙΔΙΚΟ, 
ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΙΚΟ -  

ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΧΡΩΜΑ ΔΑΠΕΔΩΝ

10lt 10lt 10lt10 

ΠΟΝΤΟΙ
6 

ΠΟΝΤΟΙ
5 

ΠΟΝΤΟΙ

ΣΤΟΚΟΙ  ΣΠΑΤΟΥΛΑΡΙΣΜΑΤΟΣ

STUCOFIX - P ΑΚΡΥΛΙΚΟΣ  
ΣΤΟΚΟΣ ΣΠΑΤΟΥΛΑΡΙΣΜΑΤΟΣ

20kg

GRANULAR ΡΗΤΙΝΟΥΧΟΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΟΚΟΣ

POWDER COAT ΚΑΛΥΠΤΙΚΟΣ  
ΣΤΟΚΟΣ ΣΠΑΤΟΥΛΑΡΙΣΜΑΤΟΣ

25kg1
ΠΟΝΤΟΣ  1,5

       ΠΟΝΤΟΣ

25kg

 1,5
       ΠΟΝΤΟΣ

Νο39 ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΕΛΑΣΤΟΜΕΡΕΣ ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΟ ΤΑΡΑΤΣΩΝ

15kg8
 ΠΟΝΤΟΙ

25kg 8
 ΠΟΝΤΟΙ

25kg 4
 ΠΟΝΤΟΙ

25kg 4
 ΠΟΝΤΟΙ

DUROSTICK DUROPAINT-PU
YBΡΙΔΙΚΟ, ΑΚΡΥΛΙΚΟ-ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΙΚΟ ΧΡΩΜΑ

10 

ΠΟΝΤΟΙ
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λοι κερδίζουν ΔΩΡΑ... με προϊόντα DUROSTICK!

προϊόντα για τη νέα κατασκευή, τη συντήρηση, 
την επισκευή, την ανακαίνιση και τη διακόσµηση 

του σπιτιού και της οικοδοµής!
www.durostick.gr

ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

25kg1 

ΠΟΝΤΟΣ

D-10 ΣΥΓΚΟΛ. ΚΟΝΙΑΜΑ ΓΙΑ ΔΟΜΙΚΑ 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΡΟΜΠΕΤΟΝ

25kg 1 

ΠΟΝΤΟΣ

ULTRACOLL THERMO ΙΝΟΠΛΙΣΜΕΝΗ ΚΟΛΛΑ 
ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΩΝ ΠΛΑΚΩΝ

25kg

25kg

ULTRAFIX THERMO INOΠΛΙΣΜΕΝΗ 
ΚΟΛΛΑ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΩΝ ΠΛΑΚΩΝ

 EASYFIX ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ, 
ΠΟΛΥΜΕΡΙΚΟ, ΙΝΟΠΛ.ΤΣΙΜΕΝ/ΜΑ

25kg1 

ΠΟΝΤΟΣ

D-6 ΙΝΟΠΛΙΣΜΕΝΗ ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑ

25kg1 

ΠΟΝΤΟΣ

RΟΜΙΧ THERMO ΙΝΟΠΛΙΣΜΕΝΗ ΚΟΛΛΑ 
ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΩΝ ΠΛΑΚΩΝ

RΟΜΙΧ THERMO ΙΝΟΠΛΙΣΜΕΝΗ ΚΟΛΛΑ 

25kg2 

ΠΟΝΤΟΙ

D-4 ΑΚΡΥΛΙΚΟΣ ΑΡΜΟΣΤΟΚΟΣ 
ΓΙΑ ΠΛΑΚΕΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ & ΦΥΣΙΚΕΣ ΠΕΤΡΕΣ

25kg

D-4 ΑΚΡΥΛΙΚΟΣ ΑΡΜΟΣΤΟΚΟΣ 

25kg

D-55 ΙΝΟΠΛΙΣΜΕΝO ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ 
ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑΜΑ ΜΕ ΑΝΑΣΤΟΛΕΑ ΔΙΑΒΡΩΣΗΣ

25kg 2,5
ΠΟΝΤΟΙ

25kg

DS-244 POWER MORTAR RESIN 
ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ ΡΗΤΙΝΟΥΧΟ ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑΜΑ

25kg 2,5
ΠΟΝΤΟΙ

25kg

DS-245 POWER MORTAR RAPID 
ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ ΤΣΙΜΕΝΤ/ΝΙΑΜΑ ΤΑΧΕΙΑΣ ΠΗΞΗΣ

25kg3 

ΠΟΝΤΟΙ

25kg

ULTRACOLL THERMO ΙΝΟΠΛΙΣΜΕΝΗ ΚΟΛΛΑ 

25kg

ΜΕGAFIX  
ΕΥΚΑΜΠΤΟ ΚΟΝΙΑΜΑ

ΜΕGAFIX ANTISLIP ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΡΗ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΓΙΑ 
ΣΚΑΛΟΠΑΤΙΑ & ΟΛΙΣΘΗΡΕΣ ΒΑΤΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ

ANTISLIP ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΡΗ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΓΙΑ 

25kg5 

ΠΟΝΤΟΙ

 2,5
ΠΟΝΤΟΙ

1 

ΠΟΝΤΟΣ 3,5
ΠΟΝΤΟΙ

BEΡNIKIA

DECOFIN EPOXY SF ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΟ  
ΓΥΑΛΙΣΤΕΡΟ ΒΕΡΝΙΚΙ 2 ΣΥΣΤ.

15
ΠΟΝΤΟI

RENOLIT  
ΑΔΙΑΒΡΟΧΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΕΤΡΩΝ

4lt3 

ΠΟΝΤΟΙ

DECOFIN POLYURETHANE   
ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΙΚΟ MAT ΒΕΡΝΙΚΙ 2 ΣΥΣΤ.

5kg10
 ΠΟΝΤΟΙ

D-12 ΒΕΡΝΙΚΙ ΠΕΤΡΑΣ ΔΙΑΛΥΤΟΥ

4lt3 

ΠΟΝΤΟΙ

DECOFIN AQUA PU  
ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΙΚΟ MAT ΒΕΡΝΙΚΙ ΝΕΡΟΥ 2 ΣΥΣΤ.

5 

ΠΟΝΤΟΙ

DECOFIN AQUA PU 

55
ΠΟΝΤΟΙΠΟΝΤΟΙΠΟΝΤΟΙ

WATERPROOF 400, ΔΙΑΦΑΝΟ ΒΕΡΝΙΚΙ ΑΛΕΙΦΑΤΙΚΗΣ 
ΠΟΛΥΟΥΡΙΑΣ 2 ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ

DECO LIQUID GLASS,  
ΡΗΤΙΝΗ ΥΓΡΟΥ ΓΥΑΛΙΟΥ

DECOFIN EPOXY AQUA  
ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΟ ΣΑΤΙΝΕ ΒΕΡΝΙΚΙ 2 ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ

QUARTZ DECO VARNISH GEL ΠΛΗΡΩΤΙΚΟ, ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΟ 
ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΧΑΛΑΖΙΑΚΩΝ ΑΔΡΑΝΩΝ

VISTA ΒΕΡΝΙΚΙ ΜΑΤ ΓΙΑ  
ΠΑΤΗΤΗ & ΦΥΣΙΚΕΣ ΠΕΤΡΕΣ

2,5lt

VISTA ΒΕΡΝΙΚΙ ΜΑΤ ΓΙΑ 

2,5lt3 

ΠΟΝΤΟΙ

5kg15
         ΠΟΝΤΟI 5kg10

         ΠΟΝΤΟI 10
ΠΟΝΤΟI5

ΠΟΝΤΟI

Για όλους εµάς που συµβάλλουµε στην 
έρευνα, την ανάπτυξη και την παραγωγή 
κάθε προϊόντος DUROSTICK, η στιγµή 
που ένα προϊόν µας φτάνει στα χέρια του 
καταναλωτή, είναι η πιο σηµαντική. 
Τους επιβραβεύουµε για την επιλογή τους!

DECOFIN EPOXY SF ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΟ 

151515

WATERPROOF 400, ΔΙΑΦΑΝΟ ΒΕΡΝΙΚΙ ΑΛΕΙΦΑΤΙΚ

5kg5kg5kg
         

DECOFIN EPOXY AQUA 

3kg

QUARTZ DECO VARNISH GEL ΠΛΗΡΩΤΙΚΟ, ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚ

Πάνω από...
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D-9 ΕΠΑΛΕΙΦΟΜΕΝΟ ΤΣΙΜΕΝΤΟΕΙΔΕΣ ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΟ ΓΙΑ ΚΟΡΦΙΑΔΕΣ & ΠΗΛΙΝΕΣ ΓΛΑΣΤΡΕΣ ..... 46

D-10 ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΚΟΝΙΑΜΑ ΓΙΑ ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΡΟΜΠΕΤΟΝ ......................................... 98

D-11 SUPER FAST ΤΑΧΥΠΗΚΤΟ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑΜΑ.............................. 57, 119

D-12 ΒΕΡΝΙΚΙ ΠΕΤΡΑΣ ΔΙΑΛΥΤΟΥ ............................................................................................ 94, 152

D-13 ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΟΔΗΓΟΙ ΔΟΜΗΣΗΣ ΥΑΛΟΤΟΥΒΛΩΝ ..................................................................... 98

D-14 ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΕΣ KAI ΣΙΦΟΝΙΑ .......................................................... 59, 174

D-15 ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΒΟΘΡΩΝ KAI ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ .................................................................. 59, 174

D-16 HYDROSTOP ΑΔΙΑΒΡΟΧΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΡΜΩΝ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ .................................................. 27

D-17 HYDROSTOP ΣΙΛΙΚΟΝΟΥΧΟ ΑΔΙΑΒΡ/ΚΟ ΕΜΠΟΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΤΟΥΒΛΑ ..... 47 

D-18 ΣΙΛΙΚΟΝΟΥΧΟ ΥΔΑΤΑΠΩΘΗΤΙΚΟ ΓΙΑ ΣΟΒΑ & ΜΠΕΤΟΝ ....................................................... 109

D-19 GRAFFITI REMOVER ΠΑΝΙΣΧΥΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΣΥΝΘΗΜΑΤΩΝ ................................... 170

D-20 ΠΡΟΣΜΙΚΤΟ ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΓΑΛΑΚΤΩΜΑ ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ ............................................................ 103

D-21 ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΑΓΥΑΛΙΣΤΩΝ ΜΑΡΜΑΡΩΝ ........................................................................ 30, 170

D-22 ΑΔΙΑΒΡΟΧΟΠΟΙΗΤΙΚΟ, ΕΛΑΙΟΑΠΩΘΗΤΙΚΟ ΜΑΡΜΑΡΩΝ & ΓΡΑΝΙΤΩΝ ................................... 30

D-23 ΚΟΛΛΑ ΜΑΡΜΑΡΩΝ & ΓΡΑΝΙΤΩΝ ........................................................................................... 29

D-25 ΑΥΤΟΓΥΑΛΙΣΤΗ ΠΑΡΚΕΤΙΝΗ ΜΑΡΜΑΡΩΝ, MAT ΓΡΑΝΙΤΩΝ & COTTO .................................... 30

D-26 ΔΙΑΒΡΩΤΙΚΟ ΚΑΙ ΑΦΑΙΡΕΤΙΚΟ ΧΡΩΜΑΤΩΝ & ΒΕΡΝΙΚΙΩΝ ............................................ 157, 175

D-28 ΑΥΤΟΓΥΑΛΙΣΤΗ ΠΑΡΚΕΤΙΝΗ ΞΥΛΙΝΩΝ ΔΑΠΕΔΩΝ ................................................................ 169

D-29 SPOT FREE ΑΔΙΑΒΡ/ΚΟ, ΕΛΑΙΟΑΠΩΘΗΤΙΚΟ ΕΜΠΟΤΙΣΜΟΥ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ & ΓΡΑΝΙΤΩΝ ....... 27

D-31 ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗ ΛΑΣΠΗ KΤΙΣΙΜΑΤΟΣ ......................................................................................... 99

D-32 ΤΑΧΥΠΗΚΤΟΣ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ ΛΕΥΚΟΣ ΣΟΒΑΣ ........................................................... 57, 107

D-33 ΕΝΕΣΙΜΗ ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΗ ΡΗΤΙΝΗ 2 ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ ...................................................................... 64

D-34 HYDROSTOP ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΟ ΜΑΖΑΣ & ΡΕΥΣΤΟΠΟΙΗΤΗΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ .................... 102

D-38 ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΤΟΚΟΣ - ΚΟΛΛΑ 2 ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ ............................................ 65

D-40 ΙΝΟΠΛΙΣΜΕΝΟΣ ΣΟΒΑΣ ΒΑΣΙΚΗΣ ΣΤΡΩΣΗΣ ......................................................................... 106

D-41 ΣΟΒΑΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΣΤΡΩΣΗΣ ΥΔΑΤΑΠΩΘΗΤΙΚΟΣ ..................................................................... 106

D-42 ΟΝΕ COAT ΥΔΑΤΑΠΩΘΗΤΙΚΟΣ ΣΟΒΑΣ ΜΙΑΣ ΣΤΡΩΣΗΣ ..................................................... 107

D-44 ΥΠΕΡΡΕΥΣΤΟΠΟΙΗΤΗΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ .............................................................................. 102

D-46 TAXYΠΗΚΤΟΣ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ ΣΟΒΑΣ ............................................................................... 108

D-55 ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤIKO, ΡΗΤΙΝΟΥΧΟ, ΙΝΟΠΛΙΣΜENO ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑΜΑ  
ΜΕ ΑΝΑΣΤΟΛΕΑ ΔΙΑΒΡΩΣΗΣ, ΓΙΑ ΠΑΧΗ 2-20mm/ΣΤΡΩΣΗ ............................................................ 117

D-59 ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΟ ΚΕΡΑΜΙΔΙΩΝ, ΔΙΑΚΟΣΜΗΤ. ΚΕΡΑΜ. ΤΟΥΒΛΩΝ & ΠΗΛΙΝΩΝ ΓΛΑΣΤΡΩΝ ....... 46

D-61 ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΓΙΑ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΑ ΚΑΙ ΑΣΗΜΙΚΑ ..................................................................... 172

D-64 ΑΥΤΟΕΠΙΠΕΔΟΥΜΕΝΟ, ΤΑΧΥΠΗΚΤΟ ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑΜΑ  
ΕΞΟΜΑΛΥΝΣΗΣ ΔΑΠΕΔΩΝ, 3-30mm ................................................................................................. 18

D-65 ΑΥΤΟΕΠΙΠΕΔΟΥΜΕΝΟ, ΤΑΧΥΠΗΚΤΟ ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑΜΑ  
ΕΞΟΜΑΛΥΝΣΗΣ ΔΑΠΕΔΩΝ, 1-10mm ................................................................................................. 17

D-66 REPAIR ΕΠΙΣΚ/ΚΟΣ ΣΤΟΚΟΣ ΓΙΑ ΕΝΤΟΝΕΣ ΡΩΓΜΕΣ  
ΚΑΙ ΟΠΕΣ ΕΞΩΤ. & ΕΣΩΤ. ΧΩΡΩΝ .................................................................................................... 125

D-67 ΥΛΙΚΟ ΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΩΝ ................................................................................ 124

D-71 ΤΑΧΥΠΗΚΤΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΓΥΨΟΣ ................................................................................... 100

D-72 ΑΟΣΜΟ ΒΕΡΝΙΚΙ ΠΕΤΡΑΣ ΝΕΡΟΥ .................................................................................... 94, 153

D-77 ΡΗΤΙΝΟΥΧΟΣ ΣΤΟΚΟΣ ΕΞΟΜΑΛΥΝΣΗΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΑΝΙΔΩΝ 1-10mm/ΣΤΡΩΣΗ .................. 124

D-80 HYDROSTOP ELASTIC ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΟ ΕΛΑΣΤΟΜΕΡΕΣ ΧΡΩΜΑ ............................. 136, 141

D-84 ΡΕΥΣΤΟΠΟΙΗΤΗΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ & ΕΠΙΒΡΑΔΥΝΤΗΣ ΠΗΞΕΩΣ ......................................... 102

D-88 ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΚΟΛΛΑ ................................................................................................................. 16

D-89 ΚΟΛΛΑ ΒΙΝΥΛΙΚΩΝ ΔΑΠΕΔΩΝ ΚΑΙ ΜΟΚΕΤΩΝ ......................................................................... 17

D-90 ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΙΚΗ ΥΠΕΡΚΟΛΛΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ................................................ 68

D-95 CLEANER ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΥΓΡΟ ΓΙΑ ΜΟΥΧΛΑ ..................................................................... 171

D-100 ΑΚΡΥΛΙΚΗ ΞΥΛΟΚΟΛΛΑ ΤΑΧΕΙΑΣ ΠΗΞΕΩΣ, ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΖΕ, ΜΕ ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΥΓΡΑΣΙΑ ... 62

dB BLOCK ΠΟΛΥΧΡΗΣΤΙΚΗ ΠΑΣΤΑ ................................................................................................. 50

DS-200 ΑΔΙΑΒΡΟΧΗ ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΚΟΛΛΑ ΓΙΑ ΞΥΛΙΝΑ ΔΑΠΕΔΑ ........................................................ 62

DS-205 SURER GLUE ΥΠΕΡΚΟΛΛΑ ΓΙΑ ΒΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΞΥΛΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ............................... 62

DS-210 ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΚΟΛΛΑΣ ΑΠΟ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ....................... 175

DS-220 ΕΛΑΣΤΟΜΕΡΕΣ ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΟ ΤΑΡΑΤΣΩΝ (ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ) ................................................. 43

DS-230 ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΥΑΛΟΤΑΙΝΙΑ ΑΡΜΩΝ ΜΕ ΑΝΟΙΓΜΑ ΚΑΡΕ 2,5x2,5mm

ΓΙΑ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΕΣ, ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΑΝΙΔΕΣ & ΡΩΓΜΩΝ ΣΕ ΜΠΕΤΟΝ ΚΑΙ ΣΟΒΑ ........................... 48, 126

DS-240 ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ, ΤΑΧΥΠΗΚΤΟ, ΕΠΙΣΚ/ΚΟ ΜΗ ΣΥΡΡΙΚΝΟΥΜΕΝΟ ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑΜΑ ..... 116

DS-244 POWER MORTAR RESIN ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ, ΙΝΟΠΛΙΣΜΕΝΟ,  
ΡΗΤΙΝΟΥΧΟ, ΘΙΞΟΤΡΟΠΙΚΟ ΚΟΝΙΑΜΑ, ΓΙΑ ΠΑΧΗ ΕΩΣ 6cm/ΣΤΡΩΣΗ ............................................. 117

DS-245 POWER MORTAR RAPID ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ, ΙΝΟΠΛΙΣΜΕΝΟ,  
ΘΙΞΟΤΡΟΠΙΚΟ ΚΟΝΙΑΜΑ TAΧΕΙΑΣ ΠΗΞΗΣ, ΓΙΑ ΠΑΧΗ ΕΩΣ 4cm/ΣΤΡΩΣΗ ....................................... 117

DS-247 TΑΧΥΠΗΚΤΟ, ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ ΚΟΝΙΑΜΑ  
ΜΕ ΑΝΑΣΤΟΛΕΑ ΔΙΑΒΡΩΣΗΣ, ΓΙΑ ΠΑΧΗ ΕΩΣ 4cm/ΣΤΡΩΣΗ ........................................................... 119

DS-250 ΠΑΤΗΤΗ ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑ ΓΙΑ ΤΟΙΧΟΥΣ & ΔΑΠΕΔΑ .......................................................... 72

DS-252 FLEX ΕΥΚΑΜΠΤΗ ΠΑΤΗΤΗ ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑ ΓΙΑ ΤΟΙΧΟΥΣ & ΔΑΠΕΔΑ ........................... 73

DS-254 IRON ΠΑΤΗΤΗ ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑ ME ΣΜΥΡΙΔΟΠΕΤΡΑ ..................................................... 76

DS-255 ΧΑΛΑΖΙΑΚΟ ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΑΣΤΑΡΙ ΠΡΟΣΦΥΣΗΣ ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ, ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΛΥΤΕΣ ....... 88, 106

DS-256 FLEX VELVET ΛΕΠΤΟΚΟΚΚΗ, ΕΥΚΑΜΠΤΗ ΠΑΤΗΤΗ ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑ  
ΓΙΑ ΤΟΙΧΟΥΣ & ΔΑΠΕΔΑ .................................................................................................................... 77

DS-258 DECO MICRO FLEX ΠΑΤΗΤΗ ΣΕ ΜΟΡΦΗ ΠΑΣΤΑΣ ....................................................... 82 
DS-258 DECO MICRO FLEX ΣΚΛΗΡΥΝΤΗΣ .......................................................................... 82 
DS-259 DECO MICRO RESIN ΡΗΤΙΝΟΥΧΟ, ΛΕΙΟ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΟ ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑΜΑ ......... 78

DS-260 QUARTZ PRIMER ΧΑΛΑΖΙΑΚΟ ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΑΣΤΑΡΙ ΠΡΟΣΦΥΣΗΣ  
ΓΙΑ ΞΥΛΑ & ΜΕΤΑΛΛΑ, ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΛΥΤΕΣ .................................................................................. 88, 105

DS-265 ΚΥΨΕΛΩΤΟ ΚΟΡΔΟΝΙ ΓΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΑΡΜΩΝ ........................................... 48

DS-290 ΧΑΛΑΖΙΑΚΟ ΑΣΤΑΡΙ ΠΡΟΣΦΥΣΗΣ .............................................................................. 88, 105

DS-490 ΥΑΛΟΠΛΕΓΜΑ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΣΙΜΕΝΤ. ΕΠΑΛΕΙΦΟΜ. ΣΤΕΓΑΝ. ΣΤΡΩΣΕΩΝ  
& ΣΤΟΚΩΝ ΕΞΟΜΑΛ. ΜΕ ΑΝΟΙΓΜΑ ΚΑΡΕ 4x4mm ..................................................................... 48, 126
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DS-1090 ΥΑΛΟΠΛΕΓΜΑ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΟΒΑΔΩΝ ΜΕ ΑΝΟΙΓΜΑ ΚΑΡΕ 10x10mm .......................... 113

DS-4160 ΥΑΛΟΠΛΕΓΜΑ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΘΕΡΜΟΠΡΟΣΟΨΕΩΝ  
ΚΑΙ ΠΑΤΗΤΩΝ ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΩΝ ΔΑΠΕΔΩΝ, ΜΕ ΑΝΟΙΓΜΑ ΚΑΡΕ 4x4mm .............................. 89, 113

DS POLYMER ΕΛΑΣΤΟΜΕΡΕΣ ΣΦΡΑΓ/ΚΟ & ΣΥΓΚΟΛ/ΚΟ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ...................... 33

DECO LIQUID GLASS ΡΗΤΙΝΗ ΥΓΡΟΥ ΓΥΑΛΙΟΥ ................................................................ 128, 163

DECOFIN AQUA ΑΚΡΥΛΙΚΟ MAT BEΡΝΙΚΙ ΝΕΡΟΥ  
ΓΙΑ ΤΕΧΝΟΤΡΟΠΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕΤΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ .......................................................................... 92, 129

DECOFIN AQUA PU ΔΙΑΦΑΝΟ, ΥΔΑΤΟΔΙΑΛΥΤΟ,  
ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΙΚΟ ΜΑΤ ΒΕΡΝΙΚΙ 2 ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ ............................................................ 91, 162

DECOFIN EPOXY AQUA ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΟ ΣΑΤΙΝΕ ΒΕΡΝΙΚΙ 2 ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ,  
ΓΙΑ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ................................................ 92, 161

DECOFIN EPOXY SF ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΟ ΓΥΑΛΙΣΤΕΡΟ ΒΕΡΝΙΚΙ 2 ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ  
ΓΙΑ ΠΑΤΗΤΗ ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑ & ΦΥΣΙΚΕΣ ΠΕΤΡΕΣ .................................................................. 91, 161

DECOFIN POLYURETHANE ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΙΚΟ ΜΑΤ ΒΕΡΝΙΚΙ 2 ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ  
ΓΙΑ ΠΑΤΗΤΗ ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑ & ΦΥΣΙΚΕΣ ΠΕΤΡΕΣ .................................................................. 91, 161

DECOLUX ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΟ ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΒΕΡΝΙΚΙ ΔΙΑΛΥΤΟΥ ΓΙΑ ΤΕΧΝΟΤΡΟΠΙΕΣ ......................... 127

DRAIN CLEANER  ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΕΣ KAI ΣΙΦΟΝΙΑ ........................................ 174

DUROCLEAN ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΚΑΜΙΝΑΔΑΣ ΤΖΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΞΥΛΟΣΟΜΠΑΣ ...................................... 172

DUROCOLOR ΧΡΩΜΟΣΥΝΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΡΙΓΓΕΣ 20ml ................................................................. 144

DUROCOLOR POWDER-C ΧΡΩΣΤΙΚΕΣ ΣΕ ΜΟΡΦΗ ΠΟΥΔΡΑΣ  
ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΓΧΡΩΜΩΝ ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ ............................................................................... 74

DUROEPOXY ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΟ ΧΡΩΜΑ 2 ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ, ΜΕ ΔΙΑΛΥΤΕΣ ............................................ 158
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DUROFAST ΤΣΙΜΕΝΤΟ ΤΑΧΕΙΑΣ ΠΗΞΕΩΣ ................................................................................ 57, 99
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DUROFINA ΛΕΠΤΟΚΟΚΚΟΣ, ΑΚΡΥΛΙΚΟΣ ΣΤΟΚΟΣ ΣΠΑΤΟΥΛΑΡΙΣΜΑΤΟΣ ................................... 122

DUROFIX ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ, ΠΟΛΥΜΕΡΙΚΟ,  
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ΥΨΗΛΗΣ ΠΡΟΣΦΥΣΗΣ........................................................................................................................ 35
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ΔΙΑΦΑΝΟ ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΕΜΠΟΤΙΣΜΟΥ ΞΥΛΟΥ ΔΙΑΛΥΤΟΥ............................................................ 146

DUROXYL WOOD PROTECTION/CONDITIONER (120ml) 
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ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΟ ΚΟΝΙΑΜΑ ΔΑΠΕΔΩΝ .................................................................................................. 18
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ΝΑΝΟ PROOF MARMO DS-275  YΔΑΤΑΠΩΘΗΤΙΚΟ &  
ΕΛΑΙΟΑΠΩΘΗΤΙΚΟ ΜΑΡΜΑΡΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΝΙΤΩΝ ........................................................................... 29, 39

ΝΑΝΟ PROOF FABRIC DS-300  AΔΙΑΒΡΟΧΟΠΟΙΗΤΙΚΟ &  
ΕΛΑΙΟΑΠΩΘΗΤΙΚΟ ΥΓΡΟ ΕΜΠΟΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΥΦΑΣΜΑΤΑ .................................................................. 39

ΝΑΝΟ PROOF WOOD DS-350  YΔΑΤΑΠΩΘΗΤΙΚΟ - ΑΔΙΑΒΡΟΧΟΠΟΙΗΤΙΚΟ  
ΞΥΛΙΝΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ............................................................................................................... 40, 151

P ...........................................................................................................
PERLAFIX ΙΝΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΠΟΛΥΜΕΡΙΚΟ ΚΟΝΙΑΜΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΟΡΦΙΑΔΩΝ ........................ 99

PIT-FIX ΤΑΧΥΠΗΚΤΟ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ 15  ........................................................ 100

POLYUREA FLOOR COATING ΠΟΛΥΑΣΠΑΡΙΚΗ ΒΑΦΗ 2 ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ  
ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΟΛΥΟΥΡΙΑ .............................................................................................................. 160

POWER THERMO ΚΟΛΛΑ ΑΦΡΟΥ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΔΙΟΓΚΩΣΗΣ 

ΓΙΑ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΕΣ ΠΛΑΚΕΣ ..................................................................................................... 101

POWDER COAT ΚΑΛΥΠΤΙΚΟΣ ΣΤΟΚΟΣ ΣΠΑΤΟΥΛΑΡΙΣΜΑΤΟΣ  
(ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΑΤΕΛΕΙΩΝ ΕΩΣ 4mm/ ΣΤΡΩΣΗ) ................................................................................. 123

PLUS ENIΣΧΥΜΕΝΗ ΚΟΛΛΑ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ .......................................................................................... 13

PLUS 52,5 (ΛΕΥΚΟ, ΓΚΡΙ) ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΤΣΙΜΕΝΤΟ ......................... 99

PRIMER-PU ΑΣΤΑΡΙ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΙΚΟΥ ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΟΥ ............................................................ 36

PROFESSIONAL ΡΗΤΙΝΟΥΧΑ ΚΟΛΛΑ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ ........................................................................ 13

PVC PRIMER ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΕΣ PVC ................................................................................................... 54

PVC KOΛΛΑ ΓΚΡΙ / ΛΕΥΚΗ ............................................................................................................. 54

PVC KOΛΛΑ ΔΙΑΦΑΝΗ .................................................................................................................... 54

Q............................................................................................................
QUARTZ DECO ΧΑΛΑΖΙΑΚΑ ΑΔΡΑΝΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΚΟΚΚΟΜΕΤΡΙΩΝ.......................................83, 114

QUARTZ DECO EPOXY ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΔΕΤΙΚΗ ΡΗΤΙΝΗ ΓΙΑ ΧΑΛΑΖΙΑΚΑ ΔΑΠΕΔΑ.........84, 162

QUARTZ DECO HYBRID ΥΒΡΙΔΙΚΗ ΣΥΝΔΕΤΙΚΗ ΡΗΤΙΝΗ  
ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΓΡΑΝΙΤΟΣΟΒΑ ΣΕ ΤΟΙΧΟΥΣ ΚΑΙ ΟΡΟΦΕΣ.......................................................114

QUARTZ DECO VARNISH GEL ΠΛΗΡΩΤΙΚΟ, ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΟ  
ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΧΑΛΑΖΙΑΚΩΝ ΑΔΡΑΝΩΝ .................................................................................. 85

QUICK CLEANER ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ..............................170

R ...........................................................................................................
RELIEF ΑΝΑΓΛΥΦΟ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑ ..................................................................................................... 139

RENOLIT ΑΔΙΑΒΡΟΧΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΕΤΡΩΝ ....................................................................................... 94

RESIN POWDER ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΗ ΠΟΛΥΜΕΡΙΚΗ ΡΗΤΙΝΗ ΣΕ ΜΟΡΦΗ ΠΟΥΔΡΑΣ ............................ 103

ROMIX ΚΟΛΛΑ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ .............................................................................................................. 12

ROMIX PROFESSIONAL ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΧΡΩΜΑ ..................................................................... 139, 143

ROMIX ΤΗΕRMO INOΠΛΙΣΜΕΝΗ ΚΟΛΛΑ ΘΕΡΜΟΜ/ΚΩΝ ΠΛΑΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟΙΧΟΥΣ & ΤΑΡΑΤΣΕΣ . 101

ROMIX ΑΚΡΥΛΙΚΟ 100  ΓΙΑ ΜΠΕΤΟΝ & ΣΟΒΑ .............................................................. 138, 143 

ROMIX ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΧΡΩΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ........................................................................ 139

ROMIX ΜΑΡΜΑΡΟΣΟΒΑΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΣΤΡΩΣΗΣ ........................................................................ 109

RUST FREE ΑΝΤΙΣΚΩΡΙΑΚΟ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ................................................................................ 175

RUST FREE POWDER ΑΝΤΙΔΙΑΒΡΩΤΙΚΗ ΤΣΙΜΕΝΤΟΕΙΔΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΟΠΛΙΣΜΟΥ .......... 47, 119

RUST REMOVER ΑΦΑΙΡΕΤΙΚΟ ΣΚΟΥΡΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ....................................................... 157, 169

S ...........................................................................................................
SALT FREE ΑΦΑΙΡΕΤΙΚΟ ΑΛΑΤΩΝ ................................................................................................ 169

SILICONE SPRAY ΣΙΛΙΚΟΝΟΥΧΟ ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ............................................................................. 180

SPECIAL MONOCOTTURA ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗ ΚΟΛΛΑ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ .................................................... 12

SPRAY ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΠΙΣΣΑΣ & ΡΕΤΣΙΝΙΟΥ .................................................................... 176

SPRAY ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΧΕΡΙΩΝ ............................................................................................... 171

STUCOFIX ΑΚΡΥΛΙΚΟΣ ΣΤΟΚΟΣ ΣΠΑΤΟΥΛΑΣ ΕΤΟΙΜΟΣ ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΗ ....................................... 125

STUCOFIX ELASTIC PUTTY ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΣΤΟΚΟΣ ΑΡΜΩΝ, ΡΩΓΜΩΝ  
& ΕΞΟΜΑΛΥΝΣΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ...................................................................................................... 125

STUCOFIX-Ρ ΥΠΕΡΛΕΠΤΟΣ ΣΤΟΚΟΣ ΣΠΑΤΟΥΛΑΡΙΣΜΑΤΟΣ........................................................ 122

STUCCO VIVERE ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΟΣ ΣΤΟΚΟΣ ΤΕΧΝΟΤΡΟΠΙΑΣ .................................................... 128

SUPER ECO ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΧΡΩΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ........ 138, 140

SUPER FLEX POWDER ΕΥΚΑΜΠΤΟ, ΙΝΟΠΛ. ΤΣΙΜΕΝΤ. ΣΦΡΑΓ/ΚΟ ΓΙΑ ΡΩΓΜΕΣ 1-15mm...... 124

SUPER FLOOR PU ΥΒΡΙΔΙΚΟ, ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΙΚΟ - ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΧΡΩΜΑ ΔΑΠΕΔΩΝ ................. 135

SUPER ΑΚΡΥΛΙΚΗ ΚΟΛΛΑ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ ........................................................................................ 13

SUPER ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΧΡΩΜΑ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ ............................................................................. 138, 140
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ΤECHNOPROOF ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΟ ΤΑΡΑΤΣΩΝ ................................................................................... 42
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U ...........................................................................................................
ULTRACOLL THERMO ΙΝΟΠΛΙΣΜ. ΚΟΛΛΑ ΘΕΡΜ/ΚΩΝ ΠΛΑΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟΙΧΟΥΣ & ΤΑΡΑΤΣΕΣ .. 100

ULTRAFIX THERMO ΙΝΟΠΛΙΣΜΕΝΗ ΚΟΛΛΑ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΩΝ ΠΛΑΚΩΝ ............................. 101

V ...........................................................................................................
VISTA BEΡΝΙΚΙ ΜΑΤ ΔΙΑΛΥΤΟΥ ΓΙΑ ΠΑΤΗΤΗ ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑ & ΦΥΣΙΚΕΣ ΠΕΤΡΕΣ ............. 92, 153

VISTA SHINE ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΟ ΒΕΡΝΙΚΙ ΝΕΡΟΥ ............................................................................. 92

VITRO HYBRID ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΟ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑ ΜΕ ΥΑΛΟΨΗΦΙΔΕΣ...............................................115

W ..........................................................................................................
WALL PRO ΝΑNO PAINT ΑΥΤΟΚΑΘ/ΝΟ ΣΙΛΙΚΟΝΟΥΧΟ ΧΡΩΜΑ ΓΙΑ ΣΟΒΑ & ΜΠΕΤΟΝ....134, 141

WATERPROOF 400 ΔΙΑΦΑΝΟ ΒΕΡΝΙΚΙ ΑΛΕΙΦΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΥΟΥΡΙΑΣ  
2 ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ ...................................................................................................................... 28, 85, 163

WATERPROOF 500 ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΟ ΤΑΡΑΤΣΩΝ 2 ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΟΛΥΟΥΡΙΑ........44

WATERPROOF EPOXY PRIMER AQUA ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΟ, ΔΙΑΦΑΝΟ ΑΣΤΑΡΙ ΝΕΡΟΥ  
2 ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ ............................................................................................................................ 44, 160

WATERPROOF MORTAR ΕΥΚΑΜΠΤΟ ΚΟΝΙΑΜΑ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ...................45

WATERTRAP ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ...........................................................................................175

WAX AUTO SHAMPOO ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΓΥΑΛΙΣΤΙΚΟ............................................................177

WOOD CLEANER ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΞΥΛΟΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΗΠΟΥ.......................151, 169

X ...........................................................................................................
X-TREME ΠΑΝΙΣΧΥΡΗ ΚΟΛΛΑ ΜΟΝΤΑΡΙΣΜΑΤΟΣ, ΑΟΣΜΗ ............................................................ 66

Y ...........................................................................................................
YACHT CLEANER ΔΡΑΣΤΙΚΟ ΑΛΚΑΛΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ .......................... 173

Z ............................................................................................................
ZX ΑΝΤΙΠΑΓΕΤΙΚΗ ΚΟΛΛΑ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ ............................................................................................. 12
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Ονομαστικό Ευρετήριο Προϊόντων
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ΑΚΡΥΛΙΚΗ ΚΟΛΛΑ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ ......................................................................................................13

ΑΚΡΥΛΙΚΟ 100% ΧΡΩΜΑ ΥΨΗΛΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ............................................................137, 143

ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΑΣΤΑΡΙ 100% ........................................................................................................130

ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΓΑΛΑΚΤΩΜΑ ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΟ ΠΡΟΣΜΙΚΤΟ ΓΙΑ ΚΟΛΛΕΣ  

ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ & ΑΡΜΟΣΤΟΚΟΥΣ ...........................................................................................................26

ΑΚΡΥΛΙΚΟΣ ΣΤΟΚΟΣ ΣΙΛΙΚΟΝΟΥΧΟΣ ΒΑΦΟΜΕΝΟΣ ................................................................. 35

ΑΛΟΙΦΗ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΧΑΛΚΟΣΩΛΗΝΩΝ ..................................................................... 54

ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΗ ΣΠΑΤΟΥΛΑ 20x8cm ........................................................................................90

ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΗ ΣΠΑΤΟΥΛΑ 24x11cm ......................................................................................90

ΑΡΜΟΣΤΟΚΟΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ ΛΕΠΤΟΚΟΚΚΟΣ 1-10mm, ΥΑΛΩΔΗΣ ............................................ 20

ΑΡΜΟΣΤΟΚΟΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ & ΜΑΡΜΑΡΩΝ ΥΠΕΡΛΕΠΤΟΣ 0-3mm, ΥΑΛΩΔΗΣ .................. 20

ΑΡΜΟΣΤΟΚΟΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ & ΠΕΤΡΩΝ ΧΟΝΔΡΟΚΟΚΚΟΣ 5-20mm, ΥΑΛΩΔΗΣ .................. 20

ΑΣΤΑΡΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ & ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ...................................................................................154

ΑΣΤΑΡΙ ΔΙΑΛΥΤΟΥ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΗΣ ΓΙΑ ΣΟΒΑ, ΜΠΕΤΟΝ, ΓΥΨΟΣΑΝ. & ΤΣΙΜΕΝΤ. . ...........130

ΑΣΤΑΡΙ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ..................................................................................................................154

ΑΦΡΟΣΤΟΚΟΣ ΕΛΑΦΡΟΒΑΡΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ ΑΚΡΥΛΙΚΟΣ ΣΤΟΚΟΣ ...................................126

Β ...........................................................................................................................................................

ΒΕΛΑΤΟΥΡΑ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ ΒΕΡΝΙΚΟΧΡΩΜΑΤΩΝ ΔΙΑΛΥΤΟΥ......................................................154

ΒΕΛΑΤΟΥΡΑ ΝΕΡΟΥ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ ΒΕΡΝΙΚΟΧΡΩΜΑΤΩΝ ........................................................156

ΒΟΡΑΚΑΣ .......................................................................................................................................54

Γ ............................................................................................................................................................

ΓΟΜΑΛΑΚΑ ....................................................................................................................................55

ΓΡΑΣΟ ΜΑΚΡΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ .........................................................................................................174
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ΔΟΣΟΜΕΤΡΗΤΗΣ ΝΕΡΟΥ ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ 10lt  ...........................................................89, 113

ΔΟΧΕΙΟ ΑΝΑΜΕΙΞΗΣ & ΑΝΑΔΕΥΣΗΣ 32lt...................................................................89, 113

Ε ............................................................................................................................................................

ΕΙΔΙΚΗ ΚΕΝΗ ΦΥΣΙΓΓΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΣΦΡΑΓΙΣΤ. & ΣΤΕΓΑΝ. ΥΛΙΚΩΝ ......................... 36

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΛΙ ΦΥΣΙΓΓΑΣ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ ....................................................... 36

ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΗ ΚΟΛΛΑ 2 ΩΡΩΝ ΣΕ ΜΟΡΦΗ ΣΤΟΚΟΥ...........................................................58, 65

ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΗ ΚΟΛΛΑ 20 ΛΕΠΤΩΝ ΣΕ ΜΟΡΦΗ ΠΛΑΣΤΕΛΙΝΗΣ .........................................58, 65

ΕΥΚΑΜΠΤΟΣ & ΕΛΑΙΟΑΠΩΘΗΤΙΚΟΣ ΑΡΜΟΣΤΟΚΟΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ &  

ΜΑΡΜΑΡΩΝ 1-8mm ..........................................................................................................................26

Κ ...........................................................................................................................................................

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΖΑΝΤΩΝ ............................................................................................................177

ΚΟΛΛΑ ΓΙΑ ΑΦΡΩΔΗ ΜΟΝΩΤΙΚΑ ........................................................................................... 55

ΚΡΕΜΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΘΑΜΠΩΝ ΦΑΝΑΡΙΩΝ ...........................................................177

Μ ..........................................................................................................................................................

ΜΙΝΙΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΛΑΣΤΟΜΕΡΕΣ ΑΝΤΙΔΙΑΒΡΩΤΙΚΟ ............................................................ 55

ΜΙΝΙΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΔΙΑΒΡΩΤΙΚΟ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ ........................................................................153

ΜΠΑΝΙΟ & ΚΟΥΖΙΝΑ ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΧΡΩΜΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΜΥΚΗΤΕΣ & ΜΟΥΧΛΑ ...........137
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Ονομαστικό Ευρετήριο Προϊόντων Τιμοκαταλόγου 
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DS-265 ΚΥΨΕΛΩΤΟ ΚΟΡΔΟΝΙ ΓΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΑΡΜΩΝ ..................................195, 212
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ΓΙΑ ΠΑΧΗ ΕΩΣ 6cm/ΣΤΡΩΣΗ .............................................................................................................213
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ΥΨΗΛΗΣ ΠΡΟΣΦΥΣΗΣ...............................................................................................................199, 212
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ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΟΛΥΟΥΡΙΑ ...............................................................................................................215
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XPS ETICS EMB ...................................................................................................................184, 211
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ΓΩΝΙΟΚΡΑΝΟ PVC ΣΤΑΘΕΡΟ...................................................................................................196
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No39 ΕΛΑΣΤΟΜΕΡΕΣ ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΟ ΤΑΡΑΤΣΩΝ ............................................................................214

ΟΔΗΓΟΣ EKKΙΝΗΣΗΣ (ΣΤΗΡΙΞΗΣ) ........................................................................................196
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ΦΡΕΖΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ....................................................................................................................195

ΦΡΕΖΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ .......................................................................................................................195

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΩΝ & ΣΗΜΑΤΩΝ

Αφορά σε προϊόντα με υψηλή διεισδυτική ικανότητα λόγω της 
μικρομοκριακής τους σύνθεσης.

Αφορά σε προϊόντα που χρωματίζονται με το Δοσομετρικό Σύστημα Δημιουργίας 
Αποχρώσεων Durocolor.

Αφορά σε προϊόντα με υψηλή υδαταπωθητική ικανότητα λόγω της 
υδρόφοβης δομής των μορίων τους.

Αφορά σε προϊόντα που χρωματίζονται με το Σύστημα Δημιουργίας Αποχρώσεων 
Color Collection system.

Αφορά σε χρώματα που εμφανίζουν υψηλή αντοχή στο πλύσιμο. Αφορά σε προϊόντα που συμμετέχουν στο Oλοκληρωμένο Σύστημα Θερμομόνωσης 
και Ενεργειακής Αναβάθμισης Κτιρίων, Thermoseal.

Αφορά σε προϊόντα που έχουν ιδιαίτερα μεγάλη αντοχή στην υπεριώδη 
ακτινοβολία λόγω των ισχυρών φίλτρων UV που περιέχουν. 

Αφορά σε προϊόντα που συμμετέχουν στο Oλοκληρωμένο Σύστημα 
Θερμοστεγάνωσης Ταρατσών Cool Roof, στο ελαφροβαρές Cool Roof Light και στο 
Cool Roof Inverted. 

Αφορά σε προϊόντα με υψηλή διεισδυτική ικανότητα λόγω της νανομοριακής 
σύνθεσής τους.

Αφορά σε ‘Ψυχρά’ προϊόντα, πιστοποιημένα από την ομάδα μελετών κτιριακού 
περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Αφορά σε προϊόντα εξαιρετικά χαμηλού ποσοστού εκπομπής Πτητικών 
Οργανικών Ενώσεων. Αφορά σε προϊόντα χαμηλού ποσοστού εκπομπής Πτητικών Οργανικών Ενώσεων.

Δ O Σ Ο Μ Ε Τ Ρ Ι Κ Ο  Σ Υ Σ Τ Η Μ Α  Δ Η Μ Ι Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ  Α Π Ο Χ Ρ Ω Σ Ε Ω Ν

certified by DUROSTICK
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Είναι το ακρωνύµιο (Accord european relatif au transport international des merchandises Dangereuses par Route) της Ευ-

ρωπαϊκής Συµφωνίας σχετικά µε τις ∆ιεθνείς (ή εγχώριες) Μεταφορές Επικίνδυνων Εµπορευµάτων. Τα παραρτήµατα της 

ADR περιλαµβάνουν διατάξεις που -µεταξύ άλλων- αφορούν την ταξινόµηση των εµπορευµάτων, τις διαδικασίες αποστολής, 

τις συνθήκες µεταφοράς, φόρτωσης, εκφόρτωσης, διαχείρισης, τις απαιτήσεις για τα πληρώµατα και το όχηµα. Οι παραπά-

νω διατάξεις υπόκεινται σε τροποποιήσεις- επικαιροποιήσεις ανά τακτά χρονικά διαστήµατα (συνήθως ανά διετία). Τις νέες 

εκδόσεις της ADR ενσωµατώνει κάθε φορά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπό µορφή Οδηγίας µε την οποία εναρµονίζουν το εθνικό 

τους δίκαιο και την οποία εφαρµόζουν τα κράτη µέλη της Ε.Ε.

Ένα σηµαντικό πρόβληµα που προκύπτει κατά τη µεταφορά επικίνδυνων εµπορευµάτων είναι ότι µερι-

κές ύλες µπορούν να αντιδράσουν επικίνδυνα µε άλλες στην περίπτωση που αναµιχθούν κατά λάθος. Οι 

συσκευασίες υλών που φέρουν διαφορετικές ετικέτες κινδύνου πρέπει να φορτώνονται σε διαφορε-

τικά οχήµατα ή σε διαφορετικά εµπορευµατοκιβώτια. Όταν η µικτή φόρτωση είναι επιτρεπτή σύµφωνα 

µε την ADR, τότε πρέπει να αποµονώνονται και να ασφαλίζονται µε τέτοιο τρόπο ώστε να είναι αδύνατη 

η ανάµιξη ή επαφή τους, ακόµα και στην περίπτωση ατυχήµατος. 

Η DUROSTICK εναρµονισµένη µε την ADR και στην προσπάθειά της να διευκολύνει τη διάθεση, αλλά και 

την όσο το δυνατό οικονοµικότερη µεταφορά των εµπορευµάτων της, ενέταξε στον τιµοκατάλογο που 

κρατάτε στα χέρια σας το σύµβολο ADR, καθώς και την κλάση ταξινόµησής του για τα προϊόντα που την 

αφορούν. Σύµφωνα µε τη συµφωνία ADR τα υλικά που ανήκουν στην κλάση 2,3,8,9,  µπορούν να µετα-

φερθούν στο ίδιο όχηµα µε υλικά που δεν υπάρχει ένδειξη ADR, αρκεί να είναι συσκευασµένα σε ξεχω-

ριστό εµπορευµατοκιβώτιο ή παλέτα. 

Τι είναι η ADR;

Κλάση 1: Εκρηκτικές ουσίες και είδη

Κλάση 2: Αέρια

Κλάση 3: Εύφλεκτα υγρά

Κλάση 4.1: Εύφλεκτα στερεά, αυτενεργές ουσίες και στερεά 

απευαισθητοποιηµένα εκρηκτικά

Κλάση 4.2: Ουσίες µε πιθανότητα αυτόµατης καύσης

Κλάση 4.3: Ουσίες που σε επαφή µε το νερό αναδίδουν  

εύφλεκτα αέρια

Κλάση 5.1: Οξειδωτικές ουσίες 

Κλάση 5.2: Οργανικά υπεροξείδια

Κλάση 6.1: Τοξικές ουσίες

Κλάση 6.2: Μολυσµατικές ουσίες 

Κλάση 7: Ραδιενεργά υλικά

Κλάση 8: ∆ιαβρωτικές ουσίες

Κλάση 9: ∆ιάφορες επικίνδυνες ουσίες και είδη

Σηµείωση: Τα προϊόντα της DUROSTICK που περιλαµβάνο-

νται στον κατάλογο ταξινοµούνται στις κλάσεις 2,3,8,9.

Ποιά είναι τα επικίνδυνα εµπορεύµατα σύµφωνα µε την ADR;

Πώς θα διευκολύνουµε την καθηµερινότητά µας και θα διασφαλίσουµε τη µεταφορά των 
εµπορευµάτων µας σύµφωνα µε την ADR;

ΟΙ ΚΛΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ADR ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΕΞΗΣ: 

Συµπερασµατικά λοιπόν αναφέρουµε ότι για την ασφαλέστερη και οικονοµικότερη µεταφορά των υλικών της εται-
ρείας µας, θα πρέπει να οµαδοποιούνται οι παραγγελίες σας µε προϊόντα µε την ένδειξη ADR και χωρίς ένδειξη 
ADR, σε ξεχωριστό εµπορευµατοκιβώτιο ή παλέτα, προκειµένου να είναι δυνατή η φόρτωσή τους στο ίδιο όχηµα.

Είµαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση χρειαστείτε.
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1. Οι Τιμές του τιμοκαταλόγου επιβαρύνονται με τον ανάλογο Φ.Π.Α.

2. Οι Παραγγελίες αφορούν ακέραιο αριθμό χαρτοκιβωτίων.

3. Τα Εμπορεύματα παραδίδονται με αυτοκίνητα της εταιρείας με δωρεάν μεταφορικά εντός
 Νομού Αττικής και Θεσσαλονίκης.
 Για Αποστολές εκτός Νομού Αττικής και Θεσσαλονίκης, τα εμπορεύματα θα παραδίδονται σε
 πρακτορεία επιλογής του πελάτη και θα ταξιδεύουν για λογαριασμό του με ευθύνη του πρακτορείου, 

είτε με αυτοκίνητα της εταιρείας με προσυμφωνημένο κόστος μεταφοράς.

4. Επιστροφές δεν γίνονται δεκτές.

5. Η εκκαθάριση των τιμολογίων γίνεται στο τέλος κάθε ημερολογιακού μήνα και αποτελεί    
αναγκαία προϋπόθεση για την παροχή τυχόν εκπτώσεων.

6. Επιταγές με ημερομηνίες αποπληρωμής άνω των 120 ημερών, από την ημερομηνία έκδοσης
 του εκάστοτε τιμολογίου, δεν γίνονται δεκτές.

7. Για ειδικές παραγγελίες που αφορούν συσκευασίες, προϊόντα ή αποχρώσεις που δεν αναφέρονται 
στον τιμοκατάλογο, θα πρέπει να υπάρξει συμφωνία για την ποσότητα, την τιμή, καθώς και τον χρόνο 
παράδοσής τους.

8. Ο παρών τιμοκατάλογος καταργεί κάθε προηγούμενο.

ΠPOΣOXH: Aπαγορεύεται η ολική ή μερική αναπαραγωγή του παρόντος εντύπου, η αναμετάδοσή του σε οποιαδήποτε μορφή ή μέγεθος, ηλεκτρονικά ή μηχανικά, με φωτοτυπία, εγγραφή ή με άλλα 

μέσα (ακόμη και τμηματικά ή περιληπτικά) χωρίς τη γραπτή άδεια της DUROSTICK, σύμφωνα με το άρθρο 5, του Νόμου 2121/1993 και της Διεθνούς Σύμβασης Bέρνης Παρισιού που κυρώθηκε με 

τον Νόμο 100/1975.

Η DUROSTICK δεν ευθύνεται για τυχόν τυπογραφικά λάθη σε τιμές και χαρακτηριστικά των προϊόντων.

ΑΘΗΝΑ: Τηλ.: 211 60 03 500 - 599 (100 γραμμές), 210 55 16 500, 210 55 98 350  /  Fax: 210 55 99 612

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τηλ.: 2310 795 797, 2310 797 365  /  Fax: 2310 797 367

ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΤΗΛ. ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ

www.durostick.gr   e-mail: info durostick.gr

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Αρ. λογαριασμού:  091470098-81 / IBAN: GR 3801100910000009147009881

ALPHA BANK Αρ. λογαριασμού:   168002320000-941 / IBAN: GR 9401401680168002320000941

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Αρ. λογαριασμού:   5115-022-418-513 / IBAN: GR 5501721150005115022418513

ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK Αρ. λογαριασμού:   0026-0335-21-0200776268 / IBAN: GR 9002603350000210200776268

Για κάθε προϊόν DUROSTICK υπάρχει αναλυτική και πλήρης τεκμηρίωση αναφορικά με θέματα προφύλαξης 
και ασφαλούς χρήσης.
Τα Σχετικά Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας βρίσκονται στη διάθεση κάθε ενδιαφερομένου.

ΔΕΥΤΕΡΑ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8:00-17:00
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Μια ∆ΥΝΑΤΗ, ΘΕΤΙΚΗ 
εικόνα για τον εαυτό μας, 

είναι η καλύτερη 

προετοιμασία για 

την ΕΠΙΤΥΧΙΑ.

Η ΖΩΗ μοιάζει με την 

 αναρρίχηση. Υπάρχει μόνο  

ένας δρόμος, χωρίς 

πισωγύρισμα, και αυτός είναι 

μόνο προς τα ΠΑΝΩ.

Ένα ευχάριστο διάλειµµα 
µε την DUROSTICK!

Ο ΦΟΒΟΣ είναι 

το πιο 

μη δημιουργικό 

 ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑ. 

Δημιουργεί 

τις προϋποθέσεις 

για να 

εγκαταλείψουμε 

κάτι πριν καν 

προσπαθήσουμε.

ΣΤΟΧΟΣ είναι το επιθυμητό 

και επιδιωκόμενο ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 

εντός καθορισμένου χρονικού 

διαστήματος.

Μην αφήνεις για 

ΑΥΡΙΟ ό,τι μπορείς 

να κάνεις ΣΗΜΕΡΑ, 
μην αφήνεις 

για σήμερα 

ό,τι μπορείς να 

κάνεις ΤΩΡΑ.

Οι ΝΙΚΗΤΕΣ 

γνωρίζουν ότι η 

προσαρμοστικότητα 

είναι το ΚΛΕΙ∆Ι για 

την ΕΠΙΤΥΧΙΑ. 

Η ΖΩΗ μας μπορεί 

να είναι ένα ΖΩΝΤΑΝΟ 
ΘΑΥΜΑ ή ένας ζωντανός 

εφιάλτης, εμείς 

επιλέγουμε. 

Ο ΣΟΦΟΣ γνωρίζει 

ότι καμιά επιτυχία όπως 

και καμιά αποτυχία δεν 

είναι οριστική.

Οι ΑΝΘΡΩΠΟΙ 
είναι τόσο 

ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟΙ 
όσο οι ίδιοι 

αποφασίζουν 

να είναι.

Η ΧΑΡΑ της ζωής 

υπάρχει μόνο εκεί που 

υπάρχουν δυσκολίες 

που πρέπει να 

ΚΑΤΑΚΤΗΘΟΥΝ.
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Ένα ευχάριστο διάλειµµα 
µε την DUROSTICK!

Βάλε ΚΟΚΚΙΝΑ γυαλιά και θα δεις τους ανθρώπους 

κόκκινους, άλλαξε γυαλιά και βάλε μπλε 

και θα τους δεις μπλε. 

Οι ΑΝΘΡΩΠΟΙ είναι ίδιοι ανεξάρτητα με τα γυαλιά 

που φοράς. Δεν μπορείς να ΑΛΛΑΞΕΙΣ τον ΚΟΣΜΟ, 
αλλάζεις τα μάτια σου και αλλάζει και ο κόσμος μαζί. 

Το ΠΑΙ∆Ι σου δεν 

είναι παιδί σου, 

είναι παιδί 

της ζωής, διψάει 

να ΖΗΣΕΙ. Έγινε 

μέσα από σένα 

αλλά όχι για σένα 

και παρόλο που 

είναι μαζί σου δε 

σου ανήκει, άστο 

ΕΛΕΥΘΕΡΟ.ΝΙΚΗ είναι η προσωπική 

επιδίωξη κάποιου για ατομική 

αυτοπραγμάτωση, δηλαδή, για 

υλοποίηση ΣΤΟΧΩΝ που θα 

τον κάνουν ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟ.

ΑΠΟΤΥΧΙΑ δεν είναι 

να πέφτει κάποιος 

κάτω, αποτυχία είναι 

να ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ 
κάτω. 

Η γάτα δε θα σταματήσει να ΚΥΝΗΓΑ 
ποτέ το ποντίκι ή το πουλί παρόλο που 

δεν ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΕΙ κάθε φορά. 

Αν έλεγε μέσα της μετά από δύο-τρεις 

αποτυχίες ότι δε θα τα καταφέρει και εγκατέλειπε 

την ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ δε θα είχε επιβιώσει.

Ο πιο ΑΞΙΟΘΑΥΜΑΣΤΟΣ άνθρωπος 

είναι αυτός που δε χάνει ποτέ το 

ΘΑΡΡΟΣ του μπρος στις κακοτυχίες 

της ΖΩΗΣ. 

Οι ΝΙΚΗΤΕΣ 

επιμένουν 

στις ΕΠΙΘΥΜΙΕΣ τους 

όχι στους 

περιορισμούς τους.

ΣΤΑΜΑΤΑ να 

κάνεις αυτό που 

δε σου αρέσει, 

σταμάτα να γίνεσαι 

ΘΥΜΑ της 

ιστορίας σου.

Εάν ΠΛΗΡΩΝΕΙΣ 

εσύ τον βιολιστή, 

φρόντισε να παίζει τα 

ΤΡΑΓΟΥ∆ΙΑ 
που εσύ θέλεις.

Δεν υπάρχουν 

ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ χαμένες 

παρά μόνο αυτές που εγκατέλειψες.  

Δεν είναι η ∆ΥΝΑΜΗ που λείπει 

από τους ανθρώπους, 

αλλά η ΘΕΛΗΣΗ.

Η ΑΓΝΟΙΑ φέρνει 

πανικό και η γνώση 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ.
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NEA ΠΡΟΪΟΝΤΑ 2009

DUROSTICK A.B.E.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ, ΧΡΩΜΑΤΩΝ & ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ
AΘΗΝA: AΣΠPOΠYPΓOΣ ATTIK Σ, ΤΚ: 193 00  Τηλ.: 211 60 03 500 - 599, 210 55 16 500, 210 55 98 350, a : 210 55 99 612
ΘΕΣΣAΛΟΝΙΚΗ: ΒΙ.ΠΕ. Θ. - ΣΙΝΔΟΣ, Ο.Τ. 44, ΟΔΟΣ ΔΑ 10, ΤΚ: 570 22 Τηλ.: 2310 795 797, 2310 797 365, a : 2310 797 367
ΚΥΠΡΟΣ: DUROLIG T L.T.D. ACTORY: TSERI INDUSTRIAL AREA, P.O.BOX: 17011, 2260 NICOSIA T l.: 00357 22 48 59 48, a : 00357 22 57 33 20

www.durostick.gr   e-mail: info@durostick.gr

Πώς να μας επισκεφθείτε
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ΒΡΑΒΕΙΟ ΕΠΩΝΥΜΟΥ 
ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Ε.Β.Ε.Α.
ΑΘΗΝΑ

5° ΧΡΥΣΟ ΒΡΑΒΕΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 
ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΚΥΡΟΥΣ
BEΡΟΛΙΝΟ

∆IEΘNHΣ ANAΓNΩPIΣH 
ΓIA THN TEXNOΛOΓIA & THN ΠOIOTHTA 
ΓENEYH 31° ∆ΙΕΘΝΕΣ ΒΡΑΒΕΙΟ 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 
ΓENEYH

EURO CERT - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ
Σύστημα Διαχείρισης σύμφωνα με ΕΝ ISO 9001: 2015
Βάσει των διαδικασιών EURO CERT πιστοποιείται ότι η επιχείρηση

DUROSTICK A.B.E.E.
Πάτημα Κορορέμι 193 00 Ασπρόπυργος Αττικής, Ελλάδα
εφαρμόζει σύστημα διαχείρισης ποιότητας σύμφωνα  
με το παραπάνω πρότυπο για τα εξής πεδία εφαρμογής: 
Ανάπτυξη, Παραγωγή, Πωλήσεις & Διακίνηση Κονιαμάτων, 
Συγκολλητικών Υλών, Χρωμάτων, Στεγανωτικών, Βελτιωτικών 
Σκυροδέματος & Κονιαμάτων, Στόκων και Καθαριστικών 
 
Αρ. Πιστοποιητικού 1414 / Δ 
Ισχύει μέχρι: 23/06/2022 

Οκταπλή Αναγνώριση 
για την προσφορά της DUROSTICK

ΙΟ 

ΤΗΤΑΣ 
ΡΟΥΣ

ΒΡΑΒΕΙΟ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ  
ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ
ΑΘΗΝΑ

ΒΡΑΒΕΙΟ  EΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝAΠΤΥΞΗΣ - 
ΚΑΙΝΟΤΟΜIΑΣ & ΕΞEΛΙΞΗΣ ΣΤΑ ∆ΟΜΙΚA ΠΡΟΪOΝΤΑ
ΑΘΗΝΑ

ΒΡΑΒΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ 
ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΑΘΗΝΑ

ΒΡΑΒΕΙΟ 
CORPORATE 
SUPERBRAND 
GREECE 2018-2019 
ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
‘ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ &
ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ’
ΑΘΗΝΑ
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Η DUROSTICK ιδρύθηκε το 1988 με έδρα της στους Αγ. Αναργύρους Αττικής.
Στόχος και όραμα του ιδρυτή της, κ. Νικόλαου Γ. Χούλη, ήταν και παραμένουν η ανάπτυξη  
της εταιρείας, πάντα με σεβασμό στον άνθρωπο και το περιβάλλον. ροχώρησε μπροστά, 
κάνοντας το όνομά της συνώνυμο της ποιότητας και της αξιοπιστίας, παρέχοντας α ιόπιστες 
και ποιοτικές λ σεις και εξοπλίζοντας με άριστα υλικά κάθε οικοδομικό έργο, ιδιωτικής  
ή επαγγελματικής χρήσης.

Η DUROSTICK στα χρόνια της λειτουργίας της κατέκτησε μία από τις πρώτες θέσεις μεταξύ 
των βιομηχανιών του κλάδου. Διαθέτει υπερσύγχρονο, υψηλής τεχνολογίας, μηχανολογικό 
εξοπλισμό με δυνατότητα παραγωγής περίπου 900 τόνων συγκολλητικών υλών και χρωμά-
των ημε ρησίως. Η ποικιλία των προϊόντων της εταιρείας καλύπτει όλο το φάσμα της οικοδο-
μής, ικανοποιώντας ακόμα και τον πιο απαιτητικό καταναλωτή. 

Το ανθρώπινο δυναμικό της ανέρχεται στα 220 άτομα, ενώ το άρτια εξοπλισμένο χημείο της 
αποτελεί ένα σ γχρονο κέντρο έρευνας  ανάπτυ ης με στόχο τη δημιουργία νέων  προϊόντων 
και τη συνεχή εξέλιξη των υφιστάμενων. 

Η DUROSTICK έκανε πραγματικότητα την έννοια της αειφόρου ανάπτυξης, επενδύοντας σε 
νέες τεχνολογίες για την προστασία του περιβάλλοντος. 

Οι πωλήσεις της αναπτύσσονται δυναμικά, ενώ η εξαγωγική της δραστηριότητα σε Αγγλία, Κύ-
προ, ωσία, Αλβανία, ουμανία, Εμιράτα, ιβύη, Κουβέιτ και Αίγυπτο εντείνεται κάθε χρόνο. 

Η συστηματική προσπάθεια για τη ελτίωση των συνθηκών και του περι άλλοντος  εργα σίας 
και ασφάλειας των εργα ομένων  είναι ένας από τους πρωταρχικούς στόχους της  εταιρείας. 
Επενδύει συνεχώς σε εκπαίδευση και ανάπτυξη, σε ό,τι πολυτιμότερο έχει, στο  ανθρώπινο 
δυναμικό της  

Η DUROSTICK ευχαριστεί όλους όσοι συνέβαλαν στην ανοδική της πορεία έως σήμερα και 
δεσμεύεται για τη διαρκή εξέλιξη των προϊόντων και υπηρεσιών της, για ακέραιες, έντιμες 
και ουσιαστικές σχέσεις με τους πελάτεςσυνεργάτες της και την προσήλωση στις ανάγκες 
του επαγγελματία και ιδιώτη καταναλωτή των προϊόντων της.

ναγνωρισμένη ία
 Πιστοποιημένη Ποιότητα

Ε ΣΕΒΑΣ Ο 
στο περιβάλλον, στον πολιτισμό, στον άνθρωπο...
ΠΡΟ ΩΡΑ Ε A  ΣΑΣ ΠΡΟΣΤΑ !!! 

Οκταπλή Αναγνώριση 
για την προσφορά της DUROSTICK
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Για κάθε χρήση υπάρχει λύση     προϊόντα

Για κάθε χρήση υπάρχει λύση...                                    προϊόντα
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Για κάθε χρήση υπάρχει λύση     προϊόντα

Για κάθε χρήση υπάρχει λύση...                                    προϊόντα
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 αιρ α

ΠΡΟΦΙΛ
Η DUROSTICK από την ημέρα της ίδρυσής της έχει 
αναπτυχθεί με γρήγορους ρυθμούς, αξιοποιώντας με τον 
καλύτερο τρόπο ό,τι πιο σύγχρονο έχει να προσφέρει η 
επιστήμη και η τεχνολογία.
Ο σχεδιασμός προϊόντων που αφορούν στην κάλυψη 
αναγκών από το ξεκίνημα έως την ολοκλήρωση της 
οικοδομής εστιάζεται σε 9 κατηγορίες.

• Συγκόλληση • Στεγάνωση • Προστασία
• Ενίσχυση • Σφράγιση • Βαφή
• Eπισκευή • Ενεργειακή  • Καθαρισμός
   αναβάθμιση 
   κτιρίων 

ΣΤΟ ΟΙ
Η αποτελεσματική αντιμετώπιση των ποικίλων αναγκών 
και απαιτήσεων των επαγγελματιών όλων των κλάδων 
της οικοδομής, διασφαλίζει ολοκληρωμένες λύσεις για 
όσους:

 • Κτίζουν • Επισκευάζουν • Διακοσμούν
 • Συντηρούν • Ανακαινίζουν

ΒΑΣΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΠΕΛΑΤΕΣ ΑΣ
Επιλεγμένα εμπορικά καταστήματα:
• Χρωματοπωλεία
• Kαταστήματα με Δομικά υλικά
• Kαταστήματα με Είδη Υγιεινής
• Εξειδικευμένα πολυκαταστήματα
• Καταστήματα με Είδη Υδραυλικών
Η προσήλωσή μας στις καθημερινές ανάγκες 
των πελατών μας, αποτελεί πάγια δέσμευσή μας. 

ΥΠΟΣΤΗΡΙ Η
• Συνεχής ψηφιακή και έντυπη ενημέρωση τόσο στον πο-
λιτικό μηχανικό, τον αρχιτέκτονα, τον διακοσμητή, τον 
εργολάβο, τον τεχνίτη όσο και στον ερασιτέχνη ή τον ιδι-
οκτήτη κάθε οικοδομής, ώστε να μπορεί να γνωρίζει τα 
πάντα γύρω από την οικοδομή με τον απλούστερο τρόπο 
και χωρίς περιττά έξοδα.
• Σεμινάρια επιμορφωτικού χαρακτήρα σε επαγγελμα-
τίες των κλάδων των Τεχνιτών, Διαχειριστών έργων και 
Εμπόρων. 

• Τεχνική υποστήριξη στον χώρο της οικοδομής, για επιτόπου 
ενημέρωση, εκπαίδευση και παροχή τεχνικών λύσεων.

ΕΡΕΥΝΑ  ΑΝΑΠΤΥ Η
Βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα προγράμματα για την 
ανάπτυξη νέων προϊόντων και τεχνολογιών, αξιοποιώντας 
τις υπερσύγχρονες εργαστηριακές εγκαταστάσεις και 
το άρτια οργανωμένο τμήμα έρευνας, σε συνεργασία με 
διεθνώς αναγνωρισμένα τεχνολογικά ινστιτούτα. 
Επιλογή σύγχρονου μηχανολογικού εξοπλισμού, με στόχο 
τον ασφαλή και αποτελεσματικό τρόπο παραγωγής και την 
ελαχιστοποίηση του ανθρώπινου λάθους.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Επιλογή των πλέον φιλικών προς το περιβάλλον μεθόδων 
παραγωγής, με στόχο την εξάλειψη των αποβλήτων της 
παραγωγικής διαδικασίας και χρήση εξειδικευμένου 
μηχανολογικού εξοπλισμού για την προστασία του 
περιβάλλοντος. 

ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓ ΟΣ
Η παραγωγή και ο ποιοτικός έλεγχος ακολουθούν 
τις διαδικασίες κατά ISO 9001. λα τα προϊόντα 
ανταποκρίνονται στα ευρωπαϊκά πρότυπα και φέρουν τη 
σήμανση CE, όπου αυτό προβλέπεται.

ΕΦΑΡ ΟΓΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Στοχευμένη παραγωγή προϊόντων φιλικών στον χρήστη 
και στο περιβάλλον. 

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙ ΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ
•  Τα τελευταία χρόνια έχουν επικολληθεί 298.063.230m2  πλα-

κίδια τοίχου και δαπέδου με κόλλες πλακιδίων και αρμόστο-
κους DUROSTICK.

•    Επίσης 33.878.900m2 επιφάνειας έχουν στεγανοποιηθεί, 
βαφεί, σφραγιστεί με αντίστοιχα προϊόντα μας.

•  85.121 τόνοι βελτιωτικών δομικών υλικών καθώς και 
17.700 τόνοι ειδικών προϊόντων έχουν ενισχύσει χιλιά-
δες κατασκευές.

•  Από το 2011 έχουν επενδυθεί και διακοσμηθεί 1.162.300m2 
επιφάνειας με Πατητές Τσιμεντοκονίες DUROSTICK.
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ήµερα, περισσότερο από ποτέ άλλοτε, επι-
τακτική είναι η ανάγκη  να οδηγούµε την 
ανάπτυξή µας σε δρόµους φιλικούς προς 
το περιβάλλον και τον άνθρωπο. 

Η DUROSTICK έχει δηµιουργήσει προϊόντα - λύσεις 
που απαντούν µε τον καλύτερο τρόπο σε σειρά πε-
ριβαλλοντικών θεµάτων που απασχολούν την κοι-
νωνία µας και βρίσκονται στην κορυφή της πολιτι-
κής περιβαλλοντικής ατζέντας. 
Στόχος της DUROSTICK είναι ο η εξέλιξη των ήδη 

υπαρχόντων, καθώς και η δηµιουργία νέων  πιστο-
ποιηµένων προϊόντων µε έµφαση στην ανάπτυξη 
του συστήµατος Ενεργειακής ∆ιαχείρισης για την 
προστασία του περιβάλλοντος. 
Ο στόχος αυτός επιτυγχάνεται, µεταξύ άλλων, µέσω 
της συνεχούς επένδυσης σε  Έρευνα & Ανάπτυξη, 
τοµέα στρατηγικού χαρακτήρα για την DUROSTICK. 
Η διάθεσή µας είναι να προσφέρουµε στην αγορά 
και στην κοινωνία γενικότερα, προϊόντα και λύσεις 
που θα βελτιώνουν την ποιότητα της ζωής µας.

Σ

Προϊόντα της σειράς πιστοποιηµένων
βιοδιασπώµενων καθαριστικών 
BIOCLEAN: 

 Πολυκαθαριστικό γενικής χρήσης 

 Βιοµηχανικό

 Για Μπάνιο και κουζίνα

 Για γυαλισµένα µάρµαρα

 Για Τζάµια  και έπιπλα

 Τοίχων για καθαρισµό από νικοτίνη & καπνιά 

 Κρέµα καθαρισµού χεριών 

 Υγρό πιάτων

 Air Condition

 Boat Cleaner

 Για περιττώµατα πουλιών & έντοµα

Οικολογικά πιστοποιηµένο χρώµα:

 DUROSTICK SUPER ECO 

 DUROCOLOR POWDER-C 

Χρωστικές σε πούδρα µε µηδενικό  
περιεχόµενο Πτητικών Οργανικών Ενώσεων:

 AQUAFIX (Μικροµοριακό Αστάρι)

 DS-260 QUARTZ PRIMER (Xαλαζιακό αστάρι)

 DS-255 (Xαλαζιακό αστάρι)

 HYDROSTOP PLASTER PRIMER (Aστάρι σοβάδων)

 DUROXYL AQUA TOTAL WOOD PROTECTION

 DUROXYL AQUA

 DUROLAC AQUA

 MARINER AQUA

 ΒΕΛΑΤΟΥΡΑ ΝΕΡΟΥ

 DUROLUX AQUA

 VISTA SHINE

 DECOFIN AQUA

 DECOFIN AQUA PU

 DECOFIN EPOXY AQUA

 WATERPROOF EPOXY PRIMER AQUA

Aστάρια & βερνικοχρώµατα νερού 
(χωρίς διαλύτες) µε χαµηλή ή µηδενική  
έκλυση Πτητικών Οργανικών Ενώσεων):  

 HYDROSTOP WATERTANK (PROFESSIONAL)

Στεγανωτικό κατάλληλο  
για δεξαµενές πόσιµου ύδατος: 
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Κάθε κατάστηµα στην περιοχή που βρίσκεται, επηρεάζει και αντλεί τον τζίρο του 

-µεταξύ άλλων- και από έναν σηµαντικό αριθµό κατοικιών και ιδιωτών καταναλω-

τών που βρίσκονται σε αυτή. Η ενασχόλησή µε µικροκατασκευές ή και µερεµέτια  

(DIY εφαρµογές) υπάρχει και µπορεί µε τις κατάλληλες ενέργειες να ενισχυθεί  

και να φέρει επιπλέον τζίρο. Εσείς "µετρήστε" σπίτια και υπολογίστε µόνοι σας  

τον επιπλέον τζίρο που µπορείτε να αντλήσετε από αυτή την ενέργεια.  

H DUROSTICK αναγνωρίζοντας την ανάγκη, έχει δηµιουργήσει µια σειρά από 

σχετικές προωθητικές ενέργειες για δική σας χρήση και αξιοποίηση.

Μία πρακτικά ανεκµετάλλευτη... 
                                  ...πηγή τζίρου!
Μία πρακτικά ανεκµετάλλευτη...

H DUROSTICK αναγνωρίζοντας την ανάγκη, έχει δηµιουργήσει µια σειρά από 

σχετικές προωθητικές ενέργειες για δική σας χρήση και αξιοποίηση.
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ΠΡΟΪΟΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
(Κωδικός)

ΤΕΜ./
ΚΙΒ.

€/kg €/ΣΥΣΚ.

KAT ΓΟΡΙΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ: Α

4.3  Εποξειδικές κόλλες - ρητίνες

DUROSTICK ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΗ ΚΟΛΛΑ 2 ΩΡΩΝ
Σε μορφή στόκου 
Ισχυρή κόλλα δύο συστατικών, γκρι χρώματος, σε μορφή στόκου, με ιδιαίτερη αντοχή 
στην υγρασία, τη θερμοκρασία και τα περισσότερα χημικα. Συγκολλά όμοια και ανό-
μοια οικοδομικά υλικά, όπως μέταλλο, μπετόν, i rglass, αμιαντοτσιμέντο, κεραμικά 
κλπ. Κατάλληλη για αμέτρητες εφαρμογές. Απαραίτητη σε υδραυλικούς, ψυκτικούς, 
μηχανουργούς.
Αντέχει σε θερμοκρασίες από -30°C έως +115°C, λιμάρεται και βάφεται. 
Κατατάσσεται στην κατηγορία R1T κατά ΕΝ 12004. 
Χρώμα: Γκρι σκούρο.
Κατανάλωση: Ανάλογα με την εφαρμογή.

400gr
Σετ (Α+Β)

(200gr+200gr)
(ΚΥΕΠ04)

12 - 6,40

DUROSTICK D-38
Εποξειδικός οικοδομικός στόκος - κόλλα
2 συστατικών
Επαγγελματική κόλλα γκρι χρώματος, σε μορφή στόκου, χωρίς διαλύτες.
Έχει μεγαλύτερο όριο θραύσης από το σκυρόδεμα και υψηλή πρόσφυση. Είναι ιδιαίτερα 
ανθεκτική στα οξέα, τα αλκάλια, τα άλατα, το θαλασσινό νερό, ενώ δεν συρρικνώνεται. 
Χρησιμοποιείται για την επισκευή βλαβών στο σκυρόδεμα και τη σφράγιση ρωγμών 
όπου πρόκειται στη συνέχεια να εφαρμοστεί ενέσιμη εποξειδική ρητίνη DUROSTICK 
D-33 . Επίσης, χρησιμοποιείται για τη συγκόλληση όμοιων και ανόμοιων οικοδομικών 
και βιομηχανικών υλικών, όπως μέταλλα, πολυεστέρας, γυαλί, πέτρες, ινοπλισμένη 
τσιμεντοκονία κ.ά. Είναι κατάλληλη για τη στερέωση μπετ βεργών επέκτασης, την 
αγκύρωση μηχανημάτων και τη στερέωση μεταλλικών μανδύων σε κολόνες από 
σκυρόδεμα. Ιδανική και για σφραγίσεις και στοκάρισμα-αποκατάσταση φθορών σε 
βιομηχανικά δάπεδα. Κατατάσσεται ως δομικό συνδετικό σκυροδέματος κατά EN 
1504-4 και στην κατηγορία RG κατά ΕΝ 13888. 
Χρώμα: Γκρι.
Κατανάλωση: 1,8kg/m2/mm πάχους στρώσης.

1kg
(Α+Β)

(880gr+120gr)
(ΝΤ3801)

12 10,00 10,00
 

DUROSTICK ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΗ ΚΟΛΛΑ 20
Σε μορφή πλαστελίνης 
Ισχυρή εποξειδική κόλλα - στόκος με μορφή πλαστελίνης, σε εύχρηστη συσκευασία. 
Ιδανική για κολλήσεις και σφραγίσεις, όμοιων και ανόμοιων υλικών. Eύκολα και γρήγο-
ρα, κόβεις, πλάθεις και κολλάς, δίνοντας άμεσα λύσεις σε διαρροές νερού σε ψυγεία 
αυτοκινήτων, καλοριφέρ, μεταλλικούς σωλήνες κ.ά. Απαραίτητη σε υδραυλικούς, ψυ-
κτικούς, φανοποιούς αλλά και σε κάθε σπίτι, αυτοκίνητο ή σκάφος.
Αντέχει σε θερμοκρασίες από -30°C έως +115°C, λιμάρεται και βάφεται.
Κατατάσσεται στην κατηγορία R1T κατά ΕΝ 12004. 
Χρώμα: Πράσινο ανοιχτό.
Κατανάλωση: Ανάλογα με την εφαρμογή. 

56gr
(ΝΤΠΛ56)

- - 4,20

ΚΑΣΕΤΙΝΑ
(ΝΤΠΛ5612)

12 - 50,40

ΚΑΣΕΤΙΝΑ
(ΝΤΠΛ5624)

24 - 100,80

Σήµανση 115  ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ DIY 

(Φτιάξτο µόνος σου)  

στον τιµοκατάλογο. 

Τα έχουµε επιλέξει προσεκτικά και 

σας τα προτείνουµε για να τα προτείνετε… 
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2. ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΑ  ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΑ

DUROWOOD DS POLYMER
Ελαστομερές σφραγιστικό & συγκολλητικό για ξύλινες επιφάνειες
Ελαστικό σφραγιστικό και συγκολλητικό νέας τεχνολογίας, άοσμο, χωρίς διαλύτες.  Διατίθεται σε 10 επιλεγμένες αποχρώσεις 
ξύλου που δεν μεταβάλλονται με την πάροδο του χρόνου. Προσφύεται σε κάθε τύπο ξύλου χωρίς αστάρι, προσφέροντας άρρη-
κτη και ελαστική σφράγιση που δεν επηρεάζεται από την υγρασία. Είναι κατάλληλο για στοκάρισμα ξύλινων σοβατεπί και παρκέ-
των στα σημεία συμβολής τους. Σφραγίζει ρωγμές μεταξύ των αρμών των ξύλινων παρκέτων, καθώς και τους αρμούς που προ-
κύπτουν κατά την τοποθέτησή τους με ανόμοια υλικά, όπως μάρμαρα, κεραμικά πλακίδια κλπ.
Ιδανικό για την τοποθέτηση ξύλινων αρμοκάλυπτρων περιμετρικά πορτών, παραθύρων και οροφών, αποφεύγοντας το κάρφωμα.
Κατανάλωση: Ενδεικτικά μία φύσιγγα 340gr καλύπτει 8,6 τρέχοντα μέτρα αρμού διαστάσεων 6 6mm.

Αποκλίσεις που υπάρχουν μεταξύ χρωματολογίου και τελικού αποτελέσματος, οφείλονται στην αδυναμία πιστότητας στην εκτύπωση

2.1  Σφραγιστικά υλικά σιλικόνης - πολυουρεθάνης - ακρυλικής & τσιμεντοειδούς βάσης

ΠΡΟΪΟΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
(Κωδικός)

ΤΕΜ./
ΚΙΒ.

€/ΣΥΣΚ.

DUROSTICK ΣΙΛΙΚΟΝΗ
Aνθεκτική στη μούχλα
Σιλικόνη μεγάλης ελαστικότητας, με ισχυρή πρόσφυση σε μη πορώδεις επιφάνειες. 
Αντιστέκεται στους μύκητες, στις αντίξοες καιρικές συνθήκες και στην U  ακτινοβο-
λία, ενώ είναι ανθεκτική και σε απορρυπαντικά, οξέα και αλμυρό νερό.
Σταθεροποιείται γρήγορα αντιδρώντας με την υγρασία, παρουσιάζει εξαιρετική συ-
γκολλητική δύναμη και μακροχρόνια αντοχή ακόμη και σε αρμούς έντονης κινητικότη-
τας, χωρίς να σκάει ή να ξεφλουδίζει. 
Χρησιμοποιείται χωρίς αστάρι σε υλικά όπως πορσελάνη, γυαλί, κεραμικά, εμαγιέ, 
πολυεστέρα, ανοξείδωτα ή ανοδιωμένα αλουμίνια, βερνικωμένα ξύλα για τη σφράγι-
ση αρμών πλάτους 3-40mm, τόσο σε εσωτερικούς όσο και σε εξωτερικούς χώρους.
Κατανάλωση: Ενδεικτικά μία φύσιγγα 280ml καλύπτει 8 τρέχοντα μέτρα αρμού 
διαστάσεων 6 6mm. 

ΔΙΑΦΑΝΗ 80ml
(ΣΙ2280)

25 1,70

ΔΙΑΦΑΝΗ 280ml 
(ΣΙ2030)

25 3,00

ΛΕΥΚΗ 80ml
(ΣΙ2281)

25 1,70

ΛΕΥΚΗ 280ml
(ΣΙΛE30)

12 3,00

ΜΑΥΡΗ 280ml
(ΣΙΜΑ30)

12 3,00

ΚΑΦΕ 280ml
(ΣΙΚΑ30)

12 3,00

ΓΚΡΙ 280ml
(ΣΙΓΚ30)

12 3,00

KAT ΓΟΡΙΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ: Α

SILVER GRAY 340gr (ΓΟΠΟ01) 6 3,15

ΚΕΛΕΜΠΕΚΙ 340gr (ΓΟΠΟ02) 6 3,15

OREGON 340gr (ΓΟΠΟ03) 6 3,15

ΟΞΙΑ 340gr(ΓΟΠΟ04) 6 3,15

ΔΡΥΣ 340gr (ΓΟΠΟ05) 6 3,15

ΚΕΡΑΣΙΑ 340gr (ΓΟΠΟ06) 6 3,15

ΚΑΡΥΔΙΑ ΑΝΟΙΧΤΗ 340gr (ΓΟΠΟ07) 6 3,15

ΜΑΟΝΙ ΑΝΟΙΧΤΟ 340gr (ΓΟΠΟ08) 6 3,15

ΜΑΟΝΙ ΣΚΟΥΡΟ 340gr (ΓΟΠΟ09) 6 3,15

WENGE 340gr (ΓΟΠΟ10) 6 3,15

ΑΠΟΧΡΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
(Κωδικός)

ΤΕΜ./ΚΙΒ. €/ΣΥΣΚ. ΑΠΟΧΡΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
(Κωδικός)

ΤΕΜ./ΚΙΒ. €/ΣΥΣΚ.

ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΟ DUROWOOD DS POLYMER 10 ΑΠΟΧΡΩΣΕΩΝ ΞΥΛΟΥ

ΠΡΟΪΟΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

DUROSTICK ΟΥΔΕΤΕΡΗ ΣΙΛΙΚΟΝΗ
Σιλικόνη για μόνιμη εμβάπτιση σε νερό
Σιλικόνη ουδέτερης ωρίμανσης για σφραγίσεις  που υπόκεινται 
σε μόνιμη εμβάπτιση σε νερό. Έχει υψηλή πρόσφυση στα περισσότερα υλικά (όμοια 
και ανόμοια),  χωρίς αστάρι και άριστη αντοχή στη γήρανση. Είναι ιδανική για σφράγι-
ση αρμών σε πισίνες στο εσωτερικό τους και περιμετρικά καθώς και στα σχαράκια και 
τα σποτάκια που τοποθετούνται σε αυτές. Συνιστάται για στερέωση επαργυρωμένων 
καθρεπτών καθώς και για ενυδρεία. Κατάλληλη για σφράγιση στην εξωτερική πλευρά 
των κουφωμάτων (αλουμινίου ή P C) ανάμεσα στο προφίλ και τη μαρμαροποδιά ή τον 
τοίχο. Διάφανη, δεν επιδέχεται βαφή.
Κατανάλωση: Ενδεικτικά μία φύσιγγα 280ml καλύπτει 8 τρέχοντα μέτρα αρμού δια-
στάσεων 6 6mm.

ΔΙΑΦΑΝΗ 280ml
(ΣΙΟΥ28)

12 5,00

Μια ιδέα που αξίζει να την αξιοποιήσουµε σωστά και να κερδίσουµε.
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Ειδικό έντυπο τσέπης

‘ΜΑΣΤΟΡΕΜΑΤΑ’  

για να δείξουµε τον τρόπο  

και να βοηθήσουµε τους  

ιδιώτες να τα τολµήσουν 

… µε προϊόντα DUROSTICK! 

Μοιράστε το  στο κατάστηµα  

ή και την περιοχή σας... 

Περάστε τους το µήνυµα ότι...

Ειδικά σχεδιασµένο 

stand φιλοξενίας 

επιλεγµένων προϊόντων 

DIY µε το όνοµα 

‘ΜΑΣΤΟΡΕΜΑΤΑ’  

που φέρει στο πάνω 

µέρος τηλεόραση, η οποία 

εκπέµπει µηνύµατα και 

περιεχόµενο σχετικό µε DIY 

εφαρµογές µε τα προϊόντα 

του stand.  

Παροτρύνετε τους  

επισκέπτες του  

καταστήµατος να του  

αφιερώσουν λίγο χρόνο. 

Μιλήστε για αυτό… 

 ΣΑΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΕΙ και σας ΣΥΜΦΕΡΕΙ! 

Η ∆ΙΚΗ ΣΑΣ ΕΝΕΡΓΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ είναι  
ο κρίσιµος παράγοντας για την επιτυχία. 
Είµαστε πάντα κοντά σας για να  
σας βοηθήσουµε να το κάνουµε  
επιτυχηµένα. ΜΗΝ ΤΟ ΑΜΕΛΗΣΕΤΕ.

Ξεφυλλίστε το έντυπο!

...το ξέρουµε 
ότι µπορείς. 

Απλά, µέχρι σήµερα ίσως  
δεν το έχεις δοκιµάσει. 

∆οκίµασέ το λοιπόν!  
Υπάρχουν πάρα πολλά 
πράγµατα που µπορείς 
να φτιάξεις µόνος σου. 

Ξεκίνα µε τα απλά.
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EXTRA POWER GEL
Εύκαμπτη, θιξοτροπική κόλλα  
πλακιδίων και φυσικών λίθων

ΧΑΡΤΟΣΑΚΟΣ: 25kg Κα
τη

γο
ρί

α 
1 

(σ
ελ

. 1
4

)

QUARTZ DECO 
VARNISH GEL
Πληρωτικό, διακοσμητικό  
και προστατευτικό  
χαλαζιακών αδρανών

ΔΟΧΕΙΟ: 750ml, 5lt

Κα
τη

γο
ρί

α 
5 

(σ
ελ

. 8
5)

ROMIX
Κόλλα πλακιδίων

ΧΑΡΤΟΣΑΚΟΣ: 25kg Κα
τη

γο
ρί

α 
1 

(σ
ελ

. 1
2)

BASECOAT THERMO
Παστώδες, αντιρηγματικό,  
οργανικό επίχρισμα 
θερμομονωτικών πλακών

ΔΟΧΕΙΟ: 25kg  

Κα
τη

γ.
 5

 (σ
ελ

. 1
0

9)
Th

er
m

os
ea

l (
σε

λ.
 1

91
)

DUROSTICK  
TILE PRIMER
Αστάρι πρόσφυσης για κεραμικά  
γυαλιστερά πλακίδια

ΔΟΧΕΙΟ: 1lt, 3,5lt 

Κα
τη

γο
ρί

α 
1 

(σ
ελ

. 2
8) DUROFINA 

Λεπτόκοκκος, ακρυλικός στόκος 
σπατουλαρίσματος

ΧΑΡΤΟΣΑΚΟΣ: 20kg Κα
τη

γο
ρί

α 
6 

(σ
ελ

. 1
22

)

ANTISLIP 
ADDITIVE POWDER
Αντιολισθητικά σφαιρίδια για 
βερνίκια προστασίας δαπέδων

ΣΑΚΟΥΛΑΚΙ: 150gr Κα
τη

γ.
 1 

(σ
ελ

. 2
8)

Κα
τη

γ.
 5

 (σ
ελ

. 9
0

)
Κα

τη
γ.

 6
 (σ

ελ
. 1

52
)

EXTRA FINA  
Λεπτόκοκκος, ακρυλικός στόκος 
σπατουλαρίσματος

ΧΑΡΤΟΣΑΚΟΣ: 20kg Κα
τη

γο
ρί

α 
6 

(σ
ελ

. 1
22

)
HYDROSTOP WALL
Υδρόφοβο πυριτικό διάλυμα

ΔΟΧΕΙΟ: 1kg, 5kg, 25kg Κα
τη

γο
ρί

α 
2 

(σ
ελ

. 4
5)

POLYUREA  
FLOOR COATING
Πολυασπαρτική βαφή  
2 συστατικών  
με βάση την πολυουρία

ΔΟΧΕΙΟ: 5kg (A+B), 10kg (A+B)

Κα
τη

γο
ρί

α 
6 

(σ
ελ

. 1
60

)

DS-259  
DECO MICRO RESIN
Ρητινούχο, λείο διακοσμητικό 
τσιμεντοκονίαμα

ΧΑΡΤΟΣΑΚΟΣ: 20kg

Κα
τη

γο
ρί

α 
5 

(σ
ελ

. 7
8)

DRAIN CLEANER
Αποφρακτικό υγρό  
για σωλήνες και σιφόνια

ΔΟΧΕΙΟ: 500ml (750gr),  
1000ml (1500gr)

Κα
τη

γο
ρί

α 
7 

(σ
ελ

. 1
74

)

EPOXY PUTTY
Επισκευαστικός, εποξειδικός 
στόκος 2 συστατικών

ΔΟΧΕΙΟ: 2,5kg (Α+Β), 10kg (Α+Β)

Κα
τη

γ.
 5

 (σ
ελ

. 8
4

)
Κα

τη
γ.

 6
 (σ

ελ
. 1

62
)

ΝΕΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 2020-2021

ROMIX
Κόλλα πλακιδίων

ΧΑΡΤΟΣΑΚΟΣ: 25kg

DS-259 
DECO MICRO RESIN
Ρητινούχο, λείο διακοσμητικό 
τσιμεντοκονίαμα

ΧΑΡΤΟΣΑΚΟΣ: 20kg

QUARTZ DECO 
VARNISH GEL
Πληρωτικό, διακοσμητικό 
και προστατευτικό 
χαλαζιακών αδρανών

ΔΟΧΕΙΟ: 750ml, 5lt

BASECOAT THERMO
Παστώδες, αντιρηγματικό, 
οργανικό επίχρισμα 
θερμομονωτικών πλακών

ΔΟΧΕΙΟ: 25kg  

DUROFINA 
Λεπτόκοκκος, ακρυλικός στόκος 
σπατουλαρίσματος

ΧΑΡΤΟΣΑΚΟΣ: 20kg

Κα
τη

γ.
 6

(σ
ελ

. 1
52

)

EXTRA FINA  
Λεπτόκοκκος, ακρυλικός στόκος 
σπατουλαρίσματος

ΧΑΡΤΟΣΑΚΟΣ: 20kg

www.durostick.gr

EXTRA POWER GEL
Εύκαμπτη, θιξοτροπική κόλλα 
πλακιδίων και φυσικών λίθων

ΧΑΡΤΟΣΑΚΟΣ: 25kg
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1. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ  ΑΡ ΑΡΩΝ

KAT ΓΟΡΙΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ: Β

1.1  Συγκόλληση πλακιδίων & γρανιτών

ΠΡΟΪΟΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
(Κωδικός)

ΤΕΜ./
ΚΙΒ.

ΤΕΜ./
Ε. ΠΑΛ.

€/kg €/ΣΥΣΚ.

SPECIAL MONOCOTTURA
Εργολαβική κόλλα πλακιδίων
Τσιμεντοειδής, λευκή κόλλα κεραμικών πλακιδίων, χαμηλής ολίσθησης. 
Παρέχει υψηλή αρχική και τελική αντοχή συγκόλλησης, αποκτά γρήγορα μηχανικές 
αντοχές και είναι ανθεκτική στην υγρασία. 
Είναι κατάλληλη για επενδύσεις πλακιδίων, σε τοίχους και δάπεδα, σε εσωτερι-
κούς και εξωτερικούς χώρους. 
 Κατατάσσεται στην κατηγορία C1 κατά ΕΝ 12004.
Χρώμα: λευκό.
Κατανάλωση: 3-5kg/m2*.

25kg
(ΚΠ4025)

παλ.1.500kg
- 60 0,37 9,25

5kg
(ΚΠ4005)

4 180 0,60 3,00

ROMIX
Κόλλα πλακιδίων
Τσιμεντοειδής, λευκή κόλλα κεραμικών πλακιδίων, χαμηλής ολίσθησης. 
Διαθέτει μεγάλη συγκολλητική δύναμη, είναι ανθεκτική στην υγρασία και αποκτά 
γρήγορα μηχανικές αντοχές. 
Είναι κατάλληλη για επενδύσεις πλακιδίων, σε τοίχους και δάπεδα, σε εσωτερι-
κούς και εξωτερικούς χώρους. 
Κατατάσσεται στην κατηγορία C1 κατά ΕΝ 12004. 
Χρώμα: λευκό. 
Κατανάλωση: 3-5kg/m2*. 

25kg
(ΚΠΡΚΤ25)

παλ.1.500kg
- 60 0,36 9,00

DUROSTICK ZX
Αντιπαγετική κόλλα πλακιδίων
Τσιμεντοειδής, λευκή ή γκρι κόλλα κεραμικών πλακιδίων, ενισχυμένη με ρητίνες, 
μηδενικής ολίσθησης και υψηλής απόδοσης. Διαθέτει υψηλή συγκολλητική δύναμη, 
είναι ανθεκτική στην υγρασία και τον παγετό και αποκτά γρήγορα μηχανικές αντο-
χές. Είναι κατάλληλη για επενδύσεις πλακιδίων σε τοίχους και δάπεδα, εσωτερι-
κών και εξωτερικών χώρων. Οι θιξοτροπικές της ιδιότητες επιτρέπουν τη συγκόλ-
ληση πλακιδίων σε τοίχους, αρχίζοντας την τοποθέτηση από επάνω προς τα κάτω. 
Κατατάσσεται στην κατηγορία C1T κατά ΕΝ 12004. 
Κατανάλωση: 3-5kg/m2*.

ΓΚΡΙ 
25kg

(ΚΠΖΓ25)
παλ.1.500kg

- 60 0,38 9,50

ΛΕΥΚΗ 
25kg

(ΚΠΖΛ25)
παλ.1.500kg

- 60 0,44 11,00 

EXPERT
Θιξοτροπική κόλλα πλακιδίων
Τσιμεντοειδής, λευκή κόλλα κεραμικών πλακιδίων με παρατεταμέν  ανοιχτό χρόνο 
επικόλλησης και μηδενική κάθετη ολίσθηση. Διαθέτει υψηλή συγκολλητική δύναμη 
σε τοίχους και δάπεδα για στρώσεις πάχους μέχρι και 10mm. 
Είναι κατάλληλη για επενδύσεις μονόπυρων και δίπυρων πλακιδίων όλων των τύ-
πων (μικρού μεγέθους για εξωτερικές εφαρμογές και όλων των μεγεθών για εσω-
τερικές) επάνω σε τοίχους ή δάπεδα από ασβεστοκονίαμα ή τσιμεντοκονίαμα. 
Η υψηλή της θιξοτροπία, επιτρέπει τη συγκόλληση πλακιδίων σε τοίχους, ακόμη 
κι από επάνω προς τα κάτω. Κατατάσσεται στην κατηγορία C1TE κατά ΕΝ 12004.
Χρώμα: λευκό.
Κατανάλωση: 3-5kg/m2*.

25kg
(ΚΠΕΡ25)

παλ.1.500kg
- 60 0,46 11,50 

Κόλλα πλακιδίων
Τσιμεντοειδής, λευκή κόλλα κεραμικών πλακιδίων, χαμηλής ολίσθησης. 
Διαθέτει μεγάλη συγκολλητική δύναμη, είναι ανθεκτική στην υγρασία και αποκτά 
γρήγορα μηχανικές αντοχές. 
Είναι κατάλληλη
κούς και εξωτερικούς χώρους. 
Κατατάσσεται στην κατηγορία C1 κατά ΕΝ 12004. 
Χρώμα:
Κατανάλωση:
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KAT ΓΟΡΙΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ: Β

1.1  Συγκόλληση πλακιδίων & γρανιτών

ΠΡΟΪΟΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
(Κωδικός)

ΤΕΜ./
ΚΙΒ.

ΤΕΜ./
Ε. ΠΑΛ.

€/kg €/ΣΥΣΚ.

PROFESSIONAL
Ρητινούχα κόλλα πλακιδίων
Τσιμεντοειδής, λευκή κόλλα πλακιδίων υψηλής απόδοσης, ενισχυμένη με ρητίνες 
ακρυλικής βάσης. Έχει μηδαμινή ολίσθηση και παρατεταμένο ανοιχτό χρόνο επι-
κόλλησης. Εμφανίζει ισχυρή πρόσφυση, διακρίνεται για την υψηλή αρχική και τελι-
κή συγκολλητική ικανότητά της, ενώ μετά την τελική σκλήρυνσή της είναι ανθεκτική 
στην υγρασία και τον παγετό.
Είναι κατάλληλη για επενδύσεις πλακιδίων μικρών και μεγάλων διαστάσεων, σε τσι-
μεντοκονίες δαπέδων και σοβατισμένους τοίχους. Εφαρμόζεται σε εσωτερικούς και 
εξωτερικούς χώρους. Κατατάσσεται στην κατηγορία C2Ε κατά ΕΝ 12004.
Χρώμα: λευκό.
Κατανάλωση: 3-5kg/m2*.

25kg
(ΚΠΠΡ25)

παλ.1.500kg
- 60 0,50 12,50

SUPER ΑΚΡΥΛΙΚΗ
Κόλλα πλακιδίων
Τσιμεντοειδής, λευκή κόλλα πλακιδίων, ενισχυμένη με ρητίνες ακρυλικής βάσης. 
Υψηλής ποιότητας και συγκολλητικής δύναμης, έχει ισχυρή πρόσφυση, μηδενική κα-
τακόρυφη ολίσθηση και παρατεταμένο ανοιχτό χρόνο επικόλλησης. Μετά τη σκλή-
ρυνσή της αντιστέκεται στην υγρασία, τον παγετό και τη δημιουργία μυκήτων.
Είναι κατάλληλη για επενδύσεις πλακιδίων χαμηλής και μη απορροφητικότητας, 
όπως klink r, c , γρανίτες, υαλοψηφίδες και πορσελανάτα πλακίδια, σε τσιμε-
ντοκονίες δαπέδων και σοβατισμένους τοίχους. Συνιστάται και για δάπεδα από μω-
σαϊκό ή δά πεδα που υπόκεινται σε ιδιαίτερη καταπόνηση. Θιξοτροπική, επιτρέπει τη 
συγκόλληση πλακιδίων σε τοίχους, ακόμη και από επάνω προς τα κάτω. 
Εφαρμόζεται σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.  
Κατατάσσεται στην κατηγορία C2TΕ κατά ΕΝ 12004. Χρώμα: λευκό.
Κατανάλωση: 3-5kg/m2*.

25kg
(ΚΠ1025)

παλ.1.500kg

- 60 0,60 15,00

ΑΚΡΥΛΙΚΗ 
Κόλλα πλακιδίων
Τσιμεντοειδής, λευκή κόλλα πλακιδίων, ενισχυμένη με ρητίνες ακρυλικής βάσης. Εμ-
φανίζει ισχυρή πρόσφυση, έχει μηδενική ολίσθηση και παρατεταμένο ανοιχτό χρόνο 
επικόλλησης. Διακρίνεται για την υψηλή αρχική και τελική συγκολλητική ικανότητά 
της, ενώ μετά την τελική σκλήρυνσή της είναι ανθεκτική στην υγρασία και τον παγετό. 
Είναι κατάλληλη για επενδύσεις πλακιδίων μικρών και μεγάλων διαστάσεων, ακόμη 
και χαμηλής απορροφητικότητας, σε τσιμεντοκονίες δαπέδων και σοβατισμένους 
τοίχους. Εφαρμόζεται σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.   
Κατατάσσεται στην κατηγορία C2ΤE κατά ΕΝ 12004. Χρώμα: λευκό.
Κατανάλωση: 3-5kg/m2*.

25kg
(ΚΠ2025)

παλ.1.050kg

-

42

0,54 13,50 

25kg
(ΚΠ2025)

παλ.1.500kg
60

5kg
(ΚΠ2005)

4 180 0,79 3,95

PLUS
Ενισχυμένη κόλλα πλακιδίων
Τσιμεντοειδής, εύκαμπτη, λευκή κόλλα πλακιδίων και γρανιτών, ενισχυμένη με 
ακρυλικές ρητίνες. Η πλαστικότητά της και η θιξοτροπία της, την ξεχωρίζουν σε 
πρόσφυση, μηδενική κατακόρυφη ολίσθηση, της επιτρέπουν επιστρώσεις έως 
12mm χωρίς να ‘κάθεται’, ενώ έχει και παρατεταμένο ανοιχτό χρόνο επικόλλησης.
Είναι κατάλληλη για την επικόλληση πλακιδίων και γρανιτών, χαμηλής και μη απορ-
ροφητικότητας, όλων των τύπων, σε μπάνια, ντουζιέρες, σιντριβάνια, εξωτερι-
κούς χώρους με υγρασία και δάπεδα που υπόκεινται σε ιδιαίτερη καταπόνηση.  
Κατατάσσεται στην κατηγορία C2TE S1 κατά ΕΝ 12004 και ΕΝ 12002.
Χρώμα: λευκό.
Κατανάλωση: 3-5kg/m2*.

25kg
(ΚΠΠΛ25)

παλ.1.500kg
- 60 0,62 15,50
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1. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ  ΑΡ ΑΡΩΝ

1.1  Συγκόλληση πλακιδίων & γρανιτών

KAT ΓΟΡΙΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ: Β

ΠΡΟΪΟΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
(Κωδικός)

ΤΕΜ./
ΚΙΒ.

ΤΕΜ./
Ε. ΠΑΛ.

€/kg €/ΣΥΣΚ.

EXTRA POWER
100  Βινακρυλική, εύκαμπτη  
κόλλα πλακιδίων
Τσιμεντοειδής, εύκαμπτη, λευκή κόλλα υψηλών επιδόσεων, ενισχυμένη με βινακρυ-
λικές ρητίνες. Ξεχωρίζει για τη θιξοτροπία, τη μηδενική κατακόρυφη ολίσθηση και 
την αντοχή της ακόμη και σε συνεχή υγρασία και παγετό, ενώ μετά την τελική σκλή-
ρυνσή της αντιστέκεται στη δημιουργία μυκήτων. Επιτρέπει επιστρώσεις σε πάχη 
έως 20mm χωρίς να ‘κάθεται’. Έχει παρατεταμένο ανοιχτό χρόνο επικόλλησης.
Είναι κατάλληλη για την επικόλληση πλακιδίων όλων των τύπων, μικρών και μεγάλων 
δι αστάσεων, όπως γρανιτών, υαλοψηφίδων, c , klink r, rc llana , rc llana  
smal a  και διακοσμητικών τούβλων. Εφαρμόζεται σε εσωτερικούς και εξωτερικούς 
χώρους σε υποστρώματα με αυξημένες απαιτήσεις πρόσφυσης, ευκαμψίας, αντοχής 
στην υγρασία, τον παγετό, τις συστολοδιαστολές, τις θερμοκρασιακές μεταβολές. 
Ενδείκνυται για συγκόλληση πλακιδίου σε πλακίδιο, αλλά και για ενδοδαπέδια θέρ-
μανση, βεράντες, ταράτσες, πισίνες, όψεις κτιρίων, χώρους βαριάς κυκλοφορίας κ.ά.   
Κατατάσσεται στην κατηγορία C2TE S2 κατά EN 12004 και ΕΝ 12002. 
Χρώμα: λευκό.
Κατανάλωση: 3-5kg/m2*.

25kg
(ΚΠΕΠ25)

παλ.1.500kg
- 60 0,80 20,00

  

GOLD
Εύκαμπτη κόλλα πλακιδίων υψηλών αντοχών
Τσιμεντοειδής, εύκαμπτη, λευκή κόλλα πλακιδίων, ενισχυμένη με ακρυλικές ρητί-
νες. Διακρίνεται για την ισχυρή πρόσφυση, τη μηδενική κατακόρυφη ολίσθηση, την 
αντοχή της στην υγρασία και τον παγετό. Η υψηλή της θιξοτροπία επιτρέπει επι-
στρώσεις σε πάχη έως 15mm χωρίς να ‘κάθεται’, ενώ έχει και παρατεταμένο ανοι-
χτό χρόνο επικόλλησης. Είναι κατάλληλη για την επικόλληση πλακιδίων χαμηλής και 
μη απορροφητικότητας, όπως γρανιτών, υαλοψηφίδων, c , klink r, rc llana , 

rc llana  smal a  και διακοσμητικών τούβλων, σε εσωτερικούς και εξωτερικούς 
χώρους. Αντέχει στην υγρασία, τον παγετό, τις έντονες συστολοδιαστολές των επι-
φανειών και ενδείκνυται για ενδοδαπέδια θέρμανση, πισίνες, κολυμβητήρια, ταρά-
τσες, βεράντες, χώρους βαριάς κυκλοφορίας κ.ά.  
Κατατάσσεται στην κατηγορία C2ΤΕ S1 κατά ΕΝ 12004 και ΕΝ 12002.
Χρώμα: λευκό.
Κατανάλωση: 3-5kg/m2*.

25kg
(ΚΠΓΚ25)

παλ.1.200kg
- 48 0,66 16,50

5kg
(ΚΠΓΚ05)

4 180 0,90 4,50

EXTRA POWER GEL
Εύκαμπτη, θιξοτροπική κόλλα  
πλακιδίων και φυσικών λίθων
Τσιμεντοειδής, λεπτόκοκκη κόλλα πλακιδίων, υψηλών επιδόσεων. Τα ανόργανα, άμορφα 
πυριτικά άλατα και οι ρητίνες νέας τεχνολογίας που περιέχονται στη σύνθεσή της, προσ-
δίδουν στο μείγμα μοναδικές ιδιότητες GEL, εξαιρετική θιξοτροπία, εργασιμότητα και  
ευκολία εφαρμογής. Έχει ισχυρή πρόσφυση σε όλα τα υπόστρωμα και μηδενική ολίσθηση.  
Διακρίνεται για την αντοχή της στην υγρασία, τον παγετό και τις συστολοδιαστολές. 
Είναι κατάλληλη για κάθε τύπο πλακιδίων, από ψηφίδα έως και πλακίδια πολύ με-
γάλων διαστάσεων, αλλά και φυσικών λίθων. Εφαρμόζεται σε εσωτερικούς και εξω-
τερικούς χώρους. 
Η διάστρωση της κόλλας στην περίπτωση των πλακιδίων μεγάλων διαστάσεων,γί-
νεται με τη μέθοδο της διπλής επάλειψης (στο υπό στρωμα, αλλά και στο πλακίδιο).
Κατατάσσεται στην κατηγορία C2TE S1 κατά EN 12004 και EN 12002.
Χρώμα: λευκό.
Κατανάλωση: 3-5kg/m2*.

25kg
(ΚΠΕΠΓΕΛ25)
παλ.1.200kg

- 48 0,88 22,00 

 

 

 

 

πλακιδίων και φυσικών λίθων
Τσιμεντοειδής, λεπτόκοκκη κόλλα πλακιδίων, υψηλών επιδόσεων. Τα ανόργανα, άμορφα 
πυριτικά άλατα και οι ρητίνες νέας τεχνολογίας που περιέχονται στη σύνθεσή της, προσ
δίδουν στο μείγμα μοναδικές ιδιότητες GEL, εξαιρετική θιξοτροπία, εργασιμότητα και 
ευκολία εφαρμογής. Έχει ισχυρή πρόσφυση σε όλα τα υπόστρωμα και μηδενική ολίσθηση.
Διακρίνεται για την αντοχή της στην υγρασία, τον παγετό και τις συστολοδιαστολές. 
Είναι κατάλληλη
γάλων διαστάσεων, αλλά και φυσικών λίθων. Εφαρμόζεται σε εσωτερικούς και εξω
τερικούς χώρους. 
Η διάστρωση της κόλλας στην περίπτωση των πλακιδίων μεγάλων διαστάσεων,γί
νεται με τη μέθοδο της διπλής επάλειψης (στο υπό

κόλλα πλακιδίων
Τσιμεντοειδής, εύκαμπτη, λευκή κόλλα υψηλών επιδόσεων, ενισχυμένη με βινακρυ
λικές ρητίνες. Ξεχωρίζει για τη θιξοτροπία, τη μηδενική κατακόρυφη ολίσθηση και 
την αντοχή της ακόμη και σε συνεχή υγρασία και παγετό, ενώ μετά την τελική σκλή
ρυνσή της αντιστέκεται στη δημιουργία μυκήτων. Επιτρέπει επιστρώσεις σε πάχη 
έως 20mm χωρίς να ‘κάθεται’. Έχει παρατεταμένο ανοιχτό χρόνο επικόλλησης.
Είναι κατάλληλη 
διαστάσεων, όπως γρανιτών, υαλοψηφίδων, c , klink r, rc llana , rc llana  
smal a  και διακοσμητικών τούβλων. Εφαρμόζεται σε εσωτερικούς και εξωτερικούς 
χώρους σε υποστρώματα με αυξημένες απαιτήσεις πρόσφυσης, ευκαμψίας, αντοχής 
στην υγρασία, τον παγετό, τις συστολοδιαστολές, τις θερμοκρασιακές μεταβολές. 
Ενδείκνυται για συγκόλληση πλακιδίου σε πλακίδιο, αλλά και για ενδοδαπέδια θέρ-
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ΠΡΟΪΟΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
(Κωδικός)

ΤΕΜ./
ΚΙΒ.

ΤΕΜ./
Ε. ΠΑΛ.

€/kg €/ΣΥΣΚ.

1.1  Συγκόλληση πλακιδίων & γρανιτών

KAT ΓΟΡΙΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ: Β

DUROFAST FLEX
Εύκαμπτη κόλλα
πλακιδίων ταχείας πήξεως
Τσιμεντοειδής, ταχύπηκτη, εύκαμπτη, ρητινούχα κόλλα πλακιδίων, γρανιτών και φυ-
σικών πετρών. Παρέχει ισχυρές συγκολλήσεις- σε γρήγορους χρόνους.
Είναι κατάλληλη για εφαρμογές σε εργασίες με περιορισμένο χρόνο παράδοσης 
(όπως π.χ. ανακαινίσεις επαγγελματικών χώρων, καταστημάτων, εμπορικών κέ-
ντρων κ.ά.). Αντιπαγετική, με μηδενική ολίσθηση, προτείνεται ως υλικό συγκόλλη-
σης πλακιδίων σε επιφάνειες σκαλοπατιών από κάτω προς τα επάνω. 
Επιπλέον, παρέχει τη δυνατότητα αρμολόγησης της επένδυσης αυθημερόν μετά 
τη συγκόλλησή της. 
Κατατάσσεται στην κατηγορία C2 T S1 κατά ΕΝ 12004 και ΕΝ 12002.
Χρώμα: γκρι. 
Κατανάλωση: 3-5kg/m2*.

25kg
(ΚΠΤΠΦ25)
παλ.1.200kg

(ΕΙΔΙΚΗ 
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ)

- 48 0,96 24,00
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C2FT

*  κατανάλωση στις κόλλες πλακιδίων εξαρτάται από το μέγεθος του δοντιού της σπάτουλας, την ομαλότητα της επιφάνειας και τις διαστάσεις των πλακιδίων.

ΤΑΧΕΙΑΣ ΠΗΞΕΩΣ
Κόλλα πλακιδίων
Ειδική τσιμεντοειδής λευκή κόλλα πλακιδίων, πρώιμων αντοχών, υψηλής ποιότητας, 
για  ισχυρές συγκολλήσεις- σε γρήγορους χρόνους.
Είναι κατάλληλη για εργασίες με πιεσμένο χρόνο παράδοσης, όπως για παράδειγ-
μα επαγγελματικοί χώροι και την αποφυγή των δυσάρεστων συνεπειών από μη ανα-
μενόμενη βροχόπτωση, καθώς και από απότομη πτώση της θερμοκρασί ας (κάτω 
από +4°C) προτού η κόλλα ωριμάσει. Κατάλληλη για μερεμέτια και τοποθετήσεις 
σε σκαλοπάτια από κάτω προς τα επάνω. Αντιπαγετική, με μηδενική ολίσθηση, προ-
τείνεται για εξωτερικές και εσωτερικές επιφάνειες που θέλουμε να επενδύσουμε 
και να αρμολογήσουμε (3 ώρες μετά την εφαρμογή της κόλλας) αυθημερόν. 
Κατατάσσεται στην κατηγορία C2 Τ κατά ΕΝ 12004.
Χρώμα: λευκό.
Κατανάλωση: 3-5kg/m2*.

25kg
(ΚΠΤΠ25)

παλ.1.500kg
- 60 0,80 20,00

Κόλλα πλακιδίων
Ειδική τσιμεντοειδής λευκή κόλλα πλακιδίων, πρώιμων αντοχών, υψηλής ποιότητας, 
για  ισχυρές συγκολλήσεις
Είναι κατάλληλη
μα επαγγελματικοί χώροι και την αποφυγή των δυσάρεστων συνεπειών από μη ανα
μενόμενη βροχόπτωση, καθώς και από απότομη πτώση της θερμοκρασί
από +4°C) προτού η κόλλα ωριμάσει. Κατάλληλη για μερεμέτια και τοποθετήσεις 
σε σκαλοπάτια από κάτω προς τα επάνω. Αντιπαγετική, με μηδενική ολίσθηση, προ
τείνεται για εξωτερικές και εσωτερικές επιφάνειες που θέλουμε να επενδύσουμε 
και να αρμολογήσουμε (3 ώρες μετά την εφαρμογή της κόλλας) αυθημερόν. 
Κατατάσσεται στην κατηγορία C2 Τ κατά ΕΝ 12004.
Χρώμα: 
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ELASTIC
Εύκαμπτη κόλλα για κάθε τύπο  
πλακιδίων και γρανιτών
Συγκολλητικό υλικό ενός συστατικού, τσιμεντοειδούς βάσης, λευκό, ενισχυμένο με ρητί-
νες ακρυλικής βάσης και επιλεγμένα αδρανή χαμηλής απορροφητικότητας σε νερό.
Έχει υψηλή συγκολλητική δύναμη, μηδενική κατακόρυφη ολίσθηση και  παρατεταμένο 
ανοιχτό χρόνο επικόλλησης. Θιξοτροπικό, μπορεί να εφαρμοστεί σε πάχη έως και 
20mm χωρίς να ‘κάθεται’. Διασφαλίζει κάθε επένδυση από τυχόν αποκολλήσεις προ-
ερχόμενες από ελα φρές σεισμικές δονήσεις και έντονες συ στολοδιαστολές. 
Είναι κατάλληλη για την επικόλληση πλα κιδίων όλων των τύπων και διαστάσεων, 
ακόμη και με μηδαμινή απορροφητικότη τα, σε σταθερά υποστρώματα, όπως: στε-
γανοποιημένες επιφάνειες, σοβά, μπετόν, δάπεδα με ενδοδαπέδια θέρμανση, βερά-
ντες, ταράτσες, χώρους με συνεχή παρου σία υγρασίας (σιντριβάνια, πισίνες, κολυμ-
βητήρια, μπάνια, ντουζιέρες), χώρους βα ριάς κυκλοφορίας κ.ά. Συγκολλά πλάκες από 
φελλό και διογκωμένη πολυστερίνη. Ιδανική για αναπαλαιώσεις πλακιδίων, μωσαϊκών, 
μαρμάρων κ.ά.  Εφαρμόζεται σε εσωτερι κούς και εξωτερικούς χώρους.
Η διάστρωση της κόλλας στην περίπτωση των πλακιδίων μεγάλων διαστάσεων,γί-
νεται με τη μέθοδο της διπλής επάλειψης (στο υπό στρωμα, αλλά και στο πλακίδιο).
Κατατάσσεται στην κατηγορία C2TE S2 κατά EN 12004 και ΕΝ 12002. 
Χρώμα: λευκό.
Κατανάλωση: 3-5kg/m2*.

25kg
(ΚΠΕΛ25)

παλ.1.200kg
- 48 1,04 26,00

5kg
(ΚΠΕΛ05)

4 180 1,30 6,50
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1. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ  ΑΡ ΑΡΩΝ

DUROSTICK No37
Αδιάβροχη ρευστή κόλλα πλακιδίων
Εύκαμπτη, λευκή κόλλα πλακιδίων ακρυλικής βάσης, σε μορφή πάστας, έτοιμη προς 
χρήση. Ιδανική για μικροεπισκευές και μερεμέτια, λόγω της απλής και γρήγορης 
εφαρμογής της. Είναι κατάλληλη για την επικόλληση κεραμικών πλακιδίων, τεχνητών 
διακοσμητικών τούβλων, θερμομονωτικών και ηχομονωτικών πλακών, σε επιφάνειες 
από σκυρόδεμα, σοβά, γυψοσανίδα, τσιμεντοσανίδα, ξύλο, στέρεη λαδομπογιά, νο-
βοπάν. Κατάλληλη και για συγκόλληση κεραμικών πλακιδίων σε χώρους με υγρασία, 
όπως μπάνια, wc και κουζίνες, ακόμη και για συγκόλληση πλακιδίων που έχουν απο-
κολληθεί και δεν είναι δυνατή η αφαίρεση της παλιάς κόλλας. Απαραίτητη για συγκολ-
λήσεις πλακιδίων σε ξύλινα πατάρια και χωρίσματα, σε πάγκους και τοίχους κουζίνας. 
Κατατάσσεται στην κατηγορία D2TE κατά ΕΝ 12004. Χρώμα: λευκό.
Κατανάλωση: 1-1,5kg/m2, ανάλογα με το μέγεθος του δοντιού της σπάτουλας, την 
ομαλότητα της επιφάνειας και τις διαστάσεις των πλακιδίων.

1kg
(ΚΠ3701)

12 4,30 4,30

5kg
(ΚΠ3705)

- 3,50 17,50

30kg
(ΚΠ3730)

- 3,26 97,80

1.1  Συγκόλληση πλακιδίων & γρανιτών

KAT ΓΟΡΙΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ: Β

DUROSTICK D-88 
Μαγνητική κόλλα
Θιξοτροπική, ελαστική κόλλα, έτοιμη προς χρήση, με εκτεταμένο ανοιχτό χρόνο 
εφαρμογής για εύκολη επίστρωση μεγάλων επιφανειών. Είναι ανθεκτική στην υγρα-
σία και τις θερμοκρασιακές μεταβολές. Είναι κατάλληλη για την επικόλληση εύκα-
μπτων ή σκληρών πλαστικών πλακιδίων, ρολών από μαλακό P C, χλοοταπήτων  γη-
πέδων, lin l m και μοκετών σε προκατασκευασμένο ή μη σκυρόδεμα, τσιμεντοκο-
νία, μωσαϊκό, δάπεδα από MD , κόντρα πλακέ θαλάσσης ή ξύλο, καθώς και σε αστα-
ρωμένη ή γαλβανισμένη λαμαρίνα. Είναι ιδανική για την επίστρωση θερμομονωτικών 
πλακών από διογκωμένη ή εξηλασμένη πολυστερίνη, πάνελ πολυουρεθάνης και φελ-
λού σε τοιχοποιίες από μπετόν, σοβά, τούβλα, πορομπετόν τόσο σε εσωτερικές όσο 
και σε εξωτερικές επιφάνειες. Κατατάσσεται στην κατηγορία D2  κατά ΕΝ 12004.
Χρώμα: μπεζ ανοιχτό.
Κατανάλωση: 200-300gr/m², ανάλογα με το υπόστρωμα και την εφαρμογή.

1kg
(NT8801)

12 8,00 8,00

4kg
(NT8805)

- 6,60 26,40

ΠΡΟΪΟΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
(Κωδικός)

ΤΕΜ./
ΚΙΒ.

€/ΣΥΣΚ.

ΟΔΗΓΟΙ
Για σταθερά ομοιογενή  
διαστήματα πλακιδίων
Ειδικά εξαρτήματα για την τήρη-
ση σταθε ρών διαστημάτων ανάμεσα 
στα πλακί δια, οποιουδήποτε σχεδίου 
τοποθέ τησης. 

Έχουν ως χαρακτηριστικό τους γνώ ρισμα την καθαρότητα των 
πλευρών τους και τη μεγάλη τους αντοχή. 
Διατίθενται σε σχήμα σταυρού, ταφ, ύψιλον και σφήνας.

Κατανάλωση: Στον πίνακα που ακολουθεί, αναφέρονται ενδει-
κτικά οι επικρατέστεροι συνδυασμοί οδηγών - πλακιδίων και η 
κατανάλωσή τους:

1mm (ΣΤ0001) 1.000 11,80
2mm (ΣΤ0002) 500 3,92
3mm (ΣΤ0003) 500 4,24
4mm (ΣΤ0004) 500 5,30 
5mm (ΣΤ0005) 500 5,30 
7mm (ΣΤ0007) 500 8,40 
9mm (ΣΤ0009) 500 10,80 

10mm (ΣΤ0010) 250 11,40 

ΣΦΗΝΕΣ (ΣΤΣΦ06) 500 5,60

1mm (ΣΤTA01) 500 6,00
2mm (ΣΤTA02) 500 3,92 
3mm (ΣΤTA03) 500 4,24 
4mm (ΣΤTA04) 500 6,30
5mm (ΣΤTA05) 500 5,30 
7mm (ΣΤTA07) 500 8,38 
9mm (ΣΤTA09) 500 10,80 

3mm (ΣΤY 03) 500 4,24

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΛΑΚΙΔΙΟΥ ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
15x20cm 3mm 48 τεμ./m2

20x20cm 2mm 36 τεμ./m2

30x30cm 3mm 19 τεμ./m2

40x40cm 5mm 15 τεμ./m2

ΠΡΟΪΟΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
(Κωδικός)

ΤΕΜ./
ΚΙΒ. 

€/kg €/ΣΥΣΚ.
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1.1  Συγκόλληση πλακιδίων & γρανιτών

1.2  Προετοιμασία επιφάνειας

KAT ΓΟΡΙΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ: Β

KAT ΓΟΡΙΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ: A

ΠΡΟΪΟΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
(Κωδικός)

ΤΕΜ./
Ε. ΠΑΛ.

€/kg €/ΣΥΣΚ.

DUROSTICK D-65
Αυτοεπιπεδούμενο, ταχύπηκτο τσιμεντοκονίαμα
εξομάλυνσης δαπέδων, 1-10mm
Χυτό, αυτοεπιπεδούμενο τσιμεντοκονίαμα εξομάλυνσης δαπέδων για πάχη 1 έως και 
10mm. Διακρίνεται για τις υψηλές αντοχές του στην τριβή, τη θλίψη, την κρού ση και 
την αποσάθρωση, την ισχυρή πρόσφυση σε κάθε ορυκτό υπόστρω μα, καθώς και την 
άριστη εργασιμότη τα και αντλησιμότητά του.
Είναι ιδανικό για επιπέδωση και εξομάλυνση δαπέδων από σκυρόδεμα, τσιμεντοκονία 
ή παλαιά μωσαϊκά που πρόκειται να επενδυθούν με κολλητά μάρμαρα, πλακίδια, πλα-
στικά δάπεδα, μοκέτα, παρκέτα, πατητή τσιμεντοκονία κ.ά.
Κατάλληλο για εφαρμογή σε εσωτερικούς χώρους.
Κατατάσσεται ως CT-C30- 6-AR2 σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 13813.
Χρώμα: γκρι.
Κατανάλωση: Περίπου 1,5kg/m2/mm πάχους στρώσης.

25kg
(NT6525)

παλ.1.200kg
48 0,93 23,25 

DUROSTICK D-6
Ινοπλισμένη τσιμεντοκονία
για πάχη 2-5cm ανά στρώση
Έτοιμο, ινοπλισμένο, επιπεδωτικό τσιμεντοκονίαμα που μόνο με την προσθήκη νερού 
απλώνεται και δουλεύεται εύκολα. Είναι ιδανικό ως υπόστρωμα πριν από την τοπο-
θέτηση πλακιδίων, μαρμάρων, παρκέ, μοκέτας, πατητής τσιμεντοκονίας σε εσωτερι-
κούς ή εξωτερικούς χώρους. 
Αποτελεί ιδανική λύση, λόγω της υψηλής βιομηχανικής του ποιότητας και είναι απο-
λύτως απαραίτητο όταν η εύρεση καλής ποιότητας αδρανών (πλυμένης άμμου θα-
λάσσης ή ποταμίσιας κατάλληλης κοκκομετρίας) είναι δύσκολη. Δεν διαβρώνει τις 
σω ληνώσεις (λόγω απουσίας αλάτων), δεν ρηγματώνει, διαθέτει υψηλές μηχανικές 
αντοχές και είναι ανθεκτικό στον παγετό και την υγρασία.   
Κατατάσσεται στην κατηγορία CT-C20- 4-AR4-A1

l
 κατά ΕΝ 13813.

Χρώμα: γκρι.
Κατανάλωση: 14kg/m2/cm πάχους στρώσης.

25kg
(TΣΝΤ25)

παλ.1.500kg
60 0,45 11,25

ΠΡΟΪΟΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
(Κωδικός)

€/kg €/ΣΥΣΚ.

DUROSTICK D-89 
Κόλλα βινυλικών δαπέδων και μοκετών
Έτοιμη προς χρήση κόλλα υδατικής διασποράς, μονής επάλειψης, χωρίς διαλύτες, 
με βάση συνθετικά πολυμερή. Έχει χαμηλές εκπομπές πτητικών οργανικών ουσι-
ών, ισχυρή αρχική πρόσφυση, υψηλή ελα στικότητα και είναι ανθεκτική στη γήρανση.  
Δεν επηρεάζεται από κραδασμούς, μικροδονήσεις και συστολοδιαστολές του υπο-
στρώματος. Έχει παρατεταμένο χρόνο εργασιμότητας και χρησιμοποιείται χωρίς 
αστάρι στις περισσότερες των εφαρμογών της. 
Είναι κατάλληλη  για τη συγκόλληση, σε απορροφητικά και μη υποστρώματα, εύκαμπτων 
επικαλύψεων, όπως: βινυλικών δαπέδων σε ρολά ή πλακίδια, όλων των τύπων μοκέ-
τας με πλάτη από λάτεξ, δαπέδων από P C με συνθετική πλάτη από τσόχα ή δαπέδων 
από φελλό με πλάτη από P C, δαπέδων lin l m, πλακιδίων L T. Επιπλέον, κατάλλη-
λη και για συγκόλληση σε δάπεδα με ενδοδαπέδια θέρμανση.
Χρώμα: μπεζ.
Κατανάλωση: 250-500gr/m2, ανάλογα με το υπόστρωμα και την πλάτη της επικάλυψης.

4kg
(NT8904)

5,25 21,00 

12kg
(ΝΤ8912)

4,94 59,28 

Αυτοεπιπεδούμενο, ταχύπηκτο τσιμεντοκονίαμα
εξομάλυνσης δαπέδων, 1-10mm
Χυτό, αυτοεπιπεδούμενο τσιμεντοκονίαμα εξομάλυνσης δαπέδων για πάχη 1 έως και 
10mm. Διακρίνεται για τις υψηλές αντοχές του στην τριβή, τη θλίψη, την κρού
την αποσάθρωση, την ισχυρή πρόσφυση σε κάθε ορυκτό υπόστρω
άριστη εργασιμότη
Είναι ιδανικό για επιπέδωση και εξομάλυνση δαπέδων από σκυρόδεμα, τσιμεντοκονία 
ή παλαιά μωσαϊκά που πρόκειται να επενδυθούν με κολλητά μάρμαρα, πλακίδια, πλα
στικά δάπεδα, μοκέτα, παρκέτα, πατητή τσιμεντοκονία κ.ά.
Κατάλληλο για εφαρμογή σε εσωτερικούς χώρους.
Κατατάσσεται ως CT
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1. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ  ΑΡ ΑΡΩΝ

KAT ΓΟΡΙΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ: Β

1.2  Προετοιμασία επιφάνειας

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα προϊόντα που επισημαίνονται ως (ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ), διατίθενται εντός τριών (3) ημερών από τη λήψη της παραγγελίας.

ΠΡΟΪΟΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
(Κωδικός)

ΤΕΜ./
Ε. ΠΑΛ.

€/kg €/ΣΥΣΚ.
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DUROTOP
Σκληρυντικό επιφάνειας
βιομηχανικών δαπέδων
Έτοιμο, ξηρό κονίαμα επίπασης νέων βιομηχανικών δαπέδων. Αποτελείται από τσιμέ-
ντο υψηλών αντοχών, κατάλληλα διαβαθμισμένα χαλαζιακά αδρανή, βελτιωτικά πρό-
σθετα, ρητίνες και ανοξείδωτα μεταλλικά σφαιρίδια υψηλής σκληρότητας. 
Εφαρμόζεται σε νωπό σκυρόδεμα με τη χρήση ελικοπτέρου για σκλήρυνση και 
 ανθεκτικότητα (τριβή, κρούση) της επιφάνειας σε νέα βιομηχανικά δάπεδα. Είναι 
 κατάλληλο για δάπεδα που υπόκεινται σε έντονες μηχανικές καταπονήσεις, όπως 
σε:  εμπορικά κέντρα, βιοτεχνίες, βιομηχανίες, μηχανουργεία, συνεργεία, χώρους 
 στάθμευσης, υπόγεια, αποθήκες, ράμπες και χώρους φορτοεκφόρτωσης.
Κατατάσσεται στην κατηγορία CT-C70- 8-AR1 κατά ΕΝ 13813.
Κατανάλωση: 3-5kg/m2 επιφάνειας.

ΓΚΡΙ 
20kg

(ΔΑΧΑ25)
παλ. 1.080kg

54 0,63 12,60

ΚΕΡΑΜΙΔΙ 
20kg

(ΔΑΧΑΓ20)
παλ. 1.080kg

(ΕΙΔΙΚΗ 
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ)

54 0,80 16,00

HYDROSTOP FLOOR
Επιπεδωτικό ινοπλισμένο στεγανωτικό
κονίαμα δαπέδων
Επαλειφόμενο, ινοπλισμένο, στεγανωτικό κονίαμα τσιμεντοειδούς βάσης, το οποίο 
προστατεύει (από την απορρόφηση νερού) τις ελαφροβαρείς μονώσεις, οι οποίες κα-
λύπτονται με τσιμεντοκονίες, ιδιαίτερα εάν αυτές παρουσιάσουν ρηγματώσεις ή είναι 
εύθρυπτες και σκονίζουν. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι ρηγματωμένοι αρμόστοκοι πλα-
κιδίων και μαρμάρων μετατρέπουν τις ελαφροβαρείς μονώσεις από κονιάματα σε ‘τα-
μιευτήρες νερού’. Είναι απαραίτητο πριν από την επένδυση πλακιδίων, μαρμάρων και 
πετρών, για τη στεγάνωση του υποστρώματος σε πισίνες, μπάνια, ντουζιέρες, μπαλ-
κόνια, ταράτσες, πορομπετόν. Εφαρμόζεται εύκολα με πατρόγκα, ρολό r li  ή το πί-
σω μέρος οδοντωτής σπάτουλας κόλλας πλακιδίων σε 2-3 επιστρώσεις, σταυρωτά.
Κατατάσσεται ως προστατευτικό επιφανειών σκυροδέματος (c) κατά ΕΝ 1504-2.
Χρώμα: γκρι.
Κατανάλωση: 1,3kg/m²/mm πάχους στρώσης.

25kg
(KOΣΒ25)

παλ.1.500kg
60 0,95 23,75

DUROSTICK D-64
Αυτοεπιπεδούμενο, ταχύπηκτο τσιμεντοκονίαμα
εξομάλυνσης δαπέδων, 3-30mm
Χυτό, αυτοεπιπεδούμενο τσιμεντοκονίαμα εξομάλυνσης δαπέδων, για πάχη 3 έως 
30mm, ταχείας πήξης και ωρίμανσης που δεν παρουσιάζει ρωγμές συρρίκνωσης.
Διακρίνεται για τις υψηλές μηχανικές αντοχές του στην τριβή, τη θλίψη και την κρού-
ση, την ισχυρή πρόσφυση σε κάθε ορυκτό υπόστρωμα και την άριστη ρεολογία, ερ-
γασιμότητα και αντλησιμότητά του. Ιδανικό για επιπέδωση και εξομάλυνση δαπέδων 
έως 30mm από σκυρόδεμα, τσιμεντοκονία ή παλαιά μωσαϊκά που πρόκειται να επεν-
δυθούν με κολλητά μάρμαρα, πλακίδια, πλαστικό δάπεδο, μοκέτα, παρκέτα, πατητή 
τσιμεντοκονία κ.ά. Κατάλληλο για εφαρμογή σε εσωτερικούς χώρους.
Αποτελεί ιδανική λύση για την προετοιμασία υποστρωμάτων που πρόκειται να δεχθούν 
μεγάλα φορτία και έντονη κυκλοφορία, καθώς και για δάπεδα με ενδοδαπέδια θέρμαν-
ση (προϋπόθεση είναι να διατηρούνται οι κατασκευαστικοί αρμοί του υποστρώματος). 
Δημιουργεί λεία τελική επιφάνεια με αντιτριβικές ιδιότητες με αποτέλεσμα να αποτε-
λεί ιδανική επιλογή για την κατασκευή νέων δαπέδων εσωτερικά (εμπορικά κέντρα, 
s r mark s, καταστήματα, εκθεσιακά κέ ντρα κλπ.), πριν την επένδυσή τους.
Κατατάσσεται ως CT-C50- 15-AR2 σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 13813.
Χρώμα: γκρι.
Κατανάλωση: Περίπου 1,7kg/m2/mm πάχους στρώσης.

25kg
(NT6425)

παλ. 1.200kg
48 0,96 24,00 

30mm, ταχείας πήξης και ωρίμανσης που δεν παρουσιάζει ρωγμές συρρίκνωσης.
Διακρίνεται για τις υψηλές μηχανικές αντοχές του στην τριβή, τη θλίψη και την κρού
ση, την ισχυρή πρόσφυση σε κάθε ορυκτό υπόστρωμα και την άριστη ρεολογία, ερ
γασιμότητα και αντλησιμότητά του. Ιδανικό για επιπέδωση και εξομάλυνση δαπέδων 
έως 30mm από σκυρόδεμα, τσιμεντοκονία ή παλαιά μωσαϊκά που πρόκειται να επεν
δυθούν με κολλητά μάρμαρα, πλακίδια, πλαστικό δάπεδο, μοκέτα, παρκέτα, πατητή 
τσιμεντοκονία κ.ά. Κατάλληλο για εφαρμογή σε εσωτερικούς χώρους.
Αποτελεί ιδανική λύση για την προετοιμασία υποστρωμάτων που πρόκειται να δεχθούν 
μεγάλα φορτία και έντονη κυκλοφορία, καθώς και για δάπεδα με ενδοδαπέδια θέρμαν
ση (προϋπόθεση είναι να διατηρούνται οι κατασκευαστικοί αρμοί του υποστρώματος). 
Δημιουργεί λεία τελική επιφάνεια με αντιτριβικές ιδιότητες με αποτέλεσμα να αποτε
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Κάντε τα καινούργια!
3Mε

εύκολα βήµατα

Ξύστε Καθαρίστε Αδιαβροχοποιήστε

3.  Εκ νέου αρµολόγηση 4. Καθαρισµός πλακιδίων 

2.  Καθαρισµός του αρµού1.  Αφαίρεση του σαθρού ή και 
κατεστραµµένου αρµόστοκου

Και αν οι αρµόστοκοι έχουν µεγάλες φθορές, 
έχουν αποκολληθεί ή έχουν καταστραφεί, 
Υπάρχει Λύση 
και τη δίνουν οι ‘επαγγελµατίες’.

www.durostick.gr

  ‘Ζωντανέψτε’ το χρώµα στους αρµούς 
των πλακιδίων σας σε δάπεδα και τοίχους! 

  ‘Ζωντανέψτε’ το χρώµα στους αρµούς 

ήή
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1. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ  ΑΡ ΑΡΩΝ

1.3  Ακρυλικοί & εποξειδικοί αρμόστοκοι πλακιδίων, γρανιτών και μαρμάρων

ΥΑΛΩΔΗΣ ΑΡΜΟΣΤΟΚΟΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ (**)

Λεπτόκοκκος 1-10mm ( )
Χαλαζιακός αρμόστοκος τσιμεντοειδούς  βάσης για την αρ-
μολόγηση πλακιδίων, γρανιτών και ψηφίδων.  
Διατίθεται σε 38 ανεξίτηλους χρωματισμούς ( ). 
Κατατάσσεται στην κατηγορία CG2/WAr κατά ΕΝ 13888.

 

ΥΑΛΩΔΗΣ ΑΡΜΟΣΤΟΚΟΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ  
& ΠΕΤΡΩΝ (**)  
Χονδρόκοκκος 5-20mm ( )
Χαλαζιακός αρμόστοκος τσιμεντοειδούς βάσης για την 
αρμολόγηση πλακιδίων με αδρή επιφάνεια (ρουστίκ, 
c , διακοσμητικών  τούβλων, φυσικών και τεχνητών 
πετρών).
Διατίθεται σε 4 ανεξίτηλους χρωματισμούς ( ).
Κατατάσσεται στην κατηγορία CG2/WAr κατά ΕΝ 13888.

ΥΑΛΩΔΗΣ ΑΡΜΟΣΤΟΚΟΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ 
& ΜΑΡΜΑΡΩΝ (**) 
Υπέρλεπτος 0-3mm ( )
Χαλαζιακός αρμόστοκος τσιμεντοειδούς  βάσης για την 
αρμολόγηση πλακιδίων, μαρμά ρων, γυαλισμένων και μη 
γρανιτών, υαλοψηφίδων, όπου η αισθη τική απαιτεί  πο-
λύ λείο αρμό.
Διατίθεται σε 5 ανεξίτηλους χρωματισμούς ( ).
Κατατάσσεται στην κατηγορία CG2/WAr κατά ΕΝ 13888.

  301 ΛΕΥΚΟ 5kg (ΑΡ0120) 4 144 1,24 6,20 

  301 ΛΕΥΚΟ (Ε.Π.) 5kg (ΑΣ0120) 4 - 1,20 6,00 

 301 ΛΕΥΚΟ 5kg (ΑΡΜ0120) 4 - 1,26 6,30 

  302 ΓKΡI ΑΝΟΙΧΤΟ 5kg (ΑΡ0220) 4 144 1,18 5,90 

  302 ΓKΡI ΑΝΟΙΧΤΟ 5kg (ΑΣ0220) 4 - 1,14 5,70

 302 ΓKΡI ΑΝΟΙΧΤΟ 5kg (ΑPM0220) 4 - 1,24 6,20 

  302 ΓKΡI ΑΝΟΙΧΤΟ 20kg (ΑΡ02120)  - - 0,88 17,60

  303 ΓΚΡΙ ΣΚΟΥΡΟ 5kg (ΑΡ0320) 4 144 1,16 5,80

 303 ΓΚΡΙ ΣΚΟΥΡΟ 5kg (ΑΣ0320) 4 - 1,16 5,80

  304 ΜΑΥΡΟ 5kg (ΑΡ0420) 4 144 1,34 6,70

  305 ΜΠΛΕ 5kg (ΑΡ0520) 4 144 1,35 6,75

  306 ΠΡΑΣΙΝΟ  5kg (ΑΡ0620) 4 144 1,40 7,00

  307 ΜΠΕΖ 5kg (ΑΡ0720) 4 144 1,10 5,50

 307 ΜΠΕΖ 5kg (ΑΣ0720) 4 - 1,10 5,50

 307 ΜΠΕΖ (Ε.Π.) 5kg (ΑΡΜ0720) 4 - 1,20 6,00 

  308 ΚΑΦΕ ΑΝΟΙΧΤΟ 5kg (ΑΡ0820) 4 144 1,20 6,00 

  309 ΚΑΦΕ ΣΚΟΥΡΟ 5kg (ΑΡ0920) 4 144 1,16 5,80

  310 ΚΕΡΑΜΙΔΙ 5kg (ΑΡ1020) 4 144 1,16 5,80

  311 ΚΙΤΡΙΝΟ 5kg (ΑΡ1120) 4 144 1,16 5,80

  312 IVORY 5kg (ΑΡ1220) 4 144 1,12 5,60

  313 ΡΟΔΑΚΙΝΙ 5kg (ΑΡ1320) 4 144 1,16 5,80

  314 ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ (Ε.Π.) 5kg (ΑΡ1420) 4 144 5,80 29,00

  315 ΓKΡI ΑΡΖΑΝ 5kg (ΑΡ1520) 4 144 1,14 5,70 

  316 ΤΑΜΠΑΚΟ 5kg (ΑΡ1620) 4 144 1,18 5,90 

  317 ΣΟΚΟΛΑΤΙ 5kg (ΑΡ1720) 4 144 1,24 6,20 

  318 ΚΕΡΑΜΙΔΙ ΑΝΟΙΧΤΟ 5kg (ΑΡ1820) 4 144 1,18 5,90

  319 ΑΝΕΜΩΝΗ 5kg (ΑΡ1920) 4 144 1,08 5,40

  319 ΑΝΕΜΩΝΗ (Ε.Π.) 5kg (ΑΡΜ1920) 4 - 1,22 6,10 

  320 ΜΠΑΧΑΜΑ 5kg (ΑΡ2020) 4 144 1,08 5,40

  320 ΜΠΑΧΑΜΑ (Ε.Π.) 5kg (ΑΡΜ2020) 4 - 1,22 6,10 

  321 ΜΑΝΩΛΙΑ 5kg (ΑΡ2120) 4 144 1,10 5,50

  322 ΓΑΛΑΖΙΟ 5kg (ΑΡ2220) 4 144 1,10 5,50

  323 ΜΕΝΤΑ (Ε.Π.) 5kg (ΑΡ2320) 4 144 1,10 5,50

  324 ΒΙΟΛΕΤΙ 5kg (ΑΡ2420) 4 144 1,22 6,10

  325 TERRACOTTA 5kg (ΑΡ2520) 4 144 1,22 6,10

  326 ΩΧΡΑ 5kg (ΑΡ2620) 4 144 1,10 5,50

  327 ΡΟΖ (Ε.Π.) 5kg (ΑΡ2720) 4 144 1,10 5,50

  328 ΛΕΜΟΝΙ (Ε.Π.) 5kg (ΑΡ2820) 4 144 2,40 12,00

  329 ΚΟΚΚΙΝΟ (Ε.Π.) 5kg (ΑΡ2920) 4 144 5,20 26,00

  330 ΑΙΓΑΙΟ (Ε.Π.) 5kg (ΑΡ3020) 4 144 2,10 10,50

  331 ΦΟΥΞΙΑ (Ε.Π.) 5kg (ΑΡ3120) 4 144 2,60 13,00

  332 ΤΡΙΦΥΛΛΙ (Ε.Π.) 5kg (ΑΡ3220) 4 144 2,10 10,50

  333 ΑΝΘΡΑΚΙ 5kg (ΑΡ3320) 4 144 1,26 6,30

  334 ΑΜΜΟΣ 5kg (ΑΡ3420) 4 144 1,20 6,00

  335 ΚΑΡΑΜΕΛΑ 5kg (ΑΡ3520) 4 144 1,20 6,00

  336 ΚΑΣΤΑΝΟ 5kg (ΑΡ3620) 4 144 1,20 6,00

  337 ΠΕΡΓΑΜΗΝΗ 5kg (ΑΡ3720) 4 144 1,20 6,00

 338 ΚΡΟΝΟΣ 5kg (ΑΡ3820) 4 144 1,20 6,00

KAT ΓΟΡΙΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ: Α

ΠΡΟΪΟΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
(Κωδικός)

ΤΕΜ./
ΚΙΒ.

ΤΕΜ./
Ε. ΠΑΛ.

€/kg €/ΣΥΣΚ.

ΠΛΑΤΟΣ ΑΡΜΟΥ (mm)

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΛΑΚΙΔΙΟΥ (cm) 1 2 3

2  2  0,38 (ψηφίδα) 400 800 1200

10  10  0,60 160 320 480

15  15  0,70 125 250 375

20  20  0,70 90 180 270

30  30  1 80 160 240

ΠΛΑΤΟΣ ΑΡΜΟΥ (mm)

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΛΑΚΙΔΙΟΥ (cm) 5 8 12 15 20

30  30  1 500 800 1180 1480 1940

40  40  1 400 600 900 1110 1460

50  50  1 300 400 600 900 1180

ΠΛΑΤΟΣ ΑΡΜΟΥ (mm)

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΛΑΚΙΔΙΟΥ (cm) 2 5 8 10

2  2  0,38 (ψηφίδα) 1300 - - -

5  5  0,40 (ψηφίδα) 450 - - -

10  10  0,60 350 500 840 1350

20  30  0,90 200 300 530 850

30  30  1 190 280 470 750

40  40  1 140 210 350 560

50  50  1 110 170 280 450

60  120  1,10 80 110 200 310

Oι τιμές της κατανάλωσης αναφέρονται σε r/m2.

E.
.: 
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(**) Η τελική επιφάνεια των τσιμεντοειδών αρμόστοκων 
είναι υαλώδης, υδαταπωθητική, δεν συγκρατεί ρύπους και 
βακτήρια. 
Παρουσιά ζουν χρωματική σταθερότη τα και ομοιομορφία, 
καθαρίζονται και δουλεύονται εύκολα. Είναι ανθεκτικοί 
στην υγρασία και την τριβή. 
Εφαρμόζονται σε εσωτερι κούς και εξωτερικούς χώ-
ρους, σε τοίχους και δάπεδα. 
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1.3  Ακρυλικοί & εποξειδικοί αρμόστοκοι πλακιδίων, γρανιτών και μαρμάρων
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Ακρυλικοί & εποξειδικοί αρμόστοκοι πλακιδίων, γρανιτών και μαρμάρων

ΡΩ ΑΤΟΛΟΓΙΟ ΥΑΛΩΔΩΝ  
ΑΡ ΟΣΤΟΚΩΝ 38 ΑΠΟ ΡΩΣΕΩΝ

∆ιαθέσιµες

6 ΝΕΕΣ ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ

 Υπέρλεπτος 0-3mm  Λεπτόκοκκος 1-10mm  Χονδρόκοκκος 5-20mm

ΛΕΥΚΟ - Νο 301 ΜΠΕΖ - No 307 ΑΝΕΜΩΝΗ - No 319 ΜΠΑΧΑΜΑ - No 320

ΜΑΝΩΛΙΑ - No 321 ΡΟΔΑΚΙΝΙ - No 313 ΚΕΡΑΜΙΔΙ ΑΝΟΙΧΤΟ - No 318 ΚΕΡΑΜΙΔΙ - No 310 ΑΜΜΟΣ - No 334

ΚΑΦΕ ΑΝΟΙΧΤΟ - No 308 ΣΟΚΟΛΑΤΙ - No 317 TERRACOTTA - No 325 ΚΑΦΕ ΣΚΟΥΡΟ - No 309 ΑΝΘΡΑΚΙ - No 333

ΩΧΡΑ - No 326 ΚΙΤΡΙΝΟ - No 311 ΛΕΜΟΝΙ - No 328 ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ - No 314 ΚΑΡΑΜΕΛΑ - No 335

I ORY - No 312 ΤΑΜΠΑΚΟ - No 316 ΠΡΑΣΙΝΟ - No 306 ΤΡΙΦΥΛΛΙ - No 332 ΚΑΣΤΑΝΟ - No 336

ΓΚΡΙ ΑΡΖΑΝ - No 315 ΓΚΡΙ ΑΝΟΙΧΤΟ - No 302 ΓΚΡΙ ΣΚΟΥΡΟ - No 303 ΜΑΥΡΟ - No 304 ΚΡΟΝΟΣ - No 338

ΓΑΛΑΖΙΟ - No 322 ΜΕΝΤΑ - No 323 ΜΠΛΕ - No 305 ΑΙΓΑΙΟ - No 330 ΠΕΡΓΑΜΗΝΗ - No 337

ΡΟΖ - No 327 ΒΙΟΛΕΤΙ - No 324 ΦΟΥΞΙΑ - No 331 ΚΟΚΚΙΝΟ - No 329

Αποκλίσεις που υπάρχουν 
μεταξύ χρωματολογίου και 
τελικού αποτελέσματος, 
οφείλονται στην αδυναμία 
πιστότητας στην εκτύπωση.
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1. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ  ΑΡ ΑΡΩΝ

 ΜΕΝΤΑ 323
 1kg (ΝΤΠΟ32301) 12,60 12,60 

 5kg (ΝΤΠΟ32305) 10,50 52,50 

 ΤΑΜΠΑΚΟ 316
 1kg (ΝΤΠΟ31601) 12,60 12,60 

 5kg (ΝΤΠΟ31605) 10,50 52,50 

 ΓΑΛΑΖΙΟ 322
 1kg (ΝΤΠΟ32201) 12,60 12,60 

 5kg (ΝΤΠΟ32205) 10,50 52,50 

 ΣΟΚΟΛΑΤΙ 317
 1kg (ΝΤΠΟ31701) 13,00 13,00 

 5kg (ΝΤΠΟ31705) 11,00 55,00 

 ΡΟΔΑΚΙΝΙ 313
 1kg (ΝΤΠΟ31301) 12,60 12,60 

 5kg (ΝΤΠΟ31305) 10,50 52,50 

 ΡΟΖ 327
 1kg (ΝΤΠΟ32701) 13,00 13,00 

 5kg (ΝΤΠΟ32705) 11,00 55,00 

 ΚΕΡΑΜΙΔΙ 310
 1kg (ΝΤΠΟ31001) 12,60 12,60 

 5kg (ΝΤΠΟ31005) 10,50 52,50 

 ΚΑΦΕ ΑΝΟΙΧΤΟ 308
 1kg (ΝΤΠΟ30801) 12,60 12,60 

 5kg (ΝΤΠΟ30805) 10,50 52,50 

 ΚΑΦΕ ΣΚΟΥΡΟ 309
 1kg (ΝΤΠΟ30901) 12,60 12,60 

 5kg (ΝΤΠΟ30905) 10,50 52,50 

 TERRACOTTA 325
 1kg (ΝΤΠΟ32501) 12,60 12,60 

 5kg (ΝΤΠΟ32505) 10,50 52,50 

1.3  Ακρυλικοί & εποξειδικοί αρμόστοκοι πλακιδίων, γρανιτών και μαρμάρων

ΠΡΟΪΟΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

(Κωδικός)
ΤΕΜ./
ΚΙΒ.

€/kg €/ΣΥΣΚ.

ΑΠΟΧΡΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
(Κωδικός)

€/kg €/ΣΥΣΚ. ΑΠΟΧΡΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
(Κωδικός)

€/kg €/ΣΥΣΚ.

ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΟ DUROPOXY (ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ)

DUROPOXY
Εποξειδικός αρμόστοκος και κόλλα πλακιδίων 2 συστατικών
Αρμόστοκος και κόλλα πλακιδίων δύο συστατικών, χωρίς διαλύτες. Με βά ση εποξει-
δικές ρητίνες και επιλεγ μένα χαλαζιακά αδρανή, διατίθε ται σε 38 αποχρώσεις. Μη 
απορροφητικός, δεν ευνοεί την ανάπτυξη βακτηρίων, είναι ανθεκτικός σε αρκετούς 
οργανικούς διαλύτες, οξέα, αλκάλια, ισχυρά καθαριστικά, χλωριωμένο και θαλασσι-
νό νερό. Απαραίτητος σε χώρους όπου απαιτείται αυστηρή εφαρμογή και τήρηση των 
κανόνων υγιεινής. Παρέχει απόλυτη στεγανότητα, άρρηκτη συγκόλληση, δεν λεκιάζει 
και δεν κρεμάει  στις κάθετες επιφάνειες.
Είναι κατάλληλος για οριζόντιες και κάθετες επιφάνειες, σε εξωτερικούς και εσωτε-
ρικούς χώρους. Απαραίτητος για χρήση σε δημόσιους χώρους, βιομηχανίες τροφίμων 
και γαλακτοκομικών προϊόντων, φαρμακοβιομηχανίες και χημικά εργαστήρια, πισίνες, 
κολυμβητήρια κλπ. Ιδανικός και για την αποκατάσταση φθαρμένων και αποσαθρωμέ-
νων τσιμεντοειδών αρμόστοκων, ακόμη και σε μικρά πάχη εφαρμογής (*). 
Καθαρίζεται εύκολα με μαλακό και καθαρό σφουγγάρι, βρεγμένο μόνο με νερό.  
Κατατάσσεται ως κόλλα στην κατηγορία R2 κατά EN 12004 και ως στόκος στην κατη-
γορία RG κατά ΕΝ 13888.
Κατανάλωση: • Για συγκόλληση: περίπου 1,75kg/m2/mm. 
• Για αρμολόγηση: 0,2-3,0kg/m2, ανάλογα με το πλάτος, το βάθος του αρμού και τις 
διαστάσεις των πλακιδίων.

(*) Η χρήση της ΞΥΣΤΡΑΣ ΑΡΜΩΝ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ της DUROSTICK για την αφαίρεση των 
παλαιών, τσιμεντοειδούς βάσης αρμόστοκων, διευκολύνει τη διαδικασία της νέας αρ-
μολόγησης.

ΛΕΥΚΟ 
1kg

(A+B)
(ΝΤΠΟ01)

12 12,00 12,00 

ΛΕΥΚΟ 
5kg

(A+B)
(ΝΤΠΟ05)

- 9,70 48,50 

ΓΚΡΙ ΑΝΟΙΧΤΟ 
1kg

(A+B)
(ΝΤΠΟ30201)

12 12,60 12,60 

ΓΚΡΙ ΑΝΟΙΧΤΟ 
5kg

(A+B)
(ΝΤΠΟ30205)

- 10,00 50,00 

ΓΚΡΙ ΣΚΟΥΡΟ 
1kg

(A+B)
(ΝΤΠΟ30301)

12 12,60 12,60 

ΓΚΡΙ ΣΚΟΥΡΟ 
5kg

(A+B)
(ΝΤΠΟ30305)

- 10,00 50,00 

KAT ΓΟΡΙΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ: Β

ΛΕΥΚΟ 301 
(σε απόθεμα)

 1kg (ΝΤΠΟ01) 12,00 12,00 

 5kg (ΝΤΠΟ05) 9,70 48,50 

 ΓΚΡΙ ΑΡΖΑΝ 315
 1kg (ΝΤΠΟ31501) 12,60 12,60 

 5kg (ΝΤΠΟ31505) 10,50 52,50 

ΓΚΡΙ ΑΝΟΙΧΤΟ 302
(σε απόθεμα)

 1kg (ΝΤΠΟ30201) 12,60 12,60 

 5kg (ΝΤΠΟ30205) 10,00 50,00 

ΜΠΕΖ 307
 1kg (ΝΤΠΟ30701) 12,60 12,60 

 5kg (ΝΤΠΟ30705) 10,50 52,50 

 ΑΝΕΜΩΝΗ 319
 1kg (ΝΤΠΟ31901) 12,60 12,60 

 5kg (ΝΤΠΟ31905) 10,50 52,50 

 ΜΠΑΧΑΜΑ 320
 1kg (ΝΤΠΟ32001) 12,60 12,60 

 5kg (ΝΤΠΟ32005) 10,50 52,50 

 IVORY 312
 1kg (ΝΤΠΟ31201) 12,60 12,60 

 5kg (ΝΤΠΟ31205) 10,50 52,50 

ΓΚΡΙ ΣΚΟΥΡΟ 303
(σε απόθεμα)

 1kg (ΝΤΠΟ30301) 12,60 12,60 

 5kg (ΝΤΠΟ30305) 10,00 50,00 

 ΩΧΡΑ 326
 1kg (ΝΤΠΟ32601) 13,00 13,00 

 5kg (ΝΤΠΟ32605) 11,00 55,00 

 ΜΑΝΩΛΙΑ 321
 1kg (ΝΤΠΟ32101) 12,60 12,60 

 5kg (ΝΤΠΟ32105) 10,50 52,50 Τα
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ΑΙΓΑΙΟ 330
 1kg (ΝΤΠΟ33001) 12,60 12,60 

 5kg (ΝΤΠΟ33005) 10,70 53,50 

ΚΟΚΚΙΝΟ 329
 1kg (ΝΤΠΟ32901) 21,85 21,85

 5kg (ΝΤΠΟ32905) 17,69 88,45

ΛΕΜΟΝΙ 328
 1kg (ΝΤΠΟ32801) 15,00 15,00

 5kg (ΝΤΠΟ32805) 12,00 60,00

ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ 314
 1kg (ΝΤΠΟ31401) 21,85 21,85

 5kg (ΝΤΠΟ31405) 17,69 88,45

ΤΡΙΦΥΛΛΙ 332
 1kg (ΝΤΠΟ33201) 13,00 13,00 

 5kg (ΝΤΠΟ33205) 11,00 55,00 

ΦΟΥΞΙΑ 331
 1kg (ΝΤΠΟ33101) 21,85 21,85

 5kg (ΝΤΠΟ33105) 17,69 88,45

 ΚΕΡΑΜΙΔΙ ΑΝ. 318
 1kg (ΝΤΠΟ31801) 12,60 12,60 

 5kg (ΝΤΠΟ31805) 10,50 52,50 

 ΒΙΟΛΕΤΙ 324
 1kg (ΝΤΠΟ32401) 13,20 13,20 

 5kg (ΝΤΠΟ32405) 11,00 55,00 

 ΚΙΤΡΙΝΟ 311
 1kg (ΝΤΠΟ31101) 13,00 13,00 

 5kg (ΝΤΠΟ31105) 11,00 55,00 

ΜΑΥΡΟ 304
 1kg (ΝΤΠΟ30401) 12,60 12,60 

  5kg (ΝΤΠΟ30405) 10,50 52,50 

ΜΠΛΕ 305
 1kg (ΝΤΠΟ30501) 12,60 12,60 

 5kg (ΝΤΠΟ30505) 10,70 53,50 

ΠΡΑΣΙΝΟ 306
 1kg (ΝΤΠΟ30601) 12,60 12,60 

5kg (ΝΤΠΟ30605 10,70 53,50 

ΑΠΟΧΡΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
(Κωδικός)

€/kg €/ΣΥΣΚ. ΑΠΟΧΡΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
(Κωδικός)

€/kg €/ΣΥΣΚ.

ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΟ DUROPOXY (ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα προϊόντα που επισημαίνονται ως (ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ), διατίθενται εντός τριών (3) ημερών από τη λήψη της παραγγελίας. 
Αποκλίσεις που υπάρχουν μεταξύ χρωματολογίου και τελικού αποτελέσματος, οφείλονται στην αδυναμία πιστότητας στην εκτύπωση.

KAT ΓΟΡΙΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ: Β

Διαθέσιμες 6 ΝΕΕΣ ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ

 ΑΜΜΟΣ 334
 1kg (ΝΤΠΟ33401) 12,60 12,60 

 5kg (ΝΤΠΟ33405) 10,52 52,60 

 ΑΝΘΡΑΚΙ 333
 1kg (ΝΤΠΟ33301) 12,60 12,60 

 5kg (ΝΤΠΟ33305) 10,52 52,60 

ΚΑΡΑΜΕΛΑ 335
 1kg (ΝΤΠΟ33501) 12,60 12,60 

  5kg (ΝΤΠΟ33505) 10,52 52,60 

 ΚΑΣΤΑΝΟ 336
 1kg (ΝΤΠΟ33601) 12,60 12,60 

 5kg (ΝΤΠΟ33605) 10,52 52,60 

 ΚΡΟΝΟΣ 338
 1kg (ΝΤΠΟ33801) 12,60 12,60 

 5kg (ΝΤΠΟ33805) 10,52 52,60 

ΠΕΡΓΑΜΗΝΗ 337
 1kg (ΝΤΠΟ33701) 12,60 12,60 

  5kg (ΝΤΠΟ33705) 10,52 52,60 Τα
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...και για τις πισίνες η        DUROSTICK έχει ΛΥΣΕΙΣ! 

9

10

Ο∆ΗΓΟΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ (στήριξης), 
θερµοµονωτικών πλακών

11

ROMIX THERMOULTRA COLL THERMO

HYDROSTOP WATERTANK 
Τσιµεντοειδές στεγανωτικό

17

18

D-29 SPOT FREE 
Αδιαβροχοποιητικό, 
Ελαιοαπωθητικό

15

DS-252 FLEXDS-254 IRON 
 

16

22

21
ΟΥ∆ΕΤΕΡΗ ΣΙΛΙΚΟΝΗ 

Σφραγιστικό

1. ΖΩΝΗ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ, 2. ΘΕΡΜΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ, 3. ΣΚΥΡΟ∆ΕΤΗΜΕΝΟ ∆ΑΠΕ∆Ο, 4. ΕΞΟΜΑΛΥΝΣΗ ΚΑΘΕΤΩΝ ή ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΕΠΙ-
ΦΑΝΕΙΩΝ, 5. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΤΡΩΣΕΩΝ ΕΞΟΜΑΛΥΝΣΗΣ, 6. ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ∆ΕΞΑΜΕΝΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ, 7(α&β). ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ∆ΕΞΑΜΕΝΗΣ ΕΞΩ-
ΤΕΡΙΚΑ, 8. ΒΑΦΗ ∆ΕΞΑΜΕΝΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ (ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΠΕΝ∆ΥΣΗ-ΠΛΑΚΙ∆ΙΟ ΨΗΦΙ∆ΕΣ), 9. ΜΟΝΩΣΗ ∆ΕΞΑΜΕΝΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ (ΚΑΘΕ-
ΤΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ) ΠΡΟAIΡEΤΙΚΑ,10. ΜΟΝΩΣΗ ∆ΕΞΑΜΕΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ (ΚΑΘΕΤΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ), 11. ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΩΝ ΠΛΑΚΩΝ 
(ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ή ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ),12. ΣΤΗΡΙΞΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΩΝ ΠΛΑΚΩΝ,13. ΣΦΡΑΓΙΣΗ ΣΗΜΕΙΩΝ ∆ΙΑΚΟΠΗΣ (ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ, ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ, ΣΗΜΕΙΑ 
ΑΠΟΡΡΟΗΣ κ.ά.) 14. ΣΦΡΑΓΙΣΗ ΣΗΜΕΙΩΝ ∆ΙΑΚΟΠΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΜΕΤΡΟ (ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ, ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ κ.ά.), 15. ΕΠΕΝ∆ΥΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙ-
ΚΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΤΗΣ ΠΙΣΙΝΑΣ, 16. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΝ∆ΥΣΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΤΗΣ ΠΙΣΙΝΑΣ, 17. ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΤΗΣ 
ΠΙΣΙΝΑΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΛΑΚΙ∆ΙΩΝ ή ΠΑΤΗΤΗΣ  ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑΣ, 18. ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΠΛΑΚΙ∆ΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΤΗΣ ΠΙ-
ΣΙΝΑΣ, 19. ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΠΛΑΚΙ∆ΙΩΝ / ΨΗΦΙ∆ΑΣ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΗΣ ΠΙΣΙΝΑΣ, 20. ΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΠΛΑΚΙ∆ΙΩΝ / ΨΗΦΙ∆ΑΣ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΗΣ 
ΠΙΣΙΝΑΣ, ΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΠΛΑΚΙ∆ΙΩΝ / ΨΗΦΙ∆ΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΤΗΣ ΠΙΣΙΝΑΣ, 21. ΑΡΜΟΙ ∆ΙΑΣΤΟΛΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΤΗΣ ΠΙΣΙΝΑΣ,  
22. Α∆ΙΑΒΡΟΧΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΤΗΣ ΠΙΣΙΝΑΣ (ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΠΛΑΚΙ∆ΙΑ, ΜΑΡΜΑΡΟ, ΓΡΑΝΙΤΗΣ).
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Πατητές Τσιµεντοκονίες

Κόλλες θερµοµονωτικών πλακών
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DECOFIN 
POLYURETHANE  
Βερνίκι 2 συστατικώνΒερνίκι 2 συστατικών



...και για τις πισίνες η        DUROSTICK έχει ΛΥΣΕΙΣ! 

1

Χαλίκι

2

D-34,  
Ρευστοποιητής - 
στεγανωτικό µάζαςστεγανωτικό µάζας

5

3

Εποξειδικά χρώµατα

13

19
HYDROSTOP WATERTANK 

Τσιµεντοειδές στεγανωτικό

ή

ή

4

6

20

EPS 200 ή XPS R & FEPS 200 ή XPS R & FEPS 200 ή XPS R & F

ή

ή

GOLD
ELASTIC

EXTRA 
 POWER

Κόλλες πλακιδίων, γρανιτών, µαρµάρων

ήή

ή

ή

ή

ή

EXTRA

DUROPOXY 
Eποξειδικός 
αρµόστοκος

DUROEPOXY 
PRIMER

DUROEPOXY 
FLOOR PRIMER SF

8

Εποξειδικά αστάρια

DS-1090, Υαλόπλεγµα οπλισµού

DUROEPOXY

∆ιαθέτοντας περισσότερα από 350 προϊόντα, κατάλληλα για όλες τις οικοδοµικές εργασίες κατά τη φάση 

της κατασκευής αλλά και µετά από αυτή, σε όλη τη διάρκεια της ωφέλιµης ζωής ενός οικοδοµήµατος, 

η DUROSTICK συµµετέχει στην κατασκευή, τη συντήρηση και την επισκευή κάθε τύπου και µορφής 

πισίνων. Τα προϊόντα της DUROSTICK φέρουν όλες τις απαραίτητες πιστοποιήσεις που τα εντάσσουν 

στις προδιαγραφές ανάλογων έργων, στα οποία έχουν µε επιτυχία συµµετάσχει όλα τα προηγούµενα 

χρόνια. Επιλέγουµε επώνυµα. Επιλέγουµε προϊόντα και λύσεις DUROSTICK! Η εταιρεία παραµένει σε 

κάθε στιγµή µαζί σας, παρέχοντας ουσιαστική Τεχνική Υποστήριξη σε όλες τις φάσεις ενός έργου, από τη 

µελέτη έως και την αποπεράτωσή του, αλλά και µετά από αυτή.

6

DS-244 POWER  
MORTAR RESIN

DS-247DS-244 POWER 
MORTAR RESIN

ή

DS-244 POWER 

ή

DUROFIX

ή

Επισκευαστικά κονιάµατα

DUROEPOXY DUROEPOXY 
FLOOR SF

ή
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1. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ  ΑΡ ΑΡΩΝ

ΕΥΚΑΜΠΤΟΣ & ΕΛΑΙΟΑΠΩΘΗΤΙΚΟΣ
ΑΡΜΟΣΤΟΚΟΣ Πλακιδίων & Μαρμάρων 1-8mm
Το πρώτο εύκαμπτο πληρωτικό αρμών πλακιδίων. Υδαταπωθητικός και αντι-
παγετικός αρμόστοκος πλακιδίων σε μορφή σκόνης με ελαστικές ρητίνες 
νέας τεχνολογίας και ειδικά ill rs. Παρουσιάζει υψηλές μηχανικές αντοχές 
και δεν δημιουργεί ρηγματώσεις κάτω από τις πλέον αντίξοες συνθήκες πε-
ριβάλλοντος. Παρουσιάζει εξαιρετική αντοχή σε οξέα, αλκάλια, ισχυρά κα-
θαριστικά, καθώς και σε ορισμένους διαλύτες και στο χλωριωμένο νερό.
Έχει άριστη εργασιμότητα και δημιουργεί άρρηκτη πρόσφυση στις παρειές των αρ-
μών. Ανθεκτικός στο λέκιασμα από υδαρούς και  λιπαρούς λεκέδες όπως λεκέδες 
από νερό, καφέ, λάδι, κρασί κ.ά. καθώς και στη δημιουργία μούχλας, μυκήτων και 
βακτηρίων. Ιδανικός για βεράντες, ταράτσες, ενδοδαπέδια θέρμανση, γυψοσανί-
δες, τσιμεντοσανίδες. Κατατάσσεται στην κατηγορία CG2/WAr κατά EN 13888.
Κατανάλωση: Στον παρακάτω πίνακα αναφέρεται η κατανάλωση ενδεικτικά, 
ανάλογα με το πλάτος, το βάθος του αρμού και τις διαστάσεις των πλακιδίων.

ΛΕΥΚΟ
4kg (ΑΡΕΛ0104) 5 5,00 20,00 

ΓΚΡΙ ΣΚΟΥΡΟ
4kg (ΑΡΕΛ0304) 5 5,00 20,00 

ΓΚΡΙ ΑΝΟΙΧΤΟ
4kg (ΑΡΕΛ0204) 5 5,00 20,00 

ΓΚΡΙ ΑΡΖΑΝ (Ε.Π.) 
 4kg (ΑΡΕΛ1504) 5 5,00 20,00 

ΚΑΦΕ ΣΚΟΥΡΟ (Ε.Π.)
4kg (ΑΡΕΛ0904) 5 5,00 20,00 

ΚΑΦΕ ΑΝΟΙΧΤΟ (Ε.Π.)
4kg (ΑΡΕΛ0804) 5 5,00 20,00 

ΤΑΜΠΑΚΟ (Ε.Π.)
4kg (ΑΡΕΛ1604) 5 5,00 20,00 

ΜΠΕΖ (Ε.Π.)
4kg (ΑΡΕΛ0704) 5 5,00 20,00 

ΑΝΕΜΩΝΗ (Ε.Π.)
4kg (ΑΡΕΛ1904) 5 5,00 20,00 

ΜΠΑΧΑΜΑ (Ε.Π.)
4kg (ΑΡΕΛ2004) 5 5,00 20,00 

ΜΑΝΩΛΙΑ (Ε.Π.)
4kg (ΑΡΕΛ2104) 5 5,00 20,00 

IVORY (Ε.Π.)
4kg (ΑΡΕΛ1204) 5 5,00 20,00 

1.3  Ακρυλικοί & εποξειδικοί αρμόστοκοι πλακιδίων, γρανιτών και μαρμάρων

1.4  Υλικά τοποθέτησης - προστασίας & συντήρησης πλακιδίων και μαρμάρων

ΠΡΟΪΟΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
(Κωδικός)

ΤΕΜ./
ΚΙΒ.

€/kg €/ΣΥΣΚ.

KAT ΓΟΡΙΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ: Β

ΠΡΟΪΟΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

(Κωδικός)
ΤΕΜ./
ΚΙΒ.

€/lt,kg  €/ΣΥΣΚ.

Oι τιμές της κατανάλωσης αναφέρονται σε r/m2.

KAT ΓΟΡΙΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ: Α

DUROSTICK ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΓΑΛΑΚΤΩΜΑ
Βελτιωτικό πρόσμικτο για κόλλες πλακιδίων & αρμόστοκους
Ειδικό πρόσθετο βελτιωτικό γαλάκτωμα για κόλλες πλακιδίων και αρμόστοκους. Αυ ξάνει 
την πρόσφυση, τη συγκολλητική δύναμη, την ελαστικότητα, τη στεγανότητα, την αντο-
χή σε τριβές και τη διάρκεια ζωής τους. Απαραίτητο πρόσμικτο σε έντονα συστολοδια-
στελόμενα υποστρώματα, καθώς προσδίδει ελαστικότητα στις κόλλες και τους αρμό-
στοκους. Προτείνεται και ως αστάρι για απορροφητικά υποστρώματα και πορομπετόν,  
καθώς και για τη σταθεροποίηση εύθρυπτων τσιμεντοκονιών σε δάπεδα. 
Κατανάλωση: Αναλογία αραίωσης ακρυλικού γαλακτώματος με νερό από 1:1 έως 1:2, 
ανάλογα με την εφαρμογή.

1lt
(ΚΠΓΑ01)

15 3,85 3,85

5lt
(ΚΠΓΑ05)

- 3,36 16,80

20lt
(ΚΠΓΑ20)

- 2,99 59,80

ΠΛΑΤΟΣ ΑΡΜΟΥ (mm)

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΛΑΚΙΔΙΟΥ (cm) 2 5 8
2  2  0,38 (ψηφίδα) 1300 - -
5  5  0,40 (ψηφίδα) 450 - -

10  10  0,60 350 500 840
20  30  0,90 200 300 530

30  30  1 190 280 470
40  40  1 140 210 350
50  50  1 110 170 280

60  120  1,10 80 110 200

DUROSTICK ANTIFREEZE POWDER
Αντιπαγετικό πρόσθετο τσιμεντοκονιαμάτων
Επιταχυντής σκλήρυνσης σε μορφή πούδρας που προστίθεται σε τυποποιημένα ή παραδο-
σιακά τσιμεντοκονιάματα (κανονικού χρόνου ωρίμανσης), επιταχύνοντας την ανάπτυξη των  
μηχανικών αντοχών σε χαμηλές θερμοκρασίες. Η προσθήκη του επιταχύνει την ενεργοποί-
ηση του τσιμέντου που εμπεριέχεται στα τσιμεντοκονιάματα, βοηθά την γρήγορη  ενυδάτωσή 
του, μειώνει τον χρόνο πήξης και σκλήρυνσής του, αποτρέποντας την παγοπληξία κατά τη 
 διάρκεια της ωρίμανσής του, καθώς και τεχνικές αστοχίες λόγω θερμοκρασιακών μεταβολών. 
Χρώμα: λευκό. Κατανάλωση: •Προτείνεται ένα σακουλάκι 500gr να προστίθεται κατευθείαν 
στο νερό ανάμειξης για κάθε σακί 25kg τσιμεντοκονιάματος, όπως: κόλλες πλακιδίων, θερμο-
μονωτικών πλακών, σοβάδες βασικής στρώσης, επισκευαστικά κονιάματα κλπ. •Προτείνεται 
η προσθήκη 2kg (4 σακουλάκια) για κάθε 50kg τσιμέντου για την επιτάχυνση της πήξης μη 
τυποποιημένων τσιμεντοκονιαμάτων.

500gr
(ANΦΠ02)

12 - 2,40

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα προϊόντα που επισημαίνονται ως (ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ), διατίθενται εντός τριών (3) ημερών από τη λήψη της παραγγελίας.
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DUROSTICK ΟΞΙΝΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ
Για οικοδομικά κατάλοιπα

ξινο καθαριστικό οικοδομικών καταλοίπων, με πανίσχυρη δράση. Διαλύει και αφαι-
ρεί υπολείμματα αρμόστοκων, κόλλας πλακιδίων και τσιμέντων που δημιουργούνται 
κατά τη διαδικασία τοποθέτησής τους. Καθαρίζει σε βάθος λεκέδες από λάδια, καφέ, 
ποτά, ασβέστη, πλαστικά χρώματα, σκουριά κ.ά. Αφαιρεί, με ελάχιστο τρίψιμο, συσ-
σωρευμένους ρύπους που δημιουργούνται με την πάροδο του χρόνου στους αρμούς 
πλακιδίων, ‘ζωντανεύοντας’ την απόχρωσή τους. Συνιστάται η χρήση του 20 ημέρες 
μετά την ολοκλήρωση της αρμολόγησης. Ξεπλένεται με άφθονο νερό μετά τη χρήση.
Κατανάλωση: 1l /5-7m² επιφάνειας.

1lt
(ΚΑΠΛ01)

15 3,00 3,00
 

5lt
(ΚΑΠΛ05)

- 2,50 12,50 

20lt
(ΚΑΠΛ20)

- 2,20 44,00 

1.4  Υλικά τοποθέτησης - προστασίας & συντήρησης πλακιδίων και μαρμάρων

ΠΡΟΪΟΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

(Κωδικός)
ΤΕΜ./
ΚΙΒ.

€/lt €/ΣΥΣΚ.

KAT ΓΟΡΙΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ: Α

DUROSTICK D-16 HYDROSTOP
Αδιαβροχοποιητικό αρμών πλακιδίων
Διάφανο υγρό αδιαβροχοποίησης αρμών σιλοξανικής βάσης. Προστατεύει την επιφά-
νεια των αρμόστοκων (πλακιδίων, γρανιτών, υαλότουβλων κ. ά.) από την απορρόφηση 
υγρασίας και λεκέδων, με αποτέλεσμα τη διατήρηση των αντοχών και του χρώματός 
τους. Στεγανοποιεί τριχοειδείς ρωγμές σε αρμόστοκους που εμφανίζονται λόγω θερ-
μοκρασιακών μεταβολών ή απότομης αφυδάτωσης κατά την αρμολόγηση.
Σε εσωτερικούς χώρους (π.χ. μπάνιο, κουζίνα), εμποδίζει’ την απορρόφηση υγρασί-
ας και συνεπώς την εμφάνιση μούχλας, ενώ σε εξωτερικούς, αποτρέπει’ την αποκόλ-
ληση πλακιδίων που είναι πιθανό να προκληθεί λόγω παγετού.
Η υδαταπωθητικότητά του διατηρείται για 2 χρόνια  εξωτερικά και για 5 χρόνια εσωτερικά.
Χρώμα: διάφανο.
Κατανάλωση: 1l /25-50m² ανά στρώση, ανάλογα με τις διαστάσεις των πλακιδίων και 
το πλάτος του αρμού.

500ml
(ΝΤ1602)

15 - 5,90

1lt
(ΝΤ1601)

15 9,40 9,40

DUROSTICK ΞΥΣΤΡΑ ΑΡΜΩΝ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ
Ξύστρα αφαίρεσης αρμόστοκων πλακιδίων, εξαιρετικής αντοχής, με εργονομική πλα-
στική λαβή. Διαθέτει δύο σκληρές λάμες, με δυνατότητα αφαίρεσης της μίας για στενό-
τερους αρμούς. ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΕΙ  λεκιασμένους και αποχρωματισμένους αρμόστοκους 
(σύνηθες φαινόμενο, ιδιαίτερα στα δάπεδα): Αν οι αρμόστοκοι έχουν ‘χάσει’ το αρχι-
κό τους χρώμα, ξύνουμε επιφανειακά και καθαρίζουμε με βρεγμένο σφουγγάρι. Αφού 
στεγνώσουν, εφαρμόζουμε αδιαβροχοποιητικό αρμών πλακιδίων D-16 YDROSTOP.
ΑΠΟΚΑΘΙΣΤΑ ΑΡΜΟΥΣ: Αν οι αρμόστοκοι είναι φθαρμένοι και παρουσιάζουν σκασίματα 
ή θρυμματίζονται, τότε, αφαιρούμε τους παλαιούς τσιμεντοειδούς βάσης αρμόστοκους 
με την ξύστρα σε βάθος 2-3mm ή 3-5mm αν είναι κατεστραμμένοι. 
Επαναπροσδιορίζουμε την τελική απόχρωση, επιλέγοντας έναν από τους τρεις τσιμε-
ντοειδείς ΥΑΛΩΔΕΙΣ ΑΡΜΟΣΤΟΚΟΥΣ (0-3mm, 1-10mm, 5-20mm) ή τον ΕΥΚΑΜΠΤΟ & 
ΕΛΑΙΟΑΠΩΘΗΤΙΚΟ ΑΡΜΟΣΤΟΚΟ 1-8mm ή τον εποξειδικό DUROPOXY που καθαρίζεται 
εύκολα και γρήγορα μόνο με νερό.

ΒLISTER
(ΞΥΑΦΑ50)

6 - 4,30

DUROSTICK D-29 SPOT FREE
Αδιαβροχοποιητικό, ελαιοαπωθητικό
εμποτισμού πλακιδίων & γρανιτών 
Ειδικό αδιαβροχοποιητικό και ελαιοαπωθητικό σιλοξανικής βάσης. Έτοιμο προς χρή-
ση, σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Η μικρομοριακή δομή του, επιτρέπει την 
υψηλή διεισδυτικότητά του σε απορροφητικά μη σμαλτωμένα πλακίδια, γρανίτες ματ και 
γυαλιστερούς, φυσικό c  κ.ά.,  χωρίς να αλλάζει η απόχρωσή τους. Μετά την εφαρμο-
γή του δημιουργείται ένα αόρατο φιλμ προστασίας που δεν ξεφλουδίζει και δεν γλιστρά 
(καθιστά τις επιφάνειες αντιολισθητικές). Αποτρέπει’ την απορρόφηση λεκέδων από 
λάδι, κρασί, αναψυκτικό, καφέ,  μελάνι, ρύπους από κατοικίδια ζώα, καθώς και ατμοσφαι-
ρικούς ρύπους, λασποβροχή κ.ά.
Χρώμα: διάφανο.
Κατανάλωση: 100-150ml/m² ανά στρώση. 

1lt
(ΝΤ2901)

15 14,80 14,80 

4lt
(ΝΤ2904)

6 13,80 55,20 

Τα
 π

ρο
ϊό

ντ
α 

πο
υ 

επ
ισ

ημ
αί

νο
ντ

αι
 μ

ε 
 δ

ια
τίθ

εν
τα

ι μ
ε 

νέ
α 

τιμ
ή



28

1. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ  ΑΡ ΑΡΩΝ

KAT ΓΟΡΙΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ: Ε

1.4  Υλικά τοποθέτησης - προστασίας & συντήρησης πλακιδίων και μαρμάρων

ΠΡΟΪΟΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
(Κωδικός)

ΤΕΜ./
ΚΙΒ.

€/lt,kg €/ΣΥΣΚ.

WATERPROOF 400
Διάφανο βερνίκι αλειφατικής πολυουρίας 2 συστατικών
Υψηλών επιδόσεων, διάφανο πολυασπαρτικό βερνίκι αλειφατικής βάσης (ψυχρή πολυ-
ουρία) 2 συστατικών, γρήγορης ωρίμανσης, με αντοχή στην U  ακτινοβολία. 
Είναι ιδανικό για τη στεγάνωση και προ στασία εσωτερικών και εξωτερικών, επαγγελμα-
τικών και οικιακών χώρων, όπως εγκα ταστάσεις παραγωγής, δάπεδα γκαράζ, αποθή-
κες, μπαρ, εκθεσιακούς χώρους, κερκί δες γηπέδων, ταράτσες, βεράντες κλπ. καθώς 
και όπου είναι απαραίτητη η άμεση πα ράδοση του χώρου προς χρήση.
Εφαρμόζεται σε κεραμικά πλακίδια, πέτρες και επιφάνειες διακοσμημένες με υαλοψη-
φίδες ITRO YBRID. Προστατεύει τα διακοσμητικά χαλα ζιακά δάπεδα UARTZ DECO 
από την ηλιακή ακτινοβολία και τις καταπονήσεις, ιδιαίτερα στις εξωτερικές επιφάνειες. 
Εξαιρετικό για την προστασία τεχνοτροπιών που έχουν δημιουργηθεί μέσω του συστήμα-
τος τεχνοτροπίας 3D COLLECTION SYSTEM, σε δάπεδα ή τοίχους, ιδιαίτερα σε μικρές επι-
φάνειες (2-4m2). Πριν την εφαρμογή του σε γυαλιστερές επιφάνειες (πλακίδια, γρανίτες, 
εποξειδικές βαφές) συνιστάται η εφαρμογή του TILE PRIMER για την αύξηση της πρόσφυ-
σης, τη σταθεροποίηση και την προστασία από τυχόν αποκόλλησή του. Επιπλέον, η προ-
σθήκη του ANTISLIP ADDITI E POWDΕR, σε ποσοστό 2% κατά βάρος (για πλακί δια) και 4% 
(για πέτρες), προσδίδει αντιολισθηρή επιφάνεια στα δάπεδα, ακόμη και όταν βρέχονται. 
Κατατάσσεται ως προστατευτικό επιφανειών σκυροδέματος κατά EN 1504-2.
Χρώμα: διάφανο.
Κατανάλωση: 250-350gr/m² ανά στρώση, ανάλογα με την απορροφητικότητα της 
επιφάνειας.

GLOSS
750gr 
(Α+Β) 

(381gr + 369gr)
(ΝΤΓΑΠ40075)

6 - 26,25 

GLOSS
5kg 

(Α+Β) 
(2,54kg + 2,46kg)
(ΝΤΓΑΠ40005)

- 28,00 140,00 
Τα

 π
ρο

ϊό
ντ

α 
πο

υ 
επ

ισ
ημ

αί
νο

ντ
αι

 μ
ε 

 δ
ια

τίθ
εν

τα
ι μ

ε 
νέ

α 
τιμ

ή

DUROSTICK TILE PRIMER*
Αστάρι πρόσφυσης για κεραμικά  
γυαλιστερά πλακίδια 
Έτοιμο προς χρήση, διαφανές, υψηλών επιδόσεων ενισχυτικό πρόσφυσης, ενός συ-
στατικού. Ιδανικό ως υπόστρωμα, για την αύξηση της πρόσφυσης, τη σταθεροποίηση 
και την προστασία από τυχόν αποκόλληση, του βερνικιού πολυουρίας 2 συστατικών 
WATERPROO  400, αλλά και άλλων βερνικιών, όταν αυτά πρόκειται να εφαρμοστούν 
σε υαλώδεις επιφάνειες. Χρησιμοποιείται ως ενισχυτικό πρόσφυσης και ενεργοποι-
ητής επιφάνειας σε υαλωμένα πλακίδια, γυαλιστερούς γρανίτες και εποξειδικές βα-
φές. Κατάλληλο για εφαρμογή σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, διακρίνεται 
για την υψηλή απόδοση και την ευκολία και ταχύτητα εφαρμογής του.
Κατατάσσεται ως προστατευτικό επιφανειών σκυροδέματος (c) κατά EN 1504-2  
(αρχή 1/IP/προστασία έναντι διεισδύσεων).  Χρώμα: διάφανο.
Κατανάλωση: Περίπου 60-80ml/m2, ανάλογα με την απορροφητικότητα του υποστρώματος. 

1lt 
(ΤΙΠΡ01)

15 15,00 15,00

3,5lt 
(ΤΙΠΡ35)

6 13,00 45,50

ANTISLIP ADDITIVE POWDER
Αντιολισθητικά σφαιρίδια για βερνίκια προστασίας δαπέδων
Υψηλών επιδόσεων αντιολισθητικό υλικό. Προστίθεται σε κάθε τύπο βερνικιού δαπέ-
δου, ενός ή δύο συστατικών, νερού ή διαλύτου. Απαραίτητο ως πρόσθετο βερνικιών 
όταν αυτά εφαρμόζονται σε βατές, βρεχόμενες επιφάνειες, σε εσωτερικούς και εξω-
τερικούς χώρους. Με την προσθήκη του, διασφαλίζεται σταθερότητα στο περπάτημα και 
μειώνεται στο ελάχιστο η πιθανότητα ατυχημάτων. 
Χρησιμοποιείται σε δάπεδα, σκαλοπάτια, διαδρόμους, ράμπες, περιμετρικά πισίνας 
(επιχείλια), σε επενδύσεις με πλακίδια, πατητές τσιμεντοκονίες, πλάκες Καρύστου, 
Πηλιορεί τικες και όπου αλλού κρίνεται απαραίτητη η εφαρμογή βερνικιού προστασίας. 
Προ τείνεται και για χρήση σε χώρους στάθμευσης (γκαράζ), πλυντήρια αυτοκινήτων κλπ. 
Χρώμα: ημιδιάφανο.
Κατανάλωση: 2% έως 4% κατά βάρος, ανάλογα με την αδρότητα που θέλουμε να προσ-
δώσουμε στο βερνίκι.

150gr 
(ΑΝΣΛΑΠ150)

12 - 7,90

Υψηλών επιδόσεων αντιολισθητικό υλικό. Προστίθεται σε κάθε τύπο βερνικιού δαπέ-

Χρησιμοποιείται σε δάπεδα, σκαλοπάτια, διαδρόμους, ράμπες, περιμετρικά πισίνας 

Χρώμα: 

*Διατίθεται μόνο για επαγγελματική χρήση.
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KAT ΓΟΡΙΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ: Α

1.4  Υλικά τοποθέτησης - προστασίας & συντήρησης πλακιδίων και μαρμάρων

ΠΡΟΪΟΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

(Κωδικός)

ΤΕΜ./ 
Ε.ΠΑΛ./

ΚΙΒ. 
€/kg,lt   €/ΣΥΣΚ.

DUROSTICK D-23 
Κόλλα μαρμάρων & γρανιτών
Τσιμεντοειδής, λευκή, πολυμερική, αντιπαγετική κόλλα. Έχει ισχυρή πρόσφυση και 
υψηλή αρχική και τελική συγκολλητική δύναμη. Δεν λεκιάζει τα λευκά και ανοιχτόχρω-
μα μάρμαρα. Είναι κατάλληλη για επιστρώσεις μαρμάρων και γρανιτών σε τοίχους, 
δάπεδα, σκάλες, σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.
Είναι ιδανική για επενδύσεις σκαπιτσαριστών μαρμάρων και πετρών σε καλύψεις όψεων. 
Παρέχει άριστη συγκόλληση σε κανονικές και ακανόνιστες πλάκες δαπέδων που υπό-
κεινται σε ιδιαίτερη καταπόνηση. Εάν αναμειχθεί με ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΓΑΛΑΚΤΩΜΑ ή D-20 της 
DUROSTICK στο νερό ανάμειξης σε αναλογία D-20:νερό 1:2 ή DUROMAX σε αναλογία 
1:5, αυξάνει την ελαστικότητά της και γίνεται κατάλληλη και για ορθομαρμάρωση ύψους 
3m και πάχους 1-3cm, αποφεύγοντας έτσι τα τζινέτια (μεταλλική στερέωση). 
Eπιπλέον, κατάλληλη και για συγκόλληση μαρμάρων και πλακών σε συστολοδιαστελόμενα 
υποστρώματα σε εξωτερικούς χώρους, αλλά και σε ενδοδαπέδια θέρμανση. 
Κατατάσσεται στην κατηγορία C2T κατά ΕΝ 12004. Χρώμα: λευκό.
Κατανάλωση: 4-7kg/m², ανάλογα με το μέγεθος του δοντιού της σπάτουλας, την ομα-
λότητα της επιφάνειας και τις διαστάσεις των μαρμάρων και των πλακών.

25kg
(NT2325)  

παλ.1.500kg
60 0,52 13,00

BIOCLEAN 
Βιοδιασπώμενο καθαριστικό γυαλισμένων μαρμάρων
Βιοδιασπώμενο καθαριστικό, χωρίς αμμωνία, φω σφορικά άλατα και πετρελαϊκά πα-
ράγωγα, βάσει της νομοθεσίας ΕΚ 648/2004 που διέπει τα απορρυπα ντικά όσον 
αφορά τη βιοδιασπασιμό τητά τους.  καθαριστική του δράση δεν επηρεάζει επιφάνειες 
πλακιδίων, γρανιτών, μωσαϊκών, γυαλισμένων μαρμάρων και των αρμών τους, ακόμη και 
όταν χρησιμοποιείται σε καθημερινή βάση. Δεν καταστρέφει ευαίσθητες επιφάνειες, 
όπως lis l , φυσικό c , ασβεστολιθικές πέτρες κλπ. Αφαιρεί με ένα ψέκασμα, δρώ-
ντας εντός λίγων λεπτών, κρασί, αναψυκτικά τύπου c la, αίμα, μαρκαδόρο και ρύπους 
κατοικιδίων. Αφαιρεί το κιτρίνισμα’ σε παλαιά μάρμαρα και γρανίτες. Απομακρύνει 
συσσωρευμένους ατμοσφαιρικούς ρύπους από όψεις κτιρίων επενδυμένων με μάρμαρα 
και διακοσμητικά φυσικά ή τεχνητά τούβλα. 
Απαραίτητο σε κατοικίες, κοινόχρηστους και επαγγελματικούς χώρους, εστιατόρια, 
ξενοδοχεία, νοσοκομεία, κοινόχρηστες τουαλέτες κ.ά. 
Κατανάλωση: 1l /12-14m2 επιφάνειας.

750ml
(ΚΑAP01)

12 - 4,30

5lt
(ΚΑAP05)

- 4,00 20,00

20lt
(ΚΑAP20)

(ΕΙΔΙΚΗ 
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ)

- 3,375 67,50

ID: 96.4.005
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NANO PROOF ΜΑRMO DS-275
Yδαταπωθητικό & ελαιοαπωθητικό μαρμάρων και γρανιτών
Υδαταπωθητικό και ελαιοαπωθητικό προϊόν νανοτεχνολογίας, κατάλληλο για την προ-
στασία μαρμάρων, γρανιτών και άλλων υλικών με εξαιρετικά μικρή απορροφητικότητα. 

οσμο, υδα τικής βάσης, κατάλληλο για εφαρμογή σε τοίχους και δάπεδα, σε εσωτε-
ρικούς ή και εξωτερικούς χώρους. 
Το NANO PROO  MARMO DS-275, δεν δημιουργεί επιφανειακό φιλμ, δεν  ξεφλουδίζει 
και δεν κιτρινίζει. Ανθεκτικό στην υπεριώδη ηλιακή ακτινοβολία, τις απότομες  
θερμοκρασιακές μεταβολές, τη διαρκή υγρασία και τον παγετό, θωρακίζει τις επιφά-
νειες και ‘αποτρέπει’ τον αποχρωματισμό τους.
Χρώμα: λευκό (γίνεται διάφανο όταν στεγνώσει).
Κατανάλωση: 1l /12-18m², ανάλογα με την απορροφητικότητα της επιφάνειας.

750ml
(ΝΤΝM01)

15 - 12,90

3,5lt
(ΝΤΝM35)

6 13,20 46,20

18lt
(ΝΤΝM18)

- 12,00 216,00

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα προϊόντα που επισημαίνονται ως (ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ), διατίθενται εντός τριών (3) ημερών από τη λήψη της παραγγελίας. 
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DUROSTICK D-25
Αυτογυάλιστη παρκετίνη μαρμάρων, ματ γρανιτών & cotto
Αυτογυάλιστο υγρό, με βάση το κερί και ειδικά πολυμερή. Προσφέρει εξαιρετική λάμψη 
και προστασία σε παλιά ή νέα μάρμαρα, ματ γρανίτες και c , αναδεικνύο ντας την αι-
σθητική τους. Δημιουργεί μία διάφανη μεμβράνη προστασίας, είναι αντιολισθητικό, αντι-
στατικό και έχει ευχάριστο άρωμα. Συνιστάται ιδιαίτερα σε παλιά μάρμαρα και μωσαϊκά, 
διότι επαναφέρει τη χαμένη τους λάμψη. Είναι κατάλληλο για εσωτερικούς και εξωτερι-
κούς χώρους, καθώς επίσης και για προσόψεις κτιρίων, μνημεία, αγάλματα κ.ά.
Χρώμα: λευκό (γίνεται διάφανο όταν στεγνώσει).
Κατανάλωση: 1l /8-12m², ανάλογα με την επιφάνεια.

1lt
(ΝΤ2501)

15 5,90 5,90

5lt
(ΝΤ2505)

- 5,00 25,00

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα προϊόντα που επισημαίνονται ως (ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ), διατίθενται εντός τριών (3) ημερών από τη λήψη της παραγγελίας.

DUROSTICK D-22
Αδιαβροχοποιητικό, ελαιοαπωθητικό  
μαρμάρων & γρανιτών
Αδιαβροχοποιητικό και ελαιοαπωθητικό διάφανο ματ υγρό, σιλοξανικής βάσης, με 
υψηλή διεισδυτική ικανότητα (micr  c n l g ). Μετά την εφαρμογή του δημιουργεί-
ται ένα αόρατο φιλμ προστασίας που δεν ξεφλουδίζει, δεν κιτρινίζει και δεν γλιστρά.
‘Αποτρέπει’ την απορρόφηση λεκέδων από λάδι, κρασί, αναψυκτικό, μελάνι, σκου-
ριές, ρύπους κατοικιδίων ζώων, ατμοσφαιρικούς ρύπους κ.ά.
Εφαρμόζεται σε επενδύσεις από μάρμαρο και γρανίτες, σε κά θετες (όψεις κτιρίων) 
ή οριζόντιες, εσωτερικές ή εξωτερικές επιφάνειες και ‘εμποδίζει  για τουλάχιστον  
4 χρόνια την απορρόφηση των ατμοσφαιρικών ρύπων, με αποτέλεσμα τον  ευκολότερο 
καθαρισμό τους. Είναι απα ραίτητο σε πάγκους κουζίνας και μπάνιου, σκαλοπάτια, 
 βό τσαλα κάθε μεγέθους και χρώματος.
Προστατεύει τις επιφάνειες από την απορρόφηση λεκέδων σε γυαλισμένα ή αγυάλιστα 
μάρμαρα, σε βεράντες ή εσωτερικούς χώρους, μετά το πότισμα φυτών σε γλάστρες.
Προστατεύει μνημεία, αγάλματα κ.ά.
Χρώμα: διάφανο.
Κατανάλωση: 100-150ml/m² ανά στρώση.

1lt
(ΝΤ2201)

15 15,60 15,60

2,5lt
(ΝΤ2225)

6 14,40 36,00

ΠΡΟΪΟΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
(Κωδικός)

ΤΕΜ./
ΚΙΒ.

€/lt €/ΣΥΣΚ.

1.4  Υλικά τοποθέτησης - προστασίας & συντήρησης πλακιδίων και μαρμάρων

DUROSTICK D-21
Καθαριστικό αγυάλιστων μαρμάρων
Ισχυρότατο, όξινο καθαριστικό αγυάλιστων μαρμάρων και μωσαϊκών (*).
Δρα άμεσα και αποτελεσματικά, με ελάχιστο τρίψιμο.
Απομακρύνει λεκέδες που προέρχονται από το πότισμα γλαστρών σε βεράντες, σε 
εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους που είναι επενδυμένοι με λευκά ή χρωματιστά 
μάρμαρα. Καθαρίζει ρύπους από κατοικίδια ζώα, καυσαέρια, σκουριές από κάγκελα, 
λεκέδες από καπνιά, λάδια, λίπη, κρασί, καφέ, μελάνι, αναψυκτικά κ.ά.
Απαιτείται δοκιμαστική χρήση πριν την εφαρμογή του σε χρωματιστά μάρμαρα.
Ξεπλένεται με άφθονο νερό μετά τη χρήση.
Κατανάλωση: 1l /5-6m2 επιφάνειας.

(*) Σε γυαλισμένα μάρμαρα συνιστάται η εφαρμογή του Βιοδιασπώμενου καθαρι-
στικού γυαλισμένων μαρμάρων της σειράς BIOCLEAN.

1lt
(ΝΤ2101)

15 4,20 4,20

5lt
(ΝΤ2105)

- 3,20 16,00

20lt
(ΝΤ2120)

(ΕΙΔΙΚΗ 
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ)

- 2,85 57,00
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2. ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΑ  ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΑ

DUROWOOD DS POLYMER
Ελαστομερές σφραγιστικό & συγκολλητικό για ξύλινες επιφάνειες
Ελαστικό σφραγιστικό και συγκολλητικό νέας τεχνολογίας, άοσμο, χωρίς διαλύτες. Διατίθεται σε 10 επιλεγμένες αποχρώ-
σεις ξύλου που δεν μεταβάλλονται με την πάροδο του χρόνου. Προσφύεται σε κάθε τύπο ξύλου χωρίς αστάρι, προσφέ-
ροντας άρρηκτη και ελαστική σφράγιση που δεν επηρεάζεται από την υγρασία. Είναι κατάλληλο για στοκάρισμα ξύλινων 
σοβατεπί και παρκέτων στα σημεία συμβολής τους. Σφραγίζει ρωγμές μεταξύ των αρμών των ξύλινων παρκέτων, καθώς 
και τους αρμούς που προκύπτουν κατά την τοποθέτησή τους με ανόμοια υλικά, όπως μάρμαρα, κεραμικά πλακίδια κλπ.
Ιδανικό για την τοποθέτηση ξύλινων αρμοκάλυπτρων περιμετρικά πορτών, παραθύρων και οροφών, αποφεύγοντας το κάρφωμα.
Κατανάλωση: Ενδεικτικά μία φύσιγγα 340gr καλύπτει 8,6 τρέχοντα μέτρα αρμού διαστάσεων 6 6mm.

Αποκλίσεις που υπάρχουν μεταξύ χρωματολογίου και τελικού αποτελέσματος, οφείλονται στην αδυναμία πιστότητας στην εκτύπωση.

2.1  Σφραγιστικά υλικά σιλικόνης - πολυουρεθάνης & ακρυλικής βάσης

ΠΡΟΪΟΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

(Κωδικός)
ΤΕΜ./ 
ΚΙΒ.

€/ΣΥΣΚ.

DUROSTICK ΣΙΛΙΚΟΝΗ
Aνθεκτική στη μούχλα
Σιλικόνη μεγάλης ελαστικότητας, με ισχυρή πρόσφυση σε μη πορώδεις επιφάνειες. 
Αντιστέκεται στους μύκητες, στις αντίξοες καιρικές συνθήκες και στην U  ακτινοβο-
λία, ενώ είναι ανθεκτική και σε απορρυπαντικά, οξέα και αλμυρό νερό.
Σταθεροποιείται γρήγορα αντιδρώντας με την υγρασία, παρουσιάζει εξαιρετική  
συγκολλητική δύναμη και μακροχρόνια αντοχή ακόμη και σε αρμούς έντονης κινητικό-
τητας, χωρίς να ‘σκάει’ ή να ξεφλουδίζει. 
Χρησιμοποιείται χωρίς αστάρι σε υλικά όπως πορσελάνη, γυαλί, κεραμικά,  εμαγιέ, 
πολυεστέρα, ανοξείδωτα ή ανοδιωμένα αλουμίνια, βερνικωμένα ξύλα, για τη 
 σφράγιση αρμών πλάτους 3-40mm, σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.
Κατανάλωση: Ενδεικτικά μία φύσιγγα 280ml καλύπτει 8 τρέχοντα μέτρα αρμού 
διαστάσεων 6 6mm. 

ΔΙΑΦΑΝΗ 80ml
(ΣΙ2280)

25 1,90 

ΔΙΑΦΑΝΗ 280ml 
(ΣΙ2030)

25 3,60

ΛΕΥΚΗ 80ml
(ΣΙ2281)

25 1,90 

ΛΕΥΚΗ 280ml
(ΣΙΛE30)

12 3,60

ΜΑΥΡΗ 280ml
(ΣΙΜΑ30)

12 3,60

ΚΑΦΕ 280ml
(ΣΙΚΑ30)

12 3,60

ΓΚΡΙ 280ml
(ΣΙΓΚ30)

12 3,60

KAT ΓΟΡΙΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ: Α

SILVER GRAY 340gr (ΓΟΠΟ01) 6 3,20 

ΚΕΛΕΜΠΕΚΙ 340gr (ΓΟΠΟ02) 6 3,20 

OREGON 340gr (ΓΟΠΟ03) 6 3,20 

ΟΞΙΑ 340gr (ΓΟΠΟ04) 6 3,20 

ΔΡΥΣ 340gr (ΓΟΠΟ05) 6 3,20 

ΚΕΡΑΣΙΑ 340gr (ΓΟΠΟ06) 6 3,20 

ΚΑΡΥΔΙΑ ΑΝΟΙΧΤΗ 340gr (ΓΟΠΟ07) 6 3,20 

ΜΑΟΝΙ ΑΝΟΙΧΤΟ 340gr (ΓΟΠΟ08) 6 3,20 

ΜΑΟΝΙ ΣΚΟΥΡΟ 340gr (ΓΟΠΟ09) 6 3,20 

WENGE 340gr (ΓΟΠΟ10) 6 3,20 

ΑΠΟΧΡΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
(Κωδικός)

ΤΕΜ./
ΚΙΒ.

€/ΣΥΣΚ. ΑΠΟΧΡΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
(Κωδικός)

ΤΕΜ./
ΚΙΒ.

€/ΣΥΣΚ.

ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΟ DUROWOOD DS POLYMER 10 ΑΠΟΧΡΩΣΕΩΝ ΞΥΛΟΥ

ΠΡΟΪΟΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

DUROSTICK ΟΥΔΕΤΕΡΗ ΣΙΛΙΚΟΝΗ
Σιλικόνη για μόνιμη εμβάπτιση σε νερό
Σιλικόνη ουδέτερης ωρίμανσης για σφραγίσεις που υπόκεινται σε μόνιμη 
εμβάπτιση σε νερό. Έχει υψηλή πρόσφυση στα περισσότερα υλικά (όμοια και ανόμοια), χω-
ρίς αστάρι και άριστη αντοχή στη γήρανση. Είναι ιδανική για σφράγιση αρμών σε πισίνες στο 
εσωτερικό τους και περιμετρικά, καθώς και στα σχαράκια και τα σποτάκια που τοποθετού-
νται σε αυτές. Συνιστάται για στερέωση επαργυρωμένων καθρεπτών, καθώς και για ενυ-
δρεία. Κατάλληλη για σφράγιση στην εξωτερική πλευρά των κουφωμάτων (αλουμινίου ή 
P C) ανάμεσα στο προφίλ και τη μαρμαροποδιά ή τον τοίχο. Διάφανη, δεν επιδέχεται βαφή.
Κατανάλωση: Ενδεικτικά μία φύσιγγα 280ml καλύπτει 8 τρέχοντα μέτρα αρμού δια-
στάσεων 6 6mm.

ΔΙΑΦΑΝΗ 280ml
(ΣΙΟΥ28)

12 6,00
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DUROSTICK DS POLYMER
Ελαστομερές σφραγιστικό & συγκολλητικό πολλαπλών χρήσεων
Ελαστικό σφραγιστικό και συγκολλητικό υλικό νέας τεχνολογίας. οσμο, χωρίς διαλύτες, σε 32 επιλεγμένες αποχρώσεις.
Διαθέτει υψηλή συγκολλητική δύναμη και ελαστικότητα, αντοχή στην U  ακτινοβολία, την υγρασία, το όξινο και αλκα-
λικό περιβάλλον. Δεν κιτρινίζει, παραμένει ελαστικό σε βάθος χρόνου και προσφύεται σε πορώδεις επιφάνειες χω-
ρίς αστάρι. Ιδανικό για στεγανοποίηση αρμών σε έπιπλα κουζίνας και αλουμινοκατασκευές (σφράγιση περιμετρικά σε 
κουφώματα από σίδερο, αλουμίνιο και ξύλο), καθώς και για αρμολόγηση της συμβολής σοβατεπί με πλακάκι δαπέδου.  
Κατάλληλο για σφράγιση αρμών σε τοίχους από γυψοσανίδα, τσιμεντοσανίδα, σοβά, πολυκαρμπονικά φύλλα, αλλά και για 
τη δημιουργία εκθετηρίων με πάνελ από νοβοπάν. Εξαιρετική, ασφαλής συγκόλληση καθρεπτών σε μπάνια.
Κατανάλωση: Ενδεικτικά μία φύσιγγα 340gr καλύπτει 8,6 τρέχοντα μέτρα αρμού διαστάσεων 6 6mm.

Αποκλίσεις που υπάρχουν μεταξύ χρωματολογίου και τελικού αποτελέσματος, οφείλονται στην αδυναμία πιστότητας στην εκτύπωση.

2.1  Σφραγιστικά υλικά σιλικόνης - πολυουρεθάνης & ακρυλικής βάσης

KAT ΓΟΡΙΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ: Α

ΛΕΥΚΟ 340gr (ΝΤΣΠ01) 6 3,20 

ΜΠΕΖ 340gr (ΝΤΣΠ02) 6 3,20 

ΑΝΕΜΩΝH 340gr (ΝΤΣΠ03) 6 3,20 

ΜΠΑΧΑΜΑ 340gr (ΝΤΣΠ04) 6 3,20 

ΜΑΝΩΛΙΑ 340gr (ΝΤΣΠ05) 6 3,20 

ΡΟΔΑΚΙΝΙ 340gr (ΝΤΣΠ06) 6 3,20 

ΚΕΡΑΜIΔΙ ΑΝΟΙΧΤΟ 340gr (ΝΤΣΠ07) 6 3,20 

ΚΕΡΑΜΙΔΙ 340gr (ΝΤΣΠ08) 6 3,20 

ΚΑΦΕ ΑΝΟΙΧΤΟ 340gr (ΝΤΣΠ09) 6 3,20 

ΣΟΚΟΛΑΤΙ 340gr (ΝΤΣΠ10) 6 3,20 

TERRACOTTA 340gr (ΝΤΣΠ11) 6 3,20 

ΚΑΦΕ ΣΚΟΥΡΟ 340gr (ΝΤΣΠ12) 6 3,20 

ΩΧΡΑ 340gr (ΝΤΣΠ13) 6 3,20 

ΚΙΤΡΙΝΟ 
(ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ)

340gr (ΝΤΣΠ14) 6 3,20 

ΛΕΜΟΝΙ
(ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ)

340gr (ΝΤΣΠ15) 6 3,50 

ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ
(ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ)

340gr (ΝΤΣΠ16) 6 3,50 

IVORY 340gr (ΝΤΣΠ17) 6 3,20 

ΤΑΜΠΑΚΟ 340gr (ΝΤΣΠ18) 6 3,20 

ΠΡΑΣΙΝΟ 
(ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ)

340gr (ΝΤΣΠ19) 6 3,20 

ΤΡΙΦΥΛΛΙ 
(ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ)

340gr (ΝΤΣΠ20) 6 3,20 

ΓΚΡΙ ΑΡΖΑΝ 340gr (ΝΤΣΠ21) 6 3,20 

ΓΚΡΙ ΑΝΟΙΧΤΟ 340gr (ΝΤΣΠ22) 6 3,20 

ΓΚΡΙ ΣΚΟΥΡΟ 340gr (ΝΤΣΠ23) 6 3,20 

ΜΑΥΡΟ 340gr (ΝΤΣΠ24) 6 3,20 

ΓΑΛΑΖΙΟ 
(ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ)

340gr (ΝΤΣΠ25) 6 3,20 

ΜΕΝΤΑ
(ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ)

340gr (ΝΤΣΠ26) 6 3,20 

ΜΠΛΕ
(ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ)

340gr (ΝΤΣΠ27) 6 3,20 

ΑΙΓΑΙΟ
(ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ)

340gr (ΝΤΣΠ28) 6 3,20 

ΡΟΖ
(ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ)

340gr (ΝΤΣΠ29) 6 3,20 

ΒΙΟΛΕΤΙ
(ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ)

340gr (ΝΤΣΠ30) 6 3,20 

ΦΟΥΞΙΑ
(ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ)

340gr (ΝΤΣΠ31) 6 3,50 

ΚΟΚΚΙΝΟ
(ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ)

340gr (ΝΤΣΠ32) 6 3,50 

ΑΠΟΧΡΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
(Κωδικός)

ΤΕΜ./
ΚΙΒ.

€/ΣΥΣΚ. ΑΠΟΧΡΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
(Κωδικός)

ΤΕΜ./
ΚΙΒ.

€/ΣΥΣΚ.

ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΟ DS POLYMER 32 ΑΠΟΧΡΩΣΕΩΝ (ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΣ ΤΩΝ ΑΡΜΟΣΤΟΚΩΝ DUROSTICK)  

ΠΡΟΪΟΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα προϊόντα που επισημαίνονται ως (ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ), διατίθενται εντός τριών (3) ημερών από τη λήψη της παραγγελίας.
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2. ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΑ  ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΑ

2.1  Σφραγιστικά υλικά σιλικόνης - πολυουρεθάνης & ακρυλικής βάσης

ΠΡΟΪΟΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

(Κωδικός)
ΤΕΜ./ 
ΚΙΒ.

€/ΣΥΣΚ.

KAT ΓΟΡΙΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ: Α

DUROFLEX-PU MARINE ADHESIVE
Πολυουρεθανική συγκολλητική μαστίχη
Πολυουρεθανικό, ελαστικό συγκολλητικό υψηλών μηχανικών αντοχών, ανθεκτικό στο 
θαλασσινό νερό, τα όξινα ή αλκαλικά καθαριστικά, καθώς και τα πετρελαιοειδή. Πα-
ρουσιάζει υψηλή αντίσταση στην κρούση και αντοχή στις θερμοκρασιακές μεταβολές. 
Ωριμάζει από την ατμοσφαιρική υγρασία και έχει μεγάλη διάρκεια ζωής. 
Είναι κατάλληλο για τη συγκόλληση ξύλινων επενδύσεων από TEAK ή IROCO επάνω 
σε GEL COAT σκαφών, χωρίς αστάρι. Επιπλέον, δημιουργεί άρρηκτη και ελαστική συ-
γκόλληση σε πλήθος όμοιων και ανόμοιων υλικών, στη ναυπηγική, σε διάφορες οικο-
δομικές εφαρμογές, καθώς και σε κατασκευές c n ain rs, μεταλλικών αρμών αυτο-
κινήτου κλπ.
Χρώμα: γκρι.
Κατανάλωση: Ανάλογα με το πάχος που απαιτείται για τη συγκόλληση και τη μέθοδο 
εφαρμογής. Για εφαρμογή με οδοντωτή σπάτουλα ενδεικτικά αναφέρεται ότι για πά-
χος 2mm η κατανάλωση ανέρχεται στα 600ml/m2 και για πάχος 4mm η κατανάλωση 
ανέρχεται στα 1200ml/m2.

300ml
ΦΥΣΙΓΓΑ

(ΝΤΦΛΜΑ30)
12 6,00 

600ml
ΣΑΛΑΜΙ

(ΝΤΦΛΜΑ60)
15 8,50 

DUROSIL FIRE
Πυράντοχη σιλικόνη υψηλής  
θερμοκρασιακής αντοχής έως +300 C
Σιλικόνη για ελαστικές σφραγίσεις και συγκολλήσεις που υπόκεινται σε μεγάλη θερ-
μική καταπόνηση. Είναι ανθεκτική έναντι πολλών χημικών ουσιών και έχει άριστη πρό-
σφυση σε λαμαρίνα, σίδερο και ανοξείδωτα μέταλλα. Αντέχει σε λάδια, γράσο, βαλ-
βολίνες, νερό, αντιψυκτικό υγρό. Ιδανική για φλάντζες μηχανών (αυτοκινήτων, μοτο-
σικλετών, σκαφών κ.ά.), αντλιών, για καπάκια βαλβίδων, για σωλήνες εξάτμισης, για 
φθαρμένες κυψέλες ψυγείων αυτοκινήτων που παρουσιάζουν διαρροές κ.ά. 
Αποτρέπει το ‘κάπνισμα’ σε σημεία συναρμογής μπουριών με ξυλόσομπες.
Χρώμα: κόκκινο.
Κατανάλωση: Ενδεικτικά μία φύσιγγα 310ml καλύπτει 8 τρέχοντα μέτρα αρμού 
διαστάσεων 6 6mm.

80ml
BLISTER
(ΝΤΣΦ80)

12 3,90

310ml
ΦΥΣΙΓΓΑ
(ΝΤΣΦ31)

12 7,20

MS-POLYMER MARINE
Ελαστικό σφραγιστικό ξύλινων καταστρωμάτων 
για ναυπηγικές εργασίες
Ελαστικό, μαύρο σφραγιστικό και συγκολλητικό, με εξαιρετική αντοχή σε θαλασ-
σινό νερό και U  ακτινοβολία. Η τεχνολογία του MS υβριδικού πολυμερούς τρο-
ποποιημένου σιλανίου καλύπτει τις ανάγκες μεγάλου εύρους σφραγίσεων και 
 στεγανοποιήσεων. Παρέχει υψηλές μηχανικές αντοχές και ισχυρή πρόσφυση,  χωρίς 
να επηρεάζεται από την έκθεση στον ήλιο ή τα άλατα. Αντέχει σε θερμοκρασιακές με-
ταβολές από -40°C έως +120°C. Δεν χρειάζεται αστάρωμα σε σταθερές  επιφάνειες, 
ενώ είναι θιξοτροπικό, χωρίς να ‘κρεμάει’. Λειαίνεται και δεν ξεβάφει. Μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί σε σφραγίσεις αρμών ξύλινων καταστρωμάτων γιοτ, πλοίων.
Συνιστάται και για σφραγίσεις αρμών ξύλινων δαπέδων σε οικίες σε εσωτερικούς και 
εξωτερικούς χώρους και ιδιαίτερα σε πισίνες, σάουνες, κέντρα άθλησης κ.ά.
Χρώμα: μαύρο.
Κατανάλωση: Ενδεικτικά μία φύσιγγα 300ml καλύπτει 8,6 τρέχοντα μέτρα αρμού 
διαστάσεων 6 6mm.

300ml
ΦΥΣΙΓΓΑ

(ΣΜΠΟΜΑ30)
12 10,40

 

600ml
ΣΑΛΑΜΙ

(ΣΜΠΟΜΑ60)
15 18,40
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2.1  Σφραγιστικά υλικά σιλικόνης - πολυουρεθάνης & ακρυλικής βάσης

ΠΡΟΪΟΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

(Κωδικός)
ΤΕΜ./ 
ΚΙΒ.

€/ΣΥΣΚ.

DUROSTICK FIREPROOF 
Πυράντοχο σφραγιστικό έως +1.200 C
Πυράντοχο σφραγιστικό και συγκολλητικό αρμών. Δεν ρηγματώνει από τις ακραίες 
θερμοκρασιακές μεταβολές και προσφύεται άρρηκτα σε πορώδεις και μη  επιφάνειες 
από πυρίμαχους πλίνθους, φυσικές πέτρες, μπετόν, μαντέμι, σίδερο, ορείχαλκο, 
 χαλκό κ.ά. Δουλεύεται εύκολα σε οριζόντιους ή κάθετους αρμούς, χωρίς να ‘κρεμάει’. 
Είναι ιδανικό για τη σφράγιση, χωρίς αστάρωμα, αποκολλημένων και αποσαθρωμένων 
αρμών σε τζάκια, φούρνους, μπάρμπεκιου, καμινάδες, σωληνώσεις ατμού, βιομηχανι-
κούς κλιβάνους, καθώς και σε ξυλόσομπες. Δεν περιέχει αμίαντο.
Χρώμα: μαύρο.
Κατανάλωση: Αρμοί: • 5 5mm 12m/φύσιγγα •10 10mm 4m/φύσιγγα.

280ml
(ΝΤΦΙΠ28)

12 4,60

DUROFLEX-PU
Ελαστομερές πολυουρεθανικό σφραγιστικό (μαστίχη) υψηλής πρόσφυσης
Ελαστική μαστίχη αρμών, ενός συστατικού, πολυουρεθανικής βάσης. Είναι ανθεκτική 
στην U  ακτινοβολία, τον παγετό και τις μηχανικές καταπονήσεις. Δεν λαδώνει, δεν 
επηρεάζεται από το γλυκό ή το θαλασσινό νερό, βάφεται και είναι αποτελεσματική για 
σφραγίσεις αρμών πλάτους 6-30mm και βάθους 3-15mm.
Απαραίτητο για ελαστικές σφραγίσεις υψηλών αντοχών, σε εφαρμογές όπως είναι 
αρμοί διαστολής σε ταράτσες, αρμοί περιμετρικά σε κουφώματα από αλουμίνιο, ξύλο, 
P C και μέταλλο, σφραγίσεις στη συμβολή κάθετων με οριζόντιες επιφάνειες, αλλά 
και για σφραγίσεις αρμών που δημιουργούνται στα σημεία στήριξης μεταλλικών ή ξύλινων 
κάγκελων με μάρμαρα ή πλακίδια σε ταράτσες, μπαλκόνια, τοιχία κ.ά.
Ιδανικό για σφραγίσεις ακόμη και ανόμοιων υλικών όπως πέτρα με σοβά ή μπετόν,  
πολυεστέρα, ανοξείδωτα κλπ. 
Σε πορώδεις επιφάνειες, διασφαλίστε άριστη πρόσφυση με τη χρήση του ασταριού 
PRIMER-PU.
Κατανάλωση: Ενδεικτικά μία φύσιγγα 310ml καλύπτει 8,6 τρέχοντα μέτρα αρμού 
διαστάσεων 6 6mm.

 ΛΕΥΚΟ 310ml
ΦΥΣΙΓΓΑ

(NTΦΛΕ31)
12 5,90

ΛΕΥΚΟ 600ml
ΣΑΛΑΜΙ 

(NTΦΛΕ60)
15 8,00

ΓΚΡΙ 310ml
ΦΥΣΙΓΓΑ

(NTΦΛΓ31)
12 5,90

ΓΚΡΙ 600ml
ΣΑΛΑΜΙ 

(NTΦΛΓ60)
15 8,00

KAT ΓΟΡΙΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ: Α

DUROSTICK ΑΚΡΥΛΙΚΟΣ ΣΤΟΚΟΣ
Σιλικονούχος βαφόμενος
Σφραγιστικό λευκού χρώματος, ακρυλικής βάσης, χωρίς διαλύτες, με υψηλή  
ελαστικότητα.  
Είναι κατάλληλος για τη σφράγιση αρμών περιμετρικά σε κουφώματα από αλουμίνιο, ξύλο 
και βαμμένο σίδερο. Είναι απαραίτητος στους ελαιοχρωματιστές για την πλήρωση αρμών, 
αφού καλύπτει τριχοειδείς ρωγμές σε τοίχους, μετά το αστάρωμα και πριν από τη βαφή 
με πλαστικά ή ακρυλικά χρώματα. Συνιστάται και για την κάλυψη επι φανειακών ρωγμών 
0,5-1mm με τη βοήθεια μεταλλικής σπάτουλας, σε ταράτσες που πρόκειται να στεγα-
νοποιηθούν με ελαστομερή υλικά (Νο39, TEC NOPROO  ή DS-220 της DUROSTICK).  
Διακρίνεται για την υψηλή του πρόσφυση και τη διατήρηση της ελαστικότητάς του.
Η βαφή του εξωτερικά θα πρέπει να γίνεται με ελαστομερή ακρυλικά χρώματα, π.χ. 
D-80 YDROSTOP ELASTIC, T ERMOELASTIC COLOUR, για αποφυγή ρηγματώσεων 
στην επιφάνεια του χρώματος.
Χρώμα: λευκό.
Κατανάλωση: Ενδεικτικά μία φύσιγγα 280ml καλύπτει 8 τρέχοντα μέτρα αρμού 
διαστάσεων 6 6mm.

280ml
(ΣΙ2430)

25 1,90
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2. ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΑ  ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΑ

2.1  Σφραγιστικά υλικά σιλικόνης - πολυουρεθάνης & ακρυλικής βάσης

KAT ΓΟΡΙΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ: Α

ΠΡΟΪΟΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

(Κωδικός)
ΤΕΜ./
ΚΙΒ.

€/ΣΥΣΚ.

DUROSTICK D-2
Αφρός πολυουρεθάνης

Αφρός πολυουρεθάνης ενός συστατικού, υψηλής συγκολλητικής, θερμομονωτικής 
και ηχομονωτικής ικανότητας.
Διακρίνεται για την υψηλή του πρό σφυση σε όλα τα οικοδομικά υλικά, τα οποία στηρί-
ζει χωρίς να συρρικνώ νεται μετά τη σκλήρυνσή του. 
Στερεώνει κουφώματα και κάσες πορτών και παραθύρων, εσωτερικούς τοίχους με 
οροφές και δάπεδα, πάνελ, καθώς και κουτιά διακλάδωσης. 
Είναι απαραίτητος σε υδραυλικές και ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις.
Βάφεται με υδατοδιαλυτά χρώματα. 
Χρώμα: πράσινο ανοιχτό. 
Κατανάλωση: Tα 750ml δίνουν 40l  ελεύθερου αφρού.

300ml
(NT0230) 12 4,00

750ml
(NT0275) 12 6,20

DUROSTICK PRIMER-PU
Αστάρι πολυουρεθανικού σφραγιστικού
Αστάρι υψηλής διεισδυτικής ικανότητας, κατάλληλο για την αύξηση της πρόσφυσης 
κάθε τύπου πολυουρε θανικού σφραγιστικού που πρόκειται να εφαρμοστεί σε πορώ-
δεις επιφά νειες όπως σκυρόδεμα, σοβά, τούβλα, κεραμί δια, τσιμεντοσανίδες, πορο-
μπετόν κ.ά. Είναι απαραίτητο στους αρμούς δι αστολής ταρατσών, στις κάσες πορτών 
και παραθύρων, κα θώς και στη συμβολή οριζόντιων και κάθετων επιφανειών. 
Διασφαλίζει μακροχρόνια, άρρηκτη και πλήρη συγκόλληση.  
Χρώμα: υποκίτρινο.
Κατανάλωση: 15-20ml/τρέχον μέτρο, ανάλογα με το πλάτος και το βάθος του αρμού.

250ml
(ΠΡΠΥ04)

12 4,80

500ml
(ΠΡΠΥ02)

12 5,90

2.2  Εργαλεία

ΠΡΟΪΟΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
(Κωδικός)

ΤΕΜ./ 
ΚΙΒ.

€/ΣΥΣΚ.

DUROSTICK ΕΙΔΙΚΗ ΚΕΝΗ ΦΥΣΙΓΓΑ
Για την προώθηση σφραγιστικών & στεγανωτικών υλικών
Κενή φύσιγγα, για την προώθηση οποιουδήποτε πυκνόρρευστου υλικού, με την παράλλη-
λη χρήση του ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΙΣΤΟΛΙΟΥ ΦΥΣΙΓΓΑΣ βαρέως τύπου της DUROSTICK.
Βοηθά στην πλήρωση αρμών με εποξειδικά συστήματα όπως ο DUROPOXY ή με τσι-
μεντοειδή σφραγιστικά όπως το SUPER LEX POWDER, καθώς και στην προώθηση 
υλικών σε μορφή πολτού. Έχει το πλεονέκτημα της ισόπαχης εκροής του υλικού και 
της επαναχρησιμοποίησής της, αφού καθαριστεί έγκαιρα με νερό μετά την ολοκλή-
ρωση της εφαρμογής.

310ml
(ΝΤΦΥ31) 48 0,77

DUROSTICK ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΛΙ ΦΥΣΙΓΓΑΣ
Βαρέως τύπου
Πιστόλι προώθησης φύσιγγας, εξαιρετικής αντοχής στην εκτεταμένη χρήση, με 
βαρέως τύπου σκανδάλη με επαναφορά.
Είναι ιδανικό για την προώθηση πολυουρεθανικών σφραγιστικών και συγκολλητικών 
υλικών, καθώς και ακρυλικών στόκων και σιλικόνης. Είναι απαραίτητο, λόγω της εξαι-
ρετικής αντοχής του, να συνδυαστεί με την ΕΙΔΙΚΗ ΚΕΝΗ ΦΥΣΙΓΓΑ της DUROSTICK 
για την προώθηση χονδρόκοκκων αρμόστοκων DUROSTICK σε δεκάδες εφαρμογές, 
όπως: αρμολόγηση απορροφητικών διακοσμητικών τούβλων, ρουστίκ πλακιδίων και 
c , σκαπιτσαριστών μαρμάρων κ.ά.
Διασφαλίζει καθημερινή εργασία χωρίς διακοπή και προβλήματα.

1 τεμάχιο
(ΠΣΚΟ01) 12 12,00
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DS POLYMER & DUROWOOD
Όλες οι ΣΦΡΑΓΙΣΕΙΣ

µε ΕΝΑ προϊόν!



DS POLYMER & DUROWOOD
Όλες οι ΣΦΡΑΓΙΣΕΙΣ

µε ΕΝΑ προϊόν!
•  Άριστη Σφράγιση

•  Πανίσχυρη Συγκόλληση

•  Εξαιρετική Αντοχή

•  Ελαστικό

•  Αδιάβροχο

•  Χωρίς Αστάρι

•  Χωρίς ∆ιαλύτες

•  Χωρίς Κόπο
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Χωρίς Κόπο

DS POLYMER & DUROWOOD
Stand πάγκου µε πραγµατικά δείγµατα

42
ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ

ΣΦΡΑΓΙΣΕΙΣ
προϊόν!
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2. ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΑ  ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΑ

2.2  Εργαλεία

ΠΡΟΪΟΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

(Κωδικός)
ΤΕΜ./ 
ΚΙΒ.

€/ΣΥΣΚ.

DUROSEAL 600
Πολυχρηστικό πιστόλι προώθησης
Επαγγελματικό πιστόλι προώθησης υλικών, από ανθεκτικό αλουμίνιο. Διαθέτει σκανδάλη βαρέως τύπου με 
επαναφορά και μηχανική υποβοήθηση.
Δέχεται σφραγιστικά σε φύσιγγα ή ‘σαλάμι’. Είναι κατάλληλο για την προώθηση πολυουρεθανικών σφραγιστι-
κών, ακρυλικών στόκων, τροποποιημένων αρμόστοκων με την προσθήκη γαλακτώματος, καθώς και της πο-
λυχρηστικής πάστας B BLOCK. Επίσης, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αρμολόγηση  διακοσμητικών τού-
βλων, πετρών, c , καθώς και για την προώθηση ενέσιμης εποξειδικής ρητίνης D-33 της DUROSTICK σε 
ρηγματωμένες κολόνες σκυροδέματος. 
Περιλαμβάνονται στη συσκευασία του ακροφύσια, για διάφορες εφαρμογές.

1 τεμάχιο
(ΠΣΑΣΑΚ02) 12 22,00

ΡΟΛΟ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΩΝ 22cm 
Ιδιαίτερα ανθεκτικό ρολό επιχρισμάτων 22cm με νάιλον ίνες 18mm και εργονομική 
λαβή. Ταιριάζει σε όλα τα προεκτεινόμενα κοντάρια, καθαρίζεται εύκολα με νερό και 
επαναχρησιμοποιείται.
Διασφαλίζει ομοιογενές πάχος στρώσης και έως 3 φορές ταχύτερη (30m2/ώρα) και 
ευκολότερη εφαρμογή, χωρίς πιτσιλίσματα.
Ιδανικό για:
•  Στόκους σπάτουλας (STUCO IX, STUCO IX ELASTIC PUTTY)
•  Στόκους σπατουλαρίσματος (STUCO IX-P)
•  Τσιμεντοειδή στεγανωτικά ( YDROSTOP ROO , YDROSTOP 2 ΣΥΣΤΑΤΙ-

ΚΩΝ, WATERPROO  MORTAR, D-1, D-1 LEX, YDROSTOP LOOR, YDROSTOP 
WATERTANK)

•  Παστώδεις πατητές (DS-258 DECO MICRO LEX)
•  Παχύρρευστες κόλλες (D-88, D-89, DUROLIN 300).

1 τεμάχιο
(ΡΟΛΟ220) - 16,50

KAT ΓΟΡΙΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ: Α

NANO PROOF CERAMIC DS-270
Yδαταπωθητικό σοβά, μπετόν, πήλινων και πέτρινων επιφανειών 
Προϊόν νανομοριακής τεχνολογίας, υδατικής βάσης, κατάλληλο για την αδιαβροχοποί-
ηση κάθετων και οριζόντιων επιφανειών, σε εξωτερικούς και εσωτερικούς χώρους. 
Συνιστάται για εφαρμογή σε πορώδη υποστρώματα όπως είναι τα κεραμίδια, απορρο-
φητικά πλακίδια τύπου c , μπετόν, σοβάς, γυψοσανίδες, φυσικά πετρώματα, καθώς 
και πήλινα και κεραμικά υλικά και αντικείμενα.

οσμο, προσφύεται βαθιά στους πόρους των επιφανειών και τους προσδίδει υδρο-
φοβικές ιδιότητες, χωρίς να εμποδίζει τη διαπνοή τους. Τις προστατεύει από την 
 εμφάνιση τριχοειδών μικρορωγμών, δεν ευνοεί την ανάπτυξη μυκήτων και μούχλας, 
καθώς και τη δημιουργία αλάτων. 
Χρώμα: λευκό (γίνεται διάφανο όταν στεγνώσει).
Κατανάλωση: 1l /8-11m², ανάλογα με την απορροφητικότητα της επιφάνειας.

750ml
(ΝΤΝΑ01)

15 - 5,50

3,5lt
(ΝΤΝΑ35)

6 6,00 21,00

18lt
(ΝΤΝΑ18)

- 4,90 88,20

ΠΡΟΪΟΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
(Κωδικός)

ΤΕΜ./
ΚΙΒ.

€/lt €/ΣΥΣΚ.

2.3  Αδιαβροχοποιητικά νανοτεχνολογίας

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Επαγγελματικό πιστόλι προώθησης υλικών, από ανθεκτικό αλουμίνιο. Διαθέτει σκανδάλη βαρέως τύπου με 

‘σαλάμι’. Είναι κατάλληλο για την προώθηση πολυουρεθανικών σφραγιστι

Διασφαλίζει ομοιογενές πάχος στρώσης και έως 3 φορές ταχύτερη (30m
ευκολότερη εφαρμογή, χωρίς πιτσιλίσματα.
Ιδανικό για:
• Στόκους σπάτουλας (STUCO IX, STUCO IX ELASTIC PUTTY)
• Στόκους σπατουλαρίσματος (STUCO IX-P)
• Τσιμεντοειδή στεγανωτικά ( YDROSTOP ROO , YDROSTOP 2 ΣΥΣΤΑΤΙ

Τα
 π

ρο
ϊό

ντ
α 

πο
υ 

επ
ισ

ημ
αί

νο
ντ

αι
 μ

ε 
 δ

ια
τίθ

εν
τα

ι μ
ε 

νέ
α 

τιμ
ή



39

ΣΦ
ΡΑ

ΓΙ
ΣΤ

ΙΚ
Α 

&
 Σ

ΤΕ
ΓΑ

Ν
Ω

ΤΙ
ΚΑ

 

ΠΡΟΪΟΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

(Κωδικός)
ΤΕΜ./
ΚΙΒ.

€/lt €/ΣΥΣΚ.

2.3  Αδιαβροχοποιητικά νανοτεχνολογίας

KAT ΓΟΡΙΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ: Α

NANO PROOF ΜΑRMO DS-275
Yδαταπωθητικό & ελαιοαπωθητικό μαρμάρων και γρανιτών
Υδαταπωθητικό και ελαιοαπωθητικό προϊόν νανοτεχνολογίας, κατάλληλο για την 
 προστασία μαρμάρων, γρανιτών και άλλων υλικών με εξαιρετικά μικρή  απορροφητικότητα. 

οσμο, υδα τικής βάσης, κατάλληλο για εφαρμογή σε τοίχους και δάπεδα, σε εσωτερικούς 
ή και εξωτερικούς χώρους. 
Το NANO PROO  MARMO DS-275, δεν δημιουργεί επιφανειακό φιλμ, δεν ξεφλουδίζει 
και δεν κιτρινίζει. Ανθεκτικό στην υπεριώδη ηλιακή ακτινοβολία, τις απότομες θερ-
μοκρασιακές μεταβολές, τη διαρκή υγρασία και τον παγετό, θωρακίζει τις επιφάνειες 
και ‘αποτρέπει’ τον αποχρωματισμό τους.
Χρώμα: λευκό (γίνεται διάφανο όταν στεγνώσει).
Κατανάλωση: 1l /12-18m², ανάλογα με την απορροφητικότητα της επιφάνειας.

750ml
(ΝΤΝM01)

15 - 12,90

3,5lt
(ΝΤΝM35)

6 13,20 46,20

18lt
(ΝΤΝM18)

- 12,00 216,00

NANO PROOF FABRIC DS-300
Αδιαβροχοποιητικό & ελαιοαπωθητικό  
υγρό εμποτισμού για υφάσματα
Αδιαβροχοποιητικό και ελαιοαπωθητικό υγρό εμποτισμού υδατικής βάσης και υψηλής 
διεισδυτικής ικανότητας με βάση τη Νανοτεχνολογία. Δημιουργεί μία λεπτή, αόρατη 
ασπίδα προστασίας, μεγάλης αντοχής και διάρκειας. Απωθεί την υγρασία, χωρίς να 
αλλοιώνει την όψη και την υφή του υφάσματος. Διευκολύνει τον καθαρισμό με τη χρή-
ση μόνο νερού, ‘αποτρέποντας’ τη φθορά από τη χρήση καθαριστικών.
Αδιαβροχοποιεί τα περισσότερα συνθετικά και βαμβακε ρά πανιά πυκνής πλέξης,  εμπο-
δίζοντας παράλληλα την απορρόφηση λιπαρών και άλλων λεκέδων από λάδι, κρασί, καφέ, 
ποτά κλπ.  Με το NANO PROO  ABRIC DS-300 προστατεύουμε εύκολα υφάσματα με πυ-
κνή πλέξη, χαλιά, μοκέτες, κουρτίνες, καναπέδες, καθώς και ταπετσαρίες αυτοκινήτων από 
ύφα σμα. Επίσης, τεντόπανα, καραβόπα να, αθλητικά υποδήματα, τσά ντες και γενικά κάθε 
αντικεί μενο, το οποίο χρησιμοποιεί ύφασμα στη δομή και σύνθεσή του. 
Χρώμα: λευκό (γίνεται διάφανο όταν στεγνώσει).
Κατανάλωση: Ανάλογα με τη φύση της επιφάνειας και την απορροφητικότητά της.

500ml
(ΝΤΝΦ02)

15 - 14,00

3,5lt
(ΝΤΝΦ35)

(ΕΙΔΙΚΗ 
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ)

6 20,80 72,80

18lt
(ΝΤΝΦ18)

(ΕΙΔΙΚΗ 
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ)

- 19,50 351,00

DUROSTICK GLASSHIELD
Προστατευτικό γυάλινων επιφανειών
Διάφανο εναιώρημα νανοτεχνολογίας, κατάλληλο για την προστασία γυάλινων επιφα-
νειών. Μετά την εφαρμογή του δημιουργείται ένα αόρατο φιλμ προστασίας που ‘περιο-
ρίζει’ την επικόλληση ατμοσφαιρικών ρύπων και σκόνης στους πόρους των επιφανειών, 
με αποτέλεσμα τον ευκολότερο καθαρισμό τους, με τη χρήση μόνο νερού, χωρίς τρίψι-
μο, χωρίς χημικά προϊόντα καθαρισμού. Ανθεκτικό στην υπεριώδη ηλιακή ακτινοβολία, 
τη διαρκή υγρασία και τον παγετό.
Κατάλληλο για: • λα τα τζάμια αυτοκινήτων (παρμπρίζ, πίσω τζάμια, πλευρικά πα-
ράθυρα, καθρέφτες), φορτηγών, σκαφών, ελικοπτέρων. Βελτιώνει την ορατότητα και 
διευκολύνει τον καθαρισμό εντόμων, ρύπων και πάγου. Μειώνει τη χρήση υαλοκαθα-
ριστήρων και του υγρού πλύσης του παρμπρίζ. • Φωτοβολταϊκά στοιχεία, συλλέκτες 
ηλιακού θερμοσίφωνα: Η εφαρμογή του αυξάνει την απόδοση των στοιχείων. Η γυάλι-
νη επιφάνεια των συλλεκτών παραμένει καθαρή, χωρίς στίγματα από άλατα και σκό-
νες που περιορίζουν την απόδοσή τους. • Τζαμαρίες, βιτρίνες, γυάλινες προσόψεις, 
γυάλινα στέγαστρα, εξώστες, αίθρια, αλλά και για οικιακή χρήση, σε παράθυρα, μπαλ-
κονόπορτες και ντουζιέρες. Η εφαρμογή του ‘περιορίζει’ την επικάθιση ρύπων, αλά-
των και στιγμάτων. Το αποτέλεσμα της προστασίας τους είναι η μείωση της συχνότη-
τας και του κόστους καθαρισμού, αλλά και η βελτίωση της εξωτερικής τους εικόνας. 
Ιδανικό για εφαρμογή σε παραθαλάσσιες περιοχές και ‘σκληρά’ νερά, αλλά και για δύ-
σκολα προσβάσιμες επιφάνειες. Χρώμα: διάφανο.
Κατανάλωση: 1l  είναι επαρκές για την προστασία 30-40m², ανάλογα με τη μέθοδο 
εφαρμογής.

500ml
(ΓΚΧΕ02)

12 - 12,00

3,5lt
(ΓΚΧΕ35)

(ΕΙΔΙΚΗ 
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ)

- 18,00 63,00

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα προϊόντα που επισημαίνονται ως (ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ), διατίθενται εντός τριών (3) ημερών από τη λήψη της παραγγελίας.



40

2. ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΑ  ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΑ

2.3  Αδιαβροχοποιητικά νανοτεχνολογίας

2.4  Στεγανωτικά & αδιαβροχοποιητικά ταρατσών, τοιχίων & κεραμιδιών

ΠΡΟΪΟΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

(Κωδικός)
ΤΕΜ./
ΚΙΒ.

€/lt €/ΣΥΣΚ.

ΠΡΟΪΟΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
(Κωδικός)

ΤΕΜ./
Ε. ΠΑΛ.

€/kg €/ΣΥΣΚ.

HYDROSTOP WATERTANK (Professional)
Εύκαμπτο, γκρι, επαλειφόμενο στεγανωτικό κονίαμα  
2 συστατικών για ειδικές εφαρμογές & απαιτητικές στεγανώσεις. 
Ιδανικό και για δεξαμενές πόσιμου νερού.
Εύκαμπτο, επαλειφόμενο στεγανωτικό κονίαμα υψηλών αντοχών. Με την εφαρμογή 
του σε δεξαμενές πόσιμου ύδατος κατασκευασμένες από σκυρόδεμα διασφαλίζεται 
η ποιότητα και η υγιεινή του, κατά πιστοποίηση του Γενικού Χημείου του Κράτους 
(Αρ. πρωτ.: 00178/015/000).
Οι εφαρμογές του δεν περιορίζονται στις δεξαμενές πόσιμου ύδατος.
• Το προϊόν εφαρμόζεται για στεγανοποίηση επιφανειών από μπετόν, τούβλο, σοβά, τσιμε-
ντοκονία, πέτρα κ.ά. • Κατάλληλο για την αποκατάσταση ρηγματώσεων σε αρμολογήσεις 
πλακών σε δάπεδα. • Επίσης, εφαρμόζεται σε επιφάνειες με υψηλές προδιαγραφές υδατα-
πωθητικότητας, όπως σε υπόγειες κατασκευές, θεμέλια, τούνελ, υγρά δάπεδα, καθώς και σε 
κατασκευές που δέχονται υψηλές (θετικές & αρνητικές) υδροστατικές πιέσεις, όπως υπόγεια 
(εξωτερικά, πριν τις εργασίες επιχωμάτωσης και θεραπευτικά εσωτερικά). • Συνιστάται η 
χρήση του σε επικλινείς σκεπές από σκυρόδεμα πριν από την επένδυσή τους με κεραμίδια. 
• Εφαρμόζεται σε γέφυρες, πισίνες, κολυμβητήρια κ.ά. • Προτείνεται για τη στεγανοποίηση 
ταρατσών, προστατεύοντας ελαφροβαρείς μονώσεις σε συστήματα θερμοστεγάνωσης 
και γενικά για κάθε ορυκτή επιφάνεια που εκτίθεται σε μερική ή συνεχή υγρασία. • Μία 
επιπλέον χρήση του υλικού, αφορά στη στεγάνωση χώρων στα οποία γίνονται φυτεύσεις, 
όπως σε ζαρντινιέρες, κηπάρια ταρατσών κ.ά. 
• Αποτελεί το ιδανικό υλικό και για ανεστραμμένη μόνωση ταράτσας, πριν την τοποθέτηση 
των θερμομονωτικών υλικών που έχουμε επιλέξει. • Απαραίτητο και ως στοιχείο της 
περιμετρικής θερμομόνωσης σε επίπεδο εδάφους (ζώνη στεγάνωσης) όταν η θερμο-
μόνωση με το σύστημα T ERMOSEAL αφορά σε τοιχοποιία που εφάπτεται στο έδαφος.
Ιδανικό για την αντιμετώπιση θετικών και αρνητικών πιέσεων έως 7 Α m κατά DIN 1048. 
Κατατάσσεται ως προστατευτικό επιφανειών σκυροδέματος (c) κατά ΕΝ 1504-2.
Χρώμα: γκρι.
Συσκευασίες: 14kg (10kg A + 4l  B),
                       35kg (25kg A + 10l  B)
Κατανάλωση: 1,3kg/m2/mm πάχους στρώσης.

14kg
(ΓΟΤΑ14)

32 4,00 56,00

Σετ 35kg
(ΓΟΤΑ35)

- 3,40 119,00

KAT ΓΟΡΙΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ: E

NANO PROOF WOOD DS-350
Υδαταπωθητικό-αδιαβροχοποιητικό ξύλινων επιφανειών
Υδαταπωθητικό, αδιαβροχοποιητικό προϊόν χωρίς διαλύτες, κατάλληλο για την προστασία 
ξύλινων επιφανειών σε εξωτερικούς και εσωτερικούς χώρους. Η νανομοριακή του δομή, 
επιτρέπει τη βαθιά διείσδυση στα ξύλα, ανεξάρτητα από το είδος ή τη σκληρότητά 
τους. Δημιουργεί μία ισχυ ρή, αόρατη ασπίδα προστασίας που διασφαλίζει μεγάλη 
διάρκεια ζωής, χωρίς προβλήματα από την U  ακτινοβολία και τη διαρκή υγρασία.  
Η εφαρμογή του επιβραδύνει σημαντικά τη γήρανση των επιφανειών. Δεν ξεφλουδίζει και 
δεν γυαλίζει. Αφήνει ανεπηρέαστη την όψη του ξύλου και του επιτρέπει να ‘αναπνέει’. 
Προστατεύει αποτελεσματικά από την απορρόφηση ρύπων γι’ αυτό και δεν λεκιάζει ή 
κιτρινίζει. Εφαρμόζεται σε νέες άβαφες ή καλά γυαλοχαρταρισμένες ξύλινες επιφάνειες 
(έπιπλα κήπου, ξύλινα υπόστεγα και φράχτες, καταστρώματα σκαφών αναψυχής), αλλά 
και κάθε ξύλινο αντικείμενο που πρέπει να προστατευθεί από τ  νερό.

οσμο, υδατοδιαλυτό, διασφαλίζει διαχρονικά προστασία και ομορφιά σε ξύλινες 
επιφάνειες και αντικείμενα. 
Χρώμα: λευκό (γίνεται διάφανο όταν στεγνώσει).
Κατανάλωση: 1l /6-8m2, ανάλογα με την απορροφητικότητα της ξύλινης επιφάνειας.

750ml
(ΝΤΝΓ01)

12 - 13,45

2,5lt
(ΝΤΝΓ25)

4 14,50 36,25
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2. ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΑ  ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΑ

2.4  Στεγανωτικά & αδιαβροχοποιητικά ταρατσών, τοιχίων & κεραμιδιών

KAT ΓΟΡΙΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ: E

ΠΡΟΪΟΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
(Κωδικός)

ΤΕΜ./
Ε. ΠΑΛ.

€/kg €/ΣΥΣΚ.

HYDROSTOP 2 ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ
Εύκαμπτο, λευκό, τσιμεντοειδές  
στεγανωτικό για ταράτσες και κάθετες επιφάνειες
Εύκαμπτο, επαλειφόμενο τσιμεντοειδές κονίαμα λευκού χρώματος, για μακροχρόνια 
στεγανοποίηση ταρατσών, μπαλκονιών και τοιχίων.
Εμφανίζει υψηλή πρόσφυση σε μπετόν και σοβά. Απαραίτητη η διαβροχή τους πριν 
την εφαρμογή. Δεν επηρεάζεται από την ηλιακή ακτινοβολία και τις βροχοπτώσεις.
Παρέχει μακροχρόνια στεγανοποίηση (πλέον των 15 ετών), εάν εφαρμοστούν 
3 επιστρώσεις σταυρωτά με πάχος 1mm ανά στρώση.
Κατατάσσεται ως προστατευτικό επιφανειών σκυροδέματος (c) κατά ΕΝ 1504-2.
Χρώμα: λευκό.
Συσκευασία: 16kg (11,2kg A + 4,8kg B)
Κατανάλωση: 1,0-1,3kg/m2/mm πάχους στρώσης.

16kg
(ΣΒ0016)

32 3,27 52,32 

HYDROSTOP ROOF
Εύκαμπτο, λευκό, τσιμεντοειδές  
στεγανωτικό ταρατσών ενός συστατικού
Εύκαμπτο, επαλειφόμενο, λευκό κονίαμα, ιδανικό για μακροχρόνια στεγανοποίηση. 
Αποτελείται από τσιμέντο υψηλών αντοχών, επιλεγμένα χαλαζιακά αδρανή, ακρυλικές 
ελαστομερείς ρητίνες και παρασκευάζεται μόνο με την προσθήκη νερού.
Παρουσιάζει εξαιρετική αντοχή στην ηλιακή ακτινοβολία, τον παγετό, τα λιμνάζοντα νερά 
και είναι υδρατμοδιαπερατό. Έχει εξαιρετική πρόσφυση και γεφυρώνει τριχοειδείς ρωγ-
μές. Είναι ιδανικό για τη στεγανοποίηση ταρατσών, μπαλκονιών, πισίνων και δεξαμενών.
Κατάλληλο και για τη στεγανοποίηση περιμετρικά (τοιχίων), έναντι της ανερχόμενης 
υγρασίας που προέρχεται από την αναπήδηση της βροχής. 
Κατατάσσεται ως προστατευτικό επιφανειών σκυροδέματος (c) κατά ΕΝ 1504-2.
Χρώμα: λευκό.
Κατανάλωση: 1,0kg/m2/mm πάχους στρώσης.

11kg
(ΚΟΡΥ11)
παλ.594kg

54 2,52 27,72

SRI: 102
SRvis: 82%
e: 0,83

TECHNOPROOF
Στεγανωτικό ταρατσών
Ακρυλικό, υδατοδιαλυτό ελαστομερές στεγανωτικό ταρατσών, χωρίς διαλύτες.  
Δημιουργεί μία ενιαία, λευκή μεμβράνη προστασίας, χωρίς αρμούς και ενώσεις.  
Έχει πολύ καλή πρόσφυση σε κάθε οικοδομική επιφάνεια και αντοχή στις δυσμενείς 
καιρικές συνθήκες. 
Διατηρεί την ελαστικότητά του σε θερμοκρασίες από -20°C έως +80°C, χωρίς να 
‘σκάει’ ή να ξεφλουδίζει. Eπαλείφεται εύκολα σε ταράτσες, γωνίες, ακμές, ενώσεις 
με ταρατσομόλυβδα, στηθαία, φωταγωγούς, στέγες που πρόκειται να επενδυθούν με 
κεραμίδια κ.ά. Προσφέρεται και για φρεσκάρισμα-συντήρηση παλαιών ακρυλικών ελα-
στομερών στεγανωτικών, καθώς και για τοπική στεγάνωση ρωγμών. 
Αποτελεί μία οικονομική και παράλληλα αξιόπιστη λύση στεγάνωσης.
Κατατάσσεται ως προστατευτικό επιφανειών σκυροδέματος κατά EN 1504-2.
Χρώμα: λευκό.
Κατανάλωση: 1,0-1,5kg/m2 σε δύο στρώσεις, ανάλογα με το υπόστρωμα.

5kg
(ΣΒΤΕΠΡ05)

120 3,80 19,00

15kg
(ΣΒΤΕΠΡ15)

48 3,54 53,10

25kg
(ΣΒΤΕΠΡ25)

24 3,40 85,00

Ιδανική σχέση

ΤΙΜΗΣ - ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

HYDROSTOP 2 ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ
Εύκαμπτο, λευκό, τσιμεντοειδές 
στεγανωτικό για ταράτσες και κάθετες επιφάνειες
Εύκαμπτο, επαλειφόμενο τσιμεντοειδές κονίαμα λευκού χρώματος, για μακροχρόνια 
στεγανοποίηση ταρατσών, μπαλκονιών και τοιχίων.
Εμφανίζει υψηλή πρόσφυση σε μπετόν και σοβά. Απαραίτητη η διαβροχή τους πριν 
την εφαρμογή. Δεν επηρεάζεται από την ηλιακή ακτινοβολία και τ
Παρέχει μακροχρόνια στεγανοποίηση (πλέον των 15 ετών), εάν εφαρμοστούν
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KAT ΓΟΡΙΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ: E

ΠΡΟΪΟΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
(Κωδικός)

ΤΕΜ./
ΚΙΒ.

ΤΕΜ./
Ε. ΠΑΛ.

€/kg,lt €/ΣΥΣΚ.

2.4  Στεγανωτικά & αδιαβροχοποιητικά ταρατσών, τοιχίων & κεραμιδιών

HYDROSTOP-PU
Πολυουρεθανικό στεγανωτικό ταρατσών
Επαλειφόμενο, ελαστομερές στεγανοποιητικό υλικό με βάση πολυουρεθανικές και 
ακρυλικές ρητίνες νερού. Σχηματίζει μία αδιαπέραστη από το νερό μεμβράνη προστα-
σίας, χωρίς αρμούς και ενώσεις, παρέχοντας εξαιρετική προστασία. Πιστοποιημένο 
από το Πανεπιστήμιο Αθηνών (Τμήμα Φυσικής Εφαρμογών), ως ‘ υχρό’ υλικό χαμη-
λής θερμικής αγωγιμότητας και υψηλής ανακλαστικότητας στο ορατό φάσμα 93%.  
Είναι κατάλληλο για τη στεγάνωση ταρατσών, στηθαίων, υδρορροών, γυψοσανίδων, 
τσιμεντοσανίδων, καθώς και για την επικάλυψη καλά αγκυρωμένων ασφαλτόπανων.
Δεν χρειάζεται ενίσχυση με πολυεστερικό οπλισμό.
Κατατάσσεται ως προστατευτικό επιφανειών σκυροδέματος κατά EN 1504-2.
Χρώμα: λευκό.
Κατανάλωση: • Ελάχιστη κατανάλωση 0,75l  έως 1,2l /m2 σε δύο στρώσεις, ανά-
λογα με το υπόστρωμα. • 1,2l  έως 1,5l /m2 σε τρεις στρώσεις, ανάλογα με το 
υπόστρωμα (μακροχρόνια προστασία).

SRI: 109 / SRvis: 93% / e: 0,79

750ml
(ΝΤΦΛΠO75)

12 - - 6,25

3lt
(ΝΤΦΛΠO04)

- 120 7,35 22,05

10lt
(ΝΤΦΛΠO15)

- 48 6,80 68,00

15lt
(ΝΤΦΛΠO16)

- 24 6,68 100,20

DUROSTICK No39
Ελαστομερές στεγανωτικό ταρατσών
Ακρυλικό, ελαστομερές στεγανωτικό ταρατσών, υψηλής πρόσφυσης και ελα-
στικότητας, με αντοχή στις θερμοκρασιακές μεταβολές και τις βροχοπτώσεις. 
Η λευκότητά του ελαττώνει αισθητά την απορρόφηση θερμότητας από την ταρά-
τσα. Για μακροχρόνια αντοχή, συνιστάται αντί για αστάρωμα με το ίδιο το υλικό 
αραιωμένο με νερό, να γίνει προεπάλειψη με ΑΣΤΑΡΙ ΔΙΑΛΥΤΟΥ της DUROSTICK, 
σφραγίζοντας σε βάθος πιθανές τριχοειδείς ρωγμές, καθώς και τα πορώδη σημεία 
της επιφάνειας της ταράτσας. Δύο επιστρώσεις σταυρωτά με Νο39 είναι αρκετές 
για πλήρη και μακροχρόνια στεγανοποίηση.
Κατατάσσεται ως προστατευτικό επιφανειών σκυροδέματος κατά ΕΝ 1504-2.
Κατανάλωση: 1,0-1,5kg/m2 σε δύο στρώσεις, ανάλογα με το υπόστρωμα.

(*) SRI: 102  /  SR: 82%  /  e: 0,83
(*) Οι µετρήσεις αφορούν το λευκό στεγανωτικό

ΛΕΥΚΟ 
1kg

(ΣΒ1001)
12 - 5,90 5,90

ΛΕΥΚΟ 
5kg

(ΣΒ1005)
- 100 4,40 22,00

ΛΕΥΚΟ 
15kg

(ΣΒ1015)
- 48 4,00 60,00

ΚΕΡΑΜΙΔΙ 
1kg

(ΣΒΚΕ01)
12 - 5,90 5,90

ΚΕΡΑΜΙΔΙ 
5kg

(ΣΒΚΕ05)
- 100 4,40 22,00

ΚΕΡΑΜΙΔΙ 
15kg

(ΣΒΚΕ15)
- 48 4,00 60,00

Ιδανική σχέση

ΤΙΜΗΣ - ΠΟΙΟΤΗΤΑΣΙδανική σχέση

DUROSTICK DS-220
Ελαστομερές στεγανωτικό ταρατσών (καουτσούκ) 
Επαλειφόμενο, ελαστομερές ακρυλικό καουτσούκ για ταράτσες με μακροχρόνια 
αντοχή. Δημιουργεί μία ενιαία, λευκή μεμβράνη προστασίας, χωρίς αρμούς και ενώ-
σεις, με άριστη πρόσφυση στο υπόστρωμα. Λόγω του υψηλού μέτρου ελαστικότη-
τάς του, μπορεί να απορροφήσει ακόμη και πολύ έντονες συστολοδιαστολές, χωρίς 
πρόσθετο οπλισμό. Προστατεύει τις επιφάνειες από την υγρασία που  προσβάλλει 
τον οπλισμό του σκυροδέματος. Διακρίνεται για την εξαιρετική  αντίσταση στις 
ακραίες καιρικές συνθήκες, διατηρώντας τις ιδιότητές του σε θερμοκρασίες από 
-30°C έως +90°C. Παρέχει τη δυνατότητα βατότητας χωρίς να κολλάει. Έχει 
 μεγάλη ικανότητα γεφύρωσης ρωγμών του υποστρώματος και ‘εμποδίζει’ την επα-
νεμφάνισή τους. Παρουσιάζει εξαιρετική αντοχή ακόμη και σε λιμνάζοντα νερά. 
Eπαλείφεται εύκολα σε ταράτσες, στέγες που πρόκειται να επενδυθούν με 
 κεραμίδια, γωνίες, ακμές, ενώσεις με ταρατσομόλυβδα, μπαλκόνια, ζαρντινιέρες.
Κατατάσσεται ως προστατευτικό επιφανειών σκυροδέματος κατά ΕΝ 1504-2.
Χρώμα: λευκό.
Κατανάλωση: 1,0-1,5kg/m² σε δύο στρώσεις, ανάλογα με το υπόστρωμα.

SRI: 112 / SR: 89% / e: 0,83

5kg
(ΣΒ22005)

- 100 5,00 25,00

15kg
(ΣΒ22015)

- 48 4,62 69,30

25kg
(ΣΒ22025)

- 24 4,40 110,00
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2. ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΑ  ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΑ

2.4  Στεγανωτικά & αδιαβροχοποιητικά ταρατσών, τοιχίων & κεραμιδιών

KAT ΓΟΡΙΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ: E

ΠΡΟΪΟΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
(Κωδικός)

ΤΕΜ./
ΚΙΒ.

ΤΕΜ./
Ε. ΠΑΛ.

€/kg €/ΣΥΣΚ.

DUROSTICK D-1
Επαλειφόμενο κονίαμα στεγανοποίησης τοιχίων,
δαπέδων, υπογείων & στεγών 
Επαλειφόμενο, τσιμεντοειδές κονίαμα με άριστη πρόσφυση, το οποίο στεγανο-
ποιεί πλήρως τις επιφάνειες όπου εφαρμόζεται και ‘επιτρέπει’ τη διαπνοή τους. 
Ιδανικό για την αντιμετώπιση θετικών και αρνητικών υδροστατικών πιέσεων έως  
7 Α m κατά DIN 1048.
Στεγανοποιεί υπόγεια εξωτερικά πριν την επιχωμάτωση ή εσωτερικά (εκ των υστέρων) 
αφού αφαιρεθεί ο σοβάς σε όλο το ύψος που παρουσιάζεται υγρασία. Κατάλληλο και για 
στεγανοποίηση σε δάπεδα υπογείων, ισογείων, προστατεύοντάς τα από ανερχόμενη 
υγρασία, αλλά και σε επικλινείς σκεπές πριν την κάλυψή τους με κεραμίδια.
Εξαιρετικά ανθεκτικό στις ακραίες καιρικές συνθήκες, παρέχει διαχρονική προστα-
σία σε επιφάνειες από μπετόν, τσιμεντοκονίες, τούβλα, τσιμεντόλιθους, πορομπε-
τόν κ.ά. Η προσθήκη ακρυλικών γαλακτωμάτων της DUROSTICK στο νερό ανάμει-
ξης, αυξάνει την ευκαμψία του υλικού, καθώς και τις μηχανικές του αντοχές.
Κατατάσσεται ως προστατευτικό επιφανειών σκυροδέματος (c) κατά ΕΝ 1504-2.
Κατανάλωση: 1,0-1,3kg/m²/mm πάχους στρώσης.

ΓΚΡΙ 
5kg

(ΣΒΝΤ05)
4 160 1,30 6,50 

 ΓΚΡΙ 
25kg

(ΣΒΝΤ25)
παλ.1.500kg

- 60 0,94 23,50

ΛΕΥΚΟ
25kg

(ΣΒΝΤΛ25)
παλ.1.500kg

- 60 1,04 26,00

Επαλειφόμενο κονίαμα στεγανοποίησης τοιχίων,
δαπέδων, υπογείων & στεγών 
Επαλειφόμενο, τσιμεντοειδές κονίαμα με άριστη πρόσφυση, το οποίο στεγανο
ποιεί πλήρως τις επιφάνειες όπου εφαρμόζεται και ‘επιτρέπει’ τη διαπνοή τους. 
Ιδανικό για την αντιμετώπιση θετικών και αρνητικών υδροστατικών πιέσεων έως 
7 Α m κατά DIN 1048.
Στεγανοποιεί υπόγεια εξωτερικά πριν την επιχωμάτωση ή εσωτερικά (εκ των υστέρων) 
αφού αφαιρεθεί ο σοβάς σε όλο το ύψος που παρουσιάζεται υγρασία. Κατάλληλο και για 
στεγανοποίηση σε δάπεδα υπογείων, ισογείων, προστατεύοντάς τα από ανερχόμενη 
υγρασία, αλλά και σε επικλινείς σκεπές πριν την κάλυψή τους με κεραμίδια.
Εξαιρετικά ανθεκτικό στις ακραίες καιρικές συνθήκες, παρέχει διαχρονική προστα

WATERPROOF EPOXY PRIMER AQUA
Εποξειδικό, διάφανο αστάρι νερού 2 συστατικών
Υδατοδιαλυτό, εποξειδικό αστάρι 2 συστατικών, με ισχυρή πρόσφυση σε μη απορ-
ροφητικά υποστρώματα, όπως ασφαλτικές μεμβράνες, κεραμικά πλακίδια, παλαιές 
ακρυλικές ή πολυουρεθανικές επιστρώσεις, αλουμίνιο κλπ. Μπορεί να εφαρμοσθεί 
ακόμα και σε νωπές επιφάνειες σκυροδέματος. Συνιστάται πριν την εφαρμογή πο-
λυουρεθανικών, υβριδικών, ακρυλικών ή βάσεως πολυουρίας στεγανωτικών, όπως 
είναι το WATERPROO  500. Είναι απαραίτητο και πριν την εφαρμο γή της πολυα-
σπαρτικής βαφής 2 συστατικών με βάση την πολυουρία POLYUREA LOOR COATING. 
Κατάλληλο σε εφαρμογές όπου εμφανίζεται ανερχόμενη υγρασία ή αρνητική πίεση (δά-
πεδα, πισίνες, δεξαμενές, θεμέλια κλπ). Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως σταθεροποι-
ητής σαθρών υποστρωμάτων, αραιωμένο με νερό σε ποσοστό έως 25% κατά βάρος. 
Κατατάσσεται ως SR-B2,0 σύμφωνα με το πρότυπο EN 13813.
Χρώμα: λευκό (γίνεται διάφανο όταν στεγνώσει).
Κατανάλωση: 125gr-150gr/m2 ανά στρώση, ανάλογα με την απορροφητικότητα της 
επιφάνειας και την αραίωση.

4kg
(Α+Β) 

(3kg + 1kg) 
(ΝΤΓΑΠΕΠ04)

4 - 12,00 48,00 

WATERPROOF 500 
Στεγανωτικό ταρατσών  
2 συστατικών με βάση την πολυουρία
Επαλειφόμενο, ελαστομερές, πολυασπαρτικό στεγανωτικό αλειφατικής βάσης 
(ψυχρή πολυουρία), δύο συστατικών, νέας γενιάς. Δημιουργεί μία ενιαία μεμβρά-
νη προστασίας υψηλών επιδόσεων, με ισχυρή πρόσφυση σε σταθερές τσιμεντο-
ειδείς επιφάνειες. Έχει μακροχρόνια αντοχή στην U  ακτινοβολία και τα λιμνάζο-
ντα νερά. Διακρίνεται για την εξαιρετική του αντοχή σε μηχανικές και χημικές κα-
ταπονήσεις, καθώς και τη  μηδενική του απορρόφηση σε νερό.
Είναι κατάλληλο για τη στεγάνωση και μακροχρόνια προστασία εκτεθειμένων ταρα-
τσών, στηθαίων, ασφαλτικών μεμβρανών, μεταλλικών στεγών και ακρυλικών και πο-
λυουρεθανικών στεγανωτικών καλά αγκυρωμένων.
Πιστοποιημένο ως ‘ υχρό’ υλικό υψηλής ανακλαστικότητας και λευ κότητας από 
το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (Τμήμα Μηχανικών Με ταλλείων-Μεταλλουργών).
Κατατάσσεται ως προστατευτικό επιφανειών σκυροδέματος κατά EN 1504-2.
Χρώμα: λευκό.
Κατανάλωση: • 1,0kg-1,2kg/m2 σε δύο στρώσεις, ανάλογα με το υπόστρωμα
• 1,5kg-1,8kg/m2 σε τρεις στρώσεις, ανάλογα με το υπόστρωμα (μακροχρόνια 
προστασία).

SRI: 114 / SR: 90% / e: 0,88

4kg
(Α+Β) 

(2,86kg+1,14kg)
(ΝΤΓΑΠ50004)

- - 15,30 61,20

20kg
(Α+Β) 

(14,3kg+5,7kg)
(ΝΤΓΑΠ50020)

- - 13,00 260,00
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ΠΡΟΪΟΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
(Κωδικός)

ΤΕΜ./
ΚΙΒ.

ΤΕΜ./
Ε. ΠΑΛ.

€/kg €/ΣΥΣΚ.

DUROSTICK D-1 FLEX
Εύκαμπτο, ινοπλισμένο, επαλειφόμενο  
στεγανωτικό κονίαμα ενός συστατικού
Εύκαμπτο, ινοπλισμένο, στεγανωτικό χαλαζιακό τσιμεντοκονίαμα, τροποποιημένο 
με ακρυλικά, υδαταπωθητικά πολυμερή και ειδικά πρόσθετα. 
Εφαρμόζεται για τη στεγάνωση επιφανειών από σκυρόδεμα, σοβά, τούβλα, τσιμε-
ντόλιθους, τσιμεντοσανίδες, πορομπετόν κλπ. 
Διασφαλίζει στεγανότητα σε  σιντριβάνια, πισίνες, ανεστραμμένη μόνωση δώματος, 
μπάνια, ντουζιέρες που πρόκειται να καλυφθούν με πλακίδια ή πατητή  τσιμεντοκονία 
και γενικά κάθε ορυκτή επιφάνεια που εκτίθεται σε μερική ή συνεχή υγρασία, 
υπόκειται σε δονήσεις ή συστολοδιαστολές και που παρουσιάζει ή αναμένεται να 
 παρουσιάσει τριχοειδείς ρωγμές.
Είναι κατάλληλο για τη στεγανοποίηση θεμελίων, υπογείων, για θετικές (εξωτερική 
εφαρμογή προληπτικά) και αρνητικές (εσωτερική εφαρμογή για επισκευή) υδρο-
στατικές πιέσεις, ακόμη και σε πίεση έως 7 A m.
Κατατάσσεται ως προστατευτικό επιφανειών σκυροδέματος (c) κατά EN 1504-2.
Κατανάλωση: 1,0-1,3kg/m²/mm πάχους στρώσης. 

 ΓΚΡΙ
4kg

(ΣΒΝΤΦΓΚ04)
5 250 2,50 10,00

 ΓΚΡΙ
18kg

(ΣΒΝΤΦΓΚ18)
παλ.1.080kg

- 60 2,38 42,84

ΛΕΥΚΟ
4kg

(ΣΒΝΤΦΛΕ04)
5 250 2,54 10,16

ΛΕΥΚΟ
18kg

(ΣΒΝΤΦΛΕ18) 
παλ.1.080kg

- 60 2,40 43,20

2.4  Στεγανωτικά & αδιαβροχοποιητικά ταρατσών, τοιχίων & κεραμιδιών

HYDROSTOP WALL
Υδρόφοβο πυριτικό διάλυμα
Λεπτόρρευστο, υδρόφοβο πυριτικό διάλυμα με μεγάλη διεισδυτική ικανότητα. 
Προστατεύει έναντι της ανερχόμενης υγρασίας με την τεχνική της έγχυσης του 
υλικού σε τοιχοποιίες. 
Το YDROSTOP WALL χρησιμοποιείται για τη δημιουργία υδρόφοβου  οριζόντιου 
 φράγματος έναντι της ανερχόμενης υγρασίας, σε τοιχοποιίες ή κατασκευές από 
 σκυρόδεμα, με τη μέθοδο των διατρημάτων. Εφαρμόζεται και σε περιπτώσεις 
 υγρασίας της τοιχοποιίας με τη μέθοδο του εμποτισμού.
Κατανάλωση:  Ως εμποτισμός επιφανειών: 250-350gr/m² ανά στρώση.

 Με τη μέθοδο των διατρημάτων: 18-20kg/m² εγκάρσιας τομής τοιχοποιίας. 
Ανάλογα με την απορροφητικότητα του τοίχου.

1kg
(ΣΒΓΑΛ01)

15 - 6,00 6,00

5kg
(ΣΒΓΑΛ05)

- - 5,20 26,00

25kg
(ΣΒΓΑΛ25)

- - 5,00 125,00

WATERPROOF MORTAR
Εύκαμπτο κονίαμα στεγανοποίησης τοιχοποιίας
Εύκαμπτο, επαλειφόμενο, πολυμερικό πυριτικό κονίαμα, για ‘υψηλών απαιτήσεων’ 
εφαρμογές. Προστατεύει κάθε τοιχοποιία από τη διείσδυση υγρασίας προερχόμε-
νης από βροχή. Εφαρμόζεται σε τοιχοποιίες από σοβά που εμφανίζουν προβλήματα 
υγρασίας, με συνέπεια την αποσάθρωσή τους, την αποφλοίωση και τη δημιουργία 
τριχοειδών ρωγμών (συνήθη προβλήματα). Εφαρμόζεται επίσης και σε τοιχοποιίες 
από σκυρόδεμα, προστατεύοντάς τις από την ενανθράκωση. Δημιουργεί σταθερό 
και στεγανό υπόστρωμα για την τελική διακοσμητική βαφή.
Κατατάσσεται ως προστατευτικό επιφανειών σκυροδέματος (c) κατά EN 1504-2.
Χρώμα: λευκό.
Κατανάλωση: 1,0kg/m2/mm πάχους στρώσης.

5kg
(ΣΓΑΜΟ05)

4 192 1,90 9,50

20kg
(ΣΓΑΜΟ20)
παλ.1080kg

- 54 1,60 32,00

KAT ΓΟΡΙΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ: E

DUROSTICK D-1 FLEX
Εύκαμπτο, ινοπλισμένο, επαλειφόμενο 
στεγανωτικό κονίαμα ενός συστατικού
Εύκαμπτο, ινοπλισμένο, στεγανωτικό χαλαζιακό τσιμεντοκονίαμα, τροποποιημένο 
με ακρυλικά, υδαταπωθητικά πολυμερή και ειδικά πρόσθετα. 
Εφαρμόζεται για τη στεγάνωση επιφανειών από σκυρόδεμα, σοβά, τούβλα, τσιμε
ντόλιθους, τσιμεντοσανίδες, πορομπετόν κλπ. 
Διασφαλίζει στεγανότητα σε 
μπάνια, ντουζιέρες που πρόκειται να καλυφθούν με πλακίδια ή πατητή 
και γενικά κάθε ορυκτή επιφάνεια που εκτίθεται σε μερική ή συνεχή υγρασία, 
υπόκειται σε δονήσεις ή συστολοδιαστολές και που παρουσιάζει ή αναμένεται να 
παρουσιάσει τριχοειδείς ρωγμές.
Είναι κατάλληλο για τη στεγανοποίηση θεμελίων, υπογείων, για θετικές (εξωτερική 
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2. ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΑ  ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΑ

KAT ΓΟΡΙΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ: Ε

ΠΡΟΪΟΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
(Κωδικός)

ΤΕΜ./
ΚΙΒ.

€/kg,lt €/ΣΥΣΚ.

DUROSTICK D-59 
Στεγανωτικό κεραμιδιών, διακοσμητικών κεραμικών  
τούβλων & πήλινων γλαστρών
Σιλικονούχο αδιαβροχοποιητικό εμποτισμού, διαφανές, διαπνέον, χωρίς διαλύτες, 
κατάλληλο για την προστασία κεραμοσκεπών και επενδυμένων όψεων κτιρίων με 
διακοσμητικά κεραμικά τούβλα. Δεν σχηματίζει επιφανειακό φιλμ, δεν επηρεάζει 
την απόχρωση των επιφανειών όπου εφαρμόζεται, δεν γυαλίζει και δεν κιτρινίζει. 
Προστατεύει για τουλάχιστον 10 χρόνια τις επιφάνειες από την απορρόφηση υγρα-
σίας και την εμφάνιση ρωγμών και σπασιμάτων από παρατεταμένη χιονόπτωση και 
παγετό. Δεν ευνοεί την ανάπτυξη μούχλας, λειχήνων και πρασινάδας και ‘εμποδίζει’ 
την εναπόθεση της λασποβροχής. 
Χρώμα: διάφανο.
Κατανάλωση: 200-400ml/m², ανάλογα με την απορροφητικότητα της επιφάνειας.

1lt
(ΝΤ5901)

15 3,70 3,70

5lt
(ΝΤ5905)

- 3,00 15,00

τούβλων & πήλινων γλαστρών
Σιλικονούχο αδιαβροχοποιητικό εμποτισμού, διαφανές, διαπνέον, χωρίς διαλύτες, 
κατάλληλο για την προστασία κεραμοσκεπών και επενδυμένων όψεων κτιρίων με 
διακοσμητικά κεραμικά τούβλα. Δεν σχηματίζει επιφανειακό φιλμ, δεν επηρεάζει 
την απόχρωση των επιφανειών όπου εφαρμόζεται, δεν γυαλίζει και δεν κιτρινίζει. 
Προστατεύει για τουλάχιστον 10 χρόνια τις επιφάνειες από την απορρόφηση υγρα
σίας και την εμφάνιση ρωγμών και σπασιμάτων από παρατεταμένη χιονόπτωση και 
παγετό. Δεν ευνοεί την ανάπτυξη μούχλας, λειχήνων και πρασινάδας και ‘εμποδίζει’ 
την εναπόθεση της λασποβροχής. 
Χρώμα: 

2.4  Στεγανωτικά & αδιαβροχοποιητικά ταρατσών, τοιχίων & κεραμιδιών

ΠΡΟΪΟΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
(Κωδικός)

€/kg €/ΣΥΣΚ.

DUROFLEX POWDER 
Εύκαμπτο τσιμεντοειδές σφραγιστικό -  
συγκολλητικό 2 συστατικών
Εύκαμπτο σφραγιστικό, συγκολλητικό και στεγανωτικό κονίαμα 2 συστατικών.
Μετά την ωρίμανσή του, σχηματίζεται μία εύκαμπτη μεμβρά νη προστασίας με μηδα-
μινή συρρί κνωση, ανθεκτική σε μηχανικές κατα πονήσεις, χτυπήματα και τριβή. Είναι 
ιδιαίτερα ανθεκτικό σε αλκαλικό πε ριβάλλον και στις αντίξοες καιρικές συνθήκες.
Με ισχυρή πρόσφυση, προστατεύει από την απορρόφηση υγρασίας ή νε ρού, σε ενώσεις 
ή απολήξεις όμοι ων ή και ανόμοιων υλικών, όπως εί ναι σοβάς με μπετόν, μέταλλο, κερα-
μίδια, πέτρα, ξύλο κ.ά.  Ιδανικό για στεγάνωση τσιμεντοειδών κοίλων λουκιών, για αποκα-
τάσταση ρηγματώσεων σε αρμολογήσεις πλακών σε δάπεδα, για σφράγιση οπών μετά την 
εγκατάσταση μπόιλερ, κλιματιστικών, ηλιακών θερμοσιφώνων κ.ά. (γκρι), αλλά και για τη 
σφράγιση, στεγάνωση και συγκόλληση ρηγματωμένων κεραμιδιών, ακροκεράμων, κορφιά-
δων, καθώς και της λάσπης στερέωσής τους (κεραμιδί).
Κατατάσσεται ως προστατευτικό επιφανειών σκυροδέματος (c) κατά ΕΝ 1504-2.
Συσκευασία: 2,5kg (1,75kg A + 0,7l  B)
Κατανάλωση: 1,0kg/m²/mm πάχους στρώσης.

ΓΚΡΙ 
Δοχείο Σετ 
των 2,5kg

(ΝΤΦΛΠΓ25)

5,96 14,90

ΚΕΡΑΜΙΔΙ
Δοχείο Σετ 
των 2,5kg

(ΝΤΦΛΠΚ25)

5,96 14,90

μινή συρρί
ιδιαίτερα ανθεκτικό σε αλκαλικό πε
Με ισχυρή πρόσφυση, προστατεύει από την απορρόφηση υγρασίας ή νε
ή απολήξεις όμοι
μίδια, πέτρα, ξύλο κ.ά.  Ιδανικό για στεγάνωση τσιμεντοειδών κοίλων λουκιών, για αποκα
τάσταση ρηγματώσεων σε αρμολογήσεις πλακών σε δάπεδα, για σφράγιση οπών μετά την 
εγκατάσταση μπόιλερ, κλιματιστικών, ηλιακών θερμοσιφώνων κ.ά. (γκρι), αλλά και για τη 
σφράγιση, στεγάνωση και συγκόλληση ρηγματωμένων κεραμιδιών, ακροκεράμων, κορφιά

DUROSTICK D-9 
Επαλειφόμενο τσιμεντοειδές  
στεγανωτικό για κορφιάδες & πήλινες γλάστρες
Επαλειφόμενο, στεγανωτικό, διαπνέον τσιμεντοκονίαμα, κατάλληλο για τη διασφάλιση 
στεγανότητας (προληπτικά) και την κάλυψη πιθανών τριχοειδών ρωγμών στα σημεία που 
είναι εμφανής η λάσπη στερέωσης κορφιάδων και ακροκεράμων, καθώς και σε ραγισμένα 
κεραμίδια. Η εφαρμογή του σε επιμελώς διαβρεγμένη εσωτερική επιφάνεια πήλινων 
γλαστρών, πιθαριών και ζαρντινιέρων, ‘αποτρέπει’ την εκροή αλάτων που δημιουργείται 
με το πότισμα. 
Χρώμα: κεραμιδί.
Κατατάσσεται ως προστατευτικό επιφανειών σκυροδέματος (c) κατά ΕΝ 1504-2.
Κατανάλωση: 1,3kg/m²/mm πάχους στρώσης.

5kg
(ΝΤ0905)

4 1,20 6,00
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RUST FREE POWDER
Αντιδιαβρωτική τσιμεντοειδής προστασία οπλισμού
Επαλειφόμενος τσιμεντοειδής αναστολέας διάβρωσης οπλισμού σκυροδέματος.
Mε ισχυρά αντιδιαβρωτικά στη σύνθεσή του, προστατεύει τον οπλισμό του σκυρο-
δέματος από την προσβολή του από σκουριά που δημιουργείται από την εισχώρηση 
υγρασίας ή νερού (*). Λόγω της υψηλής συγκολλητικής του ικανότητας λειτουργεί 
και ως υπόστρωμα μεταξύ νέου και παλαιού σκυροδέματος ή κονιάματος.
Κατατάσσεται ως προϊόν προστασίας οπλισμού κατά της διάβρωσης κατά ΕΝ 1504-7.
Χρώμα: κεραμιδί.
Κατανάλωση: • Ως αντιδιαβρωτική προστασία οπλισμού: 70-120gr/m οπλισμού. 
• Ως συνδετική στρώση: 2kg/m2.

(*) Σε οξειδωμένο οπλισμό πρέπει να αφαιρεθεί η σκουριά με RUST REMO ER  
της DUROSTICK ή με συρματόβουρτσα, πριν την εφαρμογή του προϊόντος.

1kg
(ΝΤΡΠ01)

12 3,96 3,96

5kg
(ΝΤΡΠ05)

- 2,60 13,00

KAT ΓΟΡΙΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ: Ε

ΠΡΟΪΟΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
(Κωδικός)

ΤΕΜ./
ΚΙΒ.

€/ lt,kg €/ΣΥΣΚ.

2.4  Στεγανωτικά & αδιαβροχοποιητικά ταρατσών, τοιχίων & κεραμιδιών

D-17 HYDROSTOP
Σιλικονούχο αδιαβροχοποιητικό  
εμποτισμού για διακοσμητικά τούβλα
Υδαταπωθητικό υγρό εμποτισμού σι λοξανικής βάσης, με διαλύτες. Έχει υψηλή ανθεκτι-
κότητα σε αλκαλικό περιβάλλον και μεγάλη διεισδυτική ικανότητα (micr  c n l g ).
Προστατεύει αποτελεσματικά διακοσμητικά τεχνητά τούβλα τσιμεντοειδούς ή κερα-
μικής βάσης, εμφανή κεραμικά τούβλα, τουβλίνες και τσιμεντόπλακες. ‘Επιτρέπει’ τη 
διαπνοή, προστατεύει από την απορρόφηση νερού και ατμοσφαιρικών ρύπων και δεν 
ευνοεί την ανάπτυξη μούχλας και λειχήνων. Διασφαλίζει επιπλέον την υδαταπωθητι-
κότητα, τη σταθερότητα και την απόχρωση των αρμών των στοιχείων της επένδυσης. 
Διατηρεί για τουλάχιστον 10 χρόνια τις ιδιότητές του, εφόσον εφαρμοσθεί σε δύο 
στρώσεις νωπό σε νωπό. Χρώμα: διάφανο.
Κατανάλωση: 200-400ml/m2 ανά στρώση, ανάλογα με την απορροφητικότητα της 
επιφάνειας.

1lt
(ΝΤ1701)

12 8,00 8,00

4lt
(ΝΤ1704)

6 7,25 29,00

Υδαταπωθητικό υγρό εμποτισμού σι
κότητα σε αλκαλικό περιβάλλον και μεγάλη διεισδυτική ικανότητα (micr  c n l g ).
Προστατεύει αποτελεσματικά διακοσμητικά τεχνητά τούβλα τσιμεντοειδούς ή κερα
μικής βάσης, εμφανή κεραμικά τούβλα, τουβλίνες και τσιμεντόπλακες. ‘Επιτρέπει’ τη 
διαπνοή, προστατεύει από την απορρόφηση νερού και ατμοσφαιρικών ρύπων και δεν 
ευνοεί την ανάπτυξη μούχλας και λειχήνων. Διασφαλίζει επιπλέον την υδαταπωθητι
κότητα, τη σταθερότητα και την απόχρωση των αρμών των στοιχείων της επένδυσης. 
Διατηρεί για τουλάχιστον 10 χρόνια τις ιδιότητές του, εφόσον εφαρμοσθεί σε δύο 
στρώσεις νωπό σε νωπό. 
Κατανάλωση:
επιφάνειας.

Η έξυπνη λύση στην ανερχόµενη υγρασία!
HYDROSTOP Wall

Λεπτόρρευστο, υδρόφοβο πυριτικό διάλυµα µε µεγάλη διεισ-

δυτική ικανότητα. Προστατεύει έναντι της ανερχόµενης υγρα-

σίας µε την τεχνική της έγχυσης υλικού σε τοιχοποιίες.

Βασικά πλεονεκτήµατα
4 ∆εν διαβρώνει τον οπλισµό του σκυροδέµατος
4 Υψηλή υδροφοβία των δοµικών στοιχείων
4    ∆εν εµποδίζεται η διαπνοή 
       µετά την εφαρµογή

Για περισσότερες πληροφορίες 
επισκεφθείτε το www.durostick.gr
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2. ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΑ  ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΑ

KAT ΓΟΡΙΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ: Α

ΠΡΟΪΟΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
(Κωδικός)

ΚΟΥΛΟΥΡΑ €/ΣΥΣΚ.

DUROSTICK DS-265
Κυψελωτό κορδόνι για υποστήριξη σφράγισης αρμών
Στρογγυλό αφρώδες κορδόνι, ιδιαίτερα εύκαμπτο και συμπιέσιμο, με αντικολλητικές ιδιότητες.
Διασφαλίζει την κινητικότητα κάθε μορφής σφραγιστικών ρυθμίζοντας το απαιτούμενο 
βάθος του αρμού, βάσει των προδιαγραφών που προτείνονται.

Ø 10mm
(ΝΣ26510)

600m
0,18
ανά

τρέχον μέτρο

Ø 20mm
(ΝΣ26520)

150m
0,36
ανά

τρέχον μέτρο

ΠΡΟΪΟΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
(Κωδικός)

ΤΕΜ./
ΠΑΛΕΤΑ

€/m2 €/ΣΥΣΚ.

DUROSTICK DS-490
Υαλόπλεγμα οπλισμού τσιμεντοειδών επαλειφόμενων στεγανωτικών 
στρώσεων & στόκων εξομάλυνσης, με άνοιγμα καρέ 4x4mm
Δίχτυ από i rglass για τον καθολικό οπλισμό τσιμεντοειδών στεγανωτικών επι-
στρώσεων και ρητινούχων στόκων εξομάλυνσης τσιμεντοσανίδων, με άνοιγμα καρέ 
4 4mm και βάρος 90gr/m2. Διακρίνεται για την αντοχή του σε αλκαλικό περιβάλλον. 
Παρέχει σημαντική ενίσχυση και προστασία από την εμφάνιση (δημιουργία) τριχοειδών 
ρηγματώσεων λόγω θερμοκρασιακών μεταβολών. 
Γεφυρώνει και ενισχύει τσιμεντοειδείς στεγανωτικές στρώσεις σε μπαλκόνια, 
 ταράτσες, πισίνες, δεξαμενές και υδατόπυργους. 

ΡΟΛΟ
1mx50m
(ΥΑΛ90)

48 1,47 73,50

2.5  Οπλισμοί στεγανώσεων

ΠΡΟΪΟΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
(Κωδικός)

ΤΕΜ./
ΚΙΒ.

€/ΣΥΣΚ.

DUROSTICK DS-230
Αυτοκόλλητη υαλοταινία αρμών με άνοιγμα καρέ 2,5x2,5mm
για γυψοσανίδες, τσιμεντοσανίδες & ρωγμών σε μπετόν και σοβά
Αλκαλίμαχη αυτοκόλλητη υαλοταινία (γάζα), με άνοιγμα καρέ 2,5 2,5mm και βάρος 
55gr/m2. Απαραίτητη για την ενίσχυση οριζόντιων και κατακόρυφων αρμών γυψοσα-
νίδων και τσιμεντοσανίδων.
Χρησιμοποιείται αμέσως μετά το πρώτο χέρι στοκαρίσματος με υλικό αρμολόγησης 
γυψοσανίδων D-67 και επικαλύπτεται με ένα δεύτερο και τελικό χέρι.
Η εφαρμογή της διασφαλίζει ανθεκτικές συναρμογές και προστατεύει από τη δημι-
ουργία τριχοειδών ρωγμών ή σκασιμάτων.
Ιδανική για τοπική ενίσχυση ρωγμών σε σκυρόδεμα, καθώς και για την κα τά μήκος 
τοποθέτησή της σε αρμούς και συμβολές δαπέδου και τοιχίων, πριν την εφαρμογή 
τσιμεντοειδών στεγανωτικών υλικών. 

ΡΟΛΟ
5cmx20m
(ΓΑ2220)

72 1,95

ΡΟΛΟ
5cmx90m
(ΓΑ2290)

24 5,20

6 µοναδικές ιδιότητες σε 1 καινοτόµο προϊόν
dBBLOCK
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6 µοναδικές ιδιότητες σε 1 καινοτόµο προϊόν

Ένα καινοτόµο προϊόν, ικανό να ανταπε-

ξέλθει µε επιτυχία σε µία σειρά εφαρµο-

γών ‘υψηλών απαιτήσεων’ που αφορούν 

τις οικοδοµικές κατασκευές. 

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε το www.durostick.gr

• Αντιρηγµατικό 
• Αντικραδασµικό 
• Θερµοµονωτικό 
• Ηχοµονωτικό 
• Συγκολλητικό 
• Στεγανωτικό

dBBLOCK

Πραγµατοποιήθηκαν εργαστηριακές µετρήσεις ως προς τις ηχοµονωτικές ιδιότητές 
του από το Εθνικό  Ίδρυµα Ερευνών (Εργαστήριο Νανοεφαρµογής του Ινστιτούτου 
Θε ωρητικής και Φυσικής Χηµείας).   
Πιστοποιηµένο από το Πανεπιστήµιο Αθηνών (Οµάδα Μελετών Κτιριακού Περιβάλλο-
ντος, Τµήµα Φυσικής) ως προς τις θερµοµονωτικές ιδιότητές του.

• 
• 
• 
• 
• 
• 

ρ στε τ  
dBBLOCK!
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2. ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΑ  ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΑ

KAT ΓΟΡΙΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ: Α

2.6  Στεγανωτικό, ηχομονωτικό & αντικραδασμικό επίχρισμα

ΠΡΟΪΟΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
(Κωδικός)

ΤΕΜ./
Ε. ΠΑΛ.

€/kg €/ΣΥΣΚ.

DUROSTICK dB BLOCK
Πολυχρηστική πάστα
Καινοτόμο προϊόν με 6 μοναδικές ιδιότητες: Αντιρηγματικό, Αντικραδασμικό, Θερμομο-
νωτικό, Ηχομονωτικό, Συγκολλητικό & Στεγανωτικό επίχρισμα. Σε μορφή πάστας, με υψη-
λή πρόσφυση σε κάθε τύπο επιφάνειας, χωρίς τη χρήση ασταριού. Η καινοτόμος σύνθεσή 
του, εμπεριέχει ακρυλικές και πολυουρεθανικές ρητίνες, καθώς και μείγμα καουτσούκ τύ-
που B na-s. Παρέχει υψηλή ηχομονωτική ικανότητα απορρόφησης αερόφερτων και κτυ-
πογενών θορύβων που προέρχονται από το εξωτερικό ή το εσωτερικό περιβάλλον, πε-
ριορίζοντας τη μετάδοση ενοχλητικών θορύβων από 50% έως και 70%. Η μοναδικότητά 
του, εστιά ζεται στην παστώδη μορφή του, που διασφαλίζει εξαιρετική εργασιμότητα και 
δυνατότητα εφαρμογής ακόμη και στα πλέον δυσπρόσιτα σημεία των κτιριακών δομών, 
ενώ απαιτείται μικρή αναλογία βάρους και πάχους ως προς την καλυπτόμενη επιφάνεια.  
Εφαρμόζεται σε εσωτερικές και εξωτερικές, κάθετες ή οριζόντιες οικοδομικές επιφάνει-
ες από σοβά ή μπετόν, συστήματα ξηράς δόμησης με γυψοσανίδες ή τσιμεντοσανίδες, ξύ-
λινες επιφάνειες και ξυλοκατασκευές από κόντρα πλακέ θαλάσσης, OSB κ.ά., μεταλλικές 
επιφάνειες και σιδηροκατασκευές, λαμαρίνες, πάνελ αλουμινίου, πολυεστέρα, πλαστικό, 
σωλήνες P C και πλήθος άλλων υλικών.
Το B BLOCK δημιουργήθηκε για να αντιμετωπίσει την ηχορύπανση, να προσφέρει θερμομόνω-
ση, στεγανοποίηση, αντικραδασμικότητα και αντιρηγματική προστασία και να διασφαλίσει καλύ-
τερες συνθήκες διαβίωσης στους κατοίκους κάθε κτιρίου, στον αρχικό σχεδιασμό του οποίου 
δεν είχαν προβλεφθεί τα ανωτέρω. Είναι ιδανικό για εφαρμογή σε υπό κατασκευή ή και υφιστά-
μενα κτίρια, αλλά και για ανακανίσεις ξενοδοχείων, καταστημάτων, κέντρων διασκέδασης κ.ά.
•Σύστημα εσωτερικής θερμομόνωσης κτιρίων

 εφαρμογή του B BLOCK είναι η πλέον ενδεδειγμένη λύση για παλαιές, αλλά και νέες κα-
τοικίες όπου εύκολα, γρήγορα και οικονομικά μπορούν να αναβαθμίσουν τη θερμομονωτική 
και ηχομονωτική αξία τους. Λόγω του μικρού πάχους εφαρμογής του (2-3mm) είναι ιδανικό 
για εσωτερικούς τοίχους (υγρούς, κρύους), ταβάνια, σοφίτες, ντουλάπες εσωτερικά, χωρίς 
την παραμικρή ‘αναστάτωση’ του χώρου. Τοίχοι και ταβάνια, μετά από την επίχρισή τους με  
B BLOCK, ηχομονώνονται, στεγανοποιούνται, θερμομονώνονται και προστατεύονται από 

ρηγματώσεις. Μετά από 2-3 ημέρες οι επιφάνειες σπατουλάρονται με τον ελαστομερή στό-
κο STUCO IX ELASTIC PUTTY και την επόμενη μέρα βάφονται με το οικολογικό πλαστικό 
χρώμα SUPER ECO σε εκατοντάδες αποχρώσεις.
Εναλλακτικά, εφαρμόζεται απευθείας επάνω στην επιφάνεια του B BLOCK η πατητή σε 
μορφή πάστας DS-258 DECO MICRO LEX ή το διακοσμητικό τσιμεντοκονίαμα DS-259 DECO 
MICRO RESIN, για τη δημιουργία ξεχωριστών τεχνοτροπιών.

 Σύστημα προστασίας όψεων κτιρίων
Η εισαγωγή του B BLOCK στη διαδικασία βαφής εξωτερικών όψεων, ενισχύει τις θερμο-
μονωτικές ιδιότητές τους. Διασφαλίζει τη στεγανότητά τους, την αντιρηγματική προστασία 
των σοβάδων και ηχομονώνει από αερόφερτους θορύβους που προέρχονται από το εξωτε-
ρικό περιβάλλον. Για την προστασία και διακόσμηση των εξωτερικών επιφανειών, ακολου-
θεί η εφαρμογή του ελαστομερούς χρώματος D-80 YDROSTOP ELASTIC ή του Θερμοκε-
ραμικού Ενεργειακού χρώματος T ERMOELASTIC COLOUR σε εκατοντάδες αποχρώσεις.
•Σύστημα στεγανοποίησης ταρατσών
Η εφαρμογή του B BLOCK ως υπόστρωμα των στεγανωτικών στρώσεων σε ταράτσες, 
 διασφαλίζει την απόλυτη στεγανοποίηση των επιφανειών διαχρονικά (δεν γηράσκει), 
 ακόμη και στην περίπτωση που η τελική στεγανωτική επίστρωση ‘πληγωθεί’ ή  παρουσιάσει 
 αστοχίες στα σημεία. Λόγω της ελαστικότητάς του, θα παρακολουθεί διαχρονικά την 
 κινητικότητα των επιφανειών και δεν θα επηρεαστεί από τις μικροδονήσεις του υποστρώ-
ματος και τις θερμοκρασιακές μεταβολές, με φυσικό αποτέλεσμα την προστασία και την 
 επιμήκυνση του χρόνου ζωής της τελικής στεγανοποιητικής στρώσης.
Πραγματοποιήθηκαν εργαστηριακές μετρήσεις ως προς τις ηχομονωτικές  ιδιότητές 
του από το Εθνικό δρυμα Ερευνών (Εργαστήριο Νανοεφαρμογής του Ινστι τούτου 
 Θεωρητικής και Φυσικής Χημείας). 
Πιστοποιημένο από το Πανεπιστήμιο Αθηνών (Ομάδα Μελετών Κτιριακού 
 Περιβάλλοντος, Τμήμα Φυσικής), ως προς τις θερμομονωτικές ιδιότητές του.
Κατατάσσεται ως προστατευτικό επιφανειών σκυροδέματος (c) κατά EN 1504-2.
Χρώμα: γκρι ανοιχτό.
Κατανάλωση: 1,1kg/m²/mm πάχους στρώσης.

3kg
(NTBBΛΟΚ03)

100 5,40 16,20 

10kg
(NTBBΛΟΚ10)

48 4,70 47,00 

15kg
(NTBBΛΟΚ15)

24 4,60 69,00 

Καινοτόμο προϊόν με 6 μοναδικές ιδιότητες: Αντιρηγματικό, Αντικραδασμικό, Θερμομο
νωτικό, Ηχομονωτικό, Συγκολλητικό & Στεγανωτικό επίχρισμα. Σε μορφή πάστας, με υψη
λή πρόσφυση σε κάθε τύπο επιφάνειας, χωρίς τη χρήση ασταριού. Η καινοτόμος σύνθεσή 
του, εμπεριέχει ακρυλικές και πολυουρεθανικές ρητίνες, καθώς και μείγμα καουτσούκ τύ
που B na-s. Παρέχει υψηλή ηχομονωτική ικανότητα απορρόφησης αερόφερτων και κτυ
πογενών θορύβων που προέρχονται από το εξωτερικό ή το εσωτερικό περιβάλλον, πε
ριορίζοντας τη μετάδοση ενοχλητικών θορύβων από 50% έως και 70%. Η μοναδικότητά 
του, εστιά
δυνατότητα εφαρμογής ακόμη και στα πλέον δυσπρόσιτα σημεία των κτιριακών δομών, 
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∆ΕΙΤΕ την εφαρµογή 
του στο κανάλι µας 

στο YouTube & 
προτείνετέ το στους 

πελάτες σας.
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ΠΙΝΑΚΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΕΣ & ΟΡΟΦΕΣ (ΒΑΦΗ ή ΤΕΧΝΟΤΡΟΠΙΑ)
ΥΛΙΚΟ ΜΕΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ/m2 ΣΤΡΩΣΕΙΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ* (€/m2)

dB BLOCK 2,2kg στα 2mm 1 10,10 

STUCOFIX ELASTIC PUTTY
Ελαστικός στόκος αρµών, ρωγµών &  

εξοµάλυνσης επιφανειών 

1kg  
(σπατουλάρισμα-εξομάλυνση) 2 5,80

SUPER ECO
Oικολογικό πλαστικό χρώµα - 2 0,80 

ΣΥΝΟΛΟ - - 16,70€/m2 

ΥΛΙΚΟ ΜΕΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ/m2 ΣΤΡΩΣΕΙΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ* (€/m2)

dB BLOCK 2,2kg στα 2mm 1 10,10 

DS-258 DECO MICRO FLEX  
(Παστώδης πατητή) 1,2kg στις 2 στρώσεις 2 5,40

DECOFIN AQUA
ή

DECOFIN AQUA PU
Βερνίκια προστασίας παστώδους πατητής

250ml 2 3,25

ΣΥΝΟΛΟ - - 18,75€/m2 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΕΣ (ΒΑΦΗ)
ΥΛΙΚΟ ΜΕΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ/m2 ΣΤΡΩΣΕΙΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ* (€/m2)

dB BLOCK 2,2kg στα 2mm 1 10,10

D-80 HYDROSTOP ELASTIC
Στεγανωτικό ελαστοµερές χρώµα  

ή 
THERMOELASTIC COLOUR
Θερµοκεραµικό ενεργειακό χρώµα

- 2 0,85

ΣΥΝΟΛΟ - - 10,95€/m2 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΑΡΑΤΣΩΝ (20 ΧΡΟΝΙΑ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΕ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ, ΗΧΟΜΟΝΩΣΗ, ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ)

ΥΛΙΚΟ ΜΕΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ/m2 ΣΤΡΩΣΕΙΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ* (€/m2)

dB BLOCK 2,2kg στα 2mm 1 10,10

DS-220
Ελαστοµερές στεγανωτικό ταρατσών ≈ 1,2kg στις 2 στρώσεις 2 5,25 

ΣΥΝΟΛΟ - - 15,35€/m2 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ (ΗΧΟΜΟΝΩΣΗ, ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ, ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ)

ΥΛΙΚΟ ΜΕΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ/m2 ΣΤΡΩΣΕΙΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ* (€/m2)

dB BLOCK 2,2kg στα 2mm 1 10,10

ELASTIC
Eύκαµπτη κόλλα

για κάθε τύπο πλακιδίων & γρανιτών
3kg - 3,10 

ΣΥΝΟΛΟ - - 13,20€/m2 

* ροτεινόμενη τιμή. Δεν συμπεριλαμβάνεται Φ. .Α.

Οι καταναλώσεις που αναγράφονται παραπάνω είναι ενδεικτικές και εξαρτώνται από τη μέθοδο εφαρμογής,  
το είδος, την επιπεδότητα και την απορροφητικότητα του υποστρώματος, καθώς και από τα εργαλεία εφαρμογής.
Στο παραπάνω κόστος πρέπει να συνυπολογιστεί και το κόστος των εργατικών εφαρμογής.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΕΣ & ΟΡΟΦΕΣ (ΒΑΦΗ ή ΤΕΧΝΟΤΡΟΠΙΑ)
ΥΛΙΚΟ

dB BLOCK

Στο παραπάνω κόστος πρέπει να συνυπολογιστεί και το κόστος των εργατικών εφαρμογής.Στο παραπάνω κόστος πρέπει να συνυπολογιστεί και το κόστος των Στο παραπάνω κόστος πρέπει να συνυπολογιστεί και το κόστος των Στο παραπάνω κόστος πρέπει να συνυπολογιστεί και το κόστος των Στο παραπάνω κόστος πρέπει να συνυπολογιστεί και το κόστος των 
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HYDROSTOP WATERTANK 
(Professional) Εύκαµπτο, γκρι, 
επαλειφόµενο στεγανωτικό κονίαµα  
2 συστατικών για ειδικές εφαρµογές 
& απαιτητικές στεγανώσεις. Ιδανικό 
και για δεξαµενές πόσιµου νερού.

HYDROSTOP WATERTANK HYDROSTOP WATERTANK 
Εύκαµπτο, γκρι, 

HYDROSTOP  
2 ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ
Εύκαµπτο, λευκό, 
τσιµεντοειδές στεγανωτικό 
για ταράτσες και  
κάθετες επιφάνειες

HYDROSTOP-PU
Πολυουρεθανικό  

στεγανωτικό ταρατσών

No39 Ελαστοµερές 
στεγανωτικό ταρατσών

TECHNOPROOF
Στεγανωτικό ταρατσών

DS-220 Ελαστοµερές  
στεγανωτικό ταρατσών  

(καουτσούκ)

WATERPROOF 500 
Στεγανωτικό ταρατσών  
2 συστατικών 
µε βάση την πολυουρία

D-1 FLEX 
Εύκαµπτο, ινοπλισµένο, 
επαλειφόµενο 
στεγανωτικό κονίαµα 
ενός συστατικού

D-1
Επαλειφόµενο κονίαµα 
στεγανοποίησης 
τοιχίων, δαπέδων, 
υπογείων & στεγών

HYDROSTOP  
ROOF
Εύκαµπτο, λευκό, 
τσιµεντοειδές στεγανωτικό 
ταρατσών ενός συστατικού

...και πέρα βρέχει!
Υγρα α έ ος  αρ α  ο ο και υπ γ ιο!



54

3. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ

3.1  Κόλλες για σωλήνες P C

3.2  Καθαριστικά για σωλήνες χαλκού & P C

ΠΡΟΪΟΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

(Κωδικός)
ΤΕΜ./ 
ΚΙΒ.

€/ΣΥΣΚ.

ΠΡΟΪΟΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
(Κωδικός)

ΤΕΜ./ 
ΚΙΒ.

€/ΣΥΣΚ.

KAT ΓΟΡΙΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ: A

DUROSTICK ΚΟΛΛΑ PVC
Διάφανη
Ισχυρή κόλλα, διάφανη, για πλαστι κούς σωλήνες P C ύδρευσης, απο χέτευσης και 
εξαρτημάτων από P C. Η σταθερή και ιδανική πυκνότητα της κόλλας επιτρέπει την 
πλήρωση των διάκενων των σωλήνων που παρουσιάζονται κατά το μοντάρισμα των 
εξαρτημάτων και έχει ως αποτέλεσμα την άρρηκτη συγκόλλησή τους. 
Eίναι κατάλληλη για συγκολλήσεις σωλήνων ύδρευσης, αποχέτευσης, άρδευσης,  
βιομηχανικών σωλήνων ή s a, πισίνας, διατομής έως και Ø 300mm και αντοχής στην 
πίεση έως 12 a m. Για ευκολία εφαρμογής, διαθέτει ενσωματωμένο στο καπάκι ειδικό 
σφαιροειδές πι νέλο που δεν μαδάει (στις συσκευασίες των 250 & 500ml).
Κατανάλωση: Ανάλογα με τη διατομή των σωλήνων.

ΣΩΛΗΝΑΡΙΟ
70ml

(KΥΣΩ70)
20 1,80

ΣΩΛΗΝΑΡΙΟ
125ml

(ΚΥΣΩ15)
40 2,80

250ml 
(ΚΥΔΦ04)

20 4,60

500ml
(ΚΥΔΦ02)

12 6,80

DUROSTICK ΚΟΛΛΑ PVC
Γκρι - Λευκή
Βαρέως τύπου κόλλα για πλαστικούς σωλήνες P C ύδρευσης, αποχέτευσης και 
εξαρτημάτων από P C. Η σταθερή και ιδανική πυκνότητα της κόλλας επιτρέπει την 
πλήρωση των διάκενων των σωλήνων που παρουσιάζονται κατά το μοντάρισμα των 
εξαρτημάτων και έχει ως αποτέλεσμα την άρρηκτη συγκόλλησή τους. 
Είναι κατάλληλη για συγκολλήσεις σωλήνων ύδρευσης, αποχέτευσης, άρδευσης,  
βιομηχανικών σωλήνων ή s a, πισίνας, διατομής έως και Ø 400mm και αντοχής στην 
πίεση έως 16 a m. Είναι δυνατό να κολληθούν σωλήνες P C ακόμη και πρόσωπο με 
πρόσωπο (σόκορο). Για ευκολία εφαρμογής, διαθέτει ενσωματωμένο στο καπάκι  
ειδικό σφαιροειδές πι νέλο που δεν μαδάει.  
Κατανάλωση: Ανάλογα με τη διατομή των σωλήνων.

ΓΚΡΙ 250ml 
(ΚΥΓΚ04)

20 4,70

ΓΚΡΙ 500ml
(ΚΥΓΚ02)

12 7,00

ΛΕΥΚΗ 250ml
 (ΚΥΛΕ04)

20 4,70

ΛΕΥΚΗ 500ml
(ΚΥΛΕ02)

12 7,00

DUROSTICK PVC PRIMER
Για σωλήνες PVC
Καθαρίζει λάδια, λίπη, γράσο, δι αβρώνοντας ελαφρά τη γυαλάδα των σωλήνων, παρέ-
χοντας ισχυρότερη πρόσφυση και συγκόλληση. Κατάλληλο και για αποσύνδεση κολλη-
μένων σωλήνων P C με εμποτισμό της κολλημένης επιφάνειας. Επιπλέον, κατάλληλο 
και για την επαναφορά της ρευστότητας στις κόλλες P C, όταν αρχίζουν και χάνουν την 
εργασιμότητά τους λόγω εξάτμισης. Για ευκολία εφαρμογής, διαθέτει ενσωματωμένο 
στο καπάκι ειδικό σφαιροειδές πινέλο που δεν μαδάει. Χρώμα: διάφανο.
Κατανάλωση: Ανάλογα με τη διατομή των σωλήνων και την αναγκαιότητα καθαρισμού τους.

236ml
(ΚΥΠΡ04)

12 4,60

DUROSTICK ΑΛΟΙΦΗ ΧΑΛΚΟΥ
Καθαριστικό χαλκοσωλήνων
Καθαριστικό χαλκοσωλήνων, ελεγχόμενης πυκνότητας που δεν στάζει κατά την εφαρμογή. 
Καθαρίζει τον χαλκό, χωρίς τρίψιμο και τον προστατεύει από την οξείδωση (πρασί-
νισμα). Είναι κατάλληλο για μαλακές κολλήσεις σε δίκτυα ύδρευσης, θέρμανσης και 
κλιματισμού. Για ευκολία εφαρμογής, διαθέτει ενσωματωμένο στο καπάκι ειδικό σφαι-
ροειδές πι νέλο που δεν μαδάει.  
Χρώμα: κίτρινο.

125gr
 (ΚΥΑΧ15)

24 2,00

Βαρέως τύπου κόλλα για πλαστικούς σωλήνες P C ύδρευσης, αποχέτευσης και 
εξαρτημάτων από P C. Η σταθερή και ιδανική πυκνότητα της κόλλας επιτρέπει την 
πλήρωση των διάκενων των σωλήνων που παρουσιάζονται κατά το μοντάρισμα των 
εξαρτημάτων και έχει ως αποτέλεσμα την άρρηκτη συγκόλλησή τους. 
Είναι κατάλληλη
βιομηχανικών σωλήνων ή s a, πισίνας, διατομής έως και 
πίεση έως 16 a m. Είναι δυνατό να κολληθούν σωλήνες P C ακόμη και πρόσωπο με 

DUROSTICK PVC PRIMER
Για σωλήνες PVC
Καθαρίζει λάδια, λίπη, γράσο, δι
χοντας ισχυρότερη πρόσφυση και συγκόλληση. Κατάλληλο και για αποσύνδεση κολλη
μένων σωλήνων P C με εμποτισμό της κολλημένης επιφάνειας. Επιπλέον, κατάλληλο 
και για την επαναφορά της ρευστότητας στις κόλλες P C, όταν αρχίζουν και χάνουν την 
εργασιμότητά τους λόγω εξάτμισης. Για ευκολία εφαρμογής, διαθέτει ενσωματωμένο 
στο καπάκι ειδικό σφαιροειδές πινέλο που δεν μαδάει. 
Κατανάλωση:

DUROSTICK ΒΟΡΑΚΑΣ*
Iσχυρή, αποξειδωτική, λευκή σκόνη για τον καθαρισμό και την απολίπανση μεταλλικών 
επιφανειών. Eίναι κατάλληλος για την ενίσχυση των συγκολλήσεων με βέργες χαλκού 
ή φωσφόρου σε χαλκοσωλήνες ή σωλήνες ορείχαλκου. Χρώμα: λευκό.

120gr
 (KYBO15)

18 1,90
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3.3  Aντιοξειδωτικά - σφραγιστικά σπειρωμάτων & ραφών

ΠΡΟΪΟΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

(Κωδικός)
ΤΕΜ./ 
ΚΙΒ.

€/ΣΥΣΚ.

KAT ΓΟΡΙΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ: A

DUROSTICK ΜΙΝΙΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ*
Ελαστομερές αντιδιαβρωτικό

Πυκνόρρευστο ελαστομερές αντιδιαβρωτικό μεταλλικών σπειρωμάτων. 
Κατάλληλο για στεγανοποίηση στις ενώσεις των μεταλλικών σωλήνων, με παράλληλη 
χρήση κανναβιού. Για ευκολία εφαρμογής, διαθέτει ενσωματωμένο στο καπάκι ειδικό 
σφαιροειδές πινέλο που δεν μαδάει. Χρώμα: πορτοκαλί.
Κατανάλωση: Aνάλογα με τη διατομή των σωλήνων.

250gr
 (KYMI04)

12 4,30

DUROSTICK ΓΟΜΑΛΑΚΑ*
Γνήσια γομαλάκα ενισχυμένη με ρητίνες. Στεγανοποιεί τους πόρους  
στις ραφές των δεξαμενών πετρελαίου και νερού, καθώς και σπειρώματα  
και φλάντζες. Κατάλληλη για την κάλυψη ρόζων στα ξύλα, αποτρέποντας το ξεφλού-
δισμα και το σκάσιμο σε ριπολίνες και βερνίκια.
Για ευκολία εφαρμογής, διαθέτει ενσωματωμένο στο καπάκι ειδικό σφαιροειδές πι-
νέλο που δεν μαδάει. Χρώμα: μελί.
Κατανάλωση: 150-200ml/m2/στρώση.

60ml
 (ΚΥΓΟ60)

12 3,80

200ml
(ΚΥΓΟ20)

12 8,50

3.4  Σφραγιστικά, συγκολλητικά & προστατευτικά αφρωδών μονωτικών σωλήνων

ΠΡΟΪΟΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
(Κωδικός)

ΤΕΜ./ 
ΚΙΒ.

€/ΣΥΣΚ.

DUROSTICK ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΟ
Για αφρώδη μονωτικά σωλήνων
Ακρυλικό, λευκό, ελαστομερές στεγανωτικό, κατάλληλο για την προστασία αφρωδών 
μονωτικών σωλήνων. Διατηρεί την αρχική ελαστικότη τα των μονωτικών σωλήνων όπου 
εφαρμόζεται και ‘εμποδίζει’ την ξή ρανσή τους από τον ήλιο, ο οποίος συντελεί στην κατα-
στροφή τους. Τα ισχυρά U  φίλτρα που περιέχει δεν επιτρέπουν σκασίματα και ξεφλουδί-
σματα του στεγανωτικού. Επιπλέον, προστατεύει τα αφρώδη μονωτικά από τη ζημιά που 
προκαλείται από τα τσιμπήματα των πουλιών. Μπορεί να χρωματιστεί με DUROCOLOR 
της DUROSTICK (σύριγγα των 20ml) σε 120 ανεξίτηλες αποχρώσεις. Χρώμα: λευκό.
Κατανάλωση: 1,0-1,5kg/m² ανά στρώση. 

1kg
(ΚΥXA01)

12 6,00

DUROSTICK ΚΟΛΛΑ ΓΙΑ ΑΦΡΩΔΗ ΜΟΝΩΤΙΚΑ*
Ειδική κόλλα, βάσεως νεοπρενίου, κατάλληλη για την εκ των υστέρων  
συγκόλληση (προστασία) με αφρώδη μονωτικά σωλήνων σε ακάλυπτα δίκτυα
που είναι εκτεθειμένα σε παγετό, όπως σωληνώσεις ηλιακών θερμοσιφώνων, μεταλ-
λικούς ή πλαστικούς σωλήνες κήπων ή σωλήνες μεταφοράς ζεστού νερού. 
Αντέχει στον παγετό, την υγρασία, τις χαμηλές και υψηλές θερμοκρασίες. 
Για ευκολία εφαρμογής, διαθέτει ενσωματωμένο στο καπάκι ειδικό σφαιροειδές πι-
νέλο που δεν μαδάει.  Χρώμα: μελί.

200ml
(ΚΥΑΜ20)

12 3,90

DUROSTICK D-2
Αφρός πολυουρεθάνης

Αφρός πολυουρεθάνης ενός συστατικού, υψηλής συγκολλητικής, θερμομονωτικής 
και ηχομονωτικής ικανότητας. Διακρίνεται για την υψηλή του πρό σφυση σε όλα τα 
οικοδομικά υλικά, τα οποία στηρίζει χωρίς να συρρικνώ νεται μετά τη σκλήρυνσή του. 
Στερεώνει κουφώματα και κάσες πορτών και παραθύρων, εσωτερικούς τοίχους με 
οροφές και δάπεδα, πάνελ, καθώς και κουτιά διακλάδωσης. 
Είναι απαραίτητος σε υδραυλικές και ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις.
Βάφεται με υδατοδιαλυτά χρώματα. Χρώμα: πράσινο ανοιχτό.
Κατανάλωση: Τα 750ml δίνουν 40l  ελεύθερου αφρού.

300ml
(NT0230)

12 4,00

750ml
(NT0275)

12 6,20

*Διατίθεται μόνο για επαγγελματική χρήση.

Δ O Σ Ο Μ Ε Τ Ρ Ι Κ Ο  Σ Υ Σ Τ Η Μ Α  Δ Η Μ Ι Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ  Α Π Ο Χ Ρ Ω Σ Ε Ω Ν
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3. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ

ΠΡΟΪΟΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
(Κωδικός)

ΤΕΜ./ 
ΚΙΒ.

€/ΣΥΣΚ.

KAT ΓΟΡΙΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ: Α

3.4  Σφραγιστικά, συγκολλητικά & προστατευτικά αφρωδών μονωτικών σωλήνων

MS-POLYMER POWER GLUE 
Πανίσχυρο ελαστικό συγκολλητικό άμεσης συγκράτησης, 
χωρίς διαλύτες
Πανίσχυρο συγκολλητικό τεχνολογίας MS-POLYMER. Αντικαθιστά βίδες και καρφιά σε 
πολλές εφαρμογές. Έχει ισχυρή πρόσφυση, ακόμη και χωρίς αστάρι, σε πορώδεις και 
μη επιφάνειες, σε όμοια και ανόμοια υλικά. Είναι ιδανικό για άρρηκτες συγκολλήσεις 
με εξαιρετική αρχική συγκράτηση σε οικοδομικές, βιομηχανικές και ναυπηγικές κατα-
σκευές. Απαραίτητο εργαλείο για υδραυλικούς, ηλεκτρολόγους, ψυκτικούς και άλλες 
ειδικότητες τεχνιτών, αλλά και για όσους ασχολούνται με επισκευές και μερεμέτια στο 
σπίτι. Στερεώνει γραμματοκιβώτια, ράφια, γάντζους, αξεσουάρ μπάνιου, λεκάνη τουα-
λέτας κ.ά. Σφραγίζει και ταυτόχρονα στεγανοποιεί ρωγμές ή αρμούς. 
Εφαρμόζεται σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Χρώμα: λευκό.
Κατανάλωση: Ανάλογα με την εφαρμογή.

80ml
BLISTER

(ΣΜΠΟΠΓ80)
12 6,50

290ml
ΦΥΣΙΓΓΑ

(ΣΜΠΟΠΓ29)
12 9,80

DUROSIL FIRE
Πυράντοχη σιλικόνη υψηλής 
θερμοκρασιακής αντοχής έως +300 C
Σιλικόνη για ελαστικές σφραγίσεις και συγκολλήσεις που υπόκεινται σε μεγάλη θερ-
μική καταπόνηση. Είναι ανθεκτική έναντι πολλών χημικών ουσιών και έχει άριστη πρό-
σφυση σε λαμαρίνα, σίδερο και ανοξείδωτα μέταλλα. Αντέχει σε λάδια, γράσο, βαλ-
βολίνες, νερό, αντιψυκτικό υγρό. Ιδανική για φλάντζες μηχανών (αυτοκινήτων, μοτο-
σικλετών, σκαφών κ.ά.), αντλιών, για καπάκια βαλβίδων, για σωλήνες εξάτμισης, για 
φθαρμένες κυψέλες ψυγείων αυτοκινήτων που παρουσιάζουν διαρροές κ.ά. Αποτρέ-
πει το ‘κάπνισμα’ σε σημεία συναρμογής μπουριών με ξυλόσομπες. Χρώμα: κόκκινο.
Κατανάλωση: Ενδεικτικά μία φύσιγγα 310ml καλύπτει 8 τρέχοντα μέτρα αρμού 
διαστάσεων 6 6mm.

80ml
BLISTER
(ΝΤΣΦ80)

12 3,90

310ml  
ΦΥΣΙΓΓΑ
(ΝΤΣΦ31)

12 7,20
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DUROSTICK ΟΥΔΕΤΕΡΗ ΣΙΛΙΚΟΝΗ
Σιλικόνη για μόνιμη εμβάπτιση σε νερό
Σιλικόνη ουδέτερης ωρίμανσης για σφραγίσεις που υπόκεινται σε μόνιμη εμβά πτιση σε 
νερό. Έχει υψηλή πρόσφυση στα περισσότερα υλικά (όμοια και ανό μοια), χωρίς αστάρι, 
και άριστη αντοχή στη γήρανση. Είναι ιδανική για σφράγι ση αρμών σε πισίνες στο εσωτε-
ρικό τους και περιμετρικά, καθώς και στα σχα ράκια και τα σποτάκια που τοποθετούνται σε 
αυτές. Συνιστάται για στερέωση επαργυρωμένων καθρεπτών, καθώς και για ενυδρεία. 
Κατάλληλη για σφρά γιση στην εξωτερική πλευρά των κουφωμάτων (αλουμινίου ή P C) 
ανάμε σα στο προφίλ και τη μαρμαροποδιά ή τον τοίχο. Διάφανη, δεν επιδέχεται βαφή. 
Κατανάλωση: Ενδεικτικά μία φύσιγγα 280ml καλύπτει 8 τρέχοντα μέτρα αρμού δια-
στάσεων 6 6mm.

ΔΙΑΦΑΝΗ 280ml
(ΣΙΟΥ28)

12 6,00 

DUROSTICK ΣΙΛΙΚΟΝΗ
Aνθεκτική στη μούχλα
Σιλικόνη μεγάλης ελαστικότητας, με ισχυρή πρόσφυση σε μη πορώδεις επιφάνειες. 
Αντιστέκεται στους μύκητες, στις αντίξοες καιρικές συνθήκες και στην U  ακτινοβο-
λία, ενώ είναι ανθεκτική και σε απορρυπαντικά, οξέα και αλμυρό νερό.
Σταθεροποιείται γρήγορα αντιδρώντας με την υγρασία, παρουσιάζει εξαιρετική συ-
γκολλητική δύναμη και μακροχρόνια αντοχή ακόμη και σε αρμούς έντονης κινητικότη-
τας, χωρίς να ‘σκάει’ ή να ξεφλουδίζει. 
Χρησιμοποιείται χωρίς αστάρι σε υλικά όπως πορσελάνη, γυαλί, κεραμικά,  εμαγιέ, 
πολυεστέρα, ανοξείδωτα ή ανοδιωμένα αλουμίνια, βερνικωμένα ξύλα, για τη 
 σφράγιση αρμών πλάτους 3-40mm, σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.
Κατανάλωση: Ενδεικτικά μία φύσιγγα 280ml καλύπτει 8 τρέχοντα μέτρα αρμού
διαστάσεων 6 6mm.

ΔΙΑΦΑΝΗ 80ml
(ΣΙ2280)

25 1,90

ΔΙΑΦΑΝΗ 280ml 
(ΣΙ2030)

25 3,60 

ΛΕΥΚΗ 80ml
(ΣΙ2281)

25 1,90

ΛΕΥΚΗ 280ml
(ΣΙΛE30)

12 3,60 

ΜΑΥΡΗ 280ml
(ΣΙΜΑ30)

12 3,60 

ΚΑΦΕ 280ml
(ΣΙΚΑ30)

12 3,60 

ΓΚΡΙ 280ml
(ΣΙΓΚ30)

12 3,60 



57

Π
ΡΟ

ΪΟ
Ν

ΤΑ
ΥΔ

ΡΑ
ΥΛ

ΙΚ
Ω

Ν

3.5  Eπισκευαστικά

ΠΡΟΪΟΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
(Κωδικός)

ΤΕΜ./
ΚΙΒ.

ΤΕΜ./
Ε. ΠΑΛ.

€/kg €/ΣΥΣΚ.

DUROSTICK D-11 SUPER FAST
Ταχύπηκτο επισκευαστικό τσιμεντοκονίαμα 
Ταχύπηκτο τσιμεντοκονίαμα υψηλών αντοχών, γκρι χρώματος, με χρόνο πήξης 7 
 λεπτά. Απαραίτητο σε υδραυλικές και ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις. 
Δουλεύεται εύκολα και αντικαθιστά τα ‘μερεμέτια’ από γύψο, λόγω της υψηλής 
 αντοχής του σε κρούσεις και υγρασία. 
Είναι κατάλληλο για επισκευές και στηρίξεις σε μπετόν και σοβά.
Στερεώνει πλέγματα σοβάδων εσωτερικά και εξωτερικά.
Αποτελεσματικό στη σφράγιση οπών και την τοποθέτηση γωνιόκρανων. 
Κατατάσσεται ως επισκευαστικό σκυροδέματος στην κατηγορία PCC R2 κατά EN 1504-3. 
Χρώμα: γκρι.
Κατανάλωση: Aνάλογα με την εφαρμογή. Περίπου 1,8kg D-11 για την παρασκευή 
1l  σκληρυμένου μείγματος.

 3kg
(NT1103)

8 168 1,22 3,66

KAT ΓΟΡΙΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ: Α

DUROFAST
Τσιμέντο ταχείας πήξεως 
Τσιμέντο υπερταχείας πήξης που αναπτύσσει πρώιμες μηχανικές αντοχές από τα 
πρώ τα δευτερόλεπτα της ανάμειξής του με νερό. Χρησιμοποιείται για άμεση σφρά-
γιση οπών με έντονη διαρροή νερού σε δεξαμενές, φρεάτια, αγωγούς, λούκια και 
τσιμεντοσωλήνες.  Στερεώνει στύλους υποστήριξης για κάγκελα, κολόνες τοποθέ-
τησης συρματοπλέγματος, ταμπέλες κ.ά. Είναι ιδανικό για γρήγορες στερεώσεις σε 
υδραυλικές και ηλεκτρολογικές εργασίες. Στερεοποιείται ακόμη και μέσα στο νερό, 
χωρίς να χάνει τις αντοχές του. Χρόνος κατεργασίας: 1-2 λεπτά στους 23°C, σκλή-
ρυνση: 2-4 λεπτά. Η ανάμειξή του με τσιμέντο PORTLAND, επιταχύνει τον χρόνο  
πήξης, δίνοντας υψηλές πρώιμες αντοχές. 
Κατατάσσεται ως επισκευαστικό σκυροδέματος στην κατηγορία PCC R3 κατά EN 1504-3. 
Χρώμα: γκρι.
Κατανάλωση: Ανάλογα με την εφαρμογή. Περίπου 1,5kg DURO AST για την παρα-
σκευή 1l  σκληρυμένου μείγματος.

1kg
(ΝΤΦΑΣΤ01)

12 - 3,15 3,15

4kg
(4 σακουλάκια 

του 1kg)

(ΝΤΦΑΣΤ05)

- - 2,42 9,68

20kg
(ΝΤΦΑΣΤ20)
παλ.1.200kg

- 60 1,57 31,40

DUROSTICK D-32
Tαχύπηκτος επισκευαστικός λευκός σοβάς 
Σοβάς πρώιμων αντοχών, κρυσταλλικής βάσης, με βελτιωτικά πρόσθετα, ευκολο-
δούλευτος. Παρουσιάζει ισχυρή πρόσφυση και αντοχή. 
Εφαρμόζεται σε πάχος έως 1cm ανά στρώση, σε επιφάνειες από τούβλα, μπετόν, 
τσιμεντοκονία, πορομπετόν που έχουν προηγουμένως διαβραχεί. 
Είναι απαραίτητος στους ελαιοχρωματιστές για την επισκευή των σοβάδων από 
‘μερεμέτια’ που δημιουργούνται από συνεργεία υδραυλικών, αλουμινάδων και 
ηλεκτρολόγων. Δεν παρουσιάζει ματίσεις λόγω της κοκκομετρίας του και της 
μηδαμινής του συρρίκνωσης. 
Κατατάσσεται στην κατηγορία GP:CS II/W0 κατά ΕΝ 998-1. 
Χρώμα: λευκό.
Κατανάλωση: Περίπου 15kg/m²/cm πάχους στρώσης.

5kg
(NT3205)

4 180 0,66 3,30

25kg
(NT3225)

παλ.1.500kg
- 60 0,44 11,00 

DUROSTICK D-32
Tαχύπηκτος επισκευαστικός λευκός σοβάς 
Σοβάς πρώιμων αντοχών, κρυσταλλικής βάσης, με βελτιωτικά πρόσθετα, ευκολο
δούλευτος. Παρουσιάζει ισχυρή πρόσφυση και αντοχή. 
Εφαρμόζεται σε πάχος έως 1cm ανά στρώση, σε επιφάνειες από τούβλα, μπετόν, 
τσιμεντοκονία, πορομπετόν που έχουν προηγουμένως διαβραχεί. 
Είναι απαραίτητος στους ελαιοχρωματιστές για την επισκευή των σοβάδων από 
‘μερεμέτια’ που δημιουργούνται από συνεργεία υδραυλικών, αλουμινάδων και 
ηλεκτρολόγων. Δεν παρουσιάζει ματίσεις λόγω της κοκκομετρίας του και της 
μηδαμινής του συρρίκνωσης. 
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3. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ

ΠΡΟΪΟΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

(Κωδικός)
ΤΕΜ./
ΚΙΒ.

€/lt €/ΣΥΣΚ.

3.6  Eποξειδικές κόλλες

3.7  Καθαριστικά ειδικών εφαρμογών & αντιψυκτικά

KAT ΓΟΡΙΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ: Α

DUROSTICK AUTOFLOW
Αντιψυκτικό παντός καιρού
Υψηλής ποιότητας αντιψυκτικό υγρό, με ιδιαίτερη αντιψυκτική ικανότητα έως -18°C 
και αντίστοιχη αντιθερμική έως +105°C. Διασφαλίζει αντιπαγετική, αντιθερμική και 
αντιδιαβρωτική προστασία σε ψυγεία μηχανών αυτοκινήτων, σκαφών χωρίς να κατα-
στρέφει τα λάστιχα και τα κολάρα. Είναι ιδανικό και για τους ηλιακούς θερμοσίφωνες. 

1lt
(ΝΤΑΦ01)

24 4,20 4,20

4lt
(NTΑΦ04)

- 3,25 13,00

ΠΡΟΪΟΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
(Κωδικός)

ΤΕΜ./
ΚΙΒ.

€/ΣΥΣΚ.

DUROSTICK GLASSHIELD
Προστατευτικό γυάλινων επιφανειών
Διάφανο εναιώρημα νανοτεχνολογίας, κατάλληλο για την προστασία γυάλινων επιφα-
νειών. Με τά την εφαρμογή του δημιουργείται ένα αόρατο φιλμ προστασίας  που ‘περιο-
ρίζει’ την επικόλληση ατμοσφαιρικών ρύπων και σκόνης στους πόρους των επιφανειών, 
με αποτέλεσμα τον ευκολότερο καθαρισμό τους, με τη χρήση μόνο νερού, χωρίς τρίψι-
μο, χωρίς χημικά προϊόντα καθαρισμού. Ανθεκτικό στην υπεριώδη ηλιακή ακτινοβολία, 
τη διαρκή υγρασία και τον παγετό.
Κατάλληλο για: Φωτοβολταϊκά στοιχεία, συλλέκτες ηλιακού θερμοσίφωνα: Η εφαρ-
μογή του αυξάνει την απόδοση των στοιχείων. Η γυάλινη επιφάνεια των συλλεκτών 
παραμένει καθαρή, χωρίς στίγματα από άλατα και σκόνες που περιορίζουν την από-
δοσή τους. •Τζάμια αυτοκινή των (παρμπρίζ, πίσω τζάμια, πλευρικά παράθυρα, κα-
θρέφτες), φορτηγών, σκαφών, ελικοπτέ ρων. •Τζαμαρίες, βιτρίνες, γυάλινες προσό-
ψεις, γυάλινα στέγαστρα, εξώστες, αίθρια, αλλά και για οικιακή χρήση, σε παράθυρα, 
μπαλκονόπορτες και ντουζιέρες. 
Χρώμα: διάφανο.
Κατανάλωση: 1l  είναι επαρκές για την προστασία 30-40m², ανάλογα με τη μέθοδο 
εφαρμογής.

500ml
(ΓΚΧΕ02)

12 - 12,00

3,5lt
(ΓΚΧΕ35) 

(ΕΙΔΙΚΗ 
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ)

- 18,00 63,00

DUROSTICK ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΗ ΚΟΛΛΑ 20
Σε μορφή πλαστελίνης 
Ισχυρή εποξειδική κόλλα - στόκος με μορφή πλαστελίνης, σε εύχρηστη  συσκευασία. 
 Ιδανική για κολλήσεις και σφραγίσεις, όμοιων και ανόμοιων υλικών. Eύκολα και γρή-
γορα, κόβεις, πλάθεις και κολλάς, δίνοντας άμεσα λύσεις σε διαρροές νερού σε ψυ-
γεία αυτοκινήτων, καλοριφέρ, μεταλλικούς σωλήνες κ.ά. Απαραίτητη σε υδραυ-
λικούς, ψυκτικούς, φανοποιούς αλλά και σε κάθε σπίτι, αυτοκίνητο ή σκάφος.  
Αντέχει σε θερμοκρασίες από -30°C έως +115°C, λιμάρεται και βάφεται. 
Κατατάσσεται στην κατηγορία R1T κατά ΕΝ 12004. 
Χρώμα: πράσινο ανοιχτό.
Κατανάλωση: Ανάλογα με την εφαρμογή. 

56gr
(ΝΤΠΛ56)

- 4,20

ΚΑΣΕΤΙΝΑ
(ΝΤΠΛ5612)

12 50,40

ΚΑΣΕΤΙΝΑ
(ΝΤΠΛ5624)

24 100,80

DUROSTICK ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΗ ΚΟΛΛΑ  
2 ΩΡΩΝ Σε μορφή στόκου 
Ισχυρή κόλλα δύο συστατικών, γκρι χρώματος, σε μορφή στόκου, με ιδιαίτερη αντοχή στην 
υγρασία, τη θερμοκρασία και τα περισσότερα χημικά. Συγκολλά όμοια και ανόμοια οικο-
δομικά υλικά, όπως μέταλλο, μπετόν, i rglass, αμιαντοτσιμέντο, κεραμικά κλπ. Κατάλ-
ληλη για αμέτρητες εφαρμογές. Απαραίτητη σε υδραυλικούς, ψυκτικούς, μηχανουργούς.
Αντέχει σε θερμοκρασίες από -30°C έως +115°C, λιμάρεται και βάφεται. 
Κατατάσσεται στην κατηγορία R1T κατά ΕΝ 12004. 
Χρώμα: γκρι.
Κατανάλωση: Ανάλογα με την εφαρμογή.

400gr
Σετ (Α+Β)

(200gr+200gr)
(ΚΥΕΠ04)

12 7,00
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ΠΡΟΪΟΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
(Κωδικός)

ΤΕΜ./
ΚΙΒ.

€/lt,kg €/ΣΥΣΚ.

3.7  Καθαριστικά ειδικών εφαρμογών & αντιψυκτικά

BIOCLEAN
Βιοδιασπώμενη κρέμα καθαρισμού χεριών 
Βιοδιασπώμενη κρέμα καθαρισμού χεριών, χωρίς αμμωνία, φωσφορικά άλατα και πετρελαϊκά 
παράγωγα, βάσει της νομοθεσίας ΕΚ 648/2004 που διέπει τα απορρυπαντικά όσον αφορά τη 
βιοδιασπασιμότητά τους. Λόγω της γλυκερίνης και των κόκκων απολέπισης που περιέχονται 
στη σύνθεσή της, είναι απαλή με τα χέρια και έχει υψηλή καθαριστική δράση. Επιπλέον, απο-
μακρύνει δυσάρεστες μυρωδιές, αφήνοντας άρω μα φρεσκάδας. Προσαρμοσμένη στη φυσι-
κή τιμή  του δέρματος, είναι κατάλληλη για συχνή ή και καθημερινή χρήση. Διαλύει γράσο, 
λίπη, μελάνι, μουντζούρες, χρώματα και πίσσα. Είναι απαραίτητη σε συνεργεία αυτοκινήτων, 
τυπογράφους, υδραυλικούς, μηχανικούς, σιδεράδες και ελαιοχρωματιστές.  

500ml
(KAXE02)

20 - 3,50

5lt
(με αντλία)

(KAXE05)

(ΕΙΔΙΚΗ 
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ)

- 5,58 27,90

ID: 96.4.005
institute

ID
: 

9
6
T

E
0
6
8
1
5
4

DUROSTICK D-14*
Αποφρακτικό υγρό για σωλήνες και σιφόνια
Αποτελεσματικό αποφρακτικό, άμεσης δράσης που μας απαλλάσσει από τη χρήση ατσα-
λίνας ή άλλων περιττών δαπανών απόφραξης. Ξεβουλώνει μέσα σε λίγα λεπτά νιπτήρες, 
μπανιέρες, νεροχύτες και λεκάνες, διαλύοντας συσσωρευμένα λίπη, πουρί, τρίχες, χαρτιά 
και πανιά. Απαραίτητο για τα αποχετευτικά δίκτυα εστιατορίων, ξενοδοχείων, νοσοκομείων, 
εργοστασίων, δημόσιων κτιρίων, κατοικιών κ.ά. Κατά την εφαρμογή του είναι απαραίτητο να 
λαμβάνονται όλα τα προστατευτικά μέτρα, όπως αυτά αναγράφονται στις οδηγίες χρήσης. 
Κατανάλωση: 500-1.800gr, ανάλογα με τη διάμετρο των σωλήνων και τον βαθμό συσσώ-
ρευσης ρύπων.

900gr
(NT1409)

15 - 4,24

1.800gr
(NΤ1418)

15 - 6,10

KAT ΓΟΡΙΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ: Α

DUROSTICK D-15*
Καθαριστικό βόθρων και αποχετεύσεων
Ισχυρό καθαριστικό βόθρων και αποχετεύσεων που δρα επάνω στα συσσωρευμένα και 
στερεοποιημένα λίπη και στο πουρί στα τοιχώματα. Απαραίτητο για τον καθαρισμό των 
εξόδων διαφυγής των λυμάτων, ελευθερώνοντας τους πόρους των τοιχωμάτων των 
βόθρων. Αποφεύγεται έτσι η υπερχείλιση, οι δυσάρεστες οσμές και οι συχνές εκκε-
νώσεις, κάνοντας οικονομία. Εφαρμόζεται στην αρχή του δικτύου αποχέτευσης είτε 
απευθείας ανοίγοντας το φρεάτιο. 
Κατανάλωση: 600-800gr/m , ανάλογα με τη χρήση.

5kg
(NT1505)

6 7,80 39,00

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα προϊόντα που επισημαίνονται ως (ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ), διατίθενται εντός τριών (3) ημερών από τη λήψη της παραγγελίας.
*Διατίθεται μόνο για επαγγελματική χρήση.
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3. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ

60

www.durostick.gr
Αναζητήστε

το ενηµερωτικό έντυπο!   

Σε ποιον δεν αρέσουν τα ΜΑΣΤΟΡΕΜΑΤΑ                                                                                                     

µε την DUROSTICK, όλα γίνονται...

...πιο ΕΥΚΟΛΑ!
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4. ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΠΡΟΪΟΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

(Κωδικός)
ΤΕΜ./
ΚΙΒ.

€/kg €/ΣΥΣΚ.

4.1  Ξυλόκολλες & παρκετόκολλες

KAT ΓΟΡΙΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ: Α

DUROSTICK DS-200
Αδιάβροχη ελαστική κόλλα για ξύλινα δάπεδα 
Ισχυρή, ελαστική κόλλα σε μορφή πάστας, άοσμη, χωρίς διαλύτες, έτοιμη προς χρήση. 
Λόγω της ειδικής σύνθεσής της, μει ώνονται οι κτυπογενείς θόρυβοι, στις επιφάνειες 
όπου εφαρμόζεται. Αντέ χει στην υγρασία και την παλαίωση.  Παρέχει ισχυρή πρόσφυ-
ση σε απορροφητικά ή μη υποστρώματα, ακόμη και χωρίς αστάρι, με την προϋπόθεση 
να μην είναι εύθρυπτα. Διατηρεί την αρχική της ελαστικότητα, διασφαλίζοντας άρρη-
κτη συγκόλληση σε δάπεδα που υπόκεινται σε κραδασμούς και συστολοδιαστολές. 
Eίναι κατάλληλη για τη συγκόλληση κάθε είδους ξύλινου παρκέτου επάνω σε μπε-
τόν, μωσαϊκό, κεραμικά πλακίδια, μάρμαρα, ασταρωμένη ή γαλβανισμένη λαμαρίνα 
και MD . Ιδανι κή για συγκόλληση ξύλινων σοβατε πί, καθώς και για τη συγκόλληση με-
γάλων διαστάσεων ξύλινων σανίδων κάθε σκληρότητας.
Κατατάσσεται στην κατηγορία D3/D4 κατά EN 204/205. 
Χρώμα: μπεζ.
Κατανάλωση: 0,7-0,9kg/m² κατά την εφαρμογή με οδοντωτή σπάτουλα Β3 ή Β6. 
Η κατανάλωση ποικίλει, ανάλογα με το υπόστρωμα και τον τύπο του ξύλινου δαπέδου.
Για συγκόλληση σανίδων μεγάλου μήκους ή πλάτους, ή σε ανισόπεδα υποστρώματα, 
συνιστάται η χρήση οδοντωτής σπάτουλας με μεγαλύτερες εγκοπές.

15kg
(ΚΞ20015)

- 3,90 58,50
 

DUROSTICK DS-205 SUPER GLUE
Yπερκόλλα για βρεχόμενες ξυλοκατασκευές
Υψηλής ποιότητας υδατοδιαλυτή κόλλα νέας τεχνολογίας, με βάση ακρυλικά πολυμερή. 
Είναι άοσμη, δεν ‘κρεμάει’, δεν λαδώ νει κατά την εφαρμογή της, έχει εξαι ρετική αντοχή 
μετά την ωρίμανσή της, ακόμη και σε έκθεση σε νερό για αρ κετές ημέρες. Διατηρεί 
την αρχική της ελαστικότητα, διασφαλίζοντας άρρηκτη συγκόλληση ανεξάρτητα από 
οποιαδήποτε καταπόνηση που προέρχεται από κραδασμούς και συστολοδιαστολές. 
Eίναι ιδανική για συγκολλήσεις βρεχόμενων ξύλινων κατασκευών ή κατασκευών 
εκτεθειμένων σε υγρασία. Kατάλληλη για κατασκευές από δρυ, οξιά, ιρόκο, ak, 
κερασιά, καρυδιά κ.ά. Συνιστάται για συγκόλληση ξύλινων σοβατεπί και αρμοκάλυ-
πτρων, καθώς και για MD , φελλό, ηχομονωτικά φύλ λα, lamina , εξηλασμένη και 
διογκω μένη πολυστερίνη, χωρίς αστάρι, σε κάθε είδους πορώδες οικοδομικό υλι κό, 
όπως τούβλο, σοβά και σκυρόδεμα. 
Κατατάσσεται στην κατηγορία D3/D4 κατά ΕΝ 204/205. 
Χρώμα: μπεζ.
Κατανάλωση: 150-200gr/m².

250gr
(ΚΞ20504)

20 - 2,20

900gr
(ΚΞ20501)

15 - 5,70

5kg
(ΚΞ20505)

(ΕΙΔΙΚΗ 
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ)

- 4,80 24,00

15kg
(ΚΞ20515)

(ΕΙΔΙΚΗ 
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ)

- 4,13 61,95 

DUROSTICK D-100
Ακρυλική ξυλόκολλα ταχείας πήξεως,  
κρυσταλλιζέ, με αντοχή στην υγρασία
Ελαστική λευκή κόλλα, ταχείας πήξεως, κρυσταλλιζέ, με εξαιρετική αντοχή στην 
υγρασία. Παρέχει μακροχρόνια αντοχή σε κάθε ξυλουργική εφαρμογή.
Είναι κατάλληλη για συγκολλήσεις εξωτερικών και βρεχόμενων ξύλινων κατασκευών, 
όπως πέργκολες, κάσες παραθύρων, δρύινες πόρτες, αλλά και για ξύλινες σκάλες 
και ξύλινα δάπεδα, προστατεύοντας τη συγκόλληση από την υγρασία. Επίσης, χρη-
σιμοποιείται για ναυπηγικές εσωτερικές ξύλινες εργασίες, για συγκόλληση φελλού, 
διογκωμένης ή εξηλασμένης πολυστερίνης σε μπετόν, ξύλο, MD , σοβά και τούβλο.
Προτείνεται για συγκολλήσεις επίπλων και κατασκευών από σκληρά ή μαλακά ξύλα, 
όπως οξιά, δρυς, καρυδιά, όρεγκον, παλίσανδρο, μαόνι, καθώς και σουηδικό. 
Κατατάσσεται στην κατηγορία D3 κατά ΕΝ 204/205 και D2  κατά ΕΝ 12004. 
Χρώμα: λευκό (γίνεται διάφανο όταν στεγνώσει).
Κατανάλωση: 200gr/m2.

500gr
(ΚΞ1002)

15 - 4,40

4kg
(ΚΞ1004)

- 6,25 25,00

125kg
(ΚΞ1015)

(ΕΙΔΙΚΗ 
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ)

- 4,62 577,50
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ΠΡΟΪΟΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

(Κωδικός)
ΤΕΜ./
ΚΙΒ.

€/kg €/ΣΥΣΚ.

4.1  Ξυλόκολλες & παρκετόκολλες

KAT ΓΟΡΙΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ: Α

DUROSTICK No35
Ξυλόκολλα ταχείας πήξεως κρυσταλλιζέ 
Ισχυρή, υψηλής ποιότητας κόλλα επιπλοποι ίας, από καθαρό P A. Διασφαλίζει γρή-
γορες συ γκολλήσεις, με απόλυτη διαφάνεια, χωρίς λεκέδες στην επιφάνεια του ξύ-
λου όταν στεγνώσει. 
Εξαιρετικά ανθεκτική στους κραδασμούς, τα χτυπήματα, τις παραμορφώσεις αλλά 
και τη θερμοκρασία. 
Eίναι κατάλληλη για μαλακά και σκληρά ξύλα. Κολλάει MD , καπλαμά, φορμάικα, 
 νοβοπάν, κόντρα πλακέ, χάρντμπορντ, φελιζόλ, γυψοσανίδα, φελλό κ.ά. 
Χρησιμοποιείται και για συγκόλ ληση κεραμικών πλακιδίων σε επι φάνειες από 
 νοβοπάν, MD , κόντρα πλακέ θαλάσσης κ.ά. 
Κατατάσσεται στην κατηγορία D1 T κατά ΕΝ 12004. 
Χρώμα: λευκό (γίνεται διάφανο όταν στεγνώσει).
Κατανάλωση: 50-250gr/m².

500gr
(ΚΞ3502)

24 - 3,50

1kg
(ΚΞ3501)

12 5,50 5,50

5kg
(ΚΞ3505)

- 4,40 22,00 

25kg
(ΚΞ3525)

- 4,16 104,00
 

50kg
(ΚΞ3550)

- 4,10 205,00

DUROSTICK No36
Κόλλα γενικής χρήσης 
Οικονομική, λευκή κόλλα γενικής χρήσης, βινυλικής βάσης. 
Προσφύεται και κολλάει μεταξύ τους μαλακά ξύλα όπως νοβοπάν, MD , αλλά και φελ-
λό, γυψοσανίδα, φελιζόλ, χαρτόνι κ.ά. 
Είναι ιδανική για συγκόλληση μεγάλων επιφανειών, όπως πρεσαριστά κουφώματα, 
φορμάικες με νοβοπάν, πλάκες από φελιζόλ ή φελλό και νοβοπάν επενδυμένο με με-
λαμίνη.
Είναι αποτελεσματική στην προετοιμασία συγκόλλησης των άνω και κάτω πλευρών 
χαρτοκιβωτίων για συσκευασία προϊόντων κ.ά. 
Κατατάσσεται στην κατηγορία D1 κατά EN 12004. 
Χρώμα: λευκό.
Κατανάλωση: 200gr/m2.

180gr
(ΚΞ3604)

30 - 1,42

500gr
(ΚΞ3602)

24 - 2,60

1kg
(KΞ3601)

12 4,00 4,00 

5kg
(ΚΞ3605)

- 3,00 15,00

30kg
(ΚΞ3630)

(ΕΙΔΙΚΗ 
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ)

- 2,90 87,00 

60kg
(ΚΞ3660)

(ΕΙΔΙΚΗ 
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ)

- 2,70 162,00

DUROSTICK HOBBY
Κόλλα ξύλου & χάρτου κρυσταλλιζέ 
Κόλλα βάσεως P A, για ισχυρές συγκολλήσεις υλικών από ξύλο και χαρτί. 
Πυκνόρρευστη, με ρύγχος ελεγχόμενης ροής, στο στέγνωμά της γίνεται διάφανη και 
χαρίζει καθαρές συγκολλήσεις, εύκολα και γρήγορα. 
Κολλάει γερά ξύλο, νοβοπάν, MD , καπλαμά, κεραμικά, χαρτί, χαρτόνι, μακετόχαρτο, 
ταπετσαρία, φελιζόλ, φελλό κ.ά., μεταξύ τους ή και με άλλες επιφάνειες. 

οσμη, ιδανική για επισκευές, χειροτεχνίες και  κατασκευές, στο σχολείο, το 
σπίτι, το γραφείο. 
Κατατάσσεται στην κατηγορία D1 κατά EN 12004. 
Χρώμα: λευκό (γίνεται διάφανο όταν στεγνώσει).
Κατανάλωση: Aνάλογα με την απορροφητικότητα και τη φύση της επιφάνειας.

110gr
(ΚΞ3500)

20 - 2,14 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα προϊόντα που επισημαίνονται ως (ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ), διατίθενται εντός τριών (3) ημερών από τη λήψη της παραγγελίας.
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4. ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΠΡΟΪΟΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

(Κωδικός)
ΤΕΜ./
ΚΙΒ.

€/kg €/ΣΥΣΚ.

4.2  Βενζινόκολλα γενικής χρήσης

DUROSTICK No69*
Βενζινόκολλα γενικής χρήσης
Ισχυρή βενζινόκολλα διπλής επάλειψης, κατάλληλη για βιομηχανίες σαλονιών, 
υποδηματοποιίας και εφαρμογές σε εγκαταστάσεις κλιματιστικών, βιομηχανίες 
πλαστικών σκαφών κ.ά. 
Πα ρέχει ελαστική συγκόλληση σε υλι κά και επιφάνειες που υπόκεινται σε σταθερές 
ή παραμορφωτικές τάσεις.
Κολλά δέρμα, δερματίνη, αφρώδες πλαστικό, λάστιχο, φελλό, μοκέτα, χαρτόνι κ.ά. 
μεταξύ τους ή επάνω σε ξύλινες, μεταλλικές και άλλες επιφάνειες. 
Σε μία ώρα αποκτά το 75% της δύναμής της και σε 24 ώρες τις τελικές της αντοχές. 
Aπαραίτητη για επισκευές στο σπίτι, το αυτοκίνητο και το σκάφος, σε πρακτική 
συσκευασία των 70ml και κουτί των 125gr. 
Χρώμα: μπεζ ανοιχτό.  
Κατανάλωση: 300gr/m2.

ΣΩΛΗΝΑΡΙΟ
70ml

(BE6970)
20 - 2,10

125gr
(BE6908)

48 - 1,70 

250gr
(BE6904) 24 - 2,42

500gr
(BE6902)

12 - 4,20

1kg
(BE6901) 12 7,70 7,70

5kg
(BE6905) - 7,26 36,30

KAT ΓΟΡΙΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ: Α

ΠΡΟΪΟΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

(Κωδικός)
ΤΕΜ./
ΚΙΒ.

€/kg €/ΣΥΣΚ.

DUROSTICK D-33
Ενέσιμη εποξειδική ρητίνη 2 συστατικών
Eνέσιμη, εποξειδική ρητίνη 2 συστα τικών, χωρίς διαλύτες, λεπτόρρευστη, με μηδε-
νική συρρίκνωση. Η ρευστότητά της επιτρέπει την απο κατάσταση λεπτών ρωγμών. 
Παρουσι άζει υψηλή πρόσφυση στο σκυρόδεμα και τον χάλυβα. Έχει υψηλή αντοχή 
σε θλίψη, κάμψη και οξέα.  
Χρησιμοποιείται για την εφαρμογή ρητινενέσεων σε ρηγματώσεις σκυροδέματος, 
πλάτους 0,1-1mm. Συνιστάται για την επισκευή ρωγμών σε γέφυρες, υπόγειες 
σήραγγες, φράγματα, κολόνες, δοκάρια που ρηγματώνουν από υπερφόρτωση, 
σεισμό κ.ά. Διασφαλίζει πλήρη αποκατάσταση, επαναφέροντας την αρχική συνοχή 
του δομικού στοιχείου.
Παρέχει μοναδική λύση για την εκ των υστέρων εμφύτευση μεταλλικού οπλισμού σε 
οριζόντια ή και κάθετη επιφάνεια σκυροδέματος. 
Η εφαρμογή της γίνεται πανεύκολα με το πολυχρηστικό πιστόλι DUROSEAL 600 της 
DUROSTICK, με τη χρήση των κατάλληλων ακροφυσίων.
Αποτελεί το καταλληλότερο υλικό συγκόλλησης νέου σε προϋπάρχον σκυρόδεμα.
Κατατάσσεται ως προϊόν έγχυσης στο σκυρόδεμα κατά ΕΝ 1504-5 και στην κατηγορία 
R2 κατά ΕΝ 12004. 
Χρώμα: υποκίτρινο διαφανές.
Κατανάλωση: Σφράγιση ρωγμών: 1,1kg/l  κενού χώρου.

1kg
(Α+Β)

(650gr+350gr)
(ΝΤ3301)

12 25,00 25,00

 

4.3  Εποξειδικές κόλλες - ρητίνες

*Διατίθεται μόνο για επαγγελματική χρήση.
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ΠΡΟΪΟΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

(Κωδικός)
ΤΕΜ./
ΚΙΒ.

€/kg €/ΣΥΣΚ.

KAT ΓΟΡΙΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ: Α

4.3  Εποξειδικές κόλλες - ρητίνες

DUROSTICK ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΗ ΚΟΛΛΑ 2 ΩΡΩΝ
Σε μορφή στόκου 
Ισχυρή κόλλα δύο συστατικών, γκρι χρώματος, σε μορφή στόκου, με ιδιαίτερη αντοχή 
στην υγρασία, τη θερμοκρασία και τα περισσότερα χημικά. Συγκολλά όμοια και ανό-
μοια οικο δομικά υλικά, όπως μέταλλο, μπετόν, i rglass, αμιαντοτσιμέντο, κεραμικά 
κλπ. Κατάλ ληλη για αμέτρητες εφαρμογές. Απαραίτητη σε υδραυλικούς, ψυκτικούς, 
μηχανουργούς.
Αντέχει σε θερμοκρασίες από -30°C έως +115°C, λιμάρεται και βάφεται. 
Κατατάσσεται στην κατηγορία R1T κατά ΕΝ 12004. 
Χρώμα: γκρι.
Κατανάλωση: Ανάλογα με την εφαρμογή.

400gr
Σετ (Α+Β)

(200gr+200gr)
(ΚΥΕΠ04)

12 - 7,00

DUROSTICK D-38
Εποξειδικός οικοδομικός στόκος -  
κόλλα 2 συστατικών
Επαγγελματική κόλλα γκρι χρώματος, σε μορφή στόκου, χωρίς διαλύτες.
Έχει μεγαλύτερο όριο θραύσης από το σκυρόδεμα και υψηλή πρόσφυση. Είναι 
ιδιαίτερα ανθεκτική στα οξέα, τα αλκάλια, τα άλατα, το θαλασσινό νερό, ενώ δεν 
συρρικνώνεται. Χρησιμοποιείται για την επισκευή βλαβών στο σκυρόδεμα και τη 
σφράγιση ρωγμών όπου πρόκειται στη συνέχεια να εφαρμοστεί ενέσιμη εποξειδική 
ρητίνη DUROSTICK D-33 . Επίσης, χρησιμοποιείται για τη συγκόλληση όμοιων και 
ανόμοιων οικοδομικών και βιομηχανικών υλικών, όπως μέταλλα, πολυεστέρας, γυαλί, 
πέτρες, ινοπλισμένη τσιμεντοκονία κ.ά. Είναι κατάλληλη για τη στερέωση μπετ βεργών 
επέκτασης, την αγκύρωση μηχανημάτων και τη στερέωση μεταλλικών μανδυών σε 
κολόνες από σκυρόδεμα. Ιδανική και για σφραγίσεις και στοκάρισμα-αποκατάσταση 
φθορών σε βιομηχανικά δάπεδα. 
Κατατάσσεται ως δομικό συνδετικό σκυροδέματος κατά EN 1504-4 και στην κατηγορία 
RG κατά ΕΝ 13888. 
Χρώμα: γκρι.
Κατανάλωση: 1,8kg/m2/mm πάχους στρώσης.

1kg
(Α+Β)

(880gr+120gr)
(ΝΤ3801)

12 11,50 11,50 

 

DUROSTICK ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΗ ΚΟΛΛΑ 20
Σε μορφή πλαστελίνης 
Ισχυρή εποξειδική κόλλα - στόκος με μορφή πλαστελίνης, σε εύχρηστη συσκευασία. 
Ιδανική για κολλήσεις και σφραγίσεις, όμοιων και ανόμοιων υλικών. Eύκολα και γρήγο-
ρα, κόβεις, πλάθεις και κολλάς, δίνοντας άμεσα λύσεις σε διαρροές νερού σε ψυγεία 
αυτοκινήτων, καλοριφέρ, μεταλλικούς σωλήνες κ.ά. Απαραίτητη σε υδραυλικούς, ψυ-
κτικούς, φανοποιούς αλλά και σε κάθε σπίτι, αυτοκίνητο ή σκάφος.
Αντέχει σε θερμοκρασίες από -30°C έως +115°C, λιμάρεται και βάφεται.
Κατατάσσεται στην κατηγορία R1T κατά ΕΝ 12004. 
Χρώμα: πράσινο ανοιχτό.
Κατανάλωση: Ανάλογα με την εφαρμογή. 

56gr
(ΝΤΠΛ56)

- - 4,20

ΚΑΣΕΤΙΝΑ
(ΝΤΠΛ5612)

12 - 50,40

ΚΑΣΕΤΙΝΑ
(ΝΤΠΛ5624)

24 - 100,80
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4. ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΠΡΟΪΟΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

(Κωδικός)
ΤΕΜ./
ΚΙΒ.

€/lt, kg €/ΣΥΣΚ.

4.4  Κόλλες ειδικών εφαρμογών

KAT ΓΟΡΙΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ: Α

DUROSTICK No104
Κόλλα βιβλιοδεσίας
Λευκή κόλλα υψηλής ποιότητας, με μεγάλη ελαστικότητα, που γίνεται διάφανη όταν 
στεγνώσει. 
Κατάλληλη για βιβλιοδετικές εργασίες. Εμφανίζει ιδιαίτερη αντοχή στη σταθερο-
ποίηση των φύλλων στις ράχες των βιβλίων. Ελαχιστοποιεί την ανάγκη της ραφτής 
βιβλιοδέτησης σε έντυπα έως 120 φύλλα. 
Κατάλληλη για ελαστικές συγκολλήσεις σε χαρτί, χαρτόνι, καθώς και για κολλάρισμα 
υφάσματος, αραιωμένη με νερό σε αναλογία 1:5. 
Χρώμα: λευκό (γίνεται διάφανο όταν στεγνώσει).
Κατανάλωση: 200gr/m2.

1kg
(ΚΞ1401)

12 5,00 5,00

5kg
(ΚΞ1405)

- 4,60 23,00

25kg
(ΚΞ1425)

(ΕΙΔΙΚΗ 
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ)

- 4,20 105,00

DUROSTICK X-TREME
Πανίσχυρη κόλλα μονταρίσματος, άοσμη
Πανίσχυρη λευκή κόλλα άμεσης δράσης, άοσμη, χωρίς διαλύτες. 
Προσφέρει εξαιρετική συγκόλληση με αντοχή σε εσωτερικούς και καλυμμένους, 
προστατευμένους εξωτερικούς χώρους. 
Κολλά, στερεώνει και συναρμολογεί πλήθος υλικών, όπως ξύλινες βαμμένες και 
άβαφες επιφάνειες, κόντρα πλακέ, MD , φυσικές και τεχνητές πέτρες, πλακίδια, 
κεραμικά, μπετόν, τούβλα, πάνελ, γυψοσανίδες, τσιμεντοσανίδες, φελλό, διογκωμένη 
ή εξηλασμένη πολυστερίνη σε παλιές και νέες επιφάνειες.
Ιδανική για ροζέτες, διακοσμητικές κορνίζες, σοβατεπί, πηχάκια, κανάλια καλωδιώ-
σεων και αρμοκάλυπτρα. 
Χρώμα: λευκό.
Κατανάλωση: Aνάλογα με την εφαρμογή (αν είναι σε κουκίδες ή γραμμές). Ενδεικτικά 
μία φύσιγγα 480gr αποδίδει περίπου 15 τρέχοντα μέτρα.

 480gr
(KMXT48)

12 - 3,40

DUROFLEX-PU MARINE ADHESIVE
Πολυουρεθανική συγκολλητική μαστίχη
Πολυουρεθανικό, ελαστικό συγκολλητικό υψηλών μηχανικών αντοχών, ανθεκτικό στο 
θαλασσινό νερό, τα όξινα ή αλκαλικά καθαριστικά, καθώς και τα πετρελαιοειδή. Πα-
ρουσιάζει υψηλή αντίσταση στην κρούση και αντοχή στις θερμοκρασιακές μεταβολές. 
Ωριμάζει από την ατμοσφαιρική υγρασία και έχει μεγάλη διάρκεια ζωής. 
Είναι κατάλληλο για τη συγκόλληση ξύλινων επενδύσεων από TEAK ή IROCO επάνω 
σε GEL COAT σκαφών, χωρίς αστάρι. Επιπλέον, δημιουργεί άρρηκτη και ελαστική συ-
γκόλληση σε πλήθος όμοιων και ανόμοιων υλικών, στη ναυπηγική, σε διάφορες οι-
κοδομικές εφαρμογές, καθώς και σε κατασκευές c n ain rs, μεταλλικών αρμών αυ-
τοκινήτου κλπ. Προτείνεται η εφαρμογή του MS-POLYMER MARINE (σελ. 34) για τη 
σφρά γιση των αρμών ξύλινων κατα στρωμάτων μετά την εφαρμο γή του DURO LEX-PU 
MARINE AD ESI E.
Χρώμα: γκρι.
Κατανάλωση: Ανάλογα με το πάχος που απαιτείται για τη συγκόλληση και τη μέθοδο 
εφαρμογής. Για εφαρμογή με οδοντωτή σπάτουλα ενδεικτικά αναφέρεται ότι για πά-
χος 2mm η κατανάλωση ανέρχεται στα 600ml/m2 και για πάχος 4mm η κατανάλωση 
ανέρχεται στα 1200ml/m2.

300ml
ΦΥΣΙΓΓΑ

(ΝΤΦΛΜΑ30)
12 - 6,00

600ml
ΣΑΛΑΜΙ

(ΝΤΦΛΜΑ60)
15 - 8,50

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα προϊόντα που επισημαίνονται ως (ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ), διατίθενται εντός τριών (3) ημερών από τη λήψη της παραγγελίας.
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KAT ΓΟΡΙΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ: Α

POWER GLUE
MS POLYMER

Πανίσχυρο ελαστικό συγκολλητικό 
άµεσης συγκράτησης, χωρίς διαλύτες

∆εν χρειάζεται 
αστάρωµα!

Καταργεί βίδες & καρφιά! 
Συγκρατεί µέχρι

270kg ανά 10cm2

Το απαραίτητο καθηµερινό 
εργαλείο για ιδιώτες και 

επαγγελµατίες!

P
MS POLYMER

Πανίσχυρο
άµεσης συγκράτησης, χωρίς διαλύτες
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4. ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΠΡΟΪΟΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
(Κωδικός)

ΤΕΜ./
ΚΙΒ.

€/ΣΥΣΚ.

4.4  Κόλλες ειδικών εφαρμογών

MS-POLYMER POWER GLUE 
Πανίσχυρο ελαστικό συγκολλητικό άμεσης συγκράτησης, 
χωρίς διαλύτες
Πανίσχυρο συγκολλητικό τεχνολογίας MS-POLYMER. Αντικαθιστά βίδες και καρφιά σε 
πολλές εφαρμογές. Έχει ισχυρή πρόσφυση, ακόμη και χωρίς αστάρι, σε πορώδεις και 
μη επιφάνειες, σε όμοια και ανόμοια υλικά. Είναι ιδανικό για άρρηκτες συγκολλήσεις 
με εξαιρετική αρχική συγκράτηση σε οικοδομικές, βιομηχανικές και ναυπηγικές κατα-
σκευές. Απαραίτητο εργαλείο για υδραυλικούς, ηλεκτρολόγους, ψυκτικούς και άλλες 
ειδικότητες τεχνιτών, αλλά και για όσους ασχολούνται με επισκευές και μερεμέτια στο 
σπίτι. Στερεώνει γραμματοκιβώτια, ράφια, γάντζους, αξεσουάρ μπάνιου, λεκάνη τουα-
λέτας κ.ά. Σφραγίζει και ταυτόχρονα στεγανοποιεί ρωγμές ή αρμούς. 
Εφαρμόζεται σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.
Χρώμα: λευκό.
Κατανάλωση: Ανάλογα με την εφαρμογή.

80ml
BLISTER

(ΣΜΠΟΠΓ80)
12 6,50

290ml
ΦΥΣΙΓΓΑ  

(ΣΜΠΟΠΓ29)
12 9,80

DUROSTICK D-90
Πολυουρεθανική υπερκόλλα πολλαπλών εφαρμογών
Πολυουρεθανική υπερκόλλα ενός συστατικού, με άριστη συγκολλητική ικανότητα, 
χωρίς διαλύτες. 
Έτοιμη προς χρήση, κολλάει ομοιογενή και ανομοιογενή υλικά (πλην πολυαιθυλενίου και 

l n), αντέχει στην υγρασία και είναι κατάλληλη για εξωτερική ή και εσωτερική χρήση.
Είναι απαραίτητη σε ναυπηγικές, μεταλλικές, οικοδομικές και ξυλουργικές κατα-
σκευές. Επίσης, είναι κατάλληλη για μι κροεπισκευές σε εξωτερικούς χώ ρους που 
εκτίθενται ακόμη και σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες. Ιδανική για συγκολλήσεις 
πιθαριών και γλαστρών. Αυξάνει εντυπωσιακά τη δύναμη αγκύρωσης των a , 
καθώς διογκώνεται ελαφρά. 
Απαραίτητη για συγκόλληση γωνιών κουφωμάτων αλουμινίου, συναρμολό γηση ξύλι-
νων κουφωμάτων, στερέω ση ξύλινων σοβατεπί σε τοίχο, διακο σμητικά από πέτρα, 
κεραμικό, σίδερο σε σοβά, μπετόν κ.ά. 
Διατίθεται και σε πρακτική συσκευασία (σωληνάριο 80ml) για μικροεπισκευές σε 
κάθε σπίτι ή σκάφος. 
Κατατάσσεται στην κατηγορία D4 κατά ΕΝ 204/205. 
Χρώμα: μπεζ.
Κατανάλωση: Ανάλογα με την εφαρμογή. Ενδεικτικά μία φύσιγγα 290ml καλύπτει 
12-13 τρέχοντα μέτρα όταν εφαρμοστεί σε γραμμή.

 80ml
BLISTER
(ΝΤ9080)

12 4,00

290ml
ΦΥΣΙΓΓΑ   
(ΝΤ9029)

12 7,80

KAT ΓΟΡΙΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ: Α

ΠΡΟΪΟΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
(Κωδικός)

€/kg €/ΣΥΣΚ.

DUROVIL 100
Ελαστικό συγκολλητικό υποστρώματος αγιογραφιών
Πολυβινιλικό γαλάκτωμα υδατικής βάσης, κατάλληλο για την προετοιμασία συνθετικών 
ή βαμβακερών υφασμάτων αγιογραφίας που πρόκειται να επιχριστούν.
Η ελαστικότητά του επιτρέπει να μην ρηγματώνουν ακόμη και όταν τυλίγονται σε 
ρολό. Η υψηλή του πρόσφυση στους καμβάδες το καθιστά ιδανικό για την τελική 
επικόλληση αγιογραφιών σε τοιχοποιία. Αναμειγνύεται με χρωστικές σε μορφή 
πούδρας ή πάστας και διατηρεί την αρχική χρωματική σταθερότητα. 
Κατανάλωση: 100-200gr/m2, ανάλογα με το είδος της εφαρμογής.

25kg
(ΝΤΒΙ10025)

(ΕΙΔΙΚΗ 
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ)

3,96 99,00

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα προϊόντα που επισημαίνονται ως (ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ), διατίθενται εντός τριών (3) ημερών από τη λήψη της παραγγελίας.
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ΠΡΟΪΟΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
(Κωδικός)

ΤΕΜ./
ΚΙΒ.

€/kg €/ΣΥΣΚ.

4.5  Προϊόντα για ταπετσαρίες

DUROLIN 100
Κόλλα μεθυλοκυτταρίνης πολλαπλών εφαρμογών
Συνδετική υδατοδιαλυτή κόλλα μεθυλοκυτταρίνης σε μορφή πούδρας.
Χρησιμοποιείται για την προετοιμασία απορροφητικών επιφανειών, αλλά και ως αστάρι 
πριν την τοποθέτηση ταπετσαρίας. Βελτιώνει τη συγκολλητική δύναμη και την πλα-
στικότητα αν χρησιμοποιηθεί ως πρόσθετο σε στόκους σπατουλαρίσματος, ασβέ-
στη, τσιμέντο, υδροχρώματα, καθώς και για τη δημιουργία στόκου καλλιτεχνίας για 
τοίχους. Απαραίτητη σε αρκετές οικοδομικές εργασίες ή διακοσμήσεις. Μπορεί να 
αναμειχθεί με λάδια, βερνίκια και πλαστικά χρώματα.
Κατανάλωση: 
Ως αστάρι: 125gr/6l  νερού.
Ως πρόσμικτο: 125gr/3l  νερού, ανάλογα με την εφαρμογή.

125gr
(ΝΤΛΙ10008)

12 - 2,80

DUROLIN 200
Κόλλα μεθυλοκυτταρίνης για χάρτινες ταπετσαρίες
Υψηλής ποιότητας μεθυλοκυτταρίνη σε μορφή πούδρας, για συγκόλληση χάρτινων 
ταπετσαριών σε τοίχους. 
Παρέχει τη δυνατότητα ισχυρής συγκόλλησης όλων των ταπετσαριών με χάρτινη 
πλάτη. Είναι κατάλληλη και για αφισοκόλληση. 
Για βινυλικές και βαριές ταπετσαρίες συνιστάται η εφαρμογή της DUROLIN 300 σε 
μορφή πάστας της DUROSTICK. 
Αραίωση - Κατανάλωση:
Ως αστάρι: 150gr/10l  νερού/80m2. 
Ελαφριές ταπετσαρίες: 150gr/8l  νερού/50m2/10 ρολά*.
Κανονικές ταπετσαρίες: 150gr/7l  νερού/40m2/8 ρολά*.
Βαριές ταπετσαρίες: 150gr/6l  νερού/30m2/6 ρολά*.

*Ρολό διαστάσεων 10 0,53m.

150gr
(ΝΤΛΙ20007)

12 - 3,00

DUROLIN 300
Κόλλα σε μορφή πάστας για βαριές και βινυλικές ταπετσαρίες
Υψηλής ποιότητας συγκολλητικό υλικό, υδατικής βάσης, σε μορφή πάστας, για 
 συγκόλληση βαριών και βινυλικών ταπετσαριών. Στη σύνθεσή της περιέχονται  ειδικά 
πρόσθετα και ρητίνες που της προσδίδουν εξαιρετική συγκολλητική δύναμη και 
 αντοχή στην υγρασία και την ανάπτυξη μικροοργανισμών. 
Παρέχει τη δυνατότητα ισχυρής συγκόλλησης όλων των βαριών και βινυλικών ταπε-
τσαριών, καθώς και ταπετσαριών με πολυεστερική πλάτη επάνω σε απορροφητικά 
υποστρώματα. Κατάλληλη για λείες, ανάγλυφες ή γκοφρέ, αλλά και υφασμάτινες, 
βελούδινες ή φωτοταπετσαρίες. 
Για ταπετσαρίες με χάρτινη πλάτη συνιστάται η εφαρμογή και της DUROLIN 200 
της DUROSTICK. 
Κατανάλωση: 150gr/m2, ανάλογα με τον τύπο της πλάτης επικάλυψης και την απορ-
ροφητικότητα της επιφάνειας.

1kg
(ΝΤΛΙ30001)

12 4,10 4,10

10kg
(ΝΤΛΙ30010)

- 3,60 36,00 
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KAT ΓΟΡΙΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ: Ε



Η Πατητή είναι το υλικό των ονείρων, της δηµιουργίας, της πολυµορφίας, της µοναδικότητας, της στιβαρότητας και εν τέλει της οµορφιάς.

Στη σύγχρονη µορφή της, εξελίχθηκε σε ένα βιοµηχανοποιηµένο τσιµεντοκονίαµα µε υψηλή αξιοπιστία, ικανό να καλύψει µεγάλο αριθµό 

αισθητικών και λειτουργικών ζητούµενων. ∆ηµιουργεί, συνθέτει, µεταµορφώνει και επαναπροσδιορίζει τις επιφάνειες, µέσα ή έξω από τις 

κτιριακές δοµές, ενώ το εύπλαστο του χαρακτήρα της την κατατάσσει στην κορυφή των πλέον διάσηµων προϊόντων ανακαίνισης.

Πατητές Τσιµεντοκονίες & πάστα
ΓΟΗΤΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ-ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΥΠΕΡΟΧΗ!

technical@durostick.gr

Πατητή Τσιµεντοκονία 
DS-256 FLEX VELVET

Βελούδινη

Πατητή Τσιµεντοκονία  
DS-250

Πατητή Τσιµεντοκονία  
DS-252 FLEX

Πατητή Τσιµεντοκονία  
DS-254 IRON

Κλασική Εύκαµπτη Βαριάς κυκλοφορίας

Πατητή Τσιµεντοκονία 
DS-256 FLEX VELVET

Βελούδινη

Πατητή DS-258 DECO 
MICRO FLEX

Παστώδης

Πατητή 
MICRO FLEX

DS-259 DECO MICRO 
RESIN 

Πολυµορφικό τσιµεντοκονίαµα

DS-259 DECO MICRO 
RESIN 

Πολυµορφικό τσιµεντοκονίαµα

Πατητή Τσιµεντοκονία  
DS-250
Κλασική

Πατητή Τσιµεντοκονία  
DS-254 IRON

Βαριάς κυκλοφορίας

Πατητή Τσιµεντοκονία
DS-252 FLEX

Εύκαµπτη

www.durostick.gr
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5.1 ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  ΔΙΑΚΟΣ ΗΣΗΣ

DUROSTICK DS-250
Πατητή τσιμεντοκονία για τοίχους & δάπεδα
Ινοπλισμένο, λευκό ή έγχρωμο τσιμεντοκονίαμα. Στη σύνθεσή του περιέχο-
νται τσιμέντο υψηλών αντοχών, κατάλληλα διαβαθμισμένα αδρανή, ειδικά 
ενεργά πρόσθετα και ρητίνες που προσδίδουν στο υλικό άρρηκτη πρόσφυση 
με το υπόστρωμα, εξαιρετική εργασιμότητα και άψογη τελική επιφάνεια με 
υψηλές μηχανικές αντοχές. 
Η Πατητή Τσιμεντοκονία DS-250 της DUROSTICK, συνιστάται για χρήση σε 
νέα ή παλαιά δάπεδα και τοίχους, σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. 
Συνιστάται για εφαρμογή σε οριζόντιες ή και κάθετες επιφάνειες από μπετόν, 
σοβά, γυψοσανίδες, τσιμεντοσανίδες και πλήθος άλλων υποστρωμάτων, μετά 
από την κατάλληλη προετοιμασία. Η προσθήκη στη μάζα του κονιάματος 
της πολυμερικής ρητίνης RESIN POWDER της DUROSTICK αυξάνει την 
πρόσφυση με το υπόστρωμα και την αντοχή στην τριβή. 
Η DS-250 ρωματίζεται στη μάζα της με την προσθήκη υδατοδιαλυτών χρω-
στικών επικαλυμμένων με βινυλικές ρητίνες σε μορφή πούδρας DUROCOLOR 
POWDER-C 96 αποχρώσεων ή με επίπαση των χρωστικών στην επιφάνειά 
της. Μπορείτε να δημιουργήσετε τις δικές σας μοναδικές τεχνοτροπίες 
επάνω στην επιφάνεια της πατητής με τους τσιμεντοειδείς ΑΡΜΟΣΤΟΚΟΥΣ 
της DUROSTICK, στο σύνολο των 38 αποχρώσεών τους, καθώς και με το 
Δοσομετρικό Σύστημα Δημιουργίας Αποχρώσεων DUROCOLOR. 
Ποσότητες άνω των 250kg, για την κάλυψη περίπου 35m2, μπορούν να 
παραδοθούν έτοιμες χρωματισμένες σε οποιαδήποτε απόχρωση του χρωμα-
τολογίου DUROCOLOR POWDER-C 96 αποχρώσεων (κατόπιν παραγγελίας, 
με προσυμφωνημένο κόστος). 
Κατατάσσεται στην κατηγορία PCC R2 κατά EN 1504-3. 
Κατανάλωση: 7kg/m² ανά 5mm πάχους στρώσης.

12 έτοιμες αποχρώσεις

ΛΕΥΚΟ 25kg
(ΤΣΠΑ25)
(DS0125)

60 0,68 17,00

ΠΑΓΟΣ 25kg 
(ΤΣΠΑΠΑ25)

(DS0225)
60 0,68 17,00

 ΓΚΡΙ ΑΝΟΙΧΤΟ 
25kg

(ΤΣΠΑΓΚ25)
(DS0325)

60 0,68 17,00

ΓΚΡΙ ΣΚΟΥΡΟ 
25kg

(ΤΣΠΑΓΚΣ25)
(DS0425)

60 0,68 17,00

ΑΝΘΡΑΚΙ 25kg 
(ΤΣΠΑΑΝΘ25)

(DS0525)
60 0,68 17,00

ΚΑΣΤΑΝΟ 25kg
(ΤΣΠΑΚΑΣ25)

(DS0625)
60 0,68 17,00

ΒΕΛΑΝΙΔΙΑ 
25kg

(ΤΣΠΑΒΕΛ25)
(DS0725)

60 0,68 17,00

ΜΟΚΑ 25kg
(ΤΣΠΑΜΟΚ25)

(DS0825)
60 0,68 17,00

AΛΑΒΑΣΤΡΟ 
25kg

(ΤΣΠΑΑΛ25)
(DS0925)

60 0,68 17,00

ΦΥΣΤΙΚΙ 25kg
(ΤΣΠΑΦ25)
(DS1025)

60 0,68 17,00

ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ 
25kg

(ΤΣΠΑΗ25)
(DS1125)

60 0,68 17,00

ΑQUA MARINE 
25kg

(ΤΣΠΑΓΑ25)
(DS1225)

60 0,68 17,00

ΠΡΟΪΟΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
(Κωδικός)

ΤΕΜ./
Ε. ΠΑΛ.

€/kg €/ΣΥΣΚ.

Πατητή τσιμεντοκονία για τοίχους & δάπεδα
Ινοπλισμένο, λευκό ή έγχρωμο τσιμεντοκονίαμα. Στη σύνθεσή του περιέχο-
νται τσιμέντο υψηλών αντοχών, κατάλληλα διαβαθμισμένα αδρανή, ειδικά 
ενεργά πρόσθετα και ρητίνες που προσδίδουν στο υλικό άρρηκτη πρόσφυση 
με το υπόστρωμα, εξαιρετική εργασιμότητα και άψογη τελική επιφάνεια με 
υψηλές μηχανικές αντοχές. 
Η Πατητή Τσιμεντοκονία DS
νέα ή παλαιά δάπεδα και τοίχους, σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. 
Συνισ
σοβά, γυψοσανίδες, τσιμεντοσανίδες και πλήθος άλλων υποστρωμάτων, μετά 
από την κατάλληλη προετοιμασία. Η προσθήκη στη μάζα του κονιάματος 
της πολυμερικής ρητίνης RESIN POWDER της DUROSTICK αυξάνει την 
πρόσφυση με το υπόστρωμα και την αντοχή στην τριβή. Xρωματίζεται 

σε 96 αποχρώσεις
με χρωστικές 
σε μορφή πούδρας 
DUROCOLOR POWDER-C

XρωματίζεταιXρωματίζεται
αποχρώσεις

Δημιουργήστε 

ξεχωριστές
τεχνοτροπίες

Δημιουργήστε

τεχνοτροπίες

KAT ΓΟΡΙΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ: Α

5.1.1  Πατητές τσιμεντοκονίες & πάστα
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Αναζητήστε τα ρεαλιστικά 
δείγµατα των αποχρώσεών της...
Αναζητήστε τα ρεαλιστικά 
δείγµατα των αποχρώσεών της...
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DUROSTICK DS-252 FLEX
Εύκαμπτη πατητή τσιμεντοκονία
για τοίχους & δάπεδα
Έτοιμο, λευκό ή έγχρωμο τσιμεντοκονίαμα, κατάλληλο για εφαρμογή σε 
κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες, σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.
Στην ινοπλισμένη σύνθεσή του, περιέχονται τσιμέντο υψηλών αντοχών, 
κατάλληλα διαβαθμισμένα χαλαζιακά αδρανή, ειδικά ενεργά πρόσθετα 
και ρητίνες κορυφαίας ποιότητας που του προσδίδουν ευκαμψία, άρρηκτη 
πρόσφυση με το υπόστρωμα, πολύ καλή εργασιμότητα και τελική επιφά-
νεια με υψηλές μηχανικές αντοχές. Ακολουθεί με επιτυχία τις συστολές 
και διαστολές των επιφανειών χωρίς να ρηγματώνει, μένει ανεπηρέαστο 
από μικροδονήσεις, ενώ αντέχει στις απότομες θερμοκρασιακές μετα-
βολές και τις αντίξοες συνθήκες του περιβάλλοντος. Η προηγμένη του 
σύνθεση δεν απαιτεί  προσθήκη - ενίσχυση με βελτιωτικά γαλακτώματα.  
Η DS-252 LEX ρωματίζεται στη μάζα της με την προσθήκη υδατοδιαλυ-
τών χρωστικών επικαλυμμένων με βινυλικές ρητίνες σε μορφή πούδρας 
DUROCOLOR POWDER-C 96 αποχρώσεων ή με επίπαση των χρωστικών 
στην επιφάνειά της. Μπορείτε να δημιουργήσετε τις δικές σας μοναδικές 
τεχνοτροπίες επάνω στην επιφάνεια της πατητής με τους τσιμεντοειδείς 
ΑΡΜΟΣΤΟΚΟΥΣ της DUROSTICK, στο σύνολο των 38 αποχρώσεών τους, καθώς 
και με το Δοσομετρικό Σύστημα Δημιουργίας Αποχρώσεων DUROCOLOR. 
Ποσότητες άνω των 250kg, για την κάλυψη περίπου 35m2, μπορούν να 
παραδοθούν έτοιμες χρωματισμένες σε οποιαδήποτε απόχρωση του χρωμα-
τολογίου DUROCOLOR POWDER-C 96 αποχρώσεων (κατόπιν παραγγελίας, 
με προσυμφωνημένο κόστος). 
Κατατάσσεται στην κατηγορία PCC R3 σύμφωνα με το πρότυπο EN 1504-3 
και ως υλικό επικάλυψης δαπέδων στην κατηγορία CT-C30- 7-AR2 σύμφωνα 
με το πρότυπο EN 13813.
Κατανάλωση: 7kg/m² ανά 5mm πάχους στρώσης.

12 έτοιμες αποχρώσεις

ΛΕΥΚΟ 25kg
(ΤΣΠΦΛΕ25)
(DS 0125)

60 1,10 27,50

ΠΑΓΟΣ 25kg
(ΤΣΠΦΠΑ25)
(DS 0225)

60 1,10 27,50

ΓΚΡΙ ΑΝΟΙΧΤΟ 
25kg

(ΤΣΠΦΓΑ25)
(DS 0325)

60 1,10 27,50

ΓΚΡΙ ΣΚΟΥΡΟ 
25kg

(ΤΣΠΦΓΣ25)
(DS 0425)

60 1,10 27,50

ΑΝΘΡΑΚΙ 25kg
(ΤΣΠΦΑΝΘ25)

(DS 0525)
60 1,10 27,50

ΚΑΣΤΑΝΟ 25kg 
(ΤΣΠΦΚΑΣ25)

(DS 0625)
60 1,10 27,50

ΒΕΛΑΝΙΔΙΑ 
25kg

(ΤΣΠΦΒΕΛ25)
(DS 0725)

60 1,10 27,50

ΜΟΚΑ 25kg 
ΤΣΠΦΜΟ25)
(DS 0825)

60 1,10 27,50

AΛΑΒΑΣΤΡΟ 
25kg

(ΤΣΠΦΑΛ25)
(DS 0925)

60 1,10 27,50

ΦΥΣΤΙΚΙ 25kg
(ΤΣΠΦΦΥ25)
(DS 1025)

60 1,10 27,50

ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ 
25kg

(ΤΣΠΦ Λ25)
(DS 1125)

60 1,10 27,50

ΑQUA MARINE 
25kg

(ΤΣΠΦΑΚ25)
(DS 1225)

60 1,10 27,50

ΠΡΟΪΟΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
(Κωδικός)

ΤΕΜ./
Ε. ΠΑΛ.

€/kg €/ΣΥΣΚ.

Εύκαμπτη πατητή τσιμεντοκονία
για τοίχους & δάπεδα
Έτοιμο, λευκό ή έγχρωμο τσιμεντοκονίαμα, κατάλληλο για εφαρμογή σε 
κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες, σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.
Στην ινοπλισμένη σύνθεσή του, περιέχονται τσιμέντο υψηλών αντοχών, 
κατάλληλα διαβαθμισμένα χαλαζιακά αδρανή, ειδικά ενεργά πρόσθετα 
και ρητίνες κορυφαίας ποιότητας που του προσδίδουν ευκαμψία, άρρηκτη 
πρόσφυση με το υπόστρωμα, πολύ καλή εργασιμότητα και τελική επιφά
νεια με υψηλές μηχανικές αντοχές. Ακολουθεί με επιτυχία τις συστολές 
και διαστολές των επιφανειών χωρίς να ρηγματώνει, μένει ανεπηρέαστο 
από μικροδονήσεις, ενώ αντέχει στις απότομες θερμοκρασιακές μετα
βολές και τις αντίξοες συνθήκες του περιβάλλοντος. Η προηγμένη του 
σύνθεση Xρωματίζεται 

σε 96 αποχρώσεις
με χρωστικές 
σε μορφή πούδρας 
DUROCOLOR POWDER-C

Δημιουργήστε 

ξεχωριστές
τεχνοτροπίες

Δημιουργήστε

τεχνοτροπίες

KAT ΓΟΡΙΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ: Α

5.1.1  Πατητές τσιμεντοκονίες & πάστα

Αναζητήστε τα ρεαλιστικά 
δείγµατα των αποχρώσεών της...
Αναζητήστε τα ρεαλιστικά 
δείγµατα των αποχρώσεών της...
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5.1. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  ΔΙΑΚΟΣ ΗΣΗΣ

ΠΡΟΪΟΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

DUROCOLOR POWDER-C Xρωστικές σε μορφή πούδρας για τη δημιουργία έγχρωμων κονιαμάτων
Έγχρωμες βινυλικές ρητίνες σε μορφή πούδρας, σε σακου λάκια 250gr δοσομετρικά υπολογισμένα. Προστιθέμενες στο 
νερό ανάμειξης των κονιαμάτων, χρωματίζουν σε 96 επιλεγμένες αποχρώσεις:
• Τις Πατητές Τσιμεντοκονίες DS-250, DS-252 LEX, DS-256 LEX EL ET και το διακοσμητικό τσιμε ντοκονίαμα  
DS-259 DECO MICRO RESIN της DUROSTICK. • Τους στόκους εξομάλυνσης (σπατουλαρίσματος): STUCO IX-P, POWDER 
COAT,GRANULAR και GRANULAR ULTRA.• Τους λευκούς τσιμεντοειδούς βάσης αρμόστοκους (0-3mm, 1-10mm, 
5-20mm), τ ν EYKAMΠΤΟ & ΕΛΑΙΟΑΠΩΘΗΤΙΚΟ ΑΡΜΟΣΤΟΚΟ, καθώς και τα λευκά κονιάματα D-3, D-4, D-5 και ANTISLIP.  
• Πλήθος λευκών κονιαμάτων όπως: μαρμαροσοβάδες, γυψοσοβάδες και το λευκό τσιμέντο, ώστε να δίνουν μεγάλο 
εύρος αποχρώσεων όπου προστίθενται.
Κατανάλωση: 1 ή 3 σακουλάκια 250gr, ανάλογα με την επιθυμητή απόχρωση, βάσει χρωματολογίου DUROCOLOR POWDER-C.

ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΟ DUROCOLOR POWDER-C 96 ΑΠΟΧΡΩΣΕΩΝ

Νο 1 
(ΝΤΧΡ01)

x1 ΖΑΧΑΡΙ 250gr
15

1,90

x3 ΛΕΜΟΝΑΝΘΟΣ 3 250gr 5,70

Νο 2 
(ΝΤΧΡ02)

x1 ΑΪΒΟΡΙ 250gr
15

1,90

x3 ΑΝΟΙΞΗ 3 250gr 5,70

Νο 3
(ΝΤΧΡ03)

x1 ΧΡΥΣΑΝΘΕΜΟ 250gr
15

1,90

x3 ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΣΑΪ 3 250gr 5,70

Νο 4 
(ΝΤΧΡ04)

x1 ΠΑΧΝΗ 250gr
15

2,20

x3 ΟΧΘΗ 3 250gr 6,60

Νο 5 
(ΝΤΧΡ05)

x1 ΜΑΝΙΤΑΡΙ 250gr
15

2,30

x3 ΦΥΣΤΙΚΙ 3 250gr 6,90

Νο 6 
(ΝΤΧΡ06)

x1 ΦΥΡΙΚΙ 250gr
15

2,30

x3 ΣΠΑΡΑΓΓΙ 3 250gr 6,90

Νο 7 
(ΝΤΧΡ07)

x1 ΜΠΟΝΣΑΪ 250gr
15

2,20

x3 ΑΛΟΗ 3 250gr 6,60

Νο 8 
(ΝΤΧΡ08)

x1 ΚΑΡΑΜΕΛΑ 250gr
15

2,10

x3 ΚΡΙΘΑΡΙ 3 250gr 6,30

Νο 9 
(ΝΤΧΡ09)

x1 ΚΡΙΝΟΣ 250gr
15

1,90

x3 ΒΑΝΙΛΙΑ 3 250gr 5,70

Νο 10 
(ΝΤΧΡ10)

x1 ΚΑΛΑΜΙ 250gr
15

1,90

x3 ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ 3 250gr 5,70

Νο 11 
(ΝΤΧΡ11)

x1 ΠΑΠΥΡΟΣ 250gr
15

1,90

x3 ΒΕΡΥΚΟΚΟ 3 250gr 5,70

Νο 12 
(ΝΤΧΡ12)

x1 ΧΑΡΑΥΓΗ 250gr
15

1,90

x3 ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΡΙ 3 250gr 5,70

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΣΙΑ
ΤΕΜ./
ΚΙΒ.

€/
ΑΠΟΧΡΩΣΗ

Νο 13 
(ΝΤΧΡ13)

x1 ΝΟΥΦΑΡΟ 250gr
15

1,90

x3 ΜΕΛΙ 3 250gr 5,70

Νο 14 
(ΝΤΧΡ14)

x1 ΚΡΕΜΑ 250gr
15

1,76

x3 ΜΑΝΩΛΙΑ 3 250gr 5,28

Νο 15 
(ΝΤΧΡ15)

x1 ΑΛΑΒΑΣΤΡΟ 250gr
15

1,90

x3 ΑΝΘΟΝΕΡΟ 3 250gr 5,70

Νο 16 
(ΝΤΧΡ16)

x1 ΓΙΑΣΕΜΙ 250gr
15

1,90

x3 ΚΟΧΥΛΙ 3 250gr 5,70

Νο 17 
(ΝΤΧΡ17)

x1 ΡΟΔΟΠΕΤΑΛΟ 250gr
15

1,90

x3 ΡΟΔΑΥΓΗ 3 250gr 5,70

Νο 18 
(ΝΤΧΡ18)

x1 ΑΝΑΤΟΛΗ 250gr
15

1,90

x3 ΦΡΑΟΥΛΑ 3 250gr 5,70

Νο 19 
(ΝΤΧΡ19)

x1 ΙΒΙΣΚΟΣ 250gr
15

2,00

x3 ΖΕΡΜΠΕΡΑ 3 250gr 6,00

Νο 20 
(ΝΤΧΡ20)

x1 ΑΡΚΤΙΚΗ 250gr
15

1,90

x3 ΛΙΘΟΣΤΡΩΤΟ 3 250gr 5,70

Νο 21 
(ΝΤΧΡ21)

x1 ΠΑΓΟΣ 250gr
15

2,10

x3 ΔΕΛΦΙΝΙ 3 250gr 6,30

Νο 22 
(ΝΤΧΡ22)

x1 ΔΡΟΣΙΑ 250gr
15

2,40

x3 ΣΥΝΝΕΦΟ 3 250gr 7,20

Νο 23 
(ΝΤΧΡ23)

x1 ΠΗΓΗ 250gr
15

2,10

x3 ΛΕΒΑΝΤΑ 3 250gr 6,30

Νο 24 
(ΝΤΧΡ24)

x1 ΑΥΡΑ 250gr
15

2,30

x3 AQUA MARINE 3 250gr 6,90

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΣΙΑ
ΤΕΜ./
ΚΙΒ.

€/
ΑΠΟΧΡΩΣΗ

KAT ΓΟΡΙΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ: Α

5.1.1  Πατητές τσιμεντοκονίες & πάστα
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ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΟ DUROCOLOR POWDER-C 96 ΑΠΟΧΡΩΣΕΩΝ

Νο 25 
(ΝΤΧΡ25)

x1 ΙΒΟΥΑΡ 250gr
15

1,90

x3 ΑΜΜΟΥΔΙΑ 3 250gr 5,70

Νο 26 
(ΝΤΧΡ26)

x1 ΡΟΔΑΚΙΝΟ 250gr
15

1,90

x3 ΜΠΙΣΚΟΤΟ 3 250gr 5,70

Νο 27 
(ΝΤΧΡ27)

x1 ΘΕΡΟΣ 250gr
15

2,00

x3 ΣΑΒΑΝΑ 3 250gr 6,00

Νο 28 
(ΝΤΧΡ28)

x1 ΜΥΘΟΣ 250gr
15

2,60

x3 ΓΥΡΗ 3 250gr 7,80

Νο 29 
(ΝΤΧΡ29)

x1 ΑΨΙΔΑ 250gr
15

2,60

x3 ΩΧΡΑ 3 250gr 7,80

Νο 30 
(ΝΤΧΡ30)

x1 ΑΜΜΟΛΟΦΟΣ 250gr
15

2,60

x3 ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ 3 250gr 7,80

Νο 31 
(ΝΤΧΡ31)

x1 ΑΜΜΟΣ 250gr
15

2,60

x3 ΣΑΧΑΡΑ 3 250gr 7,80

Νο 32 
(ΝΤΧΡ32)

x1 ΣΤΑΜΝΑ 250gr
15

3,30

x3 ΚΑΝΕΛΑ 3 250gr 9,90

Νο 33 
(ΝΤΧΡ33)

x1 ΚΟΡΑΛΙ 250gr
15

2,10

x3 ΑΜΦΟΡΕΑΣ 3 250gr 6,30

Νο 34 
(ΝΤΧΡ34)

x1 ΣΟΜΟΝ 250gr
15

2,10

x3 ΤΟΣΚΑΝΑ 3 250gr 6,30

Νο 35 
(ΝΤΧΡ35)

x1 ΣΑΦΡΑΝ 250gr
15

2,10

x3 ΠΗΛΟΣ 3 250gr 6,30

Νο 36 
(ΝΤΧΡ36)

x1 ΣΕΜΙΡΑΜΙΣ 250gr
15

2,60

x3 ΚΟΥΜ-ΚΟΥΑΤ 3 250gr 7,80

Νο 37 
(ΝΤΧΡ37)

x1 ΠΑΠΑΓΙΑ 250gr
15

2,60

x3 ΜΑΝΓΚΟ 3 250gr 7,80

Νο 38 
(ΝΤΧΡ38)

x1 ΤΕΡΑΚΟΤΑ 250gr
15

2,95

x3 ΚΙΛΙΜΙ 3 250gr 8,85

Νο 39 
(ΝΤΧΡ39)

x1 ΑΓΡΙΟΦΡΑΟΥΛΑ 250gr
15

1,90

x3 ΕΞΩΤΙΚΟ 3 250gr 5,70

Νο 40 
(ΝΤΧΡ40)

x1 ΟΠΑΛΙΝΑ 250gr
15

2,00

x3 ΑΚΡΟΚΕΡΑΜΟ 3 250gr 6,00

Νο 41 
(ΝΤΧΡ41)

x1 ΚΕΡΑΜΟΣ 250gr
15

2,60

x3 ΠΟΡΦΥΡΑ 3 250gr 7,80

Νο 42 
(ΝΤΧΡ42)

x1 ΑΝΑΝΑΣ 250gr
15

2,60

x3 ΚΙΤΡΟ 3 250gr 7,80

Νο 43 
(ΝΤΧΡ43)

x1 ΟΛΥΜΠΟΣ 250gr
15

5,30

x3 ΦΥΣΗ 3 250gr 15,90

Νο 44 
(ΝΤΧΡ44)

x1 ΜΕΝΤΑ 250gr
15

3,30

x3 ΦΑΣΚΟΜΗΛΟ 3 250gr 9,90

Νο 45 
(ΝΤΧΡ45)

x1 ΑΧΛΑΔΙ 250gr
15

5,90

x3 ΕΛΙΑ 3 250gr 17,70

Νο 46 
(ΝΤΧΡ46)

x1 ΕΛΑΦΡΟΠΕΤΡΑ 250gr
15

2,60

x3 ΑΣΗΜΙ ΣΚΟΥΡΟ 3 250gr 7,80

Νο 47 
(ΝΤΧΡ47)

x1 ΤΟΠΑΖΙ 250gr
15

2,40

x3 ΓΡΑΝΙΤΗΣ 3 250gr 7,20

Νο 48 
(ΝΤΧΡ48)

x1 ΟΥΡΑΝΟΣ 250gr
15

3,40

x3 ΘΑΛΑΣΣΑ 3 250gr 10,20

ΛΕΥΚΟ 
(ΝΤΧΡΛΕ01)

x1 ΛΕΥΚΟ 250gr
15

4,00

x3 ΥΠΕΡΛΕΥΚΟ 3 250gr 12,00

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΣΙΑ
ΤΕΜ./
ΚΙΒ.

€/
ΑΠΟΧΡΩΣΗ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΣΙΑ

ΤΕΜ./
ΚΙΒ.

€/
ΑΠΟΧΡΩΣΗ

KAT ΓΟΡΙΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ: Α 75

ΕΙ
Δ

ΙΚ
Α 

Π
ΡΟ

ΟΝ
ΤΑ

Δ
ΟΜ

Η
ΣΗ

Σ

Αποκλίσεις που υπάρχουν 
μεταξύ χρωματολογίου και 
τελικού αποτελέσματος, 
οφείλονται στην αδυναμία 
πιστότητας στην εκτύπωση. 

σον αφορά τις πατητές 
τσιμεντοκονίες και το 
διακοσμητικό τσιμεντοκονίαμα 
DS-259 DECO MICRO RESIN, 
απόκλιση που ενδέχεται 
να υπάρξει, οφείλεται στη 
μέθοδο εφαρμογής, το 
‘πάτημα’ και την επιθυμητή 
τεχνοτροπία.
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5.1. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  ΔΙΑΚΟΣ ΗΣΗΣ

5.1.1  Πατητές τσιμεντοκονίες & πάστα

ΠΡΟΪΟΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
(Κωδικός)

ΤΕΜ./
Ε. ΠΑΛ.

€/kg €/ΣΥΣΚ.

DUROSTICK DS-254 IRON
Πατητή τσιμεντοκονία με σμυριδόπετρα
Έτοιμο, λευκό ή έγχρωμο τσιμεντοκονίαμα με όψη γρανίτη, υψηλών μηχα-
νικών αντοχών. 
Η καινοτόμος σύνθεση της DUROSTICK DS-254 IRON την καθιστά ιδανική 
για εφαρμογές σε δάπεδα που πρόκειται να δεχθούν ιδιαίτερη κατα-
πόνηση, όπως αυλές, πεζόδρομους, γκάραζ, αλλά και χώρους υψηλής 
επισκεψιμότητας (εμπορικά κέντρα, αποθήκες κλπ.), σε εξωτερικούς ή 
και εσωτερικούς χώρους. Παρέχει μοναδική αντοχή σε τριβή, κρούση και 
χάραξη. Η προηγμένη της σύνθεση δεν απαιτεί  προσθήκη - ενίσχυση με 
βελτιωτικά γαλακτώματα.
Η DS-254 IRON χρωματίζεται στη μάζα της με την προσθήκη υδατοδιαλυ-
τών χρωστικών επικαλυμμένων με βινυλικές ρητίνες σε μορφή πούδρας 
DUROCOLOR POWDER-C 96 αποχρώσεων ή με επίπαση των χρωστικών 
στην επιφάνειά της. Μπορείτε να δημιουργήσετε τις δικές σας μοναδικές 
τεχνοτροπίες επάνω στην επιφάνεια της πατητής με τους τσιμεντοειδείς 
AΡΜΟΣΤΟΚΟΥΣ της DUROSTICK, στο σύνολο των 38 αποχρώσεών τους, καθώς 
και με το Δοσομετρικό Σύστημα Δημιουργίας Αποχρώσεων DUROCOLOR.
Ποσότητες άνω των 250kg, για την κάλυψη περίπου 35m2, μπορούν να 
παραδοθούν έτοιμες χρωματισμένες σε οποιαδήποτε απόχρωση του χρωμα-
τολογίου DUROCOLOR POWDER-C 96 αποχρώσεων (κατόπιν παραγγελίας, 
με προσυμφωνημένο κόστος).
Κατατάσσεται στην κατηγορία PCC R3 σύμφωνα με το πρότυπο EN 1504-3  
και ως υλικό επικάλυψης δαπέδων στην κατηγορία CT-C40- 15-AR2 σύμφωνα 
με το πρότυπο EN 13813.   
Κατανάλωση: 7kg/m² ανά 5mm πάχους στρώσης.

12 έτοιμες αποχρώσεις

ΛΕΥΚΟ 25kg
(ΤΣ254ΛΕ25)

(DSI0125)
60 1,20 30,00

ΠΑΓΟΣ 25kg
(ΤΣ254ΠΑ25)

(DSI0225)
60 1,20 30,00

ΓΚΡΙ ΑΝΟΙΧΤΟ 
25kg

(ΤΣ254ΑΓ25)
(DSI0325)

60 1,20 30,00

ΓΚΡΙ ΣΚΟΥΡΟ 
25kg

(ΤΣ254ΣΓ25)
(DSI0425)

60 1,20 30,00

ANΘΡΑΚΙ 25kg
(ΤΣ254ΑΝΘ25)

(DSI0525)
60 1,20 30,00

ΚΑΣΤΑΝΟ 25kg
(ΤΣ254ΚΑΣ25)

(DSI0625)
60 1,20 30,00

ΒΕΛΑΝΙΔΙΑ 
25kg

(ΤΣ254ΒΕΛ25)
(DSI0725)

60 1,20 30,00

ΜΟΚΑ 25kg
(ΤΣ254ΜΟΚ25)

(DSI0825)
60 1,20 30,00

AΛΑΒΑΣΤΡΟ 
25kg

(ΤΣ254ΑΛ25)
(DSI0925)

60 1,20 30,00

ΦΥΣΤΙΚΙ 25kg
(ΤΣ254ΦΥ25)

(DSI1025)
60 1,20 30,00

ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ 
25kg

(ΤΣ254ΗΛ25)
(DSI1125)

60 1,20 30,00

ΑQUA MARINE 
25kg

(ΤΣ254ΑΜ25)
(DSI1225)

60 1,20 30,00

KAT ΓΟΡΙΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ: Α

Πατητή τσιμεντοκονία με σμυριδόπετρα
Έτοιμο, λευκό ή έγχρωμο τσιμεντοκονίαμα με όψη γρανίτη, υψηλών μηχα
νικών αντοχών. 
Η καινοτόμος σύνθεση της DUROSTICK DS
για εφαρμογές σε δάπεδα που πρόκειται να δεχθούν ιδιαίτερη κατα
πόνηση, όπως αυλές, πεζόδρομους, γκάραζ, αλλά και χώρους υψηλής 
επισκεψιμότητας (εμπορικά κέντρα, αποθήκες κλπ.), σε εξωτερικούς ή 
και εσωτερικούς χώρους. Παρέχει μοναδική αντοχή σε τριβή, κρούση και 
χάραξη. Η προηγμένη της σύνθεση 
βελτιωτικά γαλακτώματα.

Xρωματίζεται 
σε 96 αποχρώσεις
με χρωστικές 
σε μορφή πούδρας 
DUROCOLOR POWDER-C

αποχρώσεις

Δημιουργήστε 

ξεχωριστές
τεχνοτροπίες

Δημιουργήστε

τεχνοτροπίες

Αναζητήστε τα ρεαλιστικά 
δείγµατα των αποχρώσεών της...
Αναζητήστε τα ρεαλιστικά 
δείγµατα των αποχρώσεών της...
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5.1.1  Πατητές τσιμεντοκονίες & πάστα

ΠΡΟΪΟΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
(Κωδικός)

ΤΕΜ./
Ε. ΠΑΛ.

€/kg €/ΣΥΣΚ.
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DUROSTICK DS-256 FLEX VELVET
Λεπτόκοκκη, εύκαμπτη
πατητή τσιμεντοκονία για τοίχους & δάπεδα
Έτοιμο, λευκό ή έγχρωμο, λεπτόκοκκο τσιμεντοκονίαμα, με υψηλές μηχανικές 
αντοχές, κατάλληλο για εφαρμογή σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες, 
σε εσωτερικούς ή και εξωτερικούς χώρους.
Η εύκαμπτη πατητή DS-256 LEX EL ET της DUROSTICK με ένα μόνο 
πέρασμα με τη σπάτουλα δημιουργεί μία μοναδικά λεία και με βελούδινη υφή 
επιφάνεια, δημιουργώντας χώρους με προσωπικότητα, ιδιαίτερης αισθητικής, 
λιτής και κομψής γραμμής. Αποτελεί απαραίτητο συμπλήρωμα για εφαρμογές 
όπου απαιτείται πολύ λεία επιφάνεια ή επέμβαση σε υπάρχον υπόστρωμα 
πατητής. Σε μεγάλα έργα, για μείωση του κόστους, υπάρχει η δυνατότητα 
-εάν απαιτείται- να ‘γεμίσει’ αρχικά το υπόστρωμα με πατητή DS-250 και 
στη συνέχεια να εφαρμοστεί η DS-256 LEX EL ET σε πάχος έως 5mm. 
Η DS-256 LEX EL ET χρωματίζεται στη μάζα της με την προσθήκη υδατο-
διαλυτών χρωστικών επικαλυμμένων με βινυλικές ρητίνες σε μορφή πούδρας 
DUROCOLOR POWDER-C 96 αποχρώσεων ή με επίπαση των χρωστικών 
στην επιφάνειά της. Μπορείτε να δημιουργήσετε τις δικές σας μοναδικές 
τεχνοτροπίες επάνω στην επιφάνεια της πατητής με τους τσιμεντοειδείς 
ΑΡΜΟΣΤΟΚΟΥΣ της DUROSTICK, στο σύνολο των 38 αποχρώσεών τους, καθώς 
και με το Δοσομετρικό Σύστημα Δημιουργίας Αποχρώσεων DUROCOLOR. 
Ποσότητες άνω των 250kg, για την κάλυψη περίπου 60m2, μπορούν να 
παραδοθούν έτοιμες χρωματισμένες σε οποιαδήποτε απόχρωση του χρωμα-
τολογίου DUROCOLOR POWDER-C 96 αποχρώσεων (κατόπιν παραγγελίας, 
με προσυμφωνημένο κόστος).
Κατατάσσεται στην κατηγορία PCC R3 σύμφωνα με το πρότυπο EN 1504-3 
και ως υλικό επικάλυψης δαπέδων στην κατηγορία CT-C25- 7-AR2 σύμφωνα 
με το πρότυπο EN 13813. 
Κατανάλωση: 4-4,3kg/m² ανά 3mm πάχους στρώσης.

12 έτοιμες αποχρώσεις

ΛΕΥΚΟ 25kg
(ΤΣ256ΛΕ25)
(DS 0125)

60 1,20 30,00

ΠΑΓΟΣ 25kg
(ΤΣ256ΠΑ25)
(DS 0225)

60 1,20 30,00

ΓΚΡΙ ΑΝΟΙΧΤΟ 
25kg

(ΤΣ256ΑΓ25)
(DS 0325)

60 1,20 30,00

ΓΚΡΙ ΣΚΟΥΡΟ 
25kg

(ΤΣ256ΣΓ25)
(DS 0425)

60 1,20 30,00

ΑΝΘΡΑΚΙ 25kg
(ΤΣ256ΑΝΘ25)

(DS 0525)
60 1,20 30,00

ΚΑΣΤΑΝΟ 25kg
(ΤΣ256ΚΑΣ25)

(DS 0625)
60 1,20 30,00

ΒΕΛΑΝΙΔΙΑ 
25kg

(ΤΣ256ΒΕΛ25)
(DS 0725)

60 1,20 30,00

ΜΟΚΑ 25kg
(ΤΣ256ΜΟΚ25)

(DS 0825)
60 1,20 30,00

AΛΑΒΑΣΤΡΟ 
25kg

(ΤΣ256ΑΛ25)
(DS 0925)

60 1,20 30,00

ΦΥΣΤΙΚΙ 25kg
(ΤΣ256ΦΥ25)
(DS 1025)

60 1,20 30,00

ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ 
25kg

(ΤΣ256ΗΛ25)
(DS 1125)

60 1,20 30,00

ΑQUA MARINE 
25kg

(ΤΣ256ΑΜ25)
(DS 1225)

60 1,20 30,00

Xρωματίζεται 
σε 96 αποχρώσεις
με χρωστικές 
σε μορφή πούδρας 
DUROCOLOR POWDER-C

αποχρώσεις

KAT ΓΟΡΙΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ: Α

Δημιουργήστε 

ξεχωριστές
τεχνοτροπίες

Δημιουργήστε

τεχνοτροπίες

Αναζητήστε τα ρεαλιστικά 
δείγµατα των αποχρώσεών της...
Αναζητήστε τα ρεαλιστικά 
δείγµατα των αποχρώσεών της...
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5.1 ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  ΔΙΑΚΟΣ ΗΣΗΣ

5.1.1  Πατητές τσιμεντοκονίες & πάστα

ΠΡΟΪΟΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
(Κωδικός)

ΤΕΜ./
Ε. ΠΑΛ.

€/kg €/ΣΥΣΚ.

DS-259 DECO MICRO RESIN
Ρητινούχο, λείο διακοσμητικό 
τσιμεντοκονίαμα
Διακοσμητικό, εύκαμπτο, ρητινούχο τσιμεντοκονίαμα εξαιρετικής επιφα-
νειακής σκληρότητας, μηδενικής συρρίκνωσης και ισχυρής πρόσφυσης. 
Κατάλληλο για εφαρμογή σε εσωτερικές και εξωτερικές επιφάνειες.
Ο μοναδικός τεχνολογικά συνδυασμός τριών πολυμερικών ρητινών, διαβαθ-
μισμένων χαλαζιακών και τσιμέντου υψηλών αντοχών, δημιουργεί μία λεία, 
στεγανή και ανθεκτική στις καταπονήσεις επιφάνεια, χωρίς ρηγματώσεις.
Διακρίνεται για τη μεγάλη αντοχή στην τριβή και τη χάραξη, ακόμη και σε 
πάχη 2mm.
Δεν χρειάζεται ενίσχυση με υαλόπλεγμα οπλισμού ή προσθήκη βελτιωτικών 
γαλακτωμάτων.
Είναι κατάλληλο για δάπεδα και τοίχους, καθώς και για χτιστά έπιπλα, 
νιπτήρες, ντουζιέρες, ξύλινες πόρτες, τραπέζια κ.ά.
Ιδανικό για αποκατάσταση φθορών και ανανέωση πολυκαιρισμένων επιφα-
νειών πατητών τσιμεντοκονιών και σοβάδων, αλλά και για εσωτερικούς ή 
εξωτερικούς χώρους υπό μερική ή ολική ανακαίνιση.
Χρωματίζεται στη μάζα του με την προσθήκη υδατοδιαλυτών χρωστικών σε 
μορφή πούδρας DUROCOLOR POWDER-C 96 αποχρώσεων. 
Ποσότητες άνω των 250kg, για την κάλυψη περίπου 100m2, μπορούν να 
παραδοθούν έτοιμες χρωματισμένες σε οποιαδήποτε απόχρωση του χρωμα-
τολογίου DUROCOLOR POWDER-C 96 αποχρώσεων (κατόπιν παραγγελίας, 
με προσυμφωνημένο κόστος).
Κατατάσσεται: • ως προστατευτικό επιφανειών σκυροδέματος (c) κατά ΕΝ 
1504-2. • ως υλικό επικάλυψης δαπέδων στην κατηγορία CT-C16- 4-AR1 
κατά EN 13813.• ως επίχρισμα GP: CSIII/W2 κατά ΕΝ 998-1.
Κατανάλωση: 1-1,5kg/m²/mm πάχους στρώσης.

12 έτοιμες αποχρώσεις

ΛΕΥΚΟ 20kg
(ΤΣ259ΛΕ20)
(DSMR0120)

60 1,60 32,00

ΠΑΓΟΣ 20kg
(ΤΣ259ΠΑΓ20)
(DSMR0220)

60 1,60 32,00

ΓΚΡΙ ΑΝΟΙΧΤΟ 
20kg

(ΤΣ259ΓΑ20)
(DSMR0320)

60 1,60 32,00

ΓΚΡΙ ΣΚΟΥΡΟ 
20kg

(ΤΣ259ΓΣ20)
(DSMR0420)

60 1,60 32,00

ANΘΡΑΚΙ 20kg
(ΤΣ259ΑΝΘ20)
(DSMR0520)

60 1,60 32,00

ΚΑΣΤΑΝΟ 20kg
(ΤΣ259ΚΑΣ20)
(DSMR0620)

60 1,60 32,00

ΒΕΛΑΝΙΔΙΑ 
20kg

(ΤΣ259ΒΕΛ20)
(DSMR0720)

60 1,60 32,00

ΜΟΚΑ 20kg
(ΤΣ259ΜΟΚ20)
(DSMR0820)

60 1,60 32,00

AΛΑΒΑΣΤΡΟ 
20kg

(ΤΣ259AΛΑ20)
(DSMR0920)

60 1,60 32,00

ΦΥΣΤΙΚΙ 20kg
(ΤΣ259ΦΥΣ20)
(DSMR1020)

60 1,60 32,00

ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ 
20kg

(ΤΣ259ΗΛΙΑ20)
(DSMR1120)

60 1,60 32,00

ΑQUA MARINE 
20kg

(ΤΣ259ΑΚΜΑ20)
(DSMR1220)

60 1,60 32,00

Xρωματίζεται 
σε 96 αποχρώσεις
με χρωστικές 
σε μορφή πούδρας 
DUROCOLOR POWDER-C

αποχρώσεις

DS-259 DECO MICRO RESIN
Ρητινούχο, λείο διακοσμητικό 
τσιμεντοκονίαμα
Διακοσμητικό, εύκαμπτο, ρητινούχο τσιμεντοκονίαμα εξαιρετικής επιφα
νειακής σκληρότητας, μηδενικής συρρίκνωσης και ισχυρής πρόσφυ
Κατάλληλο για εφαρμογή σε εσωτερικές και εξωτερικές επιφάνειες.
Ο μοναδικός τεχνολογικά συνδυασμός τριών πολυμερικών ρητινών, διαβαθ
μισμένων χαλαζιακών και τσιμέντου υψηλών αντοχών, δημιουργεί μία λεία, 
στεγανή και ανθεκτική στις καταπονήσεις επιφάνεια, χωρίς ρηγματ
Διακρίνεται για τη μεγάλη αντοχή στην τριβή και τη χάραξη, ακόμη και σε 
πάχη 2mm.

DS-259 DECO MICRO RESIN

KAT ΓΟΡΙΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ: Ε

Αναζητήστε τα ρεαλιστικά 
δείγµατα των αποχρώσεών του...
Αναζητήστε τα ρεαλιστικά 
δείγµατα των αποχρώσεών του...
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Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε το www.durostick.gr

DS-259 DECO MICRO RESIN

∆ιακοσµητικό, εύκαµπτο, ρητινούχο τσιµεντοκονίαµα εξαιρετικής 

επιφανειακής σκληρότητας, µηδενικής συρρίκνωσης και ισχυρής 

πρόσφυσης. Κατάλληλο για εφαρµογή σε εσωτερικές και εξωτερι-

κές επιφάνειες. ∆ιακρίνεται για τη µεγάλη αντοχή στην τριβή και τη 

χάραξη, ακόµη και σε πάχη 2mm. ∆εν χρειάζεται ενίσχυση µε υαλό-

πλεγµα οπλισµού ή προσθήκη βελτιωτικών γαλακτωµάτων.

∆ιακοσµητικό, εύκαµπτο, ρητινούχο τσιµεντοκονίαµα εξαιρετικής 

επιφανειακής σκληρότητας, µηδενικής συρρίκνωσης και ισχυρής 

πρόσφυσης. Κατάλληλο για εφαρµογή σε εσωτερικές και εξωτερι

κές επιφάνειες. ∆ιακρίνεται για τη µεγάλη αντοχή στην τριβή και τη 

χάραξη, ακόµη και σε πάχη 2mm. ∆εν χρειάζεται ενίσχυση µε υαλό

πλεγµα οπλισµού ή προσθήκη βελτιωτικών γαλακτωµάτων.
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5.1 ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  ΔΙΑΚΟΣ ΗΣΗΣ

ΠΙΝΑΚΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΥΛΙΚΟ ΜΕΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ/m2 ΣΤΡΩΣΕΙΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ* (€/m2)

DS-252 FLEX
Εύκαμπτη πατητή τσιμεντοκονία
για τοίχους & δάπεδα 7kg 1 ή 2 7,70

DECOFIN  
POLYURETHANE**

Πολυουρεθανικό ματ βερνίκι 2 συστατικών  
για πατητή τσιμεντοκονία & φυσικές πέτρες 300gr 2 4,80

DUROCOLOR 
POWDER - C

Xρωστικές σε μορφή πούδρας  
για τη δημιουργία έγχρωμων κονιαμάτων Aνάλογα με την απόχρωση - 0,70

ΣΥΝΟΛΟ 13,20€/m2

Πι ν  υ ρ τικ  υ ικ  ν ο  ε τ ν ε ρ ο ή
DS-255  

ή DS-290
Χαλαζιακά αστάρια πρόσφυσης κονιαμάτων 325gr 1 0,85

DS-4160
Υαλόπλεγμα οπλισμού πατητών τσιμεντοκο-
νιών δαπέδων με άνοιγμα καρέ 4 4mm 1,1m2 1 1,52

ΣΥΝΟΛΟ 15,57€/m2

** Eναλλακτικά, προτείνεται η εφαρμογή του ακρυλικού βερνικιού VISTA με προτεινόμενη τιμή 2,93€/m2  
ή του πολυουρεθανικού βερνικιού DECOFI  A UA U με προτεινόμενη τιμή 4,00€/m2.

DS-252 FLEX

ΥΛΙΚΟ ΜΕΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ/m2 ΣΤΡΩΣΕΙΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ* (€/m2)
DS-250 Πατητή τσιμεντοκονία για τοίχους & δάπεδα 7kg 1 ή 2 4,80

VISTA**
Βερνίκι ματ διαλύτου για πατητή  
τσιμεντοκονία & φυσικές πέτρες 250ml 2 2,93

DUROCOLOR  
POWDER - C

Xρωστικές σε μορφή πούδρας  
για τη δημιουργία έγχρωμων κονιαμάτων Aνάλογα με την απόχρωση - 0,70

ΣΥΝΟΛΟ 8,43€/m2

Πι ν  υ ρ τικ  υ ικ  ν ο  ε τ ν ε ρ ο ή
DUROMAX

ή

RESIN POWDER

 Βελτιωτική οικοδομική ρητίνη  
κονιαμάτων - Ακρυλική 100%

Βελτιωτική πολυμερική ρητίνη  
σε μορφή πούδρας

Aνάλογα με την εφαρμογή - 1,20

DS-255  
ή DS-290

Χαλαζιακά αστάρια πρόσφυσης κονιαμάτων 325gr 1 0,85

DS-4160
Υαλόπλεγμα οπλισμού πατητών τσιμεντοκο-
νιών δαπέδων με άνοιγμα καρέ 4 4mm 1,1m2 1 1,52

ΣΥΝΟΛΟ 12,00€/m2

** Eναλλακτικά, προτείνεται η εφαρμογή του πολυουρεθανικού βερνικιού DECOFI  OL URETHA E με προτεινόμενη τιμή 4,80€/m2  
ή του πολυουρεθανικού βερνικιού DECOFI  A UA U με προτεινόμενη τιμή 4,00€/m2.

ΠΙΝΑΚΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

AQUAFIX: Προηγείται της εφαρμογής του βερνικιού προστασίας.

Προτεινόμενη τιμή 0,25€/m2.

5.1 ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  ΔΙΑΚΟΣ ΗΣΗΣ

ή του πολυουρεθανικού βερνικιού DECOFI  A UA U με προτεινόμενη
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ΠΙΝΑΚ Σ ΥΛΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΥΛΙΚΟ ΜΕΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ/m2 ΣΤΡΩΣΕΙΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ* (€/m2)

DS-254 IRON Πατητή τσιμεντοκονία με σμυριδόπετρα 7kg 1 ή 2 8,40

DECOFIN  
POLYURETHANE**

Πολυουρεθανικό ματ βερνίκι 2 συστατικών  
για πατητή τσιμεντοκονία & φυσικές πέτρες 300gr 2 4,80

DUROCOLOR  
POWDER - C

Xρωστικές σε μορφή πούδρας  
για τη δημιουργία έγχρωμων κονιαμάτων Aνάλογα με την απόχρωση - 0,70 

ΣΥΝΟΛΟ 13,90€/m2

Πι ν  υ ρ τικ  υ ικ  ν ο  ε τ ν ε ρ ο ή
DS-255  

ή DS-290
Χαλαζιακά αστάρια πρόσφυσης κονιαμάτων 325gr 1 0,85

DS-4160
Υαλόπλεγμα οπλισμού πατητών τσιμεντοκο-
νιών δαπέδων με άνοιγμα καρέ 4 4mm 1,1m2 1 1,52

ΣΥΝΟΛΟ 16,27€/m2

** Eναλλακτικά, προτείνεται η εφαρμογή του ακρυλικού βερνικιού VISTA με προτεινόμενη τιμή 2,93€/m2  
ή του πολυουρεθανικού βερνικιού DECOFI  A UA U με προτεινόμενη τιμή 4,00€/m2.

ΥΛΙΚΟ ΜΕΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ/m2 ΣΤΡΩΣΕΙΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ* (€/m2)

DS-256  
FLEX VELVET

Λεπτόκοκκη, εύκαμπτη πατητή τσιμεντοκονία 
για τοίχους & δάπεδα 4,15kg 1 5,00

VISTA**
Βερνίκι ματ διαλύτου για πατητή  
τσιμεντοκονία & φυσικές πέτρες 250ml 2 2,93

DUROCOLOR  
POWDER - C

Xρωστικές σε μορφή πούδρας  
για τη δημιουργία έγχρωμων κονιαμάτων Aνάλογα με την απόχρωση - 0,70 

ΣΥΝΟΛΟ 8,63€/m2

Πι ν  υ ρ τικ  υ ικ  ν ο  ε τ ν ε ρ ο ή
DS-255  

ή DS-290
Χαλαζιακά αστάρια πρόσφυσης κονιαμάτων 325gr 1 0,85

ΣΥΝΟΛΟ 9,48€/m2

** Eναλλακτικά, προτείνεται η εφαρμογή του ακρυλικού βερνικιού νερού DECOFI  A UA με προτεινόμενη τιμή 3,20€/m2  
ή του πολυουρεθανικού βερνικιού DECOFI  A UA U με προτεινόμενη τιμή 4,00€/m2.

ΥΛΙΚΟ ΜΕΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ/m2 ΣΤΡΩΣΕΙΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ* (€/m2)

DS-259 DECO 
MICRO RESIN

Ρητινούχο, εύκαμπτο, λείο 
διακοσμητικό τσιμεντοκονίαμα 1-3kg 1 ή 2 4,00

DECOFIN  
POLYURETHANE **

Πολυουρεθανικό ματ βερνίκι 2 συστατικών 
για πατητή τσιμεντοκονία & φυσικές πέτρες 250gr  2 4,00

DUROCOLOR  
POWDER - C

Χρωστικές σε μορφή πούδρας  
για τη δημιουργία έγχρωμων κονιαμάτων

Aνάλογα με την απόχρωση - 0,70

ΣΥΝΟΛΟ 8,70€/m2

** Εναλλακτικά, προτείνεται η εφαρμογή του ακρυλικού βερνικιού DECOFI  A UA με προτεινόμενη τιμή 3,00€/m2 ή  
του πολυουρεθανικού βερνικιού DECOFI  A UA U με προτεινόμενη τιμή 3,80€/m2.

ΠΙΝΑΚΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

DS-256 
FLEX VELVET

* ροτεινόμενη τιμή. Δεν συμπεριλαμβάνεται Φ. .Α.

Οι καταναλώσεις που αναγράφονται παραπάνω είναι ενδεικτικές και εξαρτώνται από τη μέθοδο εφαρμογής,  
το είδος, την απορροφητικότητα του υποστρώματος, καθώς και από τα εργαλεία εφαρμογής.

Στο παραπάνω κόστος πρέπει να συνυπολογιστεί και το κόστος των εργατικών εφαρμογής.

DS-254 IRON
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5.1 ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  ΔΙΑΚΟΣ ΗΣΗΣ

5.1.1  Πατητές τσιμεντοκονίες & πάστα

5.1.2  Επίστρωση δαπέδων

KAT ΓΟΡΙΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ: Ε

ΠΡΟΪΟΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
(Κωδικός)

ΤΕΜ./
Ε. ΠΑΛ.

€/kg €/ΣΥΣΚ.

KAT ΓΟΡΙΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ: Α

ΠΡΟΪΟΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
(Κωδικός)

ΤΕΜ./
ΚΙΒ.

ΤΕΜ./
Ε. ΠΑΛ.

€/kg €/ΣΥΣΚ.

ANTISLIP
Αντιολισθηρή επικάλυψη 
για σκαλοπάτια και ολισθηρές βατές επιφάνειες
Επαλειφόμενο τσιμεντοειδές αντιολισθηρό κονίαμα, με ισχυρή  πρόσφυση 
και αντοχή στην τριβή. Μειώνει ή εξαλείφει την ολισθηρότητα σε κάθε  βατή  
επιφάνεια όπως σκαλοπάτια, βεράντες, διαδρόμους, πεζοδρόμια, ράμπες κ.ά. 
Εφαρμόζεται με ρολό ή πατρόγκα σε δύο επιστρώσεις. Υπάρχει η δυνατότητα 
 εφαρμογής του και επάνω σε σκαλοπάτια επενδυμένα με πλακίδια ή μάρμαρα.  Εφαρ-
μόζεται (με χρήση χαρτοταινίας) σε λωρίδες πλάτους 2,5cm ή 5cm ή όποιο άλλο 
 μέγεθος, ανάλογα με την επιφάνεια εφαρμογής, προκειμένου να διασφαλίσουμε 
αντιολισθηρότητα στα σκαλοπάτια μας, εσωτερικά ή εξωτερικά.
Κατατάσσεται στην κατηγορία CT-C70- 10-AR1 κατά EN 13813.
Κατανάλωση: • 1,0-1,3kg/m2/mm πάχους στρώσης.
• Ενδεικτικά 1kg ANTISLIP καλύπτει 40 τρέχοντα μέτρα για λωρίδα πλάτους 2,5cm, 
20 τρέχοντα μέτρα για λωρίδα πλάτους 5cm κ.ο.κ.

ΛΕΥΚΟ
5kg

(ΑΝΣΛΛΕ05)
4 192 1,94 9,70

ΛΕΥΚΟ
25kg

(ΑΝΣΛΛΕ25)
παλ. 1.050kg

- 42 1,64 41,00

ΓΚΡΙ
5kg

(ΑΝΣΛΓΚ05)
4 192 1,90 9,50

ΓΚΡΙ
25kg

(ΑΝΣΛΓΚ25)
παλ. 1.050kg

- 42 1,60 40,00

Xρωματίζεται 
σε 96 αποχρώσεις
με χρωστικές 
σε μορφή πούδρας 
DUROCOLOR POWDER-C

DS-258 DECO MICRO FLEX
Πατητή σε μορφή πάστας
Παστώδες διακοσμητικό επίχρισμα, λευκό ή έγχρωμο, έτοιμο προς χρήση. 
Εφαρμό ζεται σε κατάλληλα προετοιμασμένες και σταθερές επιφάνειες, σε τοίχους, 
ταβάνια και δάπεδα*. Κατάλληλη και για ειδικές κατασκευές όπως πάγκοι, νιπτήρες, 
ντουζιέρες, χτιστά έπιπλα, ξύλινα έπιπλα, τραπέζια, πόρτες κ.ά. 
Αποτελεί εξαιρετική επιλογή για την ανακαίνιση και τη διακόσμηση κατοικιών και 
επαγγελματικών χώρων. Χρωματίζεται και τεχνοτροπείται μέσω του συστήματος 
DUROCOLOR (σελ. 144) σε 120 επιλεγμένες αποχρώσεις με δυνατότητα ανάμειξης 
μεταξύ τους. 
Κατατάσσεται ως υλικό επίχρισης δαπέδων τύπου SR-B2,0-AR0,5-IR1,7 σύμφωνα με 
το πρότυπο EN 13813.
Κατανάλωση: 0,6-0,7kg/m2 ανά στρώση, ανάλογα με το υπόστρωμα.

ΛΕΥΚΟ 5kg
(ΤΣ258ΛΕ05)
(DSM 0105)

120 4,80 24,00

ΛΕΥΚΟ 15kg
(ΤΣ258ΛΕ15)
(DSM 0115)

48 4,49 67,35

ΓΚΡΙ ΑΝ. 5kg
(ΤΣ258ΓΑ05)
(DSM 0205)

120 4,80 24,00

ΓΚΡΙ ΑΝ. 15kg
(ΤΣ258ΓΑ15)
(DSM 0215)

48 4,49 67,35

ΓΚΡΙ ΣΚ. 5kg
(ΤΣ258ΓΣ05)
(DSM 0305)

120 4,80 24,00

ΓΚΡΙ ΣΚ. 15kg
(ΤΣ258ΓΣ15)
(DSM 0315)

48 4,49 67,35

DS-258 DECO MICRO FLEX ΣΚΛΗΡΥΝΤΗΣ
*Για εφαρμογή σε δάπεδα είναι απαραίτητη η προσθήκη του DS-258 DECO MICRO 
LEX ΣΚΛΗΡΥΝΤΗ στο δοχείο της DS-258 DECO MICRO LEX, προκειμένου να αυξή-

σουμε τις αντοχές σε τριβή και χάραξη.
Κατανάλωση:  •156gr ανά 5kg DS-258 DECO MΙCRO LEX 

                               •470gr ανά 15kg DS-258 DECO MΙCRO LEX

ΔΙΑΦΑΝΟ 156gr
(ΤΣ258ΣΚ156) - - 10,20

 

ΔΙΑΦΑΝΟ 470gr
(ΤΣ258ΣΚ470) - - 18,00 

Xρωματίζεται
αποχρώσεις
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DUROSTICK QUARTZ DECO  
Χαλαζιακά αδρανή διαφόρων κοκκομετριών
Tα UARTZ DECO είναι φυσικά χαλαζιακά αδρανή, σε διάφορες κοκκομετρίες (0,1mm - 8mm), αποχρώσεις και σχήματα, 
για εφαρμογή σε διακοσμητικές επιστρώσεις και κατασκευές, σε πλήθος αρχιτεκτονικών και διακο σμητικών προτάσεων, 
σε δάπεδα, σκαλοπάτια και τοίχους.
Με την ανάμειξή τους σε κοκκομετρίες από 0,1mm έως 8mm με την εποξειδική ρητίνη UARTZ DECO EPOXY είναι ιδανικά για τη 
δημιουργία αντιολισθηρών χαλαζιακών δαπέδων υψηλής αισθητικής που αντέχουν στην τριβή και τη φθορά που προκαλείται από 
τη διέλευση πεζών και οχημάτων. 
Με την ίδια ρητίνη, μπορούν να  εφαρμοστούν και σε τοίχους και σκαλοπάτια, εφόσον προηγηθεί επάλειψη των επιφανειών με 
τον εποξειδικό στόκο EPOXY PUTTY, ιδιαίτερα στις κοκκομετρίες άνω των 2mm.
Με την ανάμειξή τους σε κοκκομετρίες από 0,1mm έως 2mm με την υβριδική ρητίνη UARTZ DECO YBRID είναι ιδανικά για 
εσωτερικές και εξωτερικές τοιχοποιίες και οροφές, για τη δημιουργία γρανιτοσοβάδων υψηλής αισθητικής και αντοχής.
Ο τρόπος εφαρμογής, η κατανάλωση και η επιλογή της κατάλληλης κοκκομετρίας (ή ακόμη και ο συνδυασμός των κοκκομε-
τριών) διαφέρει, ανάλογα με την αισθητική απαίτηση, τη χρήση και τη θέση της επιφάνειας.

KAT ΓΟΡΙΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ: E

5.1.2  Επίστρωση δαπέδων

ΠΡΟΪΟΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

DUROSTICK QUARTZ DECO 
Χαλαζιακά αδρανή διαφόρων κοκκομετριών
Tα UARTZ DECO είναι φυ
για εφαρμογή σε διακοσμητικές επιστρώσεις και κατασκευές, σε πλήθος αρχιτεκτονικών και διακο
σε δάπεδα, σκαλοπάτια και τοίχους.
Με την ανάμειξή τους σε κοκκομετρίες από 0,1mm έως 8mm με την εποξειδική ρητίνη UARTZ DECO EPOXY είναι ιδανικά για τη 
δημιουργία αντιολισθηρών χαλαζιακών δαπέδων υψηλής αισθητικής που αντέχουν στην τριβή και τη φθορά που προκαλείται από 
τη διέλευση πεζών και οχημάτων. 
Με την ίδια ρητίνη, μπορούν να  εφαρμοστούν και σε τοίχους και σκαλοπάτια, εφόσον προηγηθεί επάλειψη των επιφανειών με 
τον εποξειδικό στόκο EPOXY PUTTY, ιδιαίτερα στις κοκκομετρίες άνω των 2mm.
Με την ανάμειξή τους 
εσωτερικές και εξωτερικές τοιχοποιίες και οροφές, για τη δημιουργία γρανιτοσοβάδων υψηλής αισθητικής και αντοχής.
Ο τρόπος εφαρμογής, η κατανάλωση και η επιλογή της κατάλληλης κοκκομετρίας (ή ακόμη και 
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ΑΠΟΧΡΩΣΗ ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΣΚΕΥΣΙΑ €/kg
€/

ΣΥΣΚ.

MC1 
Mediterranean 

Coast -  
Μεσογειακή Aκτή

(ΚΥΝΤΜΕΑ25)
παλ. 1.050kg 
(κοκκομετρίας 
από 2-4mm)

25kg 0,72 18,00

AM2 
Aegean Mosaic -  
Μωσαϊκό Αιγαίου

(ΚΥΝΤΜΩΑ25)
παλ. 1.050kg 
(κοκκομετρίας 
από 4-8mm)

25kg 0,72 18,00

RM3 
Ri er Mouth - 

Εκβολή Ποταμού

(ΚΥΝΤΕΚΒΠ20)
παλ. 1.080kg 
(κοκκομετρίας 
από 1-2mm)

20kg 1,00 20,00 

RC8 
Rocky Canyon - 

Bραχώδες  
Φαράγγι

(ΚΥΝΤΒΡΦΑ20)
παλ. 1.080kg
(κοκκομετρίας  
από 1-2mm)

20kg 0,90 18,00

IS4 
Island Seaside - 

Νησιωτική  
Ακρογιαλιά

(ΚΥΝΤΑΚΡΓ20)
παλ. 1.080kg 
(κοκκομετρίας 
από 1-2mm)

20kg 0,90 18,00

TB5 
Total Black - 

Μαύρο

(ΚΥΝΤΜΑ20)
παλ. 1.080kg 
(κοκκομετρίας 
από 0,7-2mm)

20kg 0,90 18,00

PW6 
Pure White -  

Λευκό

(ΚΥΝΤΛΕ20)
παλ. 1.080kg 
(κοκκομετρίας 
από 0,7-2mm)

20kg 3,00 60,00 

SH7 
Stone Hill - 

Πετρώδης Λόφος

(ΚΥΝΤΠΕΛΟ20)
παλ. 1.080kg
(κοκκομετρίας

από 0,7-1,7mm)

20kg 0,90 18,00

Δι
αθ

έσ
ιμ

ες
 4

 Ν
ΕΕ

Σ 
ΑΠ

ΟΧ
ΡΩ

ΣΕ
ΙΣ

ΑΠΟΧΡΩΣΗ ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΣΚΕΥΣΙΑ €/kg
€/

ΣΥΣΚ.

CA9 
Côte d  A ur -
Κυανή Ακτή

(ΚΥΝΤΚΥΑΚ20)
παλ. 1.080kg
(κοκκομετρίας
από 0,7-2mm)

20kg 3,00 60,00 

LG10
Light Gray -
Γκρι Ανοιχτό

(ΚΥΝΤΓΑ20)
παλ. 1.080kg
(κοκκομετρίας
από 0,7-2mm)

20kg 2,10 42,00

DG11
Dark Gray -
Γκρι Σκούρο

(ΚΥΝΤΓΣ20)
παλ. 1.080kg
(κοκκομετρίας
από 0,7-2mm)

20kg 2,10 42,00

DB12
Desert  

Beige - Μπεζ 
της Ερήμου

(ΚΥΝΤΜΕΡ20)
παλ. 1.080kg
(κοκκομετρίας
από 0,7-2mm)

20kg 2,10 42,00

CH13
Chocolate-
Σοκολατί

(ΚΥΝΤΣΟΚ20)
παλ. 1.080kg
(κοκκομετρίας
από 0,7-2mm)

20kg 3,00 60,00

CΥ15  
Cypress 
Green -  

Kυπαρισσί

(ΚΥΝΤΚΥΠ20)
παλ. 1.080kg
(κοκκομετρίας 
από 0,1-1mm)

20kg 1,00 20,00

ΤΙ14
Τinos-

Tηνιακό

(ΚΥΝΤΤΗΝ20)
παλ. 1.080kg
(κοκκομετρίας
από 2-4mm)

20kg 1,00 20,00

Αναζητήστε τα ρεαλιστικά 
δείγµατα των αποχρώσεών τους...
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5.1 ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  ΔΙΑΚΟΣ ΗΣΗΣ

5.1.2  Επίστρωση δαπέδων

ΠΡΟΪΟΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
(Κωδικός)

ΤΕΜ./
ΚΙΒ.

€/kg €/ΣΥΣΚ.

KAT ΓΟΡΙΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ: Ε
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EPOXY PUTTY
Επισκευαστικός, εποξειδικός στόκος 
2 συστατικών
Εποξειδικός στόκος δύο συστατικών, χωρίς διαλύτες. Με ισχυρή πρόσφυση, εξαιρετι-
κή  εργασιμότητα και θιξοτροπία, καλύπτει πλήθος εφαρμογών επισκευής, σφράγισης 
και εξομάλυνσης, σε επιφάνειες από μπετόν, τσιμεντοκονία, τσιμεντοσανίδα κ.ά.  Είναι 
ιδανικός για επισκευή και αποκατάσταση φθορών (σφράγιση, στακάρισμα), αλλά και για 
την εξομάλυνση επιφανειών πριν την εφαρμογή συστήματος βαφής πολυουρίας δαπέ-
δων POLYUREA LOOR COATING και εποξειδικών συστημάτων βαφής DUROEPOXY και 
DUROEPOXY LOOR S  σε δάπεδα, βιομηχανικά δάπεδα, πισίνες, ντουζιέρες, σιντριβά-
νια και στέρνες. 
Χρησιμοποιείται για την επάλειψη επιφανειών, για την αύξηση της πρόσφυσης και τη στα-
θεροποίηση του μείγματος χαλαζιακών αδρανών UARTZ DECO (κοκκομετρίας 0,7-8mm) 
με την εποξειδική ρητίνη UARTZ DECO EPOXY όταν αυτά εφαρμόζονται σε τοίχους ή 
σκαλοπάτια. Είναι ιδιαίτερα απαραίτητο πριν την εφαρμογή κοκκομετριών άνω των 2mm.  
Σφραγίζει τριχοειδείς ρωγμές, αλλά και μεγαλύτερα διάκενα σκυροδέματος, χωρίς να 
συρρικνώνεται, να ρηγματώνει ή να ‘κρεμάει’ στις κάθετες επιφάνειες. 
Κατατάσσεται ως δομικό συνδετικό σκυροδέματος κατά EN 1504-4 και στην κατηγορία  
RG κατά EN 13888.
Χρώμα: μπεζ
Κατανάλωση: • Ως προεπαλειφόμενο για QUARTZ DECO: 0,6-0,8kg/m2.
• Ως επισκευαστικός στόκος:  1,5-1,8 kg/m²/mm πάχους στρώσης.

2,5kg 
(Α+Β) 

(1250gr+1250gr)
(ΕΣΕΠ25)

6 12,80 32,00

10kg 
(Α+Β) 

(5kg + 5kg)
(ΕΣΕΠ10)

(ΕΙΔΙΚΗ 
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ)

- 10,00 100,00

κή 
και εξομάλυνσης, σε επιφάνειες από μπετόν, τσιμεντοκονία, τσιμεντοσανίδα κ.ά.  Είναι 
ιδανικός για επισκευή και αποκατάσταση φθορών (σφράγιση, στακάρισμα), αλλά και για 
την εξομάλυνση επιφανειών πριν την εφαρμογή συστήματος βαφής πολυουρίας δαπέ
δων POLYUREA LOOR COATING και εποξειδικών συστημάτων βαφής DUROEPOXY και 
DUROEPOXY LOOR S  σε δάπεδα, βιομηχανικά δάπεδα, πισίνες, ντουζιέρες, σιντριβά
νια και στέρνες. 
Χρησιμοποιείται για την επάλειψη επιφανειών, για την αύξηση της πρόσφυσης και τη στα
θεροποίηση του μείγματος χαλαζιακών αδρανών UARTZ DECO (κοκκομετρίας 0,7
με την εποξειδική ρητίνη UARTZ DECO EPOXY όταν αυτά εφαρμόζονται σε τοίχους ή 
σκαλοπάτια. Είναι ιδιαίτερα απαραίτητο πριν την εφαρμογή κοκκομετριών άνω των 2mm.  
Σφραγίζει τριχοειδείς ρωγμές, αλλά και μεγαλύτερα διάκενα σκυροδέματος, χωρίς να 
συρρικνώνεται, να ρηγματώνει ή να ‘κρεμάει’ στις κάθετες επιφάνειες. 
Κατατάσσεται ως δομικό συνδετικό σκυροδέματος κατά EN 1504
RG κατά EN 13888.

ΠΡΟΪΟΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
(Κωδικός)

€/kg €/ΣΥΣΚ.

QUARTZ DECO EPOXY
Εποξειδική συνδετική ρητίνη για χαλαζιακά δάπεδα
Υψηλής ποιότητας εποξειδική ρητίνη 2 συστατικών, χωρίς διαλύτες. Λειτουργεί ως 
πρόσμικτο συνδετικό υλικό με τα χαλαζιακά αδρανή UARTZ DECO. Μετά τη  σκλήρυνσή 
του, δημιουργεί μία συμπαγή μάζα με ισχυρή πρόσφυση σε σταθερά υποστρώματα, με 
μεγαλύτερο όριο θραύσης από το σκυρόδεμα. 
Μετά την ολοκλήρωση της εφαρμογής και αφού η επιφάνεια είναι βατή (μετά από πε-
ρίπου 48 ώρες) και καθαρή από σκόνες, εφαρμόζουμε ως έχει ένα εκ των βερνικιών 
της DUROSTICK: WATERPROO  400 πολυουρίας γυαλιστερό 2 συστατικών, DECO IN 
POLYURET ANE ματ 2 συστατικών, UARTZ DECO ARNIS  GEL σατινέ. Με την εφαρ-
μογή τους δημιουργείται ισχυρό φιλμ προστασίας, με ιδιαίτερη αντοχή στην U  ακτινο-
βολία και τις καταπονήσεις, ιδιαίτερα στις εξωτερικές επιφάνειες. 
Το μείγμα ρητίνης UARTZ DECO EPOXY με τα χαλαζιακά αδρανή UARTZ DECO, 
 δύναται να εφαρμοστεί και σε τοίχους και σκαλοπάτια, εφόσον προηγηθεί επάλειψη 
των επιφανειών με τον εποξειδικό στόκο EPOXY PUTTY, ιδιαίτερα στις  κοκκομετρίες 
άνω των 2mm.
Αναλογία ανάμειξης - κατανάλωση: Ανάλογα με το πάχος στρώσης του μείγματος, την 
κοκκομετρία και το σχήμα των χαλαζιακών αδρανών UARTZ DECO.
Για κοκκομετρίες άνω των 2mm, η αναλογία ανάμειξης ρητίνης προς χαλαζιακά  αδρανή 
είναι 10/100 και η κατανάλωση είναι 7-13kg/m2. 
Για κοκκομετρίες κάτω των 2mm, η αναλογία ανάμειξης ρητίνης προς χαλαζιακά 
 αδρανή είναι 12,5/100 και η κατανάλωση είναι 4-8kg/m2.
Προτεινόμενο πάχος εφαρμογής χαλαζιακών δαπέδων: Έως 3mm για κοκκομετρίες 
0,1-2mm, έως 5mm για κοκκομετρίες 2-4mm και έως 10mm για κοκκομετρίες 4-8mm. 

2,5kg 
(Α+Β) 

(1.600gr+900gr)
(ΝΤΕΚΚΥ25)

23,50 58,75
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ΠΡΟΪΟΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
(Κωδικός)

ΤΕΜ./
ΚΙΒ. /

Ε. ΠΑΛ.
€/kg/lt €/ΣΥΣΚ.

KAT ΓΟΡΙΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ: Ε

KAT ΓΟΡΙΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ: B

5.1.2  Επίστρωση δαπέδων

QUARTZ DECO VARNISH GEL
Πληρωτικό, διακοσμητικό και προστατευτικό  
χαλαζιακών αδρανών
Υβριδικό, ακρυλικό-πολυουρεθανικό βερνίκι διαλύτου, σε μορφή g l.
Προστατεύει, τονίζει και αναδεικνύει τη φυσική ομορφιά των χαλαζιακών αδρανών 

UARTZ DECO, σε δάπεδα, σκαλοπάτια και τοίχους.   
Λόγω της υψηλής θιξοτροπίας του, λειτουργεί και ως πληρωτικό για τα κενά ή τις  
‘μικροατέλειες’ που πιθανά έχουν δημιουργηθεί από το σχήμα ή την κοκκομετρία των 
χαλαζιακών αδρανών (ιδιαίτερα στις κοκκομετρίες άνω των 2mm), προσδίδοντας  
πιο λεία τελική επιφάνεια. Μετά την εφαρμογή του δημιουργείται ένα ισχυρό φιλμ 
προστασίας, με αντοχή στην U  ακτινοβολία, την υγρασία και τον παγετό. 
Μία μόνο εφαρμογή του αρκεί για να προστατευθεί η επιφάνεια των UARTZ DECO 
από την απορρόφηση λεκέδων και τη συσσώρευση ρύπων και βρωμιάς, με αποτέλε-
σμα τον εύκολο καθαρισμό της. Χρώμα: διάφανο. 
Κατανάλωση: • Για κοκκομετρίες 0,1mm-1mm: Περίπου 300ml/m2. • Για κοκκο-
μετρίες 0,7mm-2mm: Περίπου 425ml/m2. • Για κοκκομετρίες 2mm-8mm: Περίπου 
850ml/m2. Ανάλογα με την κοκκομετρία των χαλαζιακών αδρανών.

750ml
(ΝΤEKBAΓΕ750)

6 - 12,60 

5lt
(ΝΤEKBAΓΕ05)

- 14,40 72.00

χαλαζιακών αδρανών
Υβριδικό, ακρυλικό-πολυουρεθανικό βερνίκι διαλύτου, σε μορφή g l.
Προστατεύει, τονίζει και αναδεικνύει τη φυσική ομορφιά των χαλαζιακών αδρανών 

UARTZ DECO, σε δάπεδα, σκαλοπάτια και τοίχους.   
Λόγω της υψηλής θιξοτροπίας του, λειτουργεί και ως πληρωτικό για τα κενά ή τις 
‘μικροατέλειες’ που πιθανά έχουν δημιουργηθεί από το σχήμα ή την κοκκομετρία των 
χαλαζιακών αδρανών (ιδιαίτερα στις κοκκομετρίες άνω των 2mm), προσδίδοντας 
πιο λεία τελική επιφάνεια. Μετά την εφαρμογή του δημιουργείται ένα ισχυρό φιλμ 
προστασίας, με αντοχή στην U  ακτινοβολία, την υγρασία και τον παγετό. 
Μία μόνο εφαρμογή του αρκεί για να προστατευθεί η επιφάνεια των UARTZ DECO 
από την απορρόφηση λεκέδων και τη συσσώρευση ρύπων και βρωμιάς, με αποτέλε
σμα τον εύκολο καθαρισμό της. 

DUROTOP
Σκληρυντικό επιφάνειας  
βιομηχανικών δαπέδων
Έτοιμο, ξηρό κονίαμα επίπασης νέων βιομηχανικών δαπέδων. Αποτελείται από τσιμέ-
ντο υψηλών αντοχών, κατάλληλα διαβαθμισμένα χαλαζιακά αδρανή, βελτιωτικά πρό-
σθετα, ρητίνες και ανοξείδωτα μεταλλικά σφαιρίδια υψηλής σκληρότητας. 
Εφαρμόζεται σε νωπό σκυρόδεμα με τη χρήση ελικοπτέρου για σκλήρυνση και ανθε-
κτικότητα (τριβή, κρούση) της επιφάνειας σε νέα βιομηχανικά δάπεδα. 
Είναι κατάλληλο για δάπεδα που υπόκεινται σε έντονες μηχανικές καταπονήσεις, 
όπως σε: εμπορικά κέντρα, βιοτεχνίες, βιομηχανίες, μηχανουργεία, συνεργεία, 
 χώρους στάθμευσης, υπόγεια, αποθήκες, ράμπες και χώρους φορτοεκφόρτωσης.
Κατατάσσεται στην κατηγορία CT-C70- 8-AR1 κατά ΕΝ 13813.
Κατανάλωση: 3-5kg/m2 επιφάνειας.

ΓΚΡΙ 
20kg

(ΔΑΧΑ25)
παλ. 1.080kg

54 0,63 12,60

ΚΕΡΑΜΙΔΙ 
20kg

(ΔΑΧΑΓ20)
παλ. 1.080kg

(ΕΙΔΙΚΗ 
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ)

54 0,80 16,00

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα προϊόντα που επισημαίνονται ως (ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ), διατίθενται εντός τριών (3) ημερών από τη λήψη της παραγγελίας.

WATERPROOF 400
Διάφανο βερνίκι αλειφατικής πολυουρίας 2 συστατικών
Υψηλών επιδόσεων, διάφανο πολυασπαρτικό βερνίκι αλειφατικής βάσης (ψυχρή πο-
λυουρία) 2 συστατικών, γρήγορης ωρίμανσης, με αντοχή στην U  ακτινοβολία. 
Είναι ιδα νικό για τη στεγάνωση και προστασία εσωτερικών και εξωτερικών, επαγγελμα-
τικών και οικιακών χώρων, όπως εγκαταστάσεις παραγωγής, δάπεδα γκαράζ, αποθή-
κες, μπαρ, εκθεσιακούς χώρους, κερκίδες γηπέδων, ταράτσες, βεράντες κλπ. καθώς 
και όπου εί ναι απαραίτητη η άμεση παράδοση του χώρου προς χρήση. 
Εφαρμόζεται σε κεραμικά πλακίδια, πέτρες και επιφάνειες διακοσμημένες με υαλοψη-
φίδες ITRO YBRID. Προστατεύει τα διακοσμητικά χαλαζιακά δάπεδα UARTZ DECO 
από την ηλιακή ακτινοβολία και τις καταπονήσεις, ιδιαίτερα στις εξωτερικές επιφάνειες. 
Εξαιρετικό για την προστασία τεχνοτροπιών που έχουν δημιουργηθεί μέσω του 
συστή ματος τεχνοτροπίας 3D COLLECTION SYSTEM, σε δάπεδα ή τοίχους, ιδιαίτε-
ρα σε μι κρές επιφάνειες (2-4m2). Πριν την εφαρμογή του σε γυαλιστερές επιφά νειες 
(πλακίδια, γρανίτες, εποξειδικές βαφές) συνιστάται η εφαρμογή του TILE PRIMER 
(σελ. 28) για την αύξηση της πρόσφυσης, τη σταθεροποίηση και την προστασία από 
τυχόν αποκόλλησή του. Επι πλέον, η προσθήκη του ANTISLIP ADDITI E POWDΕR, σε 
ποσοστό 2% κατά βάρος (για πλακίδια) και 4% (για πέτρες), προσδίδει αντιολισθηρή 
επιφάνεια στα δάπεδα, ακόμη και όταν βρέχονται. Χρώμα: διάφανο.
Κατατάσσεται ως προστατευτικό επιφανειών σκυροδέματος κατά EN 1504-2.
Κατανάλωση: 250-350gr/m² ανά στρώση, ανάλογα με την απορροφητικότητα της επιφάνειας.

GLOSS
750gr 
(Α+Β) 

(381gr + 369gr)
(ΝΤΓΑΠ40075)

6 - 26,25
 

GLOSS
5kg 

(Α+Β) 
(2,54kg + 2,46kg)
(ΝΤΓΑΠ40005)

- 28,00 140,00
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5.1 ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  ΔΙΑΚΟΣ ΗΣΗΣ

ΠΙΝΑΚΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΧΑΛΑΖΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΑΠΕΔΩΝ
ΥΛΙΚΟ ΜΕΣΗ  

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ/m2
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ 

ΠΑΧΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ  

ΤΙΜΗ*(€/m2)

QUARTZ DECO EPOXY
Εποξειδική συνδετική ρητίνη για χαλαζιακά δάπεδα

550gr

Έως 3mm για κοκκομετρίες 

0,1-2mm

12,93

QUARTZ DECO
Μαύρο

(Kυπαρισσί με προτεινόμενη τιμή 4,45€/m2) 
(Γκρι Ανοιχτό, Γκρι Σκούρο, Μπεζ της Ερήμου 

με προτεινόμενη τιμή 9,35€/m2)
(Λευκό, Κυανή Ακτή, Σοκολατί με προτεινόμενη τιμή 13,35€/m2)

4,45kg 4,00

ΜEΙΓΜΑ QUARTZ DECO + QUARTZ DECO EPOXY 5,00kg -

WATERPROOF 400**
Διάφανο βερνίκι αλειφατικής πολυουρίας 2 συστατικών

250gr 7,00

ΣΥΝΟΛΟ 23,93€/m2

**  Eναλλακτικά, προτείνεται η εφαρμογή του υβριδικού, ακρυλικούπολυουρεθανικού βερνικιού διαλύτου UART  DECO VAR ISH GEL με 
προτεινόμενη τιμή 6,12€/m2 ή του πολυουρεθανικού βερνικιού DECOFI  OL URETHA E με προτεινόμενη τιμή 4,00€/m2.

ΥΛΙΚΟ ΜΕΣΗ  
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ/m2

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ 
ΠΑΧΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ 
ΤΙΜΗ*(€/m2)

QUARTZ DECO EPOXY
Εποξειδική συνδετική ρητίνη για χαλαζιακά δάπεδα

780gr

Έως 3mm για κοκκομετρίες 

0,7-2mm

18,33

QUARTZ DECO  
Νησιωτική Ακρογιαλιά, Βραχώδες Φαράγγι, Πετρώδης Λόφος

(Εκβολή Ποταμού με προτεινόμενη τιμή 6,22€/m2)  

6,22kg 5,60

ΜEΙΓΜΑ QUARTZ DECO + QUARTZ DECO EPOXY 7,00kg -

QUARTZ DECO VARNISH GEL**
Υβριδικό, ακρυλικό-πολυουρεθανικό βερνίκι διαλύτου

425ml 6,12

ΣΥΝΟΛΟ 30,05€/m2

** Eναλλακτικά, προτείνεται η εφαρμογή του διάφανου βερνικιού αλειφατικής πολυουρίας ATER ROOF 400  με προτεινόμενη τιμή 7,00€/m2 
ή του πολυουρεθανικού βερνικιού DECOFI  OL URETHA E με προτεινόμενη τιμή 4,00€/m2 ( έση Κατανάλωση: 250 r).

* ροτεινόμενη τιμή. Δεν συμπεριλαμβάνεται Φ. .Α.

Στο παραπάνω κόστος πρέπει να συνυπολογιστεί και το κόστος των εργατικών εφαρμογής.

TB5 Total Black -  
Μαύρο

(κοκκοµετρίας  
από 0,7-2mm)

RM3 
River Mouth - 

Εκβολή 
Ποταµού

(κοκκοµετρίας  
από 1-2mm)

RC8  
Rocky Canyon - 

Bραχώδες 
Φαράγγι

(κοκκοµετρίας 
από 1-2mm)

SH7  
Stone Hill -
Πετρώδης 

Λόφος
(κοκκοµετρίας  

από 0,7-1,7mm)

IS4  
Island Seaside - 

Νησιωτική 
Ακρογιαλιά

(κοκκοµετρίας 
από 1-2mm)

PW6 
Pure White - 

Λευκό
(κοκκοµετρίας  
από 0,7-2mm)

LG10 Light Gray -
Γκρι Ανοιχτό
(κοκκοµετρίας 
από 0,7-2mm)

DG11 
Dark Gray -
Γκρι Σκούρο

(κοκκοµετρίας 
από 0,7-2mm)
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Οι καταναλώσεις που αναγράφονται παραπάνω είναι ενδεικτικές και εξαρτώνται από τη μέθοδο εφαρμογής,  
το σχήμα και την κοκκομετρία των χαλαζιακών αδρανών, καθώς και την επιπεδότητα του υποστρώματος.

ΠΙΝΑΚΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΧΑΛΑΖΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΑΠΕΔΩΝ

ΥΛΙΚΟ ΜΕΣΗ 
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ/m2

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ 
ΠΑΧΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ 
ΤΙΜΗ*(€/m2)

QUARTZ DECO EPOXY
Εποξειδική συνδετική ρητίνη για χαλαζιακά δάπεδα

820gr

Έως 5mm για 

κοκκομετρίες 2-4mm

19,27

QUARTZ DECO
Μεσογειακή Ακτή

(Τηνιακό με προτεινόμενη τιμή 8,18€/m2)

8,18kg 5,89

ΜEΙΓΜΑ QUARTZ DECO + QUARTZ DECO EPOXY 9,00kg -

WATERPROOF 400**
Διάφανο βερνίκι αλειφατικής πολυουρίας 2 συστατικών

300gr 8,40

ΣΥΝΟΛΟ 33,56€/m2

** Eναλλακτικά, προτείνεται η εφαρμογή του υβριδικού, ακρυλικούπολυουρεθανικού βερνικιού διαλύτου  
UART  DECO VAR ISH GEL με προτεινόμενη τιμή 12,24€/m2  ή του πολυουρεθανικού βερνικιού DECOFI  

OL URETHA E με προτεινόμενη τιμή 4,80€/m2.

ΥΛΙΚΟ ΜΕΣΗ  
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ/m2

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ 
ΠΑΧΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ  
ΤΙΜΗ*(€/m2)

QUARTZ DECO EPOXY
Εποξειδική συνδετική ρητίνη για χαλαζιακά δάπεδα

1,00kg

Έως 10mm για κοκκομετρίες 

4-8mm

23,50

QUARTZ DECO
Μωσαϊκό Αιγαίου

10,00kg 7,20

ΜEΙΓΜΑ QUARTZ DECO + QUARTZ DECO EPOXY 11,00kg -

QUARTZ DECO VARNISH GEL**
Υβριδικό, ακρυλικό-πολυουρεθανικό βερνίκι διαλύτου

850ml 12,24

ΣΥΝΟΛΟ 42,94€/m2

** Eναλλακτικά, προτείνεται η εφαρμογή του διάφανου βερνικιού αλειφατικής πολυουρίας ATER ROOF 400 με προτεινόμενη τιμή 9,80€/m2 
ή του πολυουρεθανικού βερνικιού DECOFI  OL URETHA E με προτεινόμενη τιμή 5,60€/m2 ( έση Κατανάλωση: 350 r).

MC1  
Mediterranean Coast - 

Μεσογειακή Ακτή
(κοκκοµετρίας  
από 2-4mm)

AM2 
Aegean Mosaic -  

Μωσαϊκό 
Αιγαίου

(κοκκοµετρίας  
από 4-8mm)

CA9 
Côte d’ Azur-

Κυανή 
Ακτή

(κοκκοµετρίας 
από 0,7-2mm)

DB12
Desert Beige-

Μπεζ 
της Ερήµου

(κοκκοµετρίας
από 0,7-2mm)

CH13
Chocolate-
Σοκολατί

(κοκκοµετρίας
από 0,7-2mm)

CΥ15 Cypress Green- 
Kυπαρισσί

(κοκκοµετρίας 
από 0,1-1mm)

ΤΙ14
Τinos-

Tηνιακό
(κοκκοµετρίας
από 2-4mm)

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ 
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5.1 ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  ΔΙΑΚΟΣ ΗΣΗΣ

KAT ΓΟΡΙΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ: Α

DUROSTICK DS-260 QUARTZ PRIMER
Xαλαζιακό ακρυλικό αστάρι πρόσφυσης  
για ξύλα και μέταλλα, χωρίς διαλύτες
Έτοιμο προς χρήση αστάρι χωρίς διαλύτες, με βάση ακρυλικές ρητίνες, χαλαζιακά αδρανή 
κοκκομετρίας 0,1-1mm και ειδικά πρόσθετα. 
Διακρίνεται για την ισχυρή του πρόσφυση που διατηρείται ανεπηρέαστη από την περιοδική 
ή και συνεχή υγρασία, τους κραδασμούς, τις συστολές και διαστολές των επιφανειών 
και το πέρασμα του χρόνου. Παρέχει τη δυνατότητα να σοβατιστούν ή να επενδυθούν 
με πέτρες, πλακίδια ή μάρμαρα, παλιές ξύλινες ή μεταλλικές επιφάνειες, όπως:  
• Ξύλινα νέα ή παλιά σπίτια • Μεταλλικά κτίρια • Ξύλινα δάπεδα και τοιχοποιίες που 
πρόκειται να επενδυθούν με πατητή τσιμεντοκονία DS-252 LEX.
Χρώμα: γαλάζιο.
Κατανάλωση: 330-400gr/m² ανά στρώση, ανάλογα με το υπόστρωμα.

4kg
(ΝΣ26004)

- 4,50 18,00 

14kg
(ΝΣ26014)

- 3,15 44,10 

ΠΡΟΪΟΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
(Κωδικός)

ΤΕΜ./
ΚΙΒ.

ΤΕΜ./
Ε. ΠΑΛ.

€/kg €/ΣΥΣΚ.

DUROSTICK DS-290 
Xαλαζιακό αστάρι πρόσφυσης
Επαλειφόμενο πολυμερικό κονίαμα με χαλαζιακά αδρανή επιλεγμένης κοκκομετρίας, 
πολλαπλών χρήσεων.
Συνιστάται για την κατάλληλη προετοιμασία υποστρωμάτων λείων ή μη απορροφη-
τικών, προκειμένου να κολληθούν πλακίδια επάνω σε πλακίδια ή να επενδυθούν 
 πατητές τσιμεντοκονίες επάνω σε πλακίδια, μωσαϊκό, παλαιά μάρμαρα ή παλαιά 
 ξύλινα δάπεδα. Επιπλέον, κατάλληλο και για υποστρώματα με ενδοδαπέδια θέρ-
μανση. Εξαιρετικό συνδετικό υπόστρωμα και για το ‘γέμισμα’ δαπέδων με αυτοεπι-
πεδούμενα τσιμεντοκονιάματα εξομάλυνσης δαπέδων. 
Ιδανικό για εφαρμογή ως επαλειφόμενο σε εμφανή μπετά που δημιουργούνται από 
μεταλλικά ή ξύλινα καλούπια, καλύπτοντας παράλληλα και μικρές ατέλειες.
Κατατάσσεται ως προστατευτικό επιφανειών σκυροδέματος κατά EN 1504-2.
Χρώμα: λευκό.   
Κατανάλωση: 250-350gr/m2 ανά στρώση, ανάλογα με το υπόστρωμα.

5kg
(ΤΣ290ΧΑ05)

4 192 2,30 11,50 

25kg
(ΤΣ290ΧΑ25)
παλ. 1.050kg

- 42 2,00 50,00 

5.1.3  Προετοιμασία επιφάνειας

ΠΡΟΪΟΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
(Κωδικός)

ΤΕΜ./
ΚΙΒ.

€/kg €/ΣΥΣΚ.

DUROSTICK DS-255
Xαλαζιακό ακρυλικό αστάρι πρόσφυσης κονιαμάτων,  
χωρίς διαλύτες
Έτοιμο προς χρήση αστάρι ειδικής ακρυλικής βάσης, χωρίς διαλύτες, με χαλαζιακά 
αδρανή, εμπλουτισμένο με βελτιωτικά πρόσθετα. Διακρίνεται για την ισχυρή του πρό-
σφυση ακόμη και σε πολύ λείες επιφάνειες. Έχει εξαιρετική αντίσταση στα αλκάλια 
ενώ ταυτόχρονα δρα σαν φράγμα εισερχόμενης υγρασίας, προστατεύοντας την οικο-
δομή από ανεπιθύμητες ζημιές. Δεν εμποδίζει τη διαπνοή των κτιρίων. 
Είναι απαραίτητο σε επιφάνειες όπου ο παραδοσιακός πεταχτός σοβάς προσφύεται 
δύσκολα, όπως η εξηλασμένη ή διογκωμένη πολυστερίνη που τοποθετείται για  μόνω ση 
στις όψεις των κτιρίων. Iδανικό και ως αστάρι πριν την εφαρμογή της  τσιμεντοκονίας 
D-6 στο ΣΥΣΤΗΜΑ ΘΕΡΜΟΣΤΕ ΓΑΝΩΣΗΣ ΤΑΡΑΤΣΩΝ COOL ROO , καθώς και πριν την 
τοποθέτηση των πατητών τσιμε ντοκονιών DS-250, DS-254 IRON επάνω σε πλακίδια, 
μάρμαρα ή μω σαϊκό και DS-252 LEX επάνω σε δάπεδα από κόντρα πλακέ θαλάσσης 
ή επιμελώς καθα ρισμένη λαμαρίνα. 
Επιπλέον, κατάλληλο και για υποστρώματα με ενδοδαπέδια θέρμανση.   
Χρώμα: κεραμιδί.
Κατανάλωση: 300-350gr/m² ανά στρώση, ανάλογα με το πάχος της στρώσης και 
το υπόστρωμα.

1kg
(ΝΣ25501)

12 3,50 3,50

5kg
(ΝΣ25505)

- 3,52 17,60 

15kg
(ΝΣ25515)

- 3,00 45,00 
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KAT ΓΟΡΙΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ:Α

5.1.4  Οπλισμός δαπέδων & εργαλεία

ΠΡΟΪΟΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
(Κωδικός)

ΤΕΜ./
ΠΑΛΕΤΑ

€/m2 €/ΣΥΣΚ.

DUROSTICK DS-4160
Υαλόπλεγμα οπλισμού θερμοπροσόψεων 
και πατητών τσιμεντοκονιών δαπέδων, με άνοιγμα καρέ 4x4mm
Δίχτυ από i rglass, για τον οπλισμό των επιχρισμάτων σε συστήματα θερμοπροσό-
ψεων, με άνοιγμα καρέ 4 4mm και βάρος 160gr/m2. Διακρίνεται για την αντοχή του σε 
αλκαλικό περιβάλλον. Παρέχει σημαντική ενίσχυση στα κονιάματα και τα προστατεύει 
από τις ρηγμάτωσεις που προέρχονται από συστολοδιαστολές.
Η χρήση του DUROSTICK DS-4160 στ  Σύστημα Εξωτερικής Θερμομόνωσης Κτιρίων 
T ERMOSEAL είναι επιβεβλημένη, καθώς τα επιχρίσματα αντιμετωπίζουν ιδιαίτερες 
καταπονήσεις, αφενός διότι η θερμότητα δεν μπορεί να εκτονωθεί προς τα πίσω 
λόγω του θερμομονωτικού υλικού και αφετέρου λόγω της ύπαρξης πολλών αρμών 
μεταξύ των θερμομονωτικών πλακών.
Με υαλόπλεγμα DS-4160 οπλίζουμε επίσης και επιφάνειες που επενδύονται με πατητή 
τσιμεντοκονία DS-250, DS-252 LEX και DS-254 IRON της DUROSTICK, ιδιαίτερα σε 
χώρους που δέχονται μεγάλο φορτίο κίνησης (όπως είναι οι επαγγελματικοί χώροι) 
ή που δέχονται δονήσεις ή καταπονήσεις (όπως είναι τα πατάρια κ.ά.).

ΡΟΛΟ
1mx50m
(ΥΑΛ160)

33 1,38 69,00
 

ΠΡΟΪΟΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
(Κωδικός)

€/ΣΥΣΚ.

ΔΟΧΕΙΟ ΑΝΑΜΕΙΞΗΣ & ΑΝΑΔΕΥΣΗΣ 32lt
Πλαστικός κουβάς, υψηλής αντοχής, ιδανικός για:
• Κόλλες πλακιδίων
• Πατητές τσιμεντοκονίες
• Χαλαζιακά αδρανή - ρητίνες
• Στόκους σπατουλαρίσματος
• Σοβάδες
• Επισκευαστικά και δομικά κονιάματα
• Στεγανωτικά και άλλα δομικά υλικά.

1 τεμάχιο
(ΔΟΑΝ32)

8,80
 

ΔΟΧΕΙΟ ΑΝΑΜΕΙΞΗΣ & ΑΝΑΔΕΥΣΗΣ 32lt
Πλαστικός κουβάς, υψηλής αντοχής, ιδανικός για:
• Κόλλες πλακιδίων
• Πατητές τσιμεντοκονίες
• Χαλαζιακά αδρανή 
• Στόκους σπατουλαρίσματος
• Σοβάδες
• Επισκευαστικά και δομικά κονιάματα
• Στεγανωτικά και άλλα δομικά υλικά.

ΔΟΣΟΜΕΤΡΗΤΗΣ ΝΕΡΟΥ ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ 10lt
Διάφανος πλαστικός κουβάς με δοσομετρητή από 500ml έως 10l .  
Δοχείο υψηλής αντοχής, ιδανικό για ανάμειξη και ανάδευση σε:
• Κόλλες πλακιδίων & Αρμόστοκους
• Πατητές τσιμεντοκονίες
• Στόκους σπατουλαρίσματος
• Σοβάδες & Επισκευαστικά 
• Στεγανωτικά και άλλα δομικά υλικά.
Κατάλληλος και για ανάμειξη/αραίωση χρωμάτων.

1 τεμάχιο
ΧΩΡΙΣ ΚΑΠΑΚΙ

(ΔΟΣΚ10)
3,00
 

1 τεμάχιο
ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ
(ΔΟΣΚΚ10)

3,60
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5.1.5  Προστασία τελικής επιφάνειας

KAT ΓΟΡΙΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ: Ε

ΠΡΟΪΟΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
(Κωδικός)

ΤΕΜ./
ΚΙΒ.

€/ΣΥΣΚ.

5.1.4  Οπλισμός δαπέδων & εργαλεία

ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΗ ΣΠΑΤΟΥΛΑ 20x8cm
Ιδιαίτερα ανθεκτική ανοξείδωτη σπάτουλα διαστάσεων 20 8cm. Διαθέτει λεπίδα 
από ανοξείδωτο ατσάλι και στρογγυλεμένες άκρες και είναι ιδανική για την επίτευξη 
λείας -σαν γυαλισμένη- τελικής επιφάνειας. Έχει ανθεκτική καμπυλωτή λαβή για 
ευκολία στη χρήση και ‘ξεκούραστη’ εργασία. 
Ιδανική για πατητές τσιμεντοκονίες, παστώδεις πατητές, τεχνοτροπίες και γρανι-
τοσοβάδες, όπως το σύστημα UARTZ DECO και UARTZ DECO YBRID, καθώς 
και για διακοσμητικά επιχρίσματα σε μορφή πάστας, όπως το ITRO YBRID της 
DUROSTICK.

1 τεμάχιο 
(ΑΝΣΤ01)

12,10

ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΗ ΣΠΑΤΟΥΛΑ 24x11cm
Ιδιαίτερα ανθεκτική ανοξείδωτη σπάτουλα διαστάσεων 24 11cm. Διαθέτει λεπίδα 
από ανοξείδωτο ατσάλι και στρογγυλεμένες άκρες και είναι ιδανική για την επίτευξη 
λείας -σαν γυαλισμένη- τελικής επιφάνειας. Έχει ανθεκτική καμπυλωτή λαβή για 
ευκολία στη χρήση και ‘ξεκούραστη’ εργασία. 
Ιδανική για πατητές τσιμεντοκονίες, παστώδεις πατητές, τεχνοτροπίες και γρανι-
τοσοβάδες, όπως το σύστημα UARTZ DECO και UARTZ DECO YBRID, καθώς 
και για διακοσμητικά επιχρίσματα σε μορφή πάστας, όπως το ITRO YBRID της 
DUROSTICK.

1 τεμάχιο
(ΑΝΣΤ02)

13,60

ΡΟΛΟ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΩΝ 22cm 
Ιδιαίτερα ανθεκτικό ρολό επιχρισμάτων 22cm με νάιλον ίνες 18mm και εργονομική 
λαβή. Ταιριάζει σε όλα τα προεκτεινόμενα κοντάρια, καθαρίζεται εύκολα με νερό 
και επαναχρησιμοποιείται.
Διασφαλίζει ομοιογενές πάχος στρώσης και έως 3 φορές ταχύτερη (30m2/ώρα) και 
ευκολότερη εφαρμογή, χωρίς πιτσιλίσματα.
Ιδανικό για: • Στόκους σπάτουλας (STUCO IX, STUCO IX ELASTIC PUTTY) • Στόκους 
σπατουλαρίσματος (STUCO IX-P) • Τσιμεντοειδή στεγανωτικά ( YDROSTOP ROO , 

YDROSTOP 2 ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ, WATERPROO  MORTAR, D-1, D-1 LEX, YDROSTOP 
LOOR, YDROSTOP WATERTANK) • Παστώδεις πατητές (DS-258 DECO MICRO 
LEX) • Παχύρρευστες κόλλες (D-88, D-89, DUROLIN 300).

1 τεμάχιο
(ΡΟΛΟ220) 16,50

 

Ιδιαίτερα ανθεκτικό ρολό επιχρισμάτων 22cm με νάιλον ίνες 18mm και εργονομική 
λαβή. Ταιριάζει σε όλα τα προεκτεινόμενα κοντάρια, καθαρίζεται εύκολα με νερό 
και επαναχρησιμοποιείται.
Διασφαλίζει ομοιογενές πάχος στρώσης και έως 3 φορές ταχύτερη (30m
ευκολότερη εφαρμογή, χωρίς πιτσιλίσματα.
Ιδανικό για:
σπατουλαρίσματος (STUCO IX

YDROSTOP 2 ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ, WATERPROO  MORTAR, D

ΠΡΟΪΟΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
(Κωδικός)

€/ΣΥΣΚ.
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ANTISLIP ADDITIVE POWDER
Αντιολισθητικά σφαιρίδια για βερνίκια προστασίας δαπέδων
Υψηλών επιδόσεων αντιολισθητικό υλικό. Προστίθεται σε κάθε τύπο βερνικιού δαπέ-
δου, ενός ή δύο συστατικών, νερού ή διαλύτου. Απαραίτητο ως πρόσθετο βερνικιών 
όταν αυτά εφαρμόζονται σε βατές, βρεχόμενες επιφάνειες, σε εσωτερικούς και εξω-
τερικούς χώρους. Με την προσθήκη του, διασφαλίζεται σταθερότητα στο περπάτημα 
και μειώνεται στο ελάχιστο η πιθανότητα ατυχημάτων. 
Χρησιμοποιείται σε δάπεδα, σκαλοπάτια, διαδρόμους, ράμπες, περιμετρικά πισίνας 
(επιχείλια), σε επενδύσεις με πλακίδια, πατητές τσιμεντοκονίες, πλάκες Καρύστου, 
Πηλιορεί τικες και όπου αλλού κρίνεται απαραίτητη η εφαρμογή βερνικιού προστα σίας. 
Προ τείνεται και για χρήση σε χώρους στάθμευσης (γκαράζ), πλυντήρια αυτοκινήτων κλπ.
Χρώμα: ημιδιάφανο.
Κατανάλωση: 2% έως 4% κατά βάρος, ανάλογα με την αδρότητα που θέλουμε να 
προσδώσουμε στο βερνίκι.

150gr 
(ΑΝΣΛΑΠ150) 12 7,90

Υψηλών επιδόσεων αντιολισθητικό υλικό. Προστίθεται σε κάθε τύπο βερνικιού δαπέ-
δου, ενός ή δύο συστατικών, νερού ή διαλύτου. Απαραίτητο ως πρόσθετο βερνικιών 
όταν αυτά εφαρμόζονται σε βατές, βρεχόμενες επιφάνειες, σε εσωτερικούς και εξω-
τερικούς χώρους. Με την προσθήκη του, διασφαλίζεται σταθερότητα στο περπάτημα 
και μειώνεται στο ελάχιστο η πιθανότητα ατυχημάτων. 
Χρησιμοποιείται σε δάπεδα, σκαλοπάτια, διαδρόμους, ράμπες, περιμετρικά πισίνας 
(επιχείλια), σε επενδύσεις με πλακίδια, πατητές τσιμεντοκονίες, πλάκες Καρύστου, 
Πηλιορεί
Προ
Χρώμα: 
Κατανάλωση:

KAT ΓΟΡΙΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ: Α
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5.1.5  Προστασία τελικής επιφάνειας

KAT ΓΟΡΙΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ: E

ΠΡΟΪΟΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
(Κωδικός)

ΤΕΜ./
ΚΙΒ.

€/kg €/ΣΥΣΚ.

DECOFIN POLYURETHANE
Πολυουρεθανικό ματ βερνίκι 2 συστατικών 
για πατητή τσιμεντοκονία & φυσικές πέτρες
Βερνίκι αλειφατικής πολυουρεθάνης 2 συστατικών, με διαλύτες. Ανθεκτικό στην U  
ακτινοβολία και τις καιρικές επιδράσεις. Ιδιαίτερα ανθεκτικό στις τριβές. Μετά την εφαρ-
μογή του, δημιουργείται μία ελαστική διάφανη ματ μεμβράνη προστασίας που δεν κιτρινί-
ζει. Είναι κατάλληλο για τη στεγανοποίηση και προστασία πατητών  τσιμεντοκονιών, πα-
στωδών πατητών και φυσικών πετρών, σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.
Προστατεύει τα διακοσμητικά χαλαζιακά δάπεδα UARTZ DECO από την ολισθη ρότη-
τα, την U  ακτινοβολία και τις καταπονήσεις. 
Κατατάσσεται ως προστατευτικό επιφανειών σκυροδέματος κατά EN 1504-2.
Χρώμα: διάφανο.
Κατανάλωση: 1kg/7-8m² ανά στρώση, ανάλογα με την απορροφητικότητα της επιφά-
νειας.

750gr
(A+B)

(547gr+203gr)
(ΝΤΕΚΦΠ01)

6 - 14,70 

5kg
(A+B)

(3,65kg+1,35kg)
(ΝΤΕΚΦΠ05)

- 16,00 80,00 

DECOFIN AQUA PU
Διάφανο, υδατοδιαλυτό, πολυουρεθανικό 
ματ βερνίκι 2 συστατικών
Πολυουρεθανικό, υδατοδιαλυτό, άοσμο ματ βερνίκι 2 συστατικών,  αλειφατικής  
βάσης. Παρουσιάζει εξαιρετική σκληρότητα, αυξημένη αντοχή στην τριβή και  
ανθεκτικότητα έναντι της U  ακτινοβολίας. Δεν κιτρινίζει ακόμα και μετά την  
πάροδο πολλών ετών. Ιδανικό για χρήση σε κλειστούς χώρους που δεν αερί-
ζονται επαρκώς, αλλά και για χώρους όπου η χρήση διαλυτών δεν είναι επιθυ-
μητή. Διατηρεί αναλλοίωτους τους χρωματικούς τόνους όπου εφαρμόζεται.  
Είναι κατάλληλο για την προστασία διακοσμητικών πατητών τσιμεντοκονιών, παστω-
δών πατητών και φυσικών πετρών. Σε τσιμεντοειδή δάπεδα, δημιουργεί αόρατο φίλμ 
προστασίας από τη φθορά, την τριβή, το λέκιασμα, αλλά και τον σκονισμό. 
Κατατάσσεται ως προστατευτικό επιφανειών σκυροδέματος κατά EN 1504-2.
Χρώμα: διάφανο.
Κατανάλωση: • Για πατητή σε μορφή πάστας: 1kg/8-10m2 για 2 στρώσεις. 
• Για πατητές τσιμεντοκονίες: 1kg/5-7m2 ανά στρώση. 

 Για φυσικές πέτρες: 1kg/7-8m2 ανά στρώση. 
Ανάλογα με την απορροφητικότητά τους, σε κατάλληλα προετοιμασμένες επιφάνειες.

815gr
(A)

(ΝΤΕΚΦΑΠΓ01Α)
6 - 8,50

185gr
(Β)

(ΝΤΕΚΦΑΠΓ01Β)
6 - 8,50

2445gr
(A)

(ΝΤΕΚΦΑΠΓ03Α) 4 - 26,43

555gr
(Β)

(ΝΤΕΚΦΑΠΓ03Β) 4 - 21,00

DECOFIN EPOXY SF
Εποξειδικό γυαλιστερό βερνίκι 2 συστατικών
για πατητή τσιμεντοκονία & φυσικές πέτρες
Υψηλής αντοχής γυαλιστερό εποξειδικό βερνίκι 2 συστατικών, χωρίς διαλύτες. 
Ιδιαίτερα ανθεκτικό σε τριβή, επαφή με οξέα, αλκάλια, θαλασσινό ή χλωριωμένο νερό. 
Δημιουργεί σκληρή, μη απορροφητική και απρόσβλητη επιφάνεια. Δεν ευνοεί την ανά-
πτυξη βακτηρίων και είναι κατάλληλο και για χώρους όπου απαιτείται αυστηρή εφαρμογή  
και τήρηση των κανόνων υγιει νής. Ιδανικό για εφαρμογές σε πισίνες, σιντριβάνια,  πάγκους 
κουζίνας, μαγειρεία, αίθουσες εστιάσεων και φιλοξενίας, σε εστιατόρια, ξενοδοχεία, 
 χώρους διασκέδασης κ.ά. Λόγω της επιφανειακής του σκληρότητας είναι κατάλληλο για 
δάπεδα με ‘υψηλές απαιτήσεις’ σε μηχανικές και χημικές αντοχές. 
Κατατάσσεται ως SR-B2,0-AR0,5-IR4 σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 13813. 
Χρώμα: διάφανο.
Κατανάλωση: 200-300gr/m² ανά στρώση, ανάλογα με την απορροφητικότητα της επιφάνειας.

750gr
(A+B)

(480gr+270gr)
(ΝΤΕΚΦΕ01)

6 - 19,80 

5kg
(Α+Β)

(3,2kg+1,8kg)
(ΝΤΕΚΦΕ05)

- 22,70 113,50 

 

Θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι μετά την εφαρμογή του βερνικιού προστασίας, η τελική απόχρωση των πατητών τσιμεντοκονιών 
 μεταβάλλεται - σκουραίνει, ακόμη και στις  ανοιχτόχρωμες αποχρώσεις. Για τη διατήρηση και την προστασία της απόχρωσής τους, 
 προηγείται αστάρωμα με AQUAFIX της DUROSTICK (σελ. 130), πριν την εφαρμογή του βερνικιού προστασίας.

Τα
 π

ρο
ϊό

ντ
α 

πο
υ 

επ
ισ

ημ
αί

νο
ντ

αι
 μ

ε 
 δ

ια
τίθ

εν
τα

ι μ
ε 

νέ
α 

τιμ
ή



92

5.1 ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  ΔΙΑΚΟΣ ΗΣΗΣ

5.1.5  Προστασία τελικής επιφάνειας

ΠΡΟΪΟΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
(Κωδικός)

ΤΕΜ./
ΚΙΒ.

€/kg,lt €/ΣΥΣΚ.

VISTA SHINE 
Διακοσμητικό βερνίκι νερού
Ακρυλικό διακοσμητικό βερνίκι υδατικής βάσης για εσωτερικές κάθετες επιφάνειες. 

οσμο, υδατοδιαλυτό, ιδανικό για τη μετατροπή συνηθισμένων τοίχων και ταβανιών, 
επιφανειών που έχει εφαρμοστεί πατητή τσιμεντοκονία, ξύλινων ή και μεταλλικών επι-
φανειών, σε φα ντασμαγορικά σκηνικά που ακτινοβολούν φως. Η υψηλή τελική γυαλάδα 
του ISTA S INE, αναδεικνύει τα ακτινοβόλα ψήγματα μετάλλου που περιέχονται στη 
σύνθεσή του και σαν αποτέλεσμα έχει την αντανάκλαση του φωτός από όποια πηγή κι 
αν προ έρχεται. Δεν κιτρινίζει, δεν ξεφλουδίζει και τονίζει το χρώμα των τοίχων ή ταβα-
νιών όπου εφαρμόζεται. 
Χρώμα: λευκό (γίνεται διάφανο όταν στεγνώσει).
Κατανάλωση: 1l /9-11m², ανάλογα με την απορροφητικότητα της επιφάνειας.

750ml
(ΝΤΒΙΣΙ01)

12 - 12,90

2,5lt
(ΝΤΒΙΣΙ25)

4 14,00 35,00

KAT ΓΟΡΙΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ: E

DECOFIN AQUA
Ακρυλικό ματ βερνίκι νερού για τεχνοτροπίες σε κάθετες επιφάνειες
Ακρυλικό, διάφανο, ματ βερνίκι βάσεως νερού, κατάλληλο για εσωτερική χρήση. Διακοσμεί 
και προστατεύει εσωτερικές κάθετες επιφάνειες που έχουν διακοσμηθεί με χρώματα, 
πατητή τσιμεντοκονία DS-250, DS-252 LEX ή DS-256 LEX EL ET, πατητή σε μορφή 
πάστας DS-258 DECO MICRO LEX, διακοσμητι κό τσιμεντοκονίαμα DS-259 DECO MICRO 
RESIN, καθώς και στόκους τεχνοτροπίας όπως είναι το MATIZ S cc  D c ra i  της 
DUROSTICK. Διαυγές, αναδεικνύει τις διακοσμημένες επιφάνειες, τους δίνει βάθος, χωρίς 
να επηρεάζει τις αποχρώσεις τους, τις προστατεύει από την καθημερινή χρήση των χώρων 
και διευκολύνει τον καθαρισμό τους με ήπια οικιακά καθαριστικά. οσμο, υδατοδιαλυ τό, δεν 
κιτρινίζει ούτε ξεφλουδίζει. 
Χρώμα: λευκό (γίνεται διάφανο όταν στεγνώσει).
Κατανάλωση: 1l /12-13m2 ανά στρώση, ανάλογα με την απορροφητικότητα της επιφάνειας.

750ml
(ΝΤΕΚΦΑ75)

12 - 9,80

DECOFIN EPOXY AQUA 
Εποξειδικό, σατινέ βερνίκι 2 συστατικών, για  
αδιαβροχοποίηση και προστασία εσωτερικών χώρων
Υψηλών αντοχών, διάφανο εποξειδικό βερνίκι νερού 2 συστατικών, χαμηλής οσμής, 
με σατινέ φινίρισμα και άριστη πρόσφυση σε απορροφητικά και μη υποστρώματα.  
Ιδιαίτερα ανθεκτικό στην τριβή, καθώς και στην επαφή με οξέα, αλκάλια, λάδια, 
 καθαριστικά, χημικά. Είναι κατάλληλο για την προστασία παστωδών πατητών, δια-
κοσμητικών τούβλων, φυσικών και τεχνητών πετρών. Σε νωπές τσιμεντοειδείς 
 επιφάνειες και πατητές τσιμεντοκονίες, για τη διατήρηση και την προστασία της από-
χρωσής τους, προηγείται αστάρωμα με A UA IX της DUROSTICK. Είναι ιδανικό για 
εφαρμογές σε δάπεδα, τοίχους, πάγκους κουζίνας, μπάνια, ντουζιέρες και όπου 
απαιτείται αυστηρή εφαρμογή και τήρηση των κανόνων υγιεινής.
Κατατάσσεται ως προστατευτικό επιφανειών σκυροδέματος κατά EN 1504-2.
Χρώμα: λευκό  (γίνεται διάφανο όταν στεγνώσει).
Κατανάλωση: 100-200gr/m² ανά στρώση, ανάλογα με την απορροφητικότητα της επιφάνειας.

4kg
(Α+Β) 

(3kg+1kg)
(ΝΤΕΚΦΕΑ04)

4 13,20 52,80 

Ιδιαίτερα ανθεκτικό στην τριβή, καθώς και στην επαφή με οξέα, αλκάλια, λάδια, 
καθαριστικά, χημικά. Είναι κατάλληλο για την προστασία παστωδών πατητών, δια
κοσμητικών τούβλων, φυσικών και τεχνητών πετρών. Σε νωπές τσιμεντοειδείς 
επιφάνειες και πατητές τσιμεντοκονίες, για τη διατήρηση και την προστασία της από
χρωσής τους, προηγείται αστάρωμα με A UA IX της DUROSTICK. Είναι ιδανικό για 
εφαρμογές σε δάπεδα, τοίχους, πάγκους κουζίνας, μπάνια, ντουζιέρες και όπου 

VISTA 
Βερνίκι ματ διαλύτου 
για πατητή τσιμεντοκονία & φυσικές πέτρες
Ακρυλικό διάφανο βερνίκι εμποτισμού, ματ απόδοσης, εξαιρετικά ανθεκτικό στην  
U  ακτινο βολία, με μεγάλη διάρκεια ζωής. Κατάλληλο για χρήση σε εξωτερικές και εσωτε-
ρικές επιφά νειες, δεν ξεφλουδίζει, δεν κιτρινίζει με το πέρασμα του χρόνου και δεν γυαλί-
ζει. Αναδεικνύ ει τις επιφάνειες όπου εφαρμόζεται, τονίζοντας τη φυσική τους απόχρωση. 
Κατάλληλο για προστασία πατητών τσιμεντοκονιών, του διακοσμητικού τσιμεντοκονιάματος 
DS-259 DECO MICRO RESIN, της πατητής σε μορφή πάστας DS-258 DECO MICRO LEX, 
καθώς και κάθε φυσικής πέτρας δαπέδου ή όψεως κτιρίου.
Χρώμα: διάφανο.
Κατανάλωση: 1l /5-8m², ανάλογα με την απορροφητικότητα της επιφάνειας.

750ml
(ΝΤΒΙΣ01)

12 - 9,90

2,5lt
(ΝΤΒΙΣ25)

4 12,30 30,75 

15lt
(ΝΤΒΙΣ15)

(ΕΙΔΙΚΗ 
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ)

- 11,71 175,65 
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5.1.6  Επένδυση & προστασία πετρών

ΠΡΟΪΟΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
(Κωδικός)

ΤΕΜ./
Ε. ΠΑΛ.

€/kg €/ΣΥΣΚ.

ΠΡΟΪΟΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
(Κωδικός)

ΤΕΜ./
ΚΙΒ.

€/lt €/ΣΥΣΚ.

KAT ΓΟΡΙΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ: Α

DUROSTICK D-4
Αρμόστοκος φυσικών πλακών 8-50mm
Yδαταπωθητικός, αντιπαγετικός, χονδρόκοκκος αρμόστοκος. Έχει ισχυρή πρόσφυση 
και χαμηλή συρρίκνωση. Μετά την πάροδο 28 ημερών δεν χαράζει, δεν απορροφά 
υγρασία και δεν ρηγματώνει. Σε λευκή απόχρωση δημιουργεί σε επενδυμένα με 
πλάκες Καρύστου ή Πηλίου δάπεδα, μία ξεχωριστή αισθητική, αιγαιοπελαγίτικης 
τεχνοτροπίας. Ο λευκός χρωματίζεται σε 96 ανεξίτηλες αποχρώσεις με την προ-
σθήκη χρωστικών σε μορφή πούδρας DUROCOLOR POWDER-C. Με τη χρήση του 
αδιαβροχοποιητικού RENOLIT της DUROSTICK δεν αποχρωματίζεται και διατηρεί την 
απόχρωσή του για πολλά χρόνια. 
Κατατάσσεται ως αρμόστοκος τύπου CG2/WAr κατά ΕΝ 13888. 
Κατανάλωση: Περίπου 3-4kg/m², ανάλογα με τις διαστάσεις της πέτρας, το πλάτος 
και το βάθος των αρμών.

ΓΚΡΙ
25kg

(ΝΤ4Γ25)
παλ.1.500kg

60 0,60 15,00 

ΛEYKO
25kg

(ΝΤ4Λ25)
παλ.1.500kg

60 0,67 16,75 

DUROSTICK D-5
Ακρυλική κόλλα για διακοσμητικά τούβλα & πέτρες
Χονδρόκοκκη, ακρυλική, τσιμεντοειδής κόλλα, ενισχυμένη με ρητίνες. Έχει ισχυρή 
πρόσφυση, υψηλή συγκολλητική δύναμη, μηδενική ολίσθηση και αντοχή στις θερμο-
κρασιακές μεταβολές και την υγρασία.  
Είναι κατάλληλη για την κόλληση και αρμολόγηση σε διακοσμητικά κεραμικά ή 
τσιμεντοειδή τουβλάκια, ακανόνιστες πλάκες σε τοίχους και δάπεδα, σε εσωτερι-
κούς και εξωτερικούς χώρους. Για τις περιπτώσεις όπου η ίδια η κόλλα αρμολογεί 
την κατασκευή, υπάρχει η δυνατότητα χρωματισμού της λευκής με DUROCOLOR 
POWDER-C, χρωστικές σε μορφή πούδρας σε 96 ανεξίτηλες αποχρώσεις.  
Κατατάσσεται στην κατηγορία C2T κατά ΕΝ 12004. 
Κατανάλωση: 5-10kg/m², ανάλογα με την ομαλότητα της επιφάνειας, το πλάτος και 
το βάθος των αρμών.

ΓΚΡΙ
25kg

(ΝΤΓ525)
παλ.1.500kg

60 0,48 12,00 

ΛEYKΗ
25kg

(ΝΤΛ525)
παλ.1.500kg

60 0,52 13,00 

DUROSTICK D-7
Καθαριστικό φυσικών πετρών
Ισχυρό καθαριστικό που απομακρύνει αποτελεσματικά τα οικοδομικά κατάλοιπα από 
τις φυσικές πέτρες, επαναφέροντας την αρχική τους όψη. Καθαρίζει σε βάθος συσ-
σωρευμένους ρύπους, άλατα, λασποβροχή, μαυρίλες, μούχλα, καθώς και λεκέδες 
από λάδι, καφέ, σκουριά και μη στερεοποιημένα πλαστικά χρώματα. Δεν επηρεάζει 
τη φυσική όψη των πετρών ή των αρμών και προετοιμάζει ιδανικά τις επιφάνειες για 
να αδιαβροχοποιηθούν ή να διακοσμηθούν με βερνίκι. O καθαρισμός ενδείκνυται να 
πραγματοποιείται μετά την πάροδο 28 ημερών από την αρμολόγηση. 
Κατανάλωση: 1l /4-5m² επιφάνειας.

1lt
(ΝΤ0701)

15 3,30 3,30

5lt
(ΝΤ0705)

- 2,73 13,65 

20lt
(ΝΤ0720)

- 2,20 44,00 
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα προϊόντα που επισημαίνονται ως (ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ), διατίθενται εντός τριών (3) ημερών από τη λήψη της παραγγελίας.
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KAT ΓΟΡΙΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ: E

KAT ΓΟΡΙΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ: Α

ΠΡΟΪΟΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

(Κωδικός)
ΤΕΜ./
ΚΙΒ.

€/lt €/ΣΥΣΚ.

5.1.6  Επένδυση & προστασία πετρών

5.1. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  ΔΙΑΚΟΣ ΗΣΗΣ

RENOLIT
Αδιαβροχοποιητικό πετρών
Σιλικονούχο, ματ υδαταπωθητικό υλικό εμποτισμού που περιέχει διαλύτες. 
Διατηρεί τη διαφάνειά του και δεν δημιουργεί φιλμ λόγω της υψηλής διεισδυτικής 
ικανότητας (micr  c n l g ), διασφαλίζοντας τη διαπνοή του υποστρώματος. 
Αναδεικνύει τα φυσικά χρώματα της πέτρας, δίνοντας την αίσθηση του ‘βρεγμένου’. 
Είναι κατάλληλο για επενδύσεις τοίχων και δαπέ δων με φυσικές ή τεχνητές πέτρες, 
σε εσωτερι κές και εξωτερικές επιφάνειες. Προστατεύει τη συνδετική λάσπη των 
πετρών από την υγρασία και τη μελλοντική αποσάθρωσή της από την επίδραση 
παγετού ή την απορρόφηση νερού με συνέπεια την εκροή αλάτων. Λασποβροχή, 
ατμοσφαιρικοί ρύποι, νικοτίνη και καπνιά από τζάκι, καθαρίζονται εύκολα από τις 
επιφάνειες στις οποίες έχουν εφαρμοστεί δύο στρώσεις RENOLIT. 
Χρώμα: διάφανο.
Κατανάλωση: 150-300ml/m², ανάλογα με την απορροφητικότητα της επιφάνειας.

1lt
(ΝΤΡΕ01)

15 8,20 8,20

4lt
(NTΡE04)

6 7,18 28,72

15lt
(ΝΤΡΕ15)

- 6,34 95,10

NANO PROOF CERAMIC DS-270
Yδαταπωθητικό σοβά, μπετόν, πήλινων
και πέτρινων επιφανειών 
Προϊόν νανομοριακής τεχνολογίας, υδατικής βάσης, κατάλληλο για την αδιαβροχοποίηση 
κάθετων και οριζόντιων επιφανειών, σε εξωτερικούς και εσωτερικούς χώρους. Συνιστάται 
για εφαρμογή σε πορώδη υποστρώματα όπως είναι τα κεραμίδια, απορροφητικά πλακίδια 
τύπου c , μπετόν, σοβάς, γυψοσανίδες, φυσικά πετρώματα, καθώς και πήλινα και κεραμι-
κά υλικά και αντικείμενα. οσμο, προσφύεται βαθιά στους πόρους των επιφανειών και τους 
προσδίδει υδροφοβικές ιδιότητες, χωρίς να εμποδίζει τη διαπνοή τους. Τις προστατεύει 
από την  εμφάνιση τριχοειδών μικρορωγμών, δεν ευνοεί την ανάπτυξη μυκήτων και μούχλας, 
καθώς και τη δημιουργία αλάτων.
Χρώμα: λευκό (γίνεται διάφανο όταν στεγνώσει).
Κατανάλωση: 1l /8-11m², ανάλογα με την απορροφητικότητα της επιφάνειας.

750ml
(ΝΤΝΑ01)

15 - 5,50

3,5lt
(ΝΤΝΑ35)

6 6,00 21,00

18lt
(ΝΤΝΑ18)

- 4,90 88,20

DUROSTICK D-72
οσμο βερνίκι πέτρας νερού

Ακρυλικό, διάφανο, σατινέ ή γυαλιστερό (στις 2-3 επιστρώσεις) βερνίκι εμποτισμού, 
υδατικής βάσης. Παραμένει διάφανο, χωρίς να κιτρινίζει ή να ξεφλουδίζει. Αναδεικνύει 
τα φυσικά ‘νερά’ της πέτρας και δίνει στην επιφάνεια την αίσθηση του ‘βρεγμένου’. 
Προστατεύει τους αρμούς των πλακόστρωτων δαπέδων από τη ρηγμάτωση, την 
αποσάθρωση και τους ρύπους.  οσμο, υδατοδιαλυτό, κατάλληλο για επενδύσεις 
σε δάπεδα ή τοίχους σε εσωτερικούς χώρους, με φυσικές πέτρες ή πλάκες Πηλίου 
ή Καρύστου, καθώς και τεχνητές πέτρες, διακοσμητικά τούβλα, πορόλιθους κ.ά.  
Χρώμα: υπόλευκο (γίνεται διάφανο όταν στεγνώσει).
Κατανάλωση: 1l /8-10m², ανάλογα την απορροφητικότητα της επιφάνειας.

750ml
(ΝΤ7201)

12 - 9,45
 

2,5lt
(ΝΤ7225)

- 10,50 26,25
 

DUROSTICK D-12
Βερνίκι πέτρας διαλύτου
Ακρυλικό, διάφανο, σατινέ ή γυαλιστερό (στις 3 επιστρώσεις) βερνίκι εμποτισμού 
φυσικών και τεχνητών πετρών, διακο σμητικών τούβλων κ.ά. Με ισχυρά φίλ τρα  
U  στη σύνθεσή του, είναι εξαι ρετικά ανθεκτικό στην έντονη ηλιακή ακτινοβολία και 
τις αντίξοες καιρικές συνθήκες. Δεν κιτρινίζει, ούτε ξεφλουδίζει με το πέρασμα του 
χρόνου, με αποτέλεσμα να αναδεικνύει τη φυσική ομορφιά των πετρών, να τονίζει 
τα ‘νερά’ τους και να δίνει την αίσθηση του ‘μόνιμα βρεγμένου’ στις επιφάνειες. 
Χρώμα: διάφανο.
Κατανάλωση: 1l /5-8m², ανάλογα με την απορροφητικότητα της επιφάνειας.

1lt
(ΝΤ1201)

12 9,00 9,00

4lt
(ΝΤ1204)

6 8,25 33,00 

15lt
(ΝΤ1215) 

(ΕΙΔΙΚΗ 
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ)

- 7,90 118,50 

Ακρυλικό, διάφανο, σατινέ ή γυαλιστερό (στις 3 επιστρώσεις) βερνίκι εμποτισμού 
φυσικών και τεχνητών πετρών, διακο

τις αντίξοες καιρικές συνθήκες. Δεν κιτρινίζει, ούτε ξεφλουδίζει με το πέρασμα του 
χρόνου, με αποτέλεσμα να αναδεικνύει τη φυσική ομορφιά των πετρών, να τονίζει 
τα ‘νερά’ τους και να δίνει την αίσθηση του ‘μόνιμα βρεγμένου’
Χρώμα:
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα προϊόντα που επισημαίνονται ως (ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ), διατίθενται εντός τριών (3) ημερών από τη λήψη της παραγγελίας.



Ματ
Γυαλιστερό

Γυαλιστερό

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ∆ΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ 

ΠΕΤΡΙΝΩΝ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ

Επενδύστε σε...
πέτρα!

Μάθετε ό,τι είναι απαραίτητο για να κάνετε τη σωστή επιλογή!
Για περισσότερες πληροφορίες www.durostick.gr

Ματ

Ματ

Κλασική πολυτέλεια - διαχρονική αξίαΚλασική πολυτέλεια - διαχρονική αξία

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ∆ΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ 

ΠΕΤΡΙΝΩΝ 

Ματ

Σατινέ

Επικοινωνήστε µε την
technical@durostick.gr

Γυαλιστερό

Ματ
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5.2 ΚΟΝΙΑ ΑΤΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΦΑΡ ΟΓΩΝ  ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΑ

KAT ΓΟΡΙΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ: Α

ΠΡΟΪΟΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
(Κωδικός)

ΤΕΜ./
ΚΙΒ.

ΤΕΜ./
Ε. ΠΑΛ.

€/kg €/ΣΥΣΚ.

DUROSTICK D-3
Κόλλα υαλότουβλων
Ακρυλική, τσιμεντοειδής, λευκή κόλλα υψηλών αντοχών, κατάλληλη για συγκόλληση 
και αρμολόγηση υαλότουβλων, σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.
Διακρίνεται για την άριστη εργασιμότητά της, την ισχυρή πρόσφυση και την υψηλή 
αντοχή στην τριβή, την υγρασία και τον παγετό. Δεν ‘κρεμάει’ στις κάθετες επι-
φάνειες και δεν συρρικνώνεται. Οι αρμολογημένες επιφάνειες προστατεύονται 
από την εμφάνιση τριχοειδών ρωγμών και παραμένουν σταθερές και αναλλοίωτες 
στον χρόνο. 
Aνταποκρίνεται στις απαιτήσεις του DIN 18175 για τίσιμο υαλότουβλων. 
Χρώμα: λευκό.
Κατανάλωση: 12-15kg/m², ανάλογα με το μέγεθος και τον τύπο των υαλότουβλων.

25kg
(ΚΠ0325) 

παλ.1.500kg
 - 60 0,55 13,75 

5kg
(ΚΠ0305)

4 180 0,77 3,85

ΠΡΟΪΟΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
(Κωδικός)

ΤΕΜ./
ΚΙΒ.

€/ΣΥΣΚ.

DUROSTICK D-13
Πλαστικοί οδηγοί δόμησης υαλότουβλων
Οι πλαστικοί οδηγοί D-13 είναι κατάλληλοι για το ποθέτηση υαλότουβλων με κόλλα D-3. 
Εύκολοι στην εφαρμογή, προσδίδουν μεγάλη σταθερότητα και ακρίβεια στην τοποθέτηση. 
Είναι απα ραίτητοι για την τήρηση σταθερών δι αστημάτων μεταξύ υαλότουβλων, οποιασδήποτε 
διάστασης ή σχήματος. 
Χαρακτηριστικό τους γνώρισμα είναι η καθαρότητα των πλευρών τους και η μεγάλη τους αντοχή. 
Κατανάλωση: Κυμαίνεται περίπου 25 τεμ./m2, ανάλογα με τις διαστάσεις των υαλότουβλων.

1 τεμ.
(ΣΤ00ΥΑ)

200 0,36

5.2.1  Κονιάματα ειδικών εφαρμογών & άλλα υλικά δόμησης

DUROSTICK D-10
Συγκολλητικό κονίαμα για δομικά στοιχεία πορομπετόν
Τσιμεντοειδές λευκό κονίαμα υψηλής ποιότητας, ενισχυμένο με συνθετικές ρητίνες 
και ειδικά πρόσθετα. Διακρίνεται για την ισχυρή πρόσφυση, την υψηλή συγκολλητική 
δύναμη, την αντοχή στην υγρασία και τον παγετό. Είναι συμβατό με όλους τους 
τύπους πορομπετόν. Εφαρμόζεται για το χτίσι μο δομικών στοιχείων από πορομπε-
τόν, σε εσωτερικούς και εξωτερι κούς χώρους.
Είναι κατάλληλο για το γέμισμα αρμών, καθώς και την κάλυψη φθαρμένων σημείων 
και οπών στην επιφάνεια του πορομπετόν.
Χρώμα: λευκό.
Κατανάλωση: 15-20kg/m  πορομπετόν.

25kg
(ΝΤ1025)

παλ.1.500kg
- 60 0,41 10,25

ΠΡΟΪΟΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
(Κωδικός)

ΤΕΜ./
ΚΙΒ.

ΤΕΜ./
Ε. ΠΑΛ.

€/kg €/ΣΥΣΚ.

DUROSTICK D-8
Πυρίμαχο συγκολλητικό και σφραγιστικό κονίαμα 
για πυρότουβλα
Συγκολλητικό κονίαμα, με βάση το πυρίμαχο τσιμέντο, χαλαζιακά αδρανή και ειδικά 
πρόσθετα, κατάλληλο για το χτίσιμο πυρότουβλων. Διακρίνεται για την υψηλή αντοχή 
του σε θερμοκρασίες έως 1.050°C και την ισχυρή συγκολλητική του δύναμη. Είναι 
ιδανικό για το χτίσιμο και την αρμολόγηση πυρότουβλων σε τζάκια, φούρνους, ψη-
σταριές, καμινάδες κ.ά. Είναι κατάλληλο για την αποκατάσταση φθαρμένων αρμών, 
το στοκάρισμα ρηγματωμένων (σύνηθες φαινόμενο), καθώς και για τη συγκόλληση 
αποκολλημένων πυρότουβλων. Χρώμα: γκρι.
Κατανάλωση: Ανάλογα με τις διαστάσεις των πυρότουβλων και το πλάτος του 
αρμού. Ενδεικτικά για πυρότουβλα διαστάσεων 20 10 3cm, με πλάτος αρμού 
1cm, περίπου 5kg/m².

25kg
(ΝΤ0825)

παλ.1.500kg
- 60 0,88 22,00

5kg
(ΝΤ0805)

4 144 1,10 5,50
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5.2.1  Κονιάματα ειδικών εφαρμογών & άλλα υλικά δόμησης

KAT ΓΟΡΙΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ: Α

ΠΡΟΪΟΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
(Κωδικός)

ΤΕΜ./
ΚΙΒ.

ΤΕΜ./
Ε. ΠΑΛ.

€/kg €/ΣΥΣΚ.

DUROSTICK D-31
Ενισχυμένη λάσπη κτισίματος
Έτοιμο, βιομηχανικό κονίαμα, υψηλής ποιότητας και αντοχής. Προσφέρεται για 
χτίσιμο τούβλων (κοινών ή θερμο μονωτικών), τουβλίνων, τσιμε ντόλιθων, πλακών 
πεζοδρομίου, καθώς και φυσικών πετρών. 
Διακρίνεται για την ισχυρή πρόσφυση, την υψηλή συγκολλητική δύναμη, την αντοχή 
στην υγρασία και τον παγετό. Διασφαλίζει μοναδική ανθεκτικότητα σε κρούση, δο-
νήσεις είτε φυσικές εί τε προερχόμενες από σκαπτικά μηχα νήματα που λειτουργούν 
σε γειτονι κούς χώρους. Χρώμα: γκρι. 
Κατανάλωση: Ενδεικτικά 20kg κονιάματος/m² για τούβλα διαστάσεων 9 6 19cm. 

25kg
(ΝΤ3125)

παλ.1.500kg
 - 60 0,34 8,50

5kg
(ΝΤ3105)

4 180 0,53 2,65

PERLAFIX
Ινοπλισμένο πολυμερικό κονίαμα 
τοποθέτησης κορφιάδων
Πολυμερικό, ινοπλισμένο, αντιπαγετικό, μη συρρικνούμενο κονίαμα με υψηλή  
εργασιμότητα, πρόσφυση και ευκαμψία. Είναι κατάλληλο για την άρρηκτη συγκόλληση 
κορφιάδων, ακροκεράμων, καθώς και για τη σφράγιση φωλιών στις απολήξεις περι-
μετρικά των κεραμιδιών. Αποτελεί ιδανική επιλογή και σε περίπτωση αποκόλλησης 
κεραμιδιών μετά από έντονα καιρικά φαινόμενα. 
Συνιστάται η χρήση του επαλειφόμενου στεγανωτικού κονιάματος D-9 ή του DURO LEX 
POWDER κεραμιδί χρώματος, για τη διασφάλιση πρόσθετης στεγανοποίησης του 
εμφανούς κονιάματος (τουλά χιστον 24 ώρες από την εφαρμογή του PERLA IX). 
Κατανάλωση: Περίπου 14kg/m2/cm πάχους στρώσης.

KEΡΑΜΙΔΙ 
ΑΝΟΙΧΤΟ

25kg
(ΚΟΠΕ25)

παλ.1.500kg

- 60 0,53 13,25 

DUROFAST
Τσιμέντο ταχείας πήξεως 
Τσιμέντο υπερταχείας πήξης που ανα πτύσσει πρώιμες μηχανικές αντο χές από τα 
 πρώτα δευτερόλεπτα της ανάμειξής του με νερό. Χρησιμοποιείται για  άμεση σφράγι-
ση οπών με έντονη διαρροή νερού σε δεξαμενές, φρεάτια, αγωγούς, λούκια και τσιμε-
ντοσωλήνες. Στερεώνει στύλους υποστήριξης για κάγκελα, κολόνες τοποθέτησης 
συρματοπλέγματος, ταμπέλες κ.ά. Είναι ιδανικό για γρήγορες στερεώσεις σε υδραυλικές 
και ηλεκτρολογικές  εργασίες. Στερεοποιείται ακόμη και μέσα στο νερό, χωρίς να χάνει τις 
 αντοχές του. Χρόνος κατεργασίας: 1-2 λεπτά στους 23°C, σκλήρυνση: 2-4 λεπτά. Η ανάμειξή 
του με τσιμέντο PORTLAND, επιταχύνει τον χρόνο πήξης, δίνοντας υψηλές πρώιμες αντοχές. 
Κατατάσσεται ως επισκευαστικό σκυροδέματος στην κατηγορία PCC R3 κατά EN 1504-3. 
Χρώμα: γκρι.
Κατανάλωση: Ανάλογα με την εφαρμογή. Περίπου 1,5kg DURO AST για την παρα-
σκευή 1l  σκληρυμένου μείγματος.

1kg
(ΝΤΦΑΣΤ01)

12 - 3,15 3,15

4kg
(4 σακουλάκια 

του 1kg)

(ΝΤΦΑΣΤ05)

- - 2,42 9,68

20kg
(ΝΤΦΑΣΤ20)
παλ.1.200kg

- 60 1,57 31,40

DUROSTICK 52,5 PLUS
Υδραυλικό συνδετικό με βάση το τσιμέντο 
Το DUROSTICK 52,5 PLUS προσφέρεται για παρασκευή κορυφαίας ποιότητας κονια-
μάτων επισκευής, σφράγισης, διαμόρφωσης κοίλου λουκιού, αποκατάστασης σοβά κ.ά. 
Ιδανικό για μικροεπισκευές, μερεμέτια, δημιουργία διακοσμητικών αντικειμένων και 
για όποια άλλη εργασία απαιτείται χρήση λευκού ή γκρι τσιμέντου. Αναμειγνύεται σε 
οποιαδήποτε αναλογία με το κοινό τσιμέντο, αυξάνοντας τις αντοχές του. 
Η προσθήκη των χρωστικών DUROCOLOR POWDER-C (ανόργανα οξείδια σε μορφή 
πούδρας, επικαλυμμένα με βινυλικές ρητίνες) για τον χρωματισμό του ΛΕΥΚΟΥ 52,5 
PLUS, διευρύνει εκπληκτικά τις επιλογές μας για τη δημιουργία πολλών και διαφό-
ρων τύπων έγχρωμων κονιαμάτων.
Κατατάσσεται στην κατηγορία CC R2 σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 1504-3.
Κατανάλωση: Ανάλογα με την εφαρμογή.

ΓΚΡΙ 4kg
(ΤΣΠΓΚ04)

6 - 0,65 2,60
 

ΛΕΥΚΟ 4kg
(ΤΣΠΛΕ04)

6 - 0,70 2,80
 

μάτων επισκευής, σφράγισης, διαμόρφωσης κοίλου λουκιού, αποκατάστασης σοβά κ.ά. 
Ιδανικό για μικροεπισκευές, μερεμέτια, δημιουργία διακοσμητικών αντικειμένων και 
για όποια άλλη εργασία απαιτείται χρήση λευκού ή γκρι τσιμέντου. Αναμειγνύεται σε 
οποιαδήποτε αναλογία με το κοινό τσιμέντο, αυξάνοντας τις αντοχές του. 
Η προσθήκη των χρωστικών DUROCOLOR POWDER
πούδρας, επικαλυμμένα με βινυλικές ρητίνες) για τον χρωματισμό του ΛΕΥΚΟΥ 52,5 
PLUS, διευρύνει εκπληκτικά τις επιλογές μας για τη δημιουργία πολλών και διαφό
ρων τύπων έγχρωμων κονιαμάτων.
Κατατάσσεται στην κατηγορία CC R2 σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 1504

Τα
 π

ρο
ϊό

ντ
α 

πο
υ 

επ
ισ

ημ
αί

νο
ντ

αι
 μ

ε 
 δ

ια
τίθ

εν
τα

ι μ
ε 

νέ
α 

τιμ
ή



100

5.2.1  Κονιάματα ειδικών εφαρμογών & άλλα υλικά δόμησης

KAT ΓΟΡΙΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ: Α

ΠΡΟΪΟΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
(Κωδικός)

ΤΕΜ./
Ε. ΠΑΛ.

€/kg €/ΣΥΣΚ.

5.2 ΚΟΝΙΑ ΑΤΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΦΑΡ ΟΓΩΝ  ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΑ

DUROSTICK PIT-FIX
Ταχύπηκτο επισκευαστικό οδοστρώματος 15
Επισκευαστικό οδοστρώματος, γκρι χρώματος, για σφράγιση λακκουβών στους ασφαλ-
τόδρομους, στις περιπτώσεις όπου η σφράγισή τους με άσφαλτο δεν είναι εύκολη. Είναι 
κατάλληλο για τοποθετήσεις προκατασκευασμένων πλαισίων, καλυμμάτων, φρεατίων, 
 δημιουργία λουκιών και γενικά όπου απαιτείται ταχύτητα στην εκτέλεση των εργασιών. 
Δίνει άμεσα λύση στα μερεμέτια που πραγματοποιούνται από συνεργεία OTE, ΔΕΔΔΗΕ,  
ΕΥΔΑΠ μετά την ολοκλήρωση των εργασιών τους.
Κατατάσσεται ως επισκευαστικό σκυροδέματος στην κατηγορία PCC R3 κατά EN 1504-3. 
Χρώμα: γκρι.
Κατανάλωση: 2kg PIT- IX για πλήρωση όγκου 1l .

25kg
(ΠΙΦΙ25)

παλ.1.500kg
60 0,56 14,00

DUROSTICK PIT-FIX
Ταχύπηκτο επισκευαστικό οδοστρώματος 15
Επισκευαστικό οδοστρώματος, γκρι χρώματος, για σφράγιση λακκουβών στους ασφαλ
τόδρομους, στις περιπτώσεις όπου η σφράγισή τους με άσφαλτο δεν είναι εύκολη. Είναι 
κατάλληλο για τοποθετήσεις προκατασκευασμένων πλαισίων, καλυμμάτων, φρεατίων, 
δημιουργία λουκιών και γενικά όπου απαιτείται ταχύτητα στην εκτέλεση των εργασιών. 
Δίνει άμεσα λύση στα μερεμέτια που πραγματοποιούνται από συνεργεία OTE, ΔΕΔΔΗΕ, 
ΕΥΔΑΠ μετά την ολοκλήρωση των εργασιών τους.
Κατατάσσεται ως επισκευαστικό σκυροδέματος στην κατηγορία PCC R3 κατά EN 1504
Χρώμα:
Κατανάλωση

ULTRACOLL THERMO
Ινοπλισμένη κόλλα θερμομονωτικών πλακών
για τοίχους & ταράτσες
Ινοπλισμένη, τσιμεντοειδούς βάσης κόλλα, ενισχυμένη με ρητίνες, οι οποίες της 
προσδίδουν ιδιαίτερη ευκαμψία και αντοχή στην υγρασία. Παρέχει υψηλή πρόσφυση και 
συγκολλητική δύναμη σε θερμομονωτικές πλάκες διογκωμένης (EPS) ή  εξηλασμένης 
(XPS) πολυστερίνης, πολυουρεθάνης, φελλού κ.ά. σε τοιχία από μπετόν, σοβά,  τούβλα 
ή τσιμεντόλιθους. Eίναι κατάλληλη τόσο για την επικόλληση των θερμομονωτικών 
 πλακών στις όψεις των κτιρίων όσο και για την επίχρισή τους σε συνδυασμό με το  
υαλόπλεγμα οπλισμού θερμοπροσόψεων DS-4160 της DUROSTICK.
Η κόλλα ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της ETAG 004 για συστήματα εξωτερικής 
θερμομόνωσης και συμμετέχει στο Σύστημα Εξωτερικής Θερμομόνωσης Κτιρίων 
T ERMOSEAL της DUROSTICK, το οποίο έχει πιστοποιηθεί από τον κοινοποιημένο 
Ευρωπαϊκό Οργανισμό OIB με αριθμό ΕΤΑ-13/0006 και ΕΤΑ-13/0007. 
Συνιστάται και για τα συστήματα θερμοστεγάνωσης ταρατσών COOL ROO  και COOL 
ROO  LIG T, δημιουργώντας έτσι ένα δοκιμασμένο θερμομονωτικό και παράλληλα 
στεγανοποιητικό σύστημα, με μεγάλη διάρκεια ζωής.
Κατατάσσεται στην κατηγορία GP:CS I /W2 κατά ΕΝ 998-1.
Χρώμα: λευκό.
Κατανάλωση: • Ως κόλλα: 2,5-4kg/m², ανάλογα με τη σπάτουλα και το υπόστρωμα.
• Ως επικαλυπτική στρώση: 1,5kg/m²/mm για την κάλυψη του υαλοπλέγματος.

25kg
(ΚΙΠΟΥ25)

παλ.1.500kg
60 0,64 16,00

DUROSTICK D-71
Ταχύπηκτος οικοδομικός γύψος
Υψηλής αντοχής ευκολόχρηστο κονίαμα ταχείας πήξης, το οποίο αποτελείται από 
φυσική, ελληνική ορυκτή γύψο. Κατάλληλο για μερεμέτια, γρήγορες επισκευές και 
στερεώσεις. Είναι απαραίτητο σε αρκετές ειδικότητες τεχνιτών, όπως υδραυλικοί, 
μαρμαροτεχνίτες, ξυλουργοί κλπ., για εργασίες σε εσωτερικές επιφάνειες. Ιδιαίτερα 
απαραίτητο στους ηλεκτρολόγους για εγκαταστάσεις, αλλά και για μικροεργασίες όπως 
αλλαγή πίνακα, στήριξη και στερέωση πλαστικών κουτιών και κουτιών διακλαδώσεων, 
μεταφορές φωτιστικών, πριζών κ.ά. Ιδανικός για στοκαρίσματα σε τοιχοποιίες από 
μπετόν και σοβά.
Κατατάσσεται στην κατηγορία ‘γύψος τύπου Α1’ (γύψος για απευθείας εσω τερική 
χρήση) κατά ΕΝ 13279-1. 
Κατανάλωση: Ανάλογα με την εφαρμογή.

5kg
(NT7105)

266 0,80 4,00
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KAT ΓΟΡΙΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ: Α

ΠΡΟΪΟΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
(Κωδικός)

ΤΕΜ./
Ε. ΠΑΛ.

€/kg €/ΣΥΣΚ.

ΠΡΟΪΟΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
(Κωδικός)

ΤΕΜ./
ΚΙΒ.

€/ΣΥΣΚ.

5.2.1  Κονιάματα ειδικών εφαρμογών & άλλα υλικά δόμησης

POWER THERMO
Κόλλα αφρού πολυουρεθάνης χαμηλής διόγκωσης 
για θερμομονωτικές πλάκες
Πολυουρεθάνη συγκόλλησης χαμηλής διόγκωσης για επαγγελματική χρήση, ενός συστατικού, 
χωρίς διαλύτες. Ωριμάζει με την υγρασία της ατμόσφαιρας, έχει εξαιρετική πρόσφυση, 
υψηλή θερμική και ακουστική μόνωση και απορροφά τους κραδασμούς. Δεν προσδίδει 
επιπλέον βάρος στην κα τασκευή, παρέχει μεγάλη ευκολία στη χρήση, τη μεταφορά και την 
απο θήκευση. Παράλληλα, η ταχύτητα στην εφαρμογή του εξοικονομεί χρό νο και χρήμα. 
Κατάλληλος για τη συγκόλληση θερμομονωτικών πλακών EPS και XPS επάνω σε οικοδομικές 
επιφάνειες προσόψεων. Έχει άριστη πρόσφυση σε τούβλο, πορομπετόν, σκυρόδεμα, σοβά, 
τσιμεντοσανίδα, ξύλινες και μεταλλικές επιφάνειες. Ιδανικός τόσο για νέες κατασκευές 
όσο και για ανακαινίσεις προσόψεων. Συμμετέχει στο Σύστημα Εξωτερικής Θερμομόνωσης 
Κτιρίων T ERMOSEAL της DUROSTICK ως προϊόν επικόλλησης πολυστερίνης.
Κατανάλωση: Μία φιάλη POWER T ERMO 830ml αρκεί για τη συγκόλληση 10-13m². 
Γεμίζει και τα κενά μεταξύ των θερμομονωτικών πλακών, εφόσον υπάρχουν, για την 
αποφυγή δημιουργίας θερμογεφυρών.

830ml
(ΑΦΧΔ83)

12 9,30

ROMIX THERMO
Ινοπλισμένη κόλλα θερμομονωτικών πλακών
για τοίχους & ταράτσες
Κόλλα τσιμεντοειδούς βάσης, κατάλληλη για την επικόλληση θερμομονωτικών πλακών 
από διογκωμένη (EPS) ή εξηλασμένη (XPS) πολυστερίνη, σε κάθετες ή και οριζόντιες 
επιφάνειες, σε εξωτερικούς και εσωτερικούς χώρους. 
Στην ινοπλισμένη σύνθεσή της, περιέχονται ρητίνες σύγχρονης τεχνολογίας που της προσ-
δίδουν ιδιαίτερη αντοχή στην υγρασία, υψηλή πρόσφυση σε υποστρώματα από μπετόν, σοβά, 
τούβλα ή τσιμεντόλιθους και την απαραίτητη ευκαμψία που απαιτείται στις εφαρμογές της.
Είναι κατάλληλη για την επικόλληση θερμομονωτικών πλακών EPS και XPS στις όψεις 
των κτιρίων, αλλά και την επίχρισή τους σε συνδυασμό με το υαλόπλεγμα οπλισμού 
θερμοπροσόψεων DS-4160 της DUROSTICK. Συνιστάται και σε συστήματα θερμο-
στεγάνωσης ταρατσών (σχετικά συστήματα COOL ROO  και COOL ROO  LIG T).  
Συγκολλά με ασφάλεια θερμομονωτικές πλάκες EPS ή XPS στα επιθυμητά πάχη. 
Η κόλλα ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του προτύπου ETAG 004 για συστήματα 
εξωτερικής θερμομόνωσης. Χρώμα: λευκό.
Κατατάσσεται στην κατηγορία GP:CS I /W2 κατά ΕΝ 998-1. 
Κατανάλωση: • Ως κόλλα: 2,5-4kg/m², ανάλογα με τη σπάτουλα και το υπόστρωμα.
• Ως επικαλυπτική στρώση: 1,5kg/m²/mm για την κάλυψη του υαλοπλέγματος.

25kg
(ΚΠΡΘ25)

παλ.1.500kg
60 0,51 12,75
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ULTRAFIX THERMO
Ινοπλισμένη κόλλα θερμομονωτικών πλακών
Κόλλα τσιμεντοειδούς βάσης, κατάλληλη για την επικόλληση θερμομονωτικών πλακών. 
Στην ινοπλισμένη σύνθεσή της, περιέχονται πολυμερικές ρητίνες που της προσδί-
δουν υψηλή πρόσφυση σε υποστρώματα από μπετόν, σοβά, τούβλα ή τσιμεντόλιθους 
και την απαραίτητη ευκαμψία που απαιτείται στις εφαρμογές της. 
Με υψηλή συγκολλητική ικανότητα, είναι κατάλληλη για την επικόλληση θερμομονω-
τικών πλακών στις όψεις των κτιρίων, αλλά και την επίχρισή τους σε συνδυασμό με 
το υαλόπλεγμα οπλισμού θερμοπροσόψεων DS-4160 της DUROSTICK. 
Μετά την πλήρη σκλήρυνση του υλικού, επιχρίουμε την επιφάνεια με τον εύκαμπτο 
υδαταπωθητικό σοβά YDROSTOP PLASTER ELASTIC με λείο ή γραφιάτο φινίρισμα, 
τον σιλικονούχο αδιάβροχο παστώδη σοβά YDROSTOP SILICONE PLASTER ή τον 
ακρυλικό αδιάβροχο παστώδη σοβά YDROSTOP ACRYLIC PLASTER. 
Κατατάσσεται στην κατηγορία GP:CS I /W2 κατά ΕΝ 998-1.  
Κατανάλωση: • Ως κόλλα: 2,5-4kg/m², ανάλογα με τη σπάτουλα και το υπόστρωμα. 
• Ως επικαλυπτική στρώση: 1,5kg/m²/mm για την κάλυψη του υαλοπλέγματος.

ΛΕΥΚΟ
25kg

(ΚΠΥΘ25)
παλ.1.500kg

60 0,45 11,25

ΓΚΡΙ  
25kg

(ΚΠΥΘΓΚ25)
παλ.1.500kg

60 0,44 11,00

ΝΕΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
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5.2.2  Βελτιωτικά μπετόν - κονιαμάτων & επιχρισμάτων

KAT ΓΟΡΙΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ: Α

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα προϊόντα που επισημαίνονται ως (ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ), διατίθενται εντός τριών (3) ημερών από τη λήψη της παραγγελίας.

5.2 ΚΟΝΙΑ ΑΤΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΦΑΡ ΟΓΩΝ  ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΑ

DUROSTICK D-84
Ρευστοποιητής σκυροδέματος & επιβραδυντής πήξεως 

(ΣΚ-308, ASTM C-494 τύπος B&D, ΕΛΟΤ EN 934-2:T10) 
Προστιθέμενο στο σκυρόδεμα επιβραδύνει την πήξη και συγχρόνως το πλαστικοποιεί, 
διευκολύνοντας τη ροή του. Δημιουργεί τις προϋποθέσεις ιδανικής ενυδάτωσης του 
σκυροδέματος, με αποτέλεσμα την αύξηση της τελικής αντοχής του. Απαραίτητο για 
τη μεταφορά σκυροδέματος, ιδιαίτερα κατά τους θερινούς μήνες. 
Επίσης, η προσθήκη μικρής ποσότητας στις πρέσες σοβατίσματος, επιβραδύνει την 
πήξη του υλικού μέσα στα λάστιχα και βελτιώνει την αντλησιμότητά του. Χρώμα: καφέ.
Κατανάλωση: 0,2 έως 0,3kg ανά100kg τσιμέντου.
Ενδεικτικές δοσολογίες σκυροδέματος:
C25/30 (350kg τσιμέντο ανά m3): 0,70 έως 1,05kg D-84 ανά m3 σκυροδέματος. 

20kg
(ΝΤ8420)

(ΕΙΔΙΚΗ 
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ)

- 2,30 46,00

180kg
(ΝΤ84180)

(ΕΙΔΙΚΗ 
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ)

- 1,97 354,60

1.000kg
(ΝΤ841000)

(ΕΙΔΙΚΗ 
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ)

- 1,58 1.580,00

DUROSTICK D-44
Υπερρευστοποιητής σκυροδέματος 

(Σύμφωνα με την ΕΛΟΤ EN 934-2:T11.1 & Τ11.2) 
Αυξάνει την εργασιμότητα του σκυροδέματος χωρίς να απαιτείται προσθήκη νερού. 
Βελτιώνει την άντληση του σκυροδέματος, μειώνοντας την ανάγκη δόνησης και δημι-
ουργεί μπετόν εξαιρετικά λείας χύτευσης. Μειώνει τον λόγο νερού / τσιμέντου κατά 
10-15%, αυξάνοντας τις μηχανικές αντοχές. Χρώμα: καφέ.
Κατανάλωση: 
• Ως ρευστοποιητής τύπου D: 0,3 έως 0,6kg D-44 ανά 100kg τσιμέντου. 
• Ως υπέρρευστοποιητής τύπου G: 0,6 έως 0,8kg D-44 ανά 100kg τσιμέντου. 
• Ως ρευστοποιητής τύπου Α: 0,3 έως 0,4kg D-44 ανά 100kg τσιμέντου.

20kg
(NT4420) 

- 2,32 46,40

180kg
(NT44180)

(ΕΙΔΙΚΗ 
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ)

- 2,00 360,00

DUROSTICK ANTIFREEZE POWDER
Αντιπαγετικό πρόσθετο τσιμεντοκονιαμάτων
Επιταχυντής σκλήρυνσης σε μορφή πούδρας που προστίθεται σε τυποποιημένα ή πα-
ραδοσιακά τσιμεντοκονιάματα (κανονικού χρόνου ωρίμανσης), επιταχύνοντας την 
ανάπτυξη των μηχανικών αντοχών σε χαμηλές θερμοκρασίες. 
Η προσθήκη του επιταχύνει την ενεργοποίηση του τσιμέντου που εμπεριέχεται στα 
τσιμεντοκονιάματα, βοηθά την γρήγορη ενυδάτωσή του, μειώνει τον χρόνο πήξης 
και σκλήρυνσής του, αποτρέποντας την παγοπληξία κατά τη διάρκεια της ωρίμανσής 
του, καθώς και τεχνικές αστοχίες λόγω θερμοκρασιακών μεταβολών. Χρώμα: λευκό.
Κατανάλωση: •Προτείνεται ένα σακουλάκι 500gr να προστίθεται κατευθείαν στο νε-
ρό ανάμειξης για κάθε σακί 25kg τσιμεντοκονιάματος, όπως: κόλλες πλακιδίων, θερ-
μομονωτικών πλακών, σοβάδες βασικής στρώσης, επισκευαστικά κονιάματα κλπ. 
•Προτείνεται η προσθήκη 2kg (4 σακουλάκια) για κάθε 50kg τσιμέντου για την επιτά-
χυνση της πήξης μη τυποποιημένων τσιμεντοκονιαμάτων.

500gr
(ΑΝΦΠ02)

12 - 2,40

ΠΡΟΪΟΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
(Κωδικός)

ΤΕΜ./
ΚΙΒ.

€/kg €/ΣΥΣΚ.

DUROSTICK D-34 HYDROSTOP
Στεγανωτικό μάζας & ρευστοποιητής σκυροδέματος

(ΣΚ-308, ASTM C-494 τύπος Α, ΕΛΟΤ EN 934-2:T2 & T9) 
Προστιθέμενο στο σκυρόδεμα βελτιώνει τη στεγανότητά του, δημιουργεί πυκνότερη και 
πλαστικότερη μάζα, αυξάνοντας τις μηχανικές αντοχές, μειώνοντας κατά 10% τον λό-
γο νερού / τσιμέντου. Απαραίτητο για τη δημιουργία στεγανών θεμελίων σε υγρά εδάφη.
Χρώμα: καφέ.
Κατανάλωση: 0,3 έως 0,5kg ανά 100kg τσιμέντου.
Ενδεικτικές δοσολογίες σκυροδέματος: 
C16/20: (270kg τσιμέντο ανά m ): 0,80 έως 1,35kg D-34 ανά m  σκυροδέματος.
C25/30: (350kg τσιμέντο ανά m ): 1,00 έως 1,75kg D-34 ανά m  σκυροδέματος.

1kg
(ΝΤ3401)

15 3,70 3,70

5kg
(NT3405)

- 3,30 16,50

20kg
(NT3420)

- 2,73 54,60

180kg
(ΝΤ34180)

(ΕΙΔΙΚΗ 
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ)

- 2,35 423,00
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KAT ΓΟΡΙΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ: Α

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα προϊόντα που επισημαίνονται ως (ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ), διατίθενται εντός τριών (3) ημερών από τη λήψη της παραγγελίας.

5.2.2  Βελτιωτικά μπετόν - κονιαμάτων & επιχρισμάτων

ΠΡΟΪΟΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
(Κωδικός)

ΤΕΜ./
ΚΙΒ.

ΤΕΜ./
Ε. ΠΑΛ.

€/lt/kg €/ΣΥΣΚ.

DUROSTICK D-20
Πρόσμικτο ακρυλικό γαλάκτωμα κονιαμάτων
Ακρυλική ρητίνη, η οποία προστιθέμενη σε κάθε τύπο τσιμεντοκονιαμάτων και 
ασβεστοκονιαμάτων, βελτιώνει σημαντικά τις ιδιότητές τους. 
• Ως πρόσμικτο μάζας, αυξάνει την πρόσφυση, τη στεγανότητα, την ελαστικότητα 
και την ανθεκτικότητα των κονιαμάτων, μειώνει τη συρρίκνωση και εκμηδενίζει τη 
δημιουργία ρωγμών. 
• Ως υλικό επάλειψης ή ψεκαζόμενο, σταθεροποιεί τις σαθρές ορυκτές επιφάνειες 
και τις ελαφροβαρείς επιστρώσεις δαπέδων (γεμίσματα) και δημιουργεί το κατάλ-
ληλο υπόστρωμα, προκειμένου να επικολληθούν διακοσμητικά τούβλα, πέτρες,  
κεραμικά πλακίδια, μονωτικά υλικά κ.ά. 
• Δημιουργεί γέφυρα πρόσφυσης μεταξύ νέου και παλαιού σκυροδέματος ή  
κονιάματος. 
Κατανάλωση: Ανάλογα με την εφαρμογή. Από 1:1 έως 1:5 μέρη με νερό.

1lt
(ΣΒΓΑ01)

15 - 3,40 3,40

5lt
(ΣΒΓΑ05)

- 112 2,84 14,20

20lt
(ΣΒΓΑ20)

- 42 2,65 53,00

1.000lt
ΔΕΞΑΜΕΝΗ
(ΣΒΓΑ1000)

(ΕΙΔΙΚΗ 
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ)

- - 2,40 2.400,00

RESIN POWDER
Βελτιωτική πολυμερική ρητίνη σε μορφή πούδρας
Πολυμερική ρητίνη σε μορφή πούδρας, άοσμη. ταν προστίθεται στα τσιμεντοκονιάματα 
και ασβεστοκονιάματα, ενισχύει τις ιδιότητές τους.
Εφαρμογές ως πρόσθετο για: • Επισκευές μπετόν • Νέους σοβάδες ή παλαιούς 
προς επισκευή • Λάσπη  κτισίματος • Συγκολλητικά υλικά τσιμεντοειδούς βάσης  
• Αρμόστοκους και κόλλες πλακιδίων, μαρμάρων και πετρών • Συγκόλληση παλαιού με 
νέο σκυρόδεμα ή κονίαμα • Συμπλήρωμα στον ‘πεταχτό’ σοβά • Τσιμεντοκονίες κ.ά. 
Εφαρμογή ως επαλειφόμενο ή ψεκαζόμενο για: 
• Επιφανειακή σταθεροποίηση δαπέδων: Για να τα προστατεύσουμε από αφυδάτωση 
και για να δημιουργήσουμε αντιτριβικές ιδιότητες και δάπεδα που δεν σκονίζουν. 
• Επιφανειακή σταθεροποίηση σαθρών επιφανειών από σοβά ή μπετόν.
Εφαρμογή ως αστάρι για: Την αύξηση της πρόσφυσης μεταξύ εξηλασμένης πολυ-
στερίνης και γυψοσοβάδων.
Κατανάλωση: Ανάλογα με την εφαρμογή και την επιθυμητή βελτίωση.

Πλαστικό
δοχείο με

δοσομετρητή 
που περιέχει:
6 σακουλάκια

1kg
(ΡΕΠO06)

6 4,70 28,20

Πλαστικό
δοχείο με

δοσομετρητή 
που περιέχει:

12 σακουλάκια
1kg

(ΡΕΠΟ12)

12 4,43 53,16

ΠΡΟΪΟΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
(Κωδικός)

ΤΕΜ./
ΚΙΒ.

€/kg €/ΣΥΣΚ.

 DUROFIBRE
νες πολυπροπυλενίου 6 & 12mm
νες πολυπροπυλενίου (PP) ειδικής επεξεργασίας. Κατά την προσθήκη τους δια-

σπείρονται άμεσα και δημιουργούν ένα τρισδιάστατο πλέγμα, το οποίο απορροφά τις 
τάσεις συρρίκνωσης και ‘εμποδίζει’ τη δημιουργία τριχοειδών ρωγμών (cracking) κατά 
την ξήρανση. Αποτελούν ενισχυτικό πρόσθετο σκυροδέματος, τσιμεντοκονιαμάτων και 
ασβεστοκονιαμάτων. Βελτιώνουν την ευκαμψία, την αντοχή σε κρούση και  επιφανειακή 
τριβή, καθώς και τη συνεκτικότητά τους. Συνδυάζονται άριστα με τα βελτιωτικά γαλα-
κτώματα και τους ρευστοποιητές της DUROSTICK. Επίσης, δεν προσβάλλονται από 
αλκάλια και οξέα και η προσθήκη τους, κατά την ομογενοποίηση του σκυροδέματος, 
δεν φθείρει τα τοιχώματα των μηχανημάτων παραγωγής και άντλησης.
Πιστοποιημένες κατά ΕΝ 14889-2. 
Σημείωση: Η προσθήκη ινών DURO IBRE 6mm είναι απαραίτητη σε κονιάματα των 
οποίων τα αδρανή είναι μικρότερα των 10mm. 
Η προσθήκη ινών DURO IBRE 12mm είναι απαραίτητη σε εκτοξευόμενο ή απλό 
σκυρόδεμα, με μέγεθος κόκκου αδρανών μεγαλύτερο των 10mm. 
Κατανάλωση:  6mm: Από 600-900gr/m3 σκυροδέματος ή κονιάματος. 

 12mm: Από 900-1.200gr/m3 σκυροδέματος ή κονιάματος.
Ανάλογα με την απαίτηση του οπλισμού.

6mm - 900gr
(ΝΤΦΒ06)

20 - 8,90
 

12mm - 900gr
(ΝΤΦΒ12)

20 - 8,90
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5.2.2  Βελτιωτικά μπετόν - κονιαμάτων & επιχρισμάτων

KAT ΓΟΡΙΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ: Α

ΠΡΟΪΟΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
(Κωδικός)

ΤΕΜ./
ΚΙΒ.

ΤΕΜ./
Ε. ΠΑΛ.

€/lt €/ΣΥΣΚ.

5.2 ΚΟΝΙΑ ΑΤΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΦΑΡ ΟΓΩΝ  ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΑ

DUROSTOP
Βελτιωτική ακρυλική ρητίνη κονιαμάτων
Ακρυλική ρητίνη υψηλής συμπύκνω σης, η οποία προστιθέμενη στα τσι-
μεντοκονιάματα και ασβεστοκονιάμα τα, ενισχύει τις ιδιότητές τους. 
Αυξάνει την πρόσφυση των κονιαμάτων, την ελαστικότητα, τη στεγανότητα και την 
αντοχή τους σε τριβές. 
Προστατεύει τους σοβάδες και τις συνδετικές κονίες από τις ρηγματώσεις που δη-
μιουργούν σκαπτικά μηχανήματα που δουλεύουν σε γειτονικά οικόπεδα, καθώς και 
από ελαφρές σεισμικές δονήσεις. 
Κατανάλωση: Ανάλογα με την εφαρμογή. Από 1:1 έως 1:5 μέρη με νερό.

5lt
(ΝΤΣΤ05)

- 112 3,20 16,00

10lt
(ΝΤΣΤ10)

- 54 3,00 30,00

20lt
(ΝΤΣΤ20)

- 42 2,73 54,60

DUROMAX
Βελτιωτική οικοδομική ρητίνη κονιαμάτων - Ακρυλική 100
Ακρυλικό πολυμερικό γαλάκτωμα νέας γενιάς, υψηλής συμπύκνωσης, νανομο-
ριακής τεχνολογίας. Είναι ιδανικό για τη βελτίωση τσιμεντοκονιαμάτων και ασβε-
στοκονιαμάτων και την ενίσχυση των ιδιοτήτων τους.

Συγκεκριμένα: 
•Αυξάνει την πρόσφυση με το υπόστρωμα. 
•Βελτιώνει την ελαστικότητα, τη στεγανότητα και την εργασιμότητα του κονιάματος. 
•Μειώνει τη συρρίκνωση στην πήξη του τσιμέντου, εκμηδενίζοντας τη δημιουργία 
τριχοειδών ρωγμών. 
•Αυξάνει τις αντοχές τόσο στη μάζα όσο και στην επιφάνεια. 
•Επιτρέπει την κατασκευή πολύ λεπτών επιστρώσεων και δημιουργεί επιφάνεια 
που δεν τρίβεται και δεν σκονίζει. 
•Είναι ανθεκτικό στην αλκαλικότητα του τσιμέντου - ασβέστη. 
•Δεν επαναγαλακτωματοποιείται μετά τη σκλήρυνση της μάζας των κονιαμάτων. 
•Αυξάνει τις χημικές αντοχές των κονιαμάτων σε οξέα, άλατα, λάδια, πετρελαιοειδή. 
•Αυξάνει την αντοχή των σοβάδων στην υγρασία και τον παγετό που οδηγούν στη 
βαθμιαία αποσάθρωσή του.
•Μειώνει την απαίτηση νερού στα κονιάματα. 

Κατανάλωση: Ανάλογα με την εφαρμογή. Από 1:1 έως 1:8 μέρη με νερό.

750ml
(ΝΤMA01)

15 - 5,85
 

3,5lt
(ΝΤMA35)

6 96 6,50 22,75

18lt
(ΝΤMA18)

- 42 5,40 97,20

1.000lt
ΔΕΞΑΜΕΝΗ
(ΝΤMA1000)

(ΕΙΔΙΚΗ 
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ)

- - 3,97 3.970,00

DUROLIT 
Πλαστικοποιητής, αντικαθιστά τον ασβέστη
Διαφανές, πρόσμικτο υγρό τσιμεντοκονιαμάτων και ασβεστοκονιαμάτων που 
αντικαθιστά πλήρως τον ασβέστη, συμβάλλοντας στην αύξηση των αντοχών τους. 
Απαλλάσσει από τη δημιουργία ‘πεταλίδων’ και το ‘κρέμασμα’ του σοβά. Παρέχει 
καθαρότητα στην οικοδομή, δεν επηρεάζει τις σωλήνες και τον οπλισμό και δεν 
καίει τα χέρια όπως ο ασβέστης. Μηδενίζει το κόστος μεταφοράς και είναι συμβατό 
με όλες τις μηχανές ανάδευσης και εκτόξευσης.  
Ελάχιστη ποσότητα διευκολύνει την προώθηση τσιμεντοειδών στόκων σπατουλα-
ρίσματος από τις αντλίες των μηχανών. 
Κατανάλωση: 100-150ml/50kg τσιμέντου.

1lt 
(ΝΤΛΤ01) 15 - 3,42 3,42

5lt
(ΝΤΛΤ05) - 112 2,60 13,00

20lt
(ΝΤΛΤ20) - 42 2,30 46,00

180lt
(ΝΤΛΤ180)

(ΕΙΔΙΚΗ 
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ)

- - 1,95 351,00

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα προϊόντα που επισημαίνονται ως (ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ), διατίθενται εντός τριών (3) ημερών από τη λήψη της παραγγελίας.
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5.3.1  Προϊόντα για σοβάτισμα - οπλισμοί σοβάδων

KAT ΓΟΡΙΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ: Α

ΠΡΟΪΟΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

(Κωδικός)
€/lt, kg €/ΣΥΣΚ.

HYDROSTOP PLASTER PRIMER
Αστάρι προετοιμασίας έγχρωμων σοβάδων
Υδατοδιαλυτό ακρυλικό μικρομοριακό αστάρι, ιδανικό για την προετοιμασία των επι-
φανειών που πρόκειται να δεχθούν έγχρωμους τσιμεντοειδείς σοβάδες. Με υψηλή  
διεισδυτική ικανότητα εμποτίζει τις επιφάνειες, χωρίς να δημιουργεί επιφανειακό φιλμ. 
Μειώνει αποτελεσματικά την απορροφητικότητά τους, διατηρώντας τη διαπνοή τους. 
 Διασφαλίζει την προστασία των σοβάδων τελικής στρώσης από το πρόωρο επιφανειακό 
στέγνωμα (αφυδάτωση), απομακρύνοντας τον κίνδυνο μείωσης των αντοχών του σοβά 
και εμφάνισης ρωγμών. Εφαρμόζεται σε υποστρώματα ιδιαίτερα πορώδη, όπως σοβά-
δες πρώτης στρώσης και πορομπετόν που πρόκειται να δεχθούν λευκό ή έγχρωμο σοβά, 
 διασφαλίζοντας ομοιογενές στέγνωμα και χρωματική ομοιομορφία σε όλη την επιφάνεια. 
Απόδοση: Περίπου 10-12m2/l , ανάλογα με την απορροφητικότητα (του υποστρώμα-
τος) και την αραίωση, στις κατάλληλα προετοιμασμένες επιφάνειες.

5lt
(ΣΣΠΠ05)

2,58 12,90

20lt
(ΣΣΠΠ20)

2,20 44,00

ΠΡΟΪΟΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
(Κωδικός)

ΤΕΜ./
ΚΙΒ.

ΤΕΜ./
Ε. ΠΑΛ.

€/kg €/ΣΥΣΚ.

DUROSTICK DS-290 
Xαλαζιακό αστάρι πρόσφυσης
Επαλειφόμενο πολυμερικό κονίαμα με χαλαζιακά αδρανή επιλεγμένης κοκκομετρίας, 
πολλαπλών χρήσεων.
Συνιστάται για την κατάλληλη προετοιμασία υποστρωμάτων λείων ή μη απορροφη-
τικών, προκειμένου να κολληθούν πλακίδια επάνω σε πλακίδια ή να επενδυθούν 
 πατητές τσιμεντοκονίες επάνω σε πλακίδια, μωσαϊκό, παλαιά μάρμαρα ή παλαιά 
 ξύλινα δάπεδα. Επιπλέον, κατάλληλο και για υποστρώματα με ενδοδαπέδια  θέρμανση. 
Εξαιρετικό συνδετικό υπόστρωμα και για το ‘γέμισμα’ δαπέδων με  αυτοεπιπεδούμενα 
τσιμεντοκονιάματα εξομάλυνσης δαπέδων. 
Ιδανικό για εφαρμογή ως επαλειφόμενο σε εμφανή μπετά που δημιουργούνται από 
μεταλλικά ή ξύλινα καλούπια, καλύπτοντας παράλληλα και μικρές ατέλειες.
Κατατάσσεται ως προστατευτικό επιφανειών σκυροδέματος κατά EN 1504-2. 
Χρώμα: λευκό.
Κατανάλωση: 250-350gr/m2 ανά στρώση, ανάλογα με το υπόστρωμα.

5kg
(ΤΣ290ΧΑ05)

4 192 2,30 11,50
 

25kg
(ΤΣ290ΧΑ25)
παλ.1.050kg

- 42 2,00 50,00
 

5.3 ΣΟΒΑΔΕΣ  ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ

DUROSTICK DS-260 QUARTZ PRIMER
Xαλαζιακό ακρυλικό αστάρι πρόσφυσης  
για ξύλα και μέταλλα, χωρίς διαλύτες
Έτοιμο προς χρήση αστάρι χωρίς διαλύτες, με βάση ακρυλικές ρητίνες, χαλαζιακά 
αδρανή κοκκομετρίας 0,1-1mm και ειδικά πρόσθετα.  
Διακρίνεται για την ισχυρή του πρόσφυση που διατηρείται ανεπηρέαστη από την 
περιοδική ή και συνεχή υγρασία, τους κραδασμούς, τις συστολές και διαστολές των 
επιφανειών και το πέρασμα του χρόνου.
Παρέχει τη δυνατότητα να σοβατιστούν ή να επενδυθούν με πέτρες, πλακίδια ή 
μάρμαρα, παλιές ξύλινες ή μεταλλικές επιφάνειες, όπως:
• Ξύλινα νέα ή παλιά σπίτια • Μεταλλικά κτίρια • Ξύλινα δάπεδα και τοιχοποιίες 
που πρόκειται να επενδυθούν με πατητή τσιμεντοκονία DS-252 LEX. 
Χρώμα: γαλάζιο.
Κατανάλωση: 330-400gr/m² ανά στρώση, ανάλογα με το υπόστρωμα.

4kg
(ΝΣ26004)

4,50 18,00

14kg
(ΝΣ26014)

3,15 44,10
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5.3.1  Προϊόντα για σοβάτισμα - οπλισμοί σοβάδων

KAT ΓΟΡΙΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ: Α

ΠΡΟΪΟΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
(Κωδικός)

ΤΕΜ./
Ε. ΠΑΛ.

€/kg €/ΣΥΣΚ.

ΠΡΟΪΟΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
(Κωδικός)

ΤΕΜ./
ΚΙΒ.

€/kg €/ΣΥΣΚ.

5.3 ΣΟΒΑΔΕΣ  ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ

DUROSTICK D-40
Ινοπλισμένος σοβάς βασικής στρώσης 
Έτοιμος σοβάς βασικής στρώσης, χωρίς ασβέστη, κατάλληλος για σοβάτισμα και 
‘πεταχτό’, μόνο με την προσθήκη νερού. Σταθερής ποιότητας, παρέχει υψηλή αντοχή 
(διπλάσια σε σχέση με τους παραδοσιακούς σοβάδες). 
Εφαρμόζεται σε τοιχοποιίες από τούβλα, τσιμεντόλιθους και σκυρόδεμα. Δημιουργεί 
κατάλληλο υπόστρωμα για την εφαρμογή τελικής στρώσης σοβά, όπως είναι ο D-41, 
οι έγχρωμοι υδαταπωθητικοί σοβάδες YDROSTOP DS-74 και DS-75, καθώς και ο 
εύκαμπτος σοβάς YDROSTOP PLASTER ELASTIC της DUROSTICK. 
Εφαρμόζεται με μηχανή εκτόξευσης σοβά, μυστρί και φραγκόφτυαρο.
Κατατάσσεται στην κατηγορία GP: CSI /W1 κατά ΕΝ 998-1.
Χρώμα: γκρι.
Κατανάλωση: Περίπου 13-14kg/m²/cm πάχους στρώσης.

25kg
(NT4025)

παλ.1.500kg
60 0,36 9,00

 

DUROSTICK D-41
Σοβάς τελικής στρώσης υδαταπωθητικός 
Ρητινούχος, υδαταπωθητικός, λευκός τσιμεντοειδής σοβάς. Έχει υψηλή πρόσφυση, 
αντοχή στην τριβή, την υγρασία και τις ακραίες κλι ματικές συνθήκες. Δεν ‘σκάει’, δεν 
ρηγματώνει όπως οι κοινοί σοβάδες. Απορροφά το 1% του βάρους του σε αντίθεση 
με τους κοι νούς σοβάδες, όπου η απορρόφηση νερού φτάνει το 15%. Εφαρμόζεται 
ως τελικό επίχρισμα σε τοιχοποιίες από τούβλα, τσιμεντόλιθους ή μπετόν που έχουν 
προετοιμαστεί είτε με ‘πεταχτό’ και βασικό σοβά πρώτης στρώσης είτε με σοβά D-40, 
μετά την πάροδο 5-10 ημερών. Είναι κατάλληλος για εσωτερική και εξωτερική χρήση. 
Κατατάσσεται στην κατηγορία GP: CSIII/W2 κατά ΕΝ 998-1.
Χρώμα: λευκό.
Κατανάλωση: Περίπου 5kg/m²/3mm πάχους επιχρίσματος.

25kg
(NT4125)

παλ.1.500kg
60 0,40 10,00

DUROSTICK DS-255
Xαλαζιακό ακρυλικό αστάρι πρόσφυσης κονιαμάτων,  
χωρίς διαλύτες
Έτοιμο προς χρήση αστάρι ειδικής ακρυλικής βάσης, χωρίς διαλύτες, με χαλαζιακά 
αδρα νή, εμπλουτισμένο με βελτιωτικά πρόσθετα. Διακρίνεται για την ισχυρή του πρό-
σφυση ακόμη και σε πολύ λείες επιφάνειες. Έχει εξαιρετική αντίσταση στα αλκάλια 
ενώ ταυτό χρονα δρα σαν φράγμα εισερχόμενης υγρασίας, προστατεύοντας την οικο-
δομή από ανε πιθύμητες ζημιές. Δεν εμποδίζει τη διαπνοή των κτιρίων. 
Είναι απαραίτητο σε επιφάνειες όπου ο παραδοσιακός πεταχτός σοβάς προσφύεται 
δύσκολα, όπως η εξηλασμένη ή διογκωμένη πολυστερίνη που τοποθετείται για  μόνω ση 
στις όψεις των κτιρίων. ‘Αποτρέπει’ πιθανές αποκολλήσεις των σοβάδων σε εσω-
τερικές και εξωτερικές επιφάνειες από σεισμικές δονήσεις, καθώς και συρρικνώσεις 
των μονωτικών υλικών. Iδανικό και ως αστάρι πριν την εφαρμογή της τσιμεντοκονίας 
D-6 στο ΣΥΣΤΗΜΑ ΘΕΡΜΟΣΤΕ ΓΑΝΩΣΗΣ ΤΑΡΑΤΣΩΝ COOL ROO , καθώς και πριν την 
τοποθέτηση των πατητών τσιμε ντοκονιών DS-250, DS-254 IRON επάνω σε πλακίδια, 
μάρμαρα ή μω σαϊκό και DS-252 LEX επάνω σε δάπεδα από κόντρα πλακέ θαλάσσης 
ή επιμελώς καθα ρισμένη λαμαρίνα. Επιπλέον, κατάλληλο και για υποστρώματα με 
 ενδοδαπέδια θέρμανση. Χρώμα: κεραμιδί.
Κατανάλωση: 300-350gr/m² ανά στρώση, ανάλογα με το πάχος της στρώσης και 
το υπόστρωμα.

1kg
(ΝΣ25501)

12 3,50 3,50

5kg
(ΝΣ25505)

- 3,52 17,60
 

15kg
(ΝΣ25515)

- 3,00 45,00
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5.3.1  Προϊόντα για σοβάτισμα - οπλισμοί σοβάδων

KAT ΓΟΡΙΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ: Α

DUROSTICK D-42 ONE COAT
Υδαταπωθητικός σοβάς μιας στρώσης 
Έτοιμος, ινοπλισμένος, υδαταπωθητικός σοβάς μιας στρώσης. 
Εφαρμόζεται άριστα πά νω σε καλό ‘πεταχτό’ με παραδοσιακό σοβά ή ‘πεταχτό’ με τον 
ινοπλισμένο σοβά D-40. Αντικα θιστά το λάσπωμα και το μάρμαρο σε υποστρώματα 
από τούβλα, τσιμεντό λιθους, σκυρόδεμα, πορομπετόν κ.ά., χωρίς να ‘σκάει’ ή να 
ρηγματώνει. Έχει ισχυρή πρόσφυση, υψηλές αντοχές στον παγετό και την υγρασία 
και παρέχει δυνατότητα διαπνοής στις επιφάνειες όπου εφαρμόζεται. Χρωματίζεται 
σε 24 ανεξίτηλες αποχρώσεις με την προσθήκη χρωστικών σε μορφή πούδρας 
DUROCOLOR POWDER-C στο νερό ανάμειξης. Είναι κατάλληλος για εσωτερική και 
εξωτερική χρήση.
Κατατάσσεται στην κατηγορία OC: CSIII/W1 κατά ΕΝ 998-1. 
Χρώμα: υπόλευκο.
Κατανάλωση: Περίπου 14kg/m²/cm πάχους στρώσης.

25kg
(ΣΟΜΙ25)

(ποσότητα  
των 1.800kg
παραδίδεται 

έτοιμη
χρωματισμένη
βάσει χρωμα-
τολογίου με 

προσυμφωνη-
μένο κόστος)

60 0,40 10,00

Xρωματίζεται 
σε 24 αποχρώσεις
με χρωστικές 
σε μορφή πούδρας 
DUROCOLOR POWDER-C

ΠΡΟΪΟΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
(Κωδικός)

ΤΕΜ./
Ε. ΠΑΛ.

€/kg €/ΣΥΣΚ.

DUROSTICK D-32
Tαχύπηκτος επισκευαστικός λευκός σοβάς 
Σοβάς πρώιμων αντοχών, κρυσταλλικής βάσης, με βελτιωτικά πρόσθετα, ευκολο-
δούλευτος. Παρουσιάζει ισχυρή πρόσφυση και αντοχή. 
Εφαρμόζεται σε πάχος έως 1cm ανά στρώση, σε επιφάνειες από τούβλα, μπετόν, 
τσιμεντοκονία, πορομπετόν που έχουν προηγουμένως διαβραχεί. 
Είναι απαραίτητος στους ελαιοχρωματιστές για την επισκευή των σοβάδων από 
‘μερεμέτια’ που δημιουργούνται από συνεργεία υδραυλικών, αλουμινάδων και 
ηλεκτρολόγων. Δεν παρουσιάζει ματίσεις λόγω της κοκκομετρίας του και της 
μηδαμινής του συρρίκνωσης. 
Κατατάσσεται στην κατηγορία GP:CS II/W0 κατά ΕΝ 998-1. 
Χρώμα: λευκό.
Κατανάλωση: Περίπου 15kg/m²/cm πάχους στρώσης.

5kg
(NT3205)

4 180 0,66 3,30

25kg
(NT3225)

παλ.1.500kg
 - 60 0,44 11,00

ΠΡΟΪΟΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
(Κωδικός)

ΤΕΜ./
ΚΙΒ.

ΤΕΜ./
Ε. ΠΑΛ.

€/kg €/ΣΥΣΚ.

Xρωματίζεται
αποχρώσεις

DUROCOLOR POWDER-C

HYDROSTOP ANTIQUE
Ποζολανικός επισκευαστικός σοβάς
με υδράσβεστο, χωρίς τσιμέντο 
Έτοιμος επισκευαστικός, ρητινούχος σοβάς, με βάση την υδράσβεστο, την ποζολάνη, 
πυριτικά και ανθρακικά αδρανή σταθερής κοκκομετρίας, χωρίς τσιμέντο.
Παρέχει υψηλή εργασιμότητα, πρόσφυση και αντοχή, με παράλληλη δυνατότητα δια-
πνοής των δομικών στοιχείων. Είναι κατάλληλος για αναπαλαιώσεις παραδοσιακών 
κτιρίων, καθώς και για την αποκατάσταση αποσαθρωμένων σοβάδων.
Συνιστάται ιδιαίτερα για την αποκατάσταση κτιρίων και μνημείων ιστορικού ενδιαφέ-
ροντος, όπου αυτό είναι τεχνικά απαραίτητο.
Είναι κατάλληλος για την εκτέλεση εργασιών σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, 
για σοβάτισμα και αποκατάσταση παραδοσιακών κτισμάτων που έχουν κατασκευαστεί 
με διαχρονικά παραδοσιακά υλικά, όπως ποζολάνη, υδράσβεστο, κεραμάλευρο κτλ.
Εφαρμόζεται σε πάχος έως και 15mm ανά στρώση.
Κατατάσσεται στην κατηγορία R:CSII κατά ΕΝ 998-1.
Χρώμα: σομόν.
Κατανάλωση: 1,5kg/m²/mm πάχους επιχρίσματος.

25kg
(ΚΟΣΕΜ25)

παλ. 1.200kg

(ΕΙΔΙΚΗ 
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ)

48 0,54 13,50

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα προϊόντα που επισημαίνονται ως (ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ), διατίθενται εντός τριών (3) ημερών από τη λήψη της παραγγελίας.



108

5.3.1  Προϊόντα για σοβάτισμα - οπλισμοί σοβάδων

KAT ΓΟΡΙΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ: Α

ΠΡΟΪΟΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
(Κωδικός)

ΤΕΜ./
Ε. ΠΑΛ.

€/kg €/ΣΥΣΚ.

DUROSTICK D-46
Ταχύπηκτος επισκευαστικός σοβάς 
Έτοιμος, λευκός, ταχύπηκτος επισκευαστικός σοβάς. Δουλεύεται εύκολα, έχει ισχυρή 
πρόσφυση και αντοχή. Διαθέτει όμοια κοκκομετρία με τους σοβάδες τελικής στρώσης 
γι’ αυτό και είναι κατάλληλος και για μερεμέτια σε ήδη υπάρχουσες σοβατισμένες 
επιφάνειες που έχουν υποστεί φθορές.  
Eίναι κατάλληλος για την αποκατάσταση έντονων ρωγμών πάχους 2-10mm σε σοβάδες 
και την επιδιόρθωση σπασμένων γωνιών. Επισκευάζει ατέλειες που προκύπτουν από 
τις εργασίες συνεργείων αλουμινάδων, υδραυλικών, ηλεκτρολόγων και πλακάδων.
Κατατάσσεται στην κατηγορία GP:CS II/W0 κατά ΕΝ 998-1.
Χρώμα: λευκό.
Κατανάλωση: Περίπου 15kg/m²/cm πάχους στρώσης.

25kg
(NT4625)

παλ.1.500kg
60 0,38 9,50

HYDROSTOP PLASTER DS-75
Χωριάτικος, ρητινούχος, υδαταπωθητικός  
σοβάς τελικής στρώσης. 
Βάση δημιουργίας 24άρων αποχρώσεων. 
Έτοιμος σοβάς τελικής στρώσης, υψηλής αντοχής, ενισχυμένος με ακρυλικές ρητίνες. 
Παρέχει πλήρη υδαταπωθητικότητα, με παράλληλη δυνατότητα διαπνοής, χωρίς να 
εμποδίζεται η έξοδος των υδρατμών. Κατάλληλος για εξωτερικές και εσωτερικές 
επιφάνειες, σε τοιχοποιίες από τούβλα, τσιμεντόλιθους, πορομπετόν και σκυρόδεμα. 
Μόνο με την προσθήκη νερού, δημιουργεί αδρή διακοσμημένη τελική επιφάνεια 
τύπου γραφιάτο.
Χρωματίζεται σε 24 ανεξίτηλες αποχρώσεις με την προσθήκη χρωστικών σε μορφή 
πούδρας DUROCOLOR POWDER-C στο νερό ανάμειξης. 
Δύναται να αδιαβροχοποιηθεί,15 ημέρες μετά την εφαρμογή του (με την ίδια σκα-
λωσια), με D-18 της DUROSTICK.
Κατατάσσεται στην κατηγορία GP: CSI /W2 κατά ΕΝ 998-1. 
Χρώμα: λευκό.
Κατανάλωση: Περίπου 9kg/m²/5mm πάχους επιχρίσματος.

25kg
(ΚΟΠΤ25)

(ποσότητα  
των 1.700kg
παραδίδεται 

έτοιμη
χρωματισμένη
βάσει χρωμα-
τολογίου με 

προσυμφωνη-
μένο κόστος)

60 0,46 11,50

Xρωματίζεται 
σε 24 αποχρώσεις
με χρωστικές 
σε μορφή πούδρας 
DUROCOLOR POWDER-C

5.3 ΣΟΒΑΔΕΣ  ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ

Xρωματίζεται
αποχρώσεις

DUROCOLOR POWDER-C

HYDROSTOP PLASTER DS-74
Λείος, ρητινούχος, υδαταπωθητικός σοβάς 
τελικής στρώσης.
Βάση δημιουργίας 24άρων αποχρώσεων. 
Έτοιμος σοβάς τελικής στρώσης, υψηλής αντοχής, ενισχυμένος με ακρυλικές ρητίνες. 
Έχει εξαιρετική αντοχή στην υγρασία και τον παγετό. Παρέχει πλήρη υδαταπωθη-
τικότητα, με παράλληλη δυνατότητα διαπνοής, χωρίς να εμποδίζεται η έξοδος των 
υδρατμών. Κατάλληλος για εξωτερικές και εσωτερικές επιφάνειες, σε τοιχοποιίες 
από τούβλα, τσιμεντόλιθους, πορομπετόν και σκυρόδεμα. 
Χρωματίζεται σε 24 ανεξίτηλες αποχρώσεις με την προσθήκη χρωστικών σε μορφή 
πούδρας DUROCOLOR POWDER-C στο νερό ανάμειξης. 
Δύναται να αδιαβροχοποιηθεί,15 ημέρες μετά την εφαρμογή του (με την ίδια σκα-
λωσια), με D-18 της DUROSTICK.
Κατατάσσεται στην κατηγορία GP: CSIII/W2 κατά ΕΝ 998-1. 
Χρώμα: λευκό.
Κατανάλωση: Περίπου 5kg/m²/3mm πάχους επιχρίσματος.

25kg
(ΚΟΠΦ25)

(ποσότητα  
των 1.700kg
παραδίδεται 

έτοιμη
χρωματισμένη
βάσει χρωμα-
τολογίου με 

προσυμφωνη-
μένο κόστος)

60 0,44 11,00 

Xρωματίζεται 
σε 24 αποχρώσεις
με χρωστικές 
σε μορφή πούδρας 
DUROCOLOR POWDER-C

XρωματίζεταιXρωματίζεται
αποχρώσεις

DUROCOLOR POWDER-C
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5.3.1  Προϊόντα για σοβάτισμα - οπλισμοί σοβάδων

KAT ΓΟΡΙΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ: Α

ΠΡΟΪΟΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
(Κωδικός)

ΤΕΜ./
Ε. ΠΑΛ.

€/kg €/ΣΥΣΚ.

ROMIX ΜΑΡΜΑΡΟΣΟΒΑΣ
Τελικής στρώσης
Εργολαβικός μαρμαροσοβάς, με βάση λευκό τσιμέντο υψηλών αντοχών, κρυσταλλική 
μαρμαρόσκονη και βελτιωτικά πρόσθετα. Δουλεύεται εύκολα, δεν ‘κρεμάει’ και δεν 
παρουσιάζει σκασίματα. Εφαρμό ζεται ως τελική επίστρωση σε τοιχο ποιίες που έχουν 
προετοιμαστεί με σο βά βασικής στρώσης, παραδο σιακό ή τυποποιημένο, μετά την 
πάροδο τουλάχιστον 7 ημερών από την εφαρμογή του. Είναι κατάλληλος για εσω-
τερική και εξωτερική χρήση. 
Κατατάσσεται στην κατηγορία GP: CSIII/W1 κατά ΕΝ 998-1. 
Χρώμα: λευκό.
Κατανάλωση: Περίπου 6kg/m²/5mm πάχους επιχρίσματος.

25kg
(ΣΟΡΟ25)

παλ.1.500kg
60 0,36 9,00

ΠΡΟΪΟΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
(Κωδικός)

ΤΕΜ./
ΚΙΒ./  

Ε. ΠΑΛ. 
€/lt/kg €/ΣΥΣΚ.

DUROSTICK D-18
Σιλικονούχο υδαταπωθητικό για σοβά & μπετόν
Υδαταπωθητικό υγρό εμποτισμού όψεων, με βάση ρητίνες σιλικόνης και διαλύτες. Έχει 
υψηλή ανθεκτικό τητα σε αλκαλικό περιβάλλον και με γάλη διεισδυτική ικανότητα (micr  

c n l g ). Δεν σχηματίζει επιφα νειακό φιλμ, δεν γυαλίζει και παρα μένει διαυγές, χωρίς 
να κιτρινίζει. Προστατεύει τον άβαφο σοβά από την αποσάθρωση και το μπετόν από 
την ενανθράκωση. Διασφαλίζει 100% διαπνοή και υδαταπωθητικότητα για τουλάχιστον  
10 χρόνια, σε τοιχοποιία λευκών ή έγχρωμων μαρμαροσοβάδων ή σκυροδεμάτων, 
όταν εφαρμοστεί σε δύο στρώσεις νωπό σε νωπό. 
Χρώμα: διάφανο.
Κατανάλωση: 200-400ml/m² ανά στρώση, ανάλογα με την απορροφητικότητα της 
επιφάνειας.

1lt 
(NT1801)

15 7,98 7,98

4lt 
(NT1804)

6 7,20 28,80

15lt 
(NT1815)

- 5,60 84,00

BASECOAT THERMO
Παστώδες, αντιρηγματικό, οργανικό επίχρισμα 
θερμομονωτικών πλακών 
Εύκαμπτο, οργανικό, ινοπλισμένο επίχρισμα ακρυλικής βάσης, έτοιμο προς χρήση. 
Διακρίνεται για την ισχυρή πρόσφυση, την ευκο λία και ταχύτητα εφαρμογής του.  
Διασφαλίζει υψηλή αντοχή σε θλίψη, κάμψη, κρούσεις, καθώς και στις θερμοκρασιακές 
μεταβολές και την υγρασία. 
Οπλισμένο με υαλόπλεγμα DS-4160, χρησιμοποιείται για την επικάλυψη θερμομο-
νωτικών πλακών σε συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης κτιρίων. 
Συνδυάζεται ιδανικά με τους σιλικονούχους και ακρυλικούς σοβά δες, όπως ο YDROSTOP 
SILICONE PLASTER και ο YDROSTOP ACRYLIC PLASTER της DUROSTICK, χωρίς 
την ανάγκη ασταρώματος.
Κατατάσσεται ως επίχρισμα τύπου 2, W3 με βάση οργανικά συνδετικά κατά ΕΝ 15824.
Χρώμα: γκρι ανοιχτό.  
Κατανάλωση: 1,5-2,0kg/m2/mm πάχους στρώσης.

25kg  
(ΜΠΚΟΑΤ25)
παλ. 600kg

24 2,20 55,00

Διακρίνεται για την ισχυρή πρόσφυση, την ευκο
Διασφαλίζει υψηλή αντοχή σε θλίψη, κάμψη, κρούσεις, καθώς και στις θερμοκρασιακές 
μεταβολές και την υγρασία. 
Οπλισμένο με υαλόπλεγμα DS
νωτικών πλακών σε συστή
Συνδυάζεται ιδανικά με τους σιλικονούχους και ακρυλικούς σοβά
SILICONE PLASTER και ο YDROSTOP ACRYLIC PLASTER της DUROSTICK, χωρίς 
την ανάγκη ασταρώματος.
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5.3 ΣΟΒΑΔΕΣ  ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ

5.3.1  Προϊόντα για σοβάτισμα - οπλισμοί σοβάδων

HYDROSTOP SILICONE PLASTER
Σιλικονούχος αδιάβροχος σοβάς
τελικής στρώσης σε μορφή πάστας 
Έτοιμος προς χρήση, λευκός ή έγχρωμος, παστώδης σοβάς, αυτοκαθαριζόμενος, κα-
τάλληλος για τη διαμόρφωση λείας ή αδρής επιφάνειας. Καταργεί την ανάγκη βαφής των 
όψεων. Είναι ανθεκτικός στην ηλιακή ακτινοβολία, καθώς και τη δημιουργία μούχλας, 
άλγης και μυκήτων. Παρέχει υψηλή υδροφοβία και εξαιρετική υδρατμοπερατότητα (κλάση 
1 κατά EN ISO 7783-2). Ελαττώνει την πιθανότητα διάβρωσης της τοιχοποιίας και του 
φέροντος οργανισμού του κτιρίου από την επίδραση του διοξειδίου του άνθρακα (CO

2
) 

και άλλων προβλημάτων από το εξωτερικό περιβάλλον. Συμμετέχει ως σοβάς τελικής 
στρώσης στο Σύστημα Εξωτερικής Θερμομόνωσης Κτιρίων T ERMOSEAL της DUROSTICK, 
το οποίο έχει πιστοποιηθεί κατά ETAG 004 (κλάση 1) από τον κοινοποιημένο Ευρωπαϊκό 
Οργανισμό OIB με αριθμό ΕΤΑ-13/0006 και ΕΤΑ-13/0007. 
Χρώμα: λευκό και 44 επιλεγμένες απο χρώσεις βάσει χρωματολογίου.
Κατανάλωση:• Hydrostop Silicone Plaster Fine 1,0mm: 1,8-2,0kg/m²/mm.
• Hydrostop Silicone Plaster Fine 1,5mm: 2,0-2,3kg/m²/1,5mm. 
• Hydrostop Silicone Plaster Grafiato 2,5mm: 2,8-3,2kg/m²/2,5mm. 

FINE 1,0mm
ΛΕΥΚΟΣ 25kg

(ΚΣΠΛΛ25)
παλ. 600kg

24 2,60 65,00

FINE 1,5mm
ΛΕΥΚΟΣ 25kg
(ΚΣΠΛΛ1525)

παλ. 600kg

24 2,60 65,00

GRAFIATO 
2,5mm

ΛΕΥΚΟΣ 25kg
(ΚΣΠΛΓ25)
παλ. 600kg

24 2,60 65,00

ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΟ HYDROSTOP SILICONE PLASTER 44 ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΑΠΟΧΡΩΣΕΩΝ (ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ)

ΔΙΑΣ SP01 4,66 

ΑΘΗΝΑ SP02 10,32 

ΟΡΦΕΑΣ SP03 3,32 

ΧΑΡΙΣ SP04 6,78 

ΝΙΟΒΗ SP05 3,51 

ΦΑΕΘΩΝ SP06 6,59 

ΔΙΩΝΗ SP07 3,28 

ΑΠΟΛΛΩΝ SP08 4,55 

ΔΗΜΗΤΡΑ SP09 3,13 

ΤΡΙΤΩΝ SP10 3,17

ΑΝΤΙΟΠΗ SP11 3,34 

ΖΕΦΥΡΟΣ SP12 4,35 

ΣΕΜΕΛΗ SP13 3,43 

ΝΗΡΕΥΣ SP14 4,73 

ΜΕΛΑΝΘΗ SP15 3,16 

ΚΡΟΝΟΣ SP16 5,86 

ΑΡΙΑΔΝΗ SP17 29,09 

ΔΙΟΝΥΣΟΣ SP18 4,10 

ΚΑΛΥΨΩ SP19 8,00 

ΔΑΙΔΑΛΟΣ SP20 16,35 

ΗΩ SP21 4,12 

ΕΡΜΗΣ SP22 3,30 

ΟΝΟΜΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΠΟΧΡΩΣΗ ΤΙΜΗ

ΘΕΜΙΣ SP23 5,51 

ΥΠΕΡΙΩΝ SP24 7,76 

ΗΛΕΚΤΡΑ SP25 4,42 

ΩΡΙΩΝ SP26 10,41 

ΕΛΙΚΗ SP27 5,41 

ΜΕΛΙΤΟΣ SP28 8,43 

ΚΛΕΙΩ SP29 17,88 

ΗΦΑΙΣΤΟΣ SP30 23,96 

ΗΡΑ SP31 18,42 

ΠΕΡΣΕΥΣ SP32 20,91 

ΑΙΟΛΟΣ SP33 6,76 

ΑΡΤΕΜΙΣ SP34 3,45 

ΙΚΑΡΟΣ SP35 4,84 

ΘΕΤΙΣ SP36 10,82 

ΠΡΩΤΕΥΣ SP37 3,42 

ΡΕΑ SP38 6,12 

ΠΟΣΕΙΔΩΝ SP39 22,65 

ΦΟΙΒΗ SP40 4,87 

ΗΡΑΚΛΗΣ SP41 25,08 

ΟΥΡΑΝΟΣ SP42 43,97 

ΑΜΦΙΤΡΙΤΗ SP43 3,64 

ΤΙΤΑΝΑΣ SP44 20,84 

ΟΝΟΜΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΠΟΧΡΩΣΗ ΤΙΜΗ

KAT ΓΟΡΙΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ: Α

ΠΡΟΪΟΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
(Κωδικός)

ΤΕΜ./
Ε. ΠΑΛ.

€/kg €/ΣΥΣΚ.

• Η τιμή ανά απόχρωση αφορά επιπλέον επιβάρυνση ανά 25kg παστώδους σοβά • Στις ανωτέρω τιμές συμπεριλαμβάνεται και η έκπτωση
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5.3.1  Προϊόντα για σοβάτισμα - οπλισμοί σοβάδων

• Η τιμή ανά απόχρωση αφορά επιπλέον επιβάρυνση ανά 25kg παστώδους σοβά • Στις ανωτέρω τιμές συμπεριλαμβάνεται και η έκπτωση

ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΟ HYDROSTOP ACRYLIC PLASTER 44 ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΑΠΟΧΡΩΣΕΩΝ (ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ)

ΔΙΑΣ AP01 4,66 

ΑΘΗΝΑ AP02 10,32 

ΟΡΦΕΑΣ AP03 3,32 

ΧΑΡΙΣ AP04 6,78 

ΝΙΟΒΗ AP05 3,51 

ΦΑΕΘΩΝ AP06 6,59 

ΔΙΩΝΗ AP07 3,28 

ΑΠΟΛΛΩΝ AP08 4,55 

ΔΗΜΗΤΡΑ AP09 3,13 

ΤΡΙΤΩΝ AP10 3,17

ΑΝΤΙΟΠΗ AP11 3,34 

ΖΕΦΥΡΟΣ AP12 4,35 

ΣΕΜΕΛΗ AP13 3,43 

ΝΗΡΕΥΣ AP14 4,73 

ΜΕΛΑΝΘΗ AP15 3,16 

ΚΡΟΝΟΣ AP16 5,86 

ΑΡΙΑΔΝΗ AP17 29,09 

ΔΙΟΝΥΣΟΣ AP18 4,10 

ΚΑΛΥΨΩ AP19 8,00 

ΔΑΙΔΑΛΟΣ AP20 16,35 

ΗΩ AP21 4,12 

ΕΡΜΗΣ AP22 3,30 

ΟΝΟΜΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΠΟΧΡΩΣΗ ΤΙΜΗ

ΘΕΜΙΣ AP23 5,51 

ΥΠΕΡΙΩΝ AP24 7,76 

ΗΛΕΚΤΡΑ AP25 4,42 

ΩΡΙΩΝ AP26 10,41 

ΕΛΙΚΗ AP27 5,41 

ΜΕΛΙΤΟΣ AP28 8,43 

ΚΛΕΙΩ AP29 17,88 

ΗΦΑΙΣΤΟΣ AP30 23,96 

ΗΡΑ AP31 18,42 

ΠΕΡΣΕΥΣ AP32 20,91 

ΑΙΟΛΟΣ AP33 6,76 

ΑΡΤΕΜΙΣ AP34 3,45 

ΙΚΑΡΟΣ AP35 4,84 

ΘΕΤΙΣ AP36 10,82 

ΠΡΩΤΕΥΣ AP37 3,42 

ΡΕΑ AP38 6,12 

ΠΟΣΕΙΔΩΝ AP39 22,65 

ΦΟΙΒΗ AP40 4,87 

ΗΡΑΚΛΗΣ AP41 25,08 

ΟΥΡΑΝΟΣ AP42 43,97 

ΑΜΦΙΤΡΙΤΗ AP43 3,64 

ΤΙΤΑΝΑΣ AP44 20,84 

ΟΝΟΜΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΠΟΧΡΩΣΗ ΤΙΜΗ

HYDROSTOP ACRYLIC PLASTER FINE
Ακρυλικός αδιάβροχος σοβάς τελικής στρώσης 
σε μορφή πάστας, λείος
Ακρυλικός παστώδης σοβάς, λευκός ή έγχρωμος, έτοιμος προς χρήση. Είναι ανθε-
κτικός στην U  ακτινοβο λία, καθώς και τη δημιουργία μούχλας, άλγης και μυκήτων. 
Χρησιμοποιείται ως σοβάς τελικής στρώσης αντί μαρμαροκονίας ή εσωτερικά ως 
 διακοσμητικό επίχρισμα. Εφαρμόζεται επάνω σε όλα τα οικοδομικά υλικά, αφού αστα-
ρωθούν, σε τοίχους και οροφές, όπως σοβάς, σκυρόδεμα, γυψοσανίδες, τσιμεντοσα-
νίδες, πορομπετόν κλπ. Ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του ETAG 004 σε  συστήματα 
εξωτερικής θερμομόνωσης κτιρίων, ως σοβάς τελικής στρώσης του συστήματος.
Κατατάσσεται ως επίχρισμα με βάση οργανικά συνδετικά κατά ΕΝ 15824.
Χρώμα: λευκό και 44 επιλεγμένες απο χρώσεις βάσει χρωματολογίου.

Κατανάλωση: 
• Hydrostop Acrylic Plaster Fine 1,0mm: 1,8-2,0kg/m²/mm.
• Hydrostop Acrylic Plaster Fine 1,5mm: 2,0-2,3kg/m²/1,5mm.

FINE 1,0mm
ΛΕΥΚΟΣ 25kg
(ΚΣΑΠΛ0125)

παλ. 600kg

24 1,88 47,00

FINE 1,5mm
ΛΕΥΚΟΣ 25kg
(ΚΣΑΠΛ1525)

παλ. 600kg

24 1,88 47,00

ΠΡΟΪΟΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
(Κωδικός)

ΤΕΜ./
Ε. ΠΑΛ.

€/kg €/ΣΥΣΚ.

KAT ΓΟΡΙΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ: Α
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σε μορφή πάστας, λείος
Ακρυλικός παστώδης σοβάς, λευκός ή έγχρωμος, έτοιμος προς χρήση. Είναι ανθε
κτικός στην U  ακτινοβο
Χρησιμοποιείται ως σοβάς τελικής στρώσης αντί μαρμαροκονίας ή εσωτερικά ως 
διακοσμητικό επίχρισμα. Εφαρμόζεται επάνω σε όλα τα οικοδομικά υλικά, αφού αστα
ρωθούν, σε τοίχους και οροφές, όπως σοβάς, σκυρόδεμα, γυψοσανίδες, τσιμεντοσα
νίδες, πορομπετόν κλπ. Ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του ETAG 004 σε 
εξωτερικής θερμομόνωσης κτιρίων, ως σοβάς τελικής στρώσης του συστήματος.
Κατατάσσεται ως επίχρισμα με βάση οργανικά συνδετικά κατά ΕΝ 15824.
Χρώμα:

Κατανάλωση:
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5.3 ΣΟΒΑΔΕΣ  ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ

5.3.1  Προϊόντα για σοβάτισμα - οπλισμοί σοβάδων

HYDROSTOP PLASTER ELASTIC
Εύκαμπτος, υδαταπωθητικός 
τσιμεντοειδής σοβάς - ΛΕΙΟΣ
Εύκαμπτος, υδαταπωθητικός σοβάς τελικής στρώσης, με ελαστικές και υδαταπω-
θητικές ρητίνες νέας τεχνολογίας. Παρέχει πλήρη υδαταπωθητικότητα κατά DIN 
18550, υψηλή ευκαμψία, άρρηκτη πρόσφυση, ανεμπόδιστη διαπνοή και υδρατμοπε-
ρατότητα. Δεν ευνοεί τη δημιουργία μούχλας, ενώ δεν απορροφά τους ρύπους της 
ατμόσφαιρας. Δεν ρηγματώνει όπως ο κοινός σοβάς και εξομαλύνει ατέλειες έως 
5mm ανά στρώση. Εφαρμόζεται και επάνω από ρηγματωμένο μαρμαροσοβά τελικής 
στρώσης, αρκεί να είναι σταθερός. 
Δουλεύεται εύκολα με το χέρι ή με μηχανή εκτόξευσης έτοιμων κονιαμάτων.
Συμμετέχει ως σοβάς τελικής στρώσης στο Σύστημα Εξωτερικής Θερμομόνωσης 
Κτιρίων T ERMOSEAL της DUROSTICK, το οποίο έχει πιστοποιηθεί κατά ETAG 004 
(κλάση 1) από τον κοινοποιημένο Ευρωπαϊκό Οργανισμό OIB με αριθμό ΕΤΑ-13/0006 
και ΕΤΑ-13/0007.  
Κατατάσσεται στην κατηγορία GP: CSIII/W2 κατά ΕΝ 998-1. 
Χρώμα: υπόλευκο.
Κατανάλωση: 1,5kg/m²/mm πάχους επιχρίσματος.

25kg
(ΚΟΠΕΛ25)
παλ.1.500kg

60 1,34 33,50

HYDROSTOP PLASTER ELASTIC
Eύκαμπτος, υδαταπωθητικός 
τσιμεντοειδής σοβάς 24άρων αποχρώσεων - ΓΡΑΦΙΑΤΟ
Εύκαμπτος, υδαταπωθητικός σοβάς τελικής στρώσης κοκκομετρίας έως 4mm, με 
ελαστικές και υδαταπωθητικές ρητίνες νέας τεχνολογίας. Παρέχει πλήρη υδατα-
πωθητικότητα κατά DIN 18550, υψηλή ευκαμψία, άρρηκτη πρόσφυση, ανεμπόδιστη 
διαπνοή και υδρατμοπερατότητα. Δεν ευνοεί τη δημιουργία μούχλας, ενώ δεν 
απορροφά τους ρύπους της ατμόσφαιρας. Δεν ρηγματώνει όπως ο κοινός σοβάς και 
εξομαλύνει ατέλειες έως 8mm ανά στρώση. Εφαρμόζεται και επάνω από ρηγματωμένο 
μαρμαροσοβά τελικής στρώσης, αρκεί να είναι σταθερός. 
Δουλεύεται εύκολα με το χέρι ή με μηχανή εκτόξευσης έτοιμων κονιαμάτων.
Συμμετέχει ως σοβάς τελικής στρώσης στο Σύστημα Εξωτερικής Θερμομόνωσης 
Κτιρίων T ERMOSEAL της DUROSTICK, το οποίο έχει πιστοποιηθεί κατά ETAG 004 
(κλάση 1) από τον κοινοποιημένο Ευρωπαϊκό Οργανισμό OIB με αριθμό ΕΤΑ-13/0006 
και ΕΤΑ-13/0007.  
Xρωματίζεται σε 24 ανεξίτηλες απο χρώσεις με την προσθήκη χρωστικών σε μορφή 
πούδρας DUROCOLOR POWDER-C στο νερό ανάμειξης. 
Κατατάσσεται στην κατηγορία GP: CSIII/W2 κατά ΕΝ 998-1. 
Χρώμα: υπόλευκο.
Κατανάλωση: 2,0kg/m²/mm πάχους επιχρίσματος.

25kg
(ΚΟΠΕΓ25)

(ΕΙΔΙΚΗ 
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ)

(ποσότητα  
των 1.800kg
παραδίδεται 

έτοιμη
χρωματισμένη
βάσει χρωμα-
τολογίου με 

προσυμφωνη-
μένο κόστος)

60 1,34 33,50

HYDROSTOP SILICONE PRIMER
Αστάρι πρόσφυσης παστωδών σοβάδων 
Υδατοδιαλυτό σιλικονούχο ακρυλικό αστάρι, κατάλληλο για σιλικονούχους και ακρυ-
λικούς σοβάδες. Σταθεροποιεί και μειώνει την απορροφητικότητα των επιφανειών με 
αποτέλεσμα την άρρηκτη αγκύρωση των παστωδών σοβάδων. Είναι έτοιμο προς χρήση 
για κάθε πορώδη επιφάνεια από σκυρόδεμα, σοβά τελικής στρώσης, γυψοσανίδα, 
τσιμεντοσανίδα και συνδυάζεται με τους σιλικονούχους και ακρυλικούς σοβάδες, 
όπως ο YDROSTOP SILICONE PLASTER και ο YDROSTOP ACRYLIC PLASTER της 
DUROSTICK.
Χρώμα: λευκό (γίνεται διάφανο όταν στεγνώσει).
Απόδοση: Περίπου 8-10m²/l  ανά στρώση, ανάλογα με την απορροφητικότητα του 
υποστρώματος.

5lt
(ΣΣΙΠ05)

112 4,40 22,00

20lt
(ΣΣΙΠ20)

42 3,50 70,00

KAT ΓΟΡΙΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ: Α

Xρωματίζεται 
σε 24 αποχρώσεις
με χρωστικές 
σε μορφή πούδρας 
DUROCOLOR POWDER-C

ΠΡΟΪΟΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
(Κωδικός)

ΤΕΜ./
Ε. ΠΑΛ.

€/ lt, kg €/ΣΥΣΚ.

Xρωματίζεται
αποχρώσεις

DUROCOLOR POWDER-C
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5.3.1  Προϊόντα για σοβάτισμα - οπλισμοί σοβάδων

ΠΡΟΪΟΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
(Κωδικός)

ΤΕΜ./
ΠΑΛΕΤΑ

€/m2 €/ΣΥΣΚ.

DUROSTICK DS-4160
Υαλόπλεγμα οπλισμού θερμοπροσόψεων  
και πατητών τσιμεντοκονιών δαπέδων, 
με άνοιγμα καρέ 4x4mm
Δίχτυ από i rglass, για τον οπλισμό των επιχρισμάτων σε συστήματα θερμοπροσό-
ψεων, με άνοιγμα καρέ 4 4mm και βάρος 160gr/m2. Διακρίνεται για την αντοχή του σε 
αλκαλικό περιβάλλον. Παρέχει σημαντική ενίσχυση στα κονιάματα και τα προστατεύει 
από τις ρηγμάτωσεις που προέρχονται από συστολοδιαστολές.
Η χρήση του DUROSTICK DS-4160 στ  Σύστημα Εξωτερικής Θερμομόνωσης Κτιρίων 
T ERMOSEAL είναι επιβεβλημένη, καθώς τα επιχρίσματα αντιμετωπίζουν ιδιαίτερες 
καταπονήσεις, αφενός διότι η θερμότητα δεν μπορεί να εκτονωθεί προς τα πίσω 
λόγω του θερμομονωτικού υλικού και αφετέρου λόγω της ύπαρξης πολλών αρμών 
μεταξύ των θερμομονωτικών πλακών.
Με υαλόπλεγμα DS-4160 οπλίζουμε επίσης και επιφάνειες που επενδύονται με πατητή 
τσιμεντοκονία DS-250, DS-252 LEX και DS-254 IRON της DUROSTICK, ιδιαίτερα σε 
χώρους που δέχονται μεγάλο φορτίο κίνησης (όπως είναι οι επαγγελματικοί χώροι) 
ή που δέχονται δονήσεις ή καταπονήσεις (όπως είναι τα πατάρια κ.ά.).

ΡΟΛΟ
1mx50m
(ΥΑΛ160)

33 1,38 69,00
 

KAT ΓΟΡΙΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ: Α

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα προϊόντα που επισημαίνονται ως (ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ), διατίθενται εντός τριών (3) ημερών από τη λήψη της παραγγελίας.
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ΠΡΟΪΟΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
(Κωδικός)

€/ΣΥΣΚ.

ΔΟΧΕΙΟ ΑΝΑΜΕΙΞΗΣ & ΑΝΑΔΕΥΣΗΣ 32lt
Πλαστικός κουβάς, υψηλής αντοχής, ιδανικός για:
• Κόλλες πλακιδίων
• Πατητές τσιμεντοκονίες
• Χαλαζιακά αδρανή - ρητίνες
• Στόκους σπατουλαρίσματος
• Σοβάδες
• Επισκευαστικά και δομικά κονιάματα
• Στεγανωτικά και άλλα δομικά υλικά.

1 τεμάχιο
(ΔΟΑΝ32)

8,80
 

ΔΟΧΕΙΟ ΑΝΑΜΕΙΞΗΣ & ΑΝΑΔΕΥΣΗΣ 32lt
Πλαστικός κουβάς, υψηλής αντοχής, ιδανικός για:
• Κόλλες πλακιδίων
• Πατητές τσιμεντοκονίες
• Χαλαζιακά αδρανή 
• Στόκους σπατουλαρίσματος
• Σοβάδες
• Επισκευαστικά και δομικά κονιάματα
• Στεγανωτικά και άλλα δομικά υλικά.

ΔΟΣΟΜΕΤΡΗΤΗΣ ΝΕΡΟΥ ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ 10lt
Διάφανος πλαστικός κουβάς με δοσομετρητή από 500ml έως 10l .  
Δοχείο υψηλής αντοχής, ιδανικό για ανάμειξη και ανάδευση σε:
• Κόλλες πλακιδίων & Αρμόστοκους
• Πατητές τσιμεντοκονίες
• Στόκους σπατουλαρίσματος
• Σοβάδες & Επισκευαστικά 
• Στεγανωτικά και άλλα δομικά υλικά.
Κατάλληλος και για ανάμειξη/αραίωση χρωμάτων.

1 τεμάχιο
ΧΩΡΙΣ ΚΑΠΑΚΙ

(ΔΟΣΚ10)
3,00
 

1 τεμάχιο
ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ
(ΔΟΣΚΚ10)

3,60
 

DUROSTICK DS-1090
Υαλόπλεγμα οπλισμού σοβάδων, με άνοιγμα καρέ 10x10mm
Δίχτυ από i rglass, για τον οπλισμό των σοβάδων, με άνοιγμα καρέ 10 10mm και 
βάρος 110gr/m2. Παρέχει σημαντική ενίσχυση στα κονιάματα και τα προστατεύει από 
τις ρηγματώσεις που προέρχονται από τις συστολοδιαστολές.
Διακρίνεται για την αντοχή του σε αλκαλικό περιβάλλον.
Είναι απαραίτητο για την ενίσχυση σοβάδων και λεπτών τσιμεντοκονιών δαπέδων.
Ιδανικό για εφαρμογή σε σοβάδες και τσιμεντοκονιάματα που έρχονται σε επαφή με 
διαφορετικά δομικά στοιχεία π.χ. δοκάρι με τούβλο ή κολόνα με τούβλο, καθώς και 
για την ενίσχυση σημείων που διέρχονται ηλεκτρολογικά κανάλια.

ΡΟΛΟ
1mx50m
(ΥΑΛ090)

33 1,16 58,00

ΡΟΛΟ 12,5m2

25cmx50m
(ΥΑΛ092)

132 1,36 17,00
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5.3 ΣΟΒΑΔΕΣ  ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ

5.3.1  Προϊόντα για σοβάτισμα - οπλισμοί σοβάδων

KAT ΓΟΡΙΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ: Ε

ΠΡΟΪΟΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

DUROSTICK QUARTZ DECO
Χαλαζιακά αδρανή διαφόρων κοκκομετριών
Tα UARTZ DECO είναι φυσικά χαλαζιακά αδρανή, σε διάφορες κοκκομετρίες, αποχρώσεις και σχήματα, για εφαρμογή σε δια-
κοσμητικές επιστρώσεις και κατασκευές, σε πλήθος αρχιτεκτονικών και διακο σμητικών προτάσεων, σε δάπεδα, σκαλοπάτια και 
τοίχους. Mε την ανάμειξή τους σε κοκκομετρίες από 0,1mm έως 2mm με την υβριδική ρητίνη UARTZ DECO YBRID είναι ιδα-
νικά για εσωτερικές και εξωτερικές τοιχοποιίες και οροφές, για τη δημιουργία γρανιτοσοβάδων υψηλής αισθητικής και αντοχής.
Ο τρόπος εφαρμογής, η κατανάλωση και η επιλογή της κατάλληλης κοκκομετρίας (ή ακόμη και ο συνδυασμός των κοκκο-
μετριών) διαφέρει, ανάλογα με την αισθητική απαίτηση, τη χρήση και τη θέση της επιφάνειας. 

QUARTZ DECO HYBRID
Υβριδική συνδετική ρητίνη για τη δημιουργία  
γρανιτοσοβά σε τοίχους και οροφές
Υψηλής ποιότητας, διάφανη, υδατοδιαλυτή υβριδική (πολυουρεθανική  ακρυλική) 
ρητίνη ενός συστατικού. Λειτουργεί ως πρόσμικτο συνδετικό υλικό με τα χαλαζιακά 
αδρανή UARTZ DECO κοκκομετρίας κάτω των 2mm. Μετά την ανάμειξή τους δημι-
ουργείται μία ευκολοδούλευτη, θιξοτροπική πάστα, με ισχυρή πρόσφυση σε  σταθερά 
υποστρώματα. Εφαρμόζεται σε εσωτερικές και εξωτερικές τοιχοποιίες και οροφές 
για τη δημιουργία γρανιτοσοβάδων υψηλής αισθητικής και αντοχής στην υγρασία 
και την U  ακτινοβολία. Ιδανικό ως τελικό επίχρισμα σε συστήματα θερμοπρόσοψης 
 κτιρίων, αλλά και ως διακοσμητικό επίχρισμα σε περβάζια, κορνίζες παραθύρων κλπ. 
Σε επιφάνειες με αυξημένα ποσοστά υγρα σίας, μετά την ολοκλήρωση της  εφαρμογής 
και εφόσον έχει στεγνώσει το μείγμα, εφαρμόζου με το ματ βερνίκι 2 συστατικών 
DECO IN POLYURET ANE ή το ακρυλικό ματ βερ νίκι ISTA της DUROSTICK.
Αναλογία ανάμειξης - κατανάλωση: Ανάλογα με την κοκκομετρία των χαλαζιακών 
αδρανών UARTZ DECO, σε κατάλληλα προετοιμασμένες επιφάνειες.
Η αναλογία ανάμειξης ρητίνης προς χαλαζιακά αδρανή είναι 33/100 και η  κατανάλωση 
του μείγματος κυμαίνεται από 3-5kg/m2. 

Προτεινόμενο πάχος εφαρμογής: Έως 3mm για κοκκομετρίες 0,1-2mm.

6,6kg
(ΝΤΕΚΧΚΥ66)

5,90 38,94

ΠΡΟΪΟΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
(Κωδικός)

€/kg €/ΣΥΣΚ.

ΑΠΟΧΡΩΣΗ ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΣΚΕΥΣΙΑ €/kg
€/

ΣΥΣΚ.

RM3 
River Mouth - 

Εκβολή Ποταμού

(ΚΥΝΤΕΚΒΠ20)
παλ. 1.080kg 
(κοκκομετρίας 
από 1-2mm)

20kg 1,00 20,00

RC8 
Rocky Canyon - 

Bραχώδες  
Φαράγγι

(ΚΥΝΤΒΡΦΑ20)
παλ. 1.080kg
(κοκκομετρίας  
από 1-2mm)

20kg 0,90 18,00

IS4 
Island Seaside - 

Νησιωτική  
Ακρογιαλιά

(ΚΥΝΤΑΚΡΓ20)
παλ. 1.080kg 
(κοκκομετρίας 
από 1-2mm)

20kg 0,90 18,00

TB5 
Total Black - 

Μαύρο

(ΚΥΝΤΜΑ20)
παλ. 1.080kg 
(κοκκομετρίας 
από 0,7-2mm)

20kg 0,90 18,00

PW6 
Pure White -  

Λευκό

(ΚΥΝΤΛΕ20)
παλ. 1.080kg 
(κοκκομετρίας 
από 0,7-2mm)

20kg 3,00 60,00

SH7 
Stone Hill - 

Πετρώδης Λόφος

(ΚΥΝΤΠΕΛΟ20)
παλ. 1.080kg
(κοκκομετρίας

από 0,7-1,7mm)

20kg 0,90 18,00

ΑΠΟΧΡΩΣΗ ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΣΚΕΥΣΙΑ €/kg
€/

ΣΥΣΚ.

CA9 
Côte d’ Azur-
Κυανή Ακτή

(ΚΥΝΤΚΥΑΚ20)
παλ. 1.080kg
(κοκκομετρίας
από 0,7-2mm)

20kg 3,00 60,00

LG10
Light Gray-

Γκρι Ανοιχτό

(ΚΥΝΤΓΑ20)
παλ. 1.080kg
(κοκκομετρίας
από 0,7-2mm)

20kg 2,10 42,00

DG11
Dark Gray-

Γκρι Σκούρο

(ΚΥΝΤΓΣ20)
παλ. 1.080kg
(κοκκομετρίας
από 0,7-2mm)

20kg 2,10 42,00

DB12
Desert  

Beige - Μπεζ 
της Ερήμου

(ΚΥΝΤΜΕΡ20)
παλ. 1.080kg
(κοκκομετρίας
από 0,7-2mm)

20kg 2,10 42,00

CH13
Chocolate-
Σοκολατί

(ΚΥΝΤΣΟΚ20)
παλ. 1.080kg
(κοκκομετρίας
από 0,7-2mm)

20kg 3,00 60,00

CΥ15  
Cypress 
Green-  

Kυπαρισσί

(ΚΥΝΤΚΥΠ20)
παλ. 1.080kg
(κοκκομετρίας 
από 0,1-1mm)

20kg 1,00 20,00
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ΠΙΝΑΚΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ QUARTZ DECO ΣΕ ΤΟΙΧΟΥΣ & ΟΡΟΦΕΣ

ΥΛΙΚΟ ΜΕΣΗ  
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ/m2

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ 
ΠΑΧΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ 
ΤΙΜΗ*(€/m2)

QUARTZ DECO HYBRID
Υβριδική συνδετική ρητίνη για τη δημιουργία  

γρανιτοσοβά σε τοίχους & οροφές
990gr

Έως 3mm για κοκκομετρίες 

0,1-2mm

5,84

QUARTZ DECO
Νησιωτική Ακρογιαλιά, Βραχώδες Φαράγγι,  

Πετρώδης Λόφος, Μαύρο 
(Εκβολή Ποταμού, Κυπαρισσί με προτεινόμενη τιμή 3,01€/m2)

3,01kg 2,71

ΜΕΙΓΜΑ QUARTZ DECO + QUARTZ DECO HYBRID 4,00kg -

ΣΥΝΟΛΟ 8,55€/m2

ΥΛΙΚΟ ΜΕΣΗ  
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ/m2

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ 
ΠΑΧΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ 
ΤΙΜΗ*(€/m2)

QUARTZ DECO HYBRID
Υβριδική συνδετική ρητίνη για τη δημιουργία  

γρανιτοσοβά σε τοίχους & οροφές
990gr

Έως 3mm για κοκκομετρίες 

0,7-2mm   

5,84

QUARTZ DECO
Γκρι Ανοιχτό, Γκρι Σκούρο, Μπεζ της Ερήμου

(Λευκό, Κυανή Ακτή, Σοκολατί με προτεινόμενη τιμή 9,03€/m2)
3,01kg 6,32

ΜΕΙΓΜΑ QUARTZ DECO + QUARTZ DECO HYBRID 4,00kg -

ΣΥΝΟΛΟ 12,16€/m2

Πι ν  υ ρ τικ  υ ικ  ν ο  ε τ ν ε ρ ο ή
ΥΛΙΚΟ ΜΕΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ/m2 ΣΤΡΩΣΕΙΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ* (€/m2)

VISTA
ή

DECOFIN  
POLYURETHANE

Βερνίκια προστασίας τελικής επιφάνειας  
(για χώρους με αυξημένα ποσοστά υγρασίας)

250ml 2 2,93

300gr 2 4,80

* ροτεινόμενη τιμή. Δεν συμπεριλαμβάνεται Φ. .Α.
Στο παραπάνω κόστος πρέπει να συνυπολογιστεί και το κόστος των εργατικών εφαρμογής.
Οι καταναλώσεις που αναγράφονται παραπάνω είναι ενδεικτικές και εξαρτώνται από τη μέθοδο εφαρμογής, το σχήμα και την κοκκομετρία των χαλαζιακών 
αδρανών, καθώς και την επιπεδότητα του υποστρώματος.

ΠΡΟΪΟΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
(Κωδικός)

€/kg €/ΣΥΣΚ.

VITRO HYBRID
Διακοσμητικό επίχρισμα με υαλοψηφίδες
Παστώδες διακοσμητικό επίχρισμα χωρίς διαλύτες, έτοιμο προς χρήση, για τη δημι-
ουργία τεχνοτροπιών μοναδικής αισθητικής. Στη σύνθεσή του εμπεριέχονται έγχρω-
μες υαλοψηφίδες κοκκομετρίας 1-4mm, υψηλής διαύγειας, που ‘επιτρέπουν’ στο 
φυσικό ή τεχνητό φως να διαχέεται και να δημιουργεί φαντασμαγορικούς ιριδισμούς.
Προσφύεται άρρηκτα σε κάθε σταθερή επιφάνεια και έχει παρατεταμένο ανοιχτό 
 χρόνο εργασιμότητας. Ακολουθεί με επιτυχία τις συστολοδιαστολές των επιφανειών, 
 χωρίς να ρηγματώνει. Εφαρμόζεται σε τοίχους από μαρμαροσοβά, μπετόν, τσιμεντο-
σανίδα,  γυ ψοσανίδα, γυψοσοβά, παλαιά πλακίδια, MD  ή OSB, μετά από την  κατάλληλη 
 προετοιμασία τους. Εφαρμόζεται σε παράθυρα, φεγγίτες, ακρυλικά φύλλα, εσωτερικές 
πόρτες με τζάμι κλπ.  Επίσης, αντικείμενα  καθημερινής  χρήσης όπως γυάλινα βάζα ή 
μπουκάλια, αλλά και κατασκευές όπως  κηροπήγια, φανάρια, φωτιστικά, μπορούν να 
ανανεωθούν με την επίστρωσή τους με το ITRO YBRID, να αποκτήσουν βιτρό όψη 
και να αναβαθμιστούν αισθητικά.
Προτεινόμενο πάχος εφαρμογής: Έως 5mm. 
Χρώμα υαλοψηφίδων VITRO HYBRID: Πράσινο-καφέ-διάφανο
Κατανάλωση: VITRO HYBRID 1-4mm: 7-8kg/m2.

4kg
(BITXY04)

3,40 13,60

12kg
(BITXY12)

3,30 39,60
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ΠΡΟΪΟΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
(Κωδικός)

ΤΕΜ./
Ε. ΠΑΛ.

€/kg €/ΣΥΣΚ.

DUROSTICK DS-240
Ενισχυμένο, ταχύπηκτο, επισκευαστικό 
μη συρρικνούμενο τσιμεντοκονίαμα
Έτοιμο κονίαμα, εμπλουτισμένο με πολυμερή, πυριτικά αδρανή, ανοξείδωτα μεταλλικά 
σφαιρίδια, ίνες πολυπροπυλενίου και αναστολέα διάβρωσης. 
Ταχείας πήξης και ωρίμαν σης, παρουσιάζει εντυπωσιακή επιφανειακή σκληρότητα. 
Διακρίνεται για την υψηλή ανθεκτικότητα στον χρόνο, την υγρασία, το αλκαλικό 
περιβάλλον και την υψηλή αντοχή σε θλίψη, κρούσεις και κραδασμούς. Κατάλληλο 
για επισκευή βιομηχανικών δαπέδων, αποκατάσταση της γεωμετρίας φρεατίων, 
ανθρωποθυρίδων και γενικά οδικών και ειδικών κατασκευών, καθώς και για εδρά-
σεις, πακτώσεις και αγκυρώσεις ακριβείας. Ιδανικό ως επισκευαστι κός μανδύας 
για κολόνες και τοιχία, παράλληλα με τις συνδετικές ρά βδους οπλισμού, με έγχυση 
μέσα σε ξυλότυπους.
Κατατάσσεται ως επισκευαστικό σκυροδέματος στην κατηγορία PCC R4 κατά ΕΝ 1504-3. 
Χρώμα: γκρι.
Κατανάλωση: Περίπου 17kg/m²/cm πάχους στρώσης ή 1,9kg κονιάματος για πλή-
ρωση χώρου όγκου 1l .

25kg
(ΝΣ24025)

παλ.1.200kg
48 0,62 15,50

Έτοιμο κονίαμα, εμπλουτισμένο με πολυμερή, πυριτικά αδρανή, ανοξείδωτα μεταλλικά 
σφαιρίδια, ίνες πολυπροπυλενίου και αναστολέα διάβρωσης. 
Ταχείας πήξης και ωρίμαν
Διακρίνεται για την υψηλή ανθεκτικότητα στον χρόνο, την υγρασία, το αλκαλικό 
περιβάλλον και την υψηλή αντοχή σε θλίψη, κρούσεις και κραδασμούς. Κατάλληλο 
για επισκευή βιομηχανικών δαπέδων, αποκατάσταση της γεωμετρίας φρεατίων, 
ανθρωποθυρίδων και γενικά οδικών και ειδικών κατασκευών, καθώς και για εδρά-
σεις, πακτώσεις και αγκυρώσεις ακριβείας. Ιδανικό ως επισκευαστι
για κολόνες και τοιχία, παράλληλα με τις συνδετικές ρά
μέσα σε ξυλότυπους.
Κατατάσσεται ως επισκευαστικό σκυροδέματος στην κατηγορία PCC R
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5.3.2  Επισκευαστικά προϊόντα

ΠΡΟΪΟΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
(Κωδικός)

ΤΕΜ./
ΚΙΒ.

ΤΕΜ./
Ε. ΠΑΛ.

€/kg €/ΣΥΣΚ.

DS-244 POWER MORTAR RESIN
Επισκευαστικό, ινοπλισμένο, ρητινούχο, 
θιξοτροπικό κονίαμα, για πάχη έως 6cm/στρώση
Επισκευαστικό, ινοπλισμένο, ρητινούχο τσιμεντοκονίαμα υψηλών αντοχών. Περιέχει 
μεταλλικά σφαιρίδια, συνθετικές ρητίνες, ειδικά πρόσμικτα και πυριτική παιπάλη. 
Έχει άριστη πρόσφυση με το υπόστρωμα, δεν συρρικνώνεται και είναι ιδιαίτερα 
θιξοτροπικό, με άριστη εργασιμότητα. Είναι κατάλληλο για ‘υψηλών απαιτήσεων’ 
επισκευές στοιχείων σκυροδέματος σε οριζόντιες και κατακόρυφες  επιφάνειες, 
ακόμη και σε οροφές από σκυρόδεμα, χωρίς κα λούπι (σε πάχος έως 6cm). 
Αποκαθιστά κάθε κατασκευαστική ατέλεια στοιχείων σκυροδέματος.
Κατατάσσεται ως επισκευαστικό σκυροδέματος στην κατηγορία PCC R4 κατά EN 1504-3.
Χρώμα: γκρι.
Κατανάλωση: Περίπου 18kg/m2/cm πάχους στρώσης.

5kg
(ΤΣ24405)

4 144 0,84 4,20

25kg
(ΤΣ24425)

παλ.1.200kg
- 48 0,63 15,75

DS-245 POWER MORTAR RAPID
Επισκευαστικό, ινοπλισμένο, 
θιξοτροπικό κονίαμα ταχείας πήξης, για πάχη έως 4cm/στρώση
Επισκευαστικό, ινοπλισμένο τσιμεντοκονίαμα υψηλών αντοχών, ελεγχόμενης 
συρρίκνωσης, ενισχυμένο με μεταλλικά σφαιρίδια και επιλεγμένα αδρανή. Ιδιαί-
τερα θιξοτροπικό, με εξαιρετική εργασιμότητα και φινίρισμα, είναι κατάλληλο για 
‘υψηλών απαιτήσεων’ και γρήγορης πήξης επισκευές στοιχείων σκυροδέματος. 
Ιδανικό για γρήγορες επιδιορθώσεις σε αποσαθρωμένες όψεις μπαλκονιών, καθώς 
και σε επισκευές σε οροφές. Αποκαθιστά κάθε κατασκευαστική ατέλεια μετά από 
σκυροδετήσεις, όπως κυψέλες, τρύπες από φουρκέτες κ.ά. Αποτελεσματικό για 
κάθε επισκευή οριζόντιας ή κατακόρυφης επιφάνειας σκυροδέματος που έχει 
υποστεί καταστροφές λόγω τριβής, κρούσης ή ενανθράκωσης.
Κατατάσσεται ως επισκευαστικό σκυροδέματος στην κατηγορία PCC R4 κατά EN 1504-3.
Χρώμα: γκρι.
Κατανάλωση: Περίπου 18kg/m2/cm πάχους στρώσης.

5kg
(ΤΣ24505)

4 144 0,96 4,80

25kg
(ΤΣ24525)

παλ.1.200kg
- 48 0,76 19,00

DUROSTICK D-55
Επισκευαστικό, ρητινούχο, ινοπλισμένο
τσιμεντοκονίαμα με αναστολέα διάβρωσης,
για πάχη 2-20mm/στρώση
Επισκευαστικό τσιμεντοκονίαμα υψη λών μηχανικών αντοχών, για λεπτές επικα-
λύψεις, από 2-20mm/στρώση. Περιέχει αναστολέα διάβρωσης που προστατεύει 
από την οξείδωση των ράβδων οπλισμού σκυροδέματος. Έχει ισχυρή πρόσφυση 
και αντοχή στην υγρασία και τον παγετό. Είναι ιδανικό για επισκευή ρηγματώσεων 
σε δάπεδα και τοιχία, καθώς και για την κάλυψη κατασκευαστικών ατελειών που 
δημι ουργούνται μετά τη χύτευση του μπε τόν. Αποκαθιστά βλάβες του σκυρο δέματος 
σε προσόψεις μπαλκονιών, γωνίες υποστυλωμάτων, δοκών κ.ά. Χρησιμοποιείται 
για δημιουργία λουκιών πριν από την εφαρμογή στεγανοποιητικών υλικών, για την 
κάλυψη αποσαθρωμέ νων σημείων περιμετρικά σε κάσες ή μαρμαροποδιές. 
Κατατάσσεται ως επισκευαστικό σκυροδέματος στην κατηγορία PCC R3 κατά ΕΝ 1504-3. 
Χρώμα: γκρι.
Κατανάλωση: Περίπου 15kg/m2/cm πάχους στρώσης.

5kg
(ΝΤ5505)

4 180 0,83 4,15

25kg
(ΝΤ5525)

παλ.1.500kg
 - 60 0,63 15,75
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DUROSTICK EASYFIX
Επισκευαστικό, πολυμερικό, ινοπλισμένο 
τσιμεντοκονίαμα, για πάχη έως 7cm/στρώση
Επισκευαστικό, ινοπλισμένο τσιμεντοκονίαμα, ελεγχόμενης συρρίκνωσης. Έχει 
ισχυρή πρόσφυση στο υπόστρωμα και αναπτύσσει πρώιμες μηχανικές αντοχές. 
Παρέχει εξαιρετική εργασιμότητα, υψηλή θιξοτροπία, δεν ‘κρεμάει’ σε πάχη έως 
7cm και συνδυάζει επισκευή και φινίρισμα.
Ιδανικό για επισκευή και εξομάλυνση στοιχείων σκυροδέματος τόσο σε οριζόντιες 
όσο και σε κάθετες επιφάνειες. Κατάλληλο για πλήρωση κατασκευαστικών ατελει-
ών σε δάπεδα, τοιχοποιίες και οροφές από σκυρόδεμα, κατασκευή λουκιών κ.ά. 
Κατατάσσεται ως επισκευαστικό σκυροδέματος στην κατηγορία PCC R3 κατά ΕΝ 1504-3.
Χρώμα: γκρι.
Κατανάλωση: Περίπου 15kg/m²/cm πάχους στρώσης.

25kg
(ΕΣΦΙ25)

παλ.1.500kg
 - 60 0,42 10,50

DUROFIX
Επισκευαστικό, πολυμερικό, ινοπλισμένο 
τσιμεντοκονίαμα, για πάχη έως 6cm/στρώση
Επισκευαστικό, ινοπλισμένο τσιμεντο κονίαμα, υψηλών αντοχών. Λόγω των υδραυλικών 
συνδετικών, των ειδικών πολυμερών, των επιλεγμένων αδρανών και των συνθετικών 
ινών που περιέχονται στη σύνθεσή του, δεν συρρικνώνεται, δεν ρηγματώνει και 
δεν ‘κρεμάει’ στις κάθετες επιφάνειες. Παρέχει υψηλή εργασιμότητα, πρόσφυση, 
αντοχή στον παγετό, τις κρούσεις, την τριβή και την υγρασία.   
Επισκευάζει όλες τις κα τασκευαστικές ατέλειες σε πάχος μέχρι 6cm, με μία στρώση, 
χωρίς κα λούπι και είναι ιδανικό για όλες τις εργασίες επισκευής σκυροδέματος, 
αποκατάστασης σπασμένων γωνιών σε σκαλοπάτια, μπαλκόνια, κολόνες. Κατάλληλο 
και για τη δημιουρ γία κοίλων λουκιών μεταξύ ορι ζόντιων και κάθετων επιφανειών.  
Κατατάσσεται ως επισκευαστικό σκυροδέματος στην κατηγορία PCC R3 κατά ΕΝ 1504-3. 
Χρώμα: γκρι.
Κατανάλωση: Περίπου 18kg/m2/cm πάχους στρώσης.

25kg
(ΚΟΦΙ25)

παλ.1.500kg
- 60 0,44 11,00

MEGAFIX
Εύκαμπτο κονίαμα 
πολλαπλών χρήσεων για επισκευή & στεγανοποίηση τοιχοποιίας 
Εύκαμπτο, πολυμερικό, ινοπλισμένο, πυριτικό κονίαμα ενός συστατικού. 
Διακρίνεται για την ισχυρή πρόσφυση και την εξαιρετική εργασιμότητά του. 
Παρουσιάζει εξαιρετική επιφανειακή σκληρότητα και μηδενική συρρίκνωση.
Είναι κατάλληλο τόσο για την επισκευή όσο και για πλήρη αποκατάσταση τελικής 
επιφάνειας τοιχοποιίας. Θωρακίζει τις επιφάνειες από τη διείσδυση υγρασίας με 
έναν υδαταπωθητικό μανδύα μακροχρόνιας προστασίας, πάχους έως 5mm ανά 
στρώση. Σφραγίζει ρωγμές πλάτους 0,5mm έως 30mm και βάθους έως 40mm 
και δεν ευνοεί την επανεμφάνισή τους. 
Η ισχυρή του πρόσφυση επιτρέπει την εφαρμογή ακόμη και σε βαμμένες επιφάνειες 
από σοβά και μπετόν, εφόσον το χρώμα είναι καλά αγκυρωμένο.
Ελαττώνει την πιθανότητα διάβρωσης των δομικών στοιχείων από την επίδραση 
του διοξειδίου του άνθρακα (CO

2
), του θείου ή του αζώτου. 

Ως σοβάς, κατατάσσεται στην κατηγορία GP: CSIII/W2 κατά EN 998-1.  
Ως επισκευαστικό, κατατάσσεται στην κατηγορία R1 κατά ΕΝ 1504-3. 
Χρώμα: υπόλευκο.
Κατανάλωση: 1,5kg/m²/mm πάχους στρώσης.

5kg
(ΜΕΓΦ05)

4 192 1,80 9,00

25kg
(ΜΕΓΦ25)

παλ.1.200kg
- 48 1,52 38,00

ΠΡΟΪΟΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
(Κωδικός)

ΤΕΜ./
ΚΙΒ.

ΤΕΜ./
Ε. ΠΑΛ.

€/kg €/ΣΥΣΚ.

KAT ΓΟΡΙΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ: Α

Επισκευαστικό, πολυμερικό, ινοπλισμένο 
τσιμεντοκονίαμα, για πάχη έως 7cm/στρώση
Επισκευαστικό, ινοπλισμένο τσιμεντοκονίαμα, ελεγχόμενης συρρίκνωσης. Έχει 
ισχυρή πρόσφυση στο υπόστρωμα και αναπτύσσει πρώιμες μηχανικές αντοχές. 
Παρέχει εξαιρετική εργασιμότητα, υψηλή θιξοτροπία, δεν ‘κρεμάει’ σε πάχη έως 
7cm και συνδυάζει επισκευή και φινίρισμα.
Ιδανικό για επισκευή και εξομάλυνση στοιχείων σκυροδέματος τόσο σε οριζόντιες 
όσο και σε κάθετες επιφάνειες. Κατάλληλο για πλήρωση κατασκευαστικών ατελει
ών σε δάπεδα, τοιχοποιίες και οροφές από σκυρόδεμα, κατασκευ
Κατατάσσεται ως επισκευαστικό σκυροδέματος στην κατηγορία PCC R3 κατά ΕΝ 1504
Χρώμα:
Κατανάλωση:

ΑΝΤΟ Η
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5.3.2  Επισκευαστικά προϊόντα

RUST FREE POWDER
Αντιδιαβρωτική τσιμεντοειδής προστασία οπλισμού
Επαλειφόμενος τσιμεντοειδής αναστολέας διάβρωσης οπλισμού σκυροδέματος.
Mε ισχυρά αντιδιαβρωτικά στη σύνθεσή του, προστατεύει τον οπλισμό του σκυρο-
δέματος από την προσβολή του από σκουριά που δημιουργείται από την εισχώρηση 
υγρασίας ή νερού (*).
Λόγω της υψηλής συγκολλητικής του ικανότητας λειτουργεί και ως υπόστρωμα 
μεταξύ νέου και παλαιού σκυροδέματος ή κονιάματος.
Κατατάσσεται ως προϊόν προστασίας οπλισμού κατά της διάβρωσης κατά ΕΝ 1504-7.
Χρώμα: κεραμιδί.
Κατανάλωση: 
• Ως αντιδιαβρωτική προστασία οπλισμού: 70-120gr/m οπλισμού. 
• Ως συνδετική στρώση: 2kg/m2.

(*) Σε οξειδωμένο οπλισμό πρέπει να αφαιρεθεί η σκουριά με RUST REMO ER της 
DUROSTICK ή με συρματόβουρτσα, πριν την εφαρμογή του προϊόντος.

1kg
(ΝΤΡΠ01)

12 3,96 3,96

5kg
(ΝΤΡΠ05)

- 2,60 13,00

ΠΡΟΪΟΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
(Κωδικός)

ΤΕΜ./
ΚΙΒ.

€/kg €/ΣΥΣΚ.

KAT ΓΟΡΙΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ: A

KAT ΓΟΡΙΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ: E

DUROSTICK DS-247
Tαχύπηκτο επισκευαστικό κονίαμα με αναστολέα  
διάβρωσης, για πάχη έως 4cm/στρώση
Ρητινούχο, ινοπλισμένο, τσιμεντοειδές σφραγιστικό και συγκολλητικό κονίαμα πολλαπλών 
εφαρμογών. Περιέχει αναστολέα διάβρωσης που προστατεύει από την οξείδωση των 
ράβδων οπλισμού σκυροδέματος. Έχει ισχυρή πρόσφυση και αντοχή στην υγρασία και 
τον παγετό. Iδανικό για ‘υψηλών απαιτήσεων’ επισκευές στοιχείων σκυροδέματος σε 
γρήγορους χρόνους (κολόνες, δοκοί, πλάκες, άκρες μπαλκονιών, πισίνες, δεξαμενές, 
τοιχία κ.ά.). Σφραγίζει κενά, φωλιές και κάθε ατέλεια σε γωνίες και ακμές. Αποκαθιστά 
φθορές και σφραγίζει ρωγμές σε βιομηχανικά δάπεδα σε εσωτερικούς χώρους, αλλά 
και σε ράμπες φόρτωσης. Αντικαθιστά στις περισσότερες εφαρμογές τις σφραγίσεις 
με εποξειδικούς στόκους.
Κατατάσσεται ως επισκευαστικό σκυροδέματος στην κατηγορία PCC R4 κατά EN 1504-3.
Χρώμα: γκρι.
Κατανάλωση: Περίπου 16kg/m2/cm πάχους στρώσης ή 1,6kg DS-247 για πλήρωση 
χώρου όγκου 1l .

 1kg
(TΣ24701)

10 3,50 3,50

 5kg
(TΣ24705)

4 3,00 15,00

ΠΡΟΪΟΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
(Κωδικός)

ΤΕΜ./
ΚΙΒ.

ΤΕΜ./
Ε. ΠΑΛ.

€/kg €/ΣΥΣΚ.

DUROSTICK D-11 SUPER FAST
Ταχύπηκτο επισκευαστικό τσιμεντοκονίαμα 
Ταχύπηκτο τσιμεντοκονίαμα υψηλών αντοχών, γκρι χρώματος, με χρόνο πήξης 7 
 λεπτά. Απαραίτητο σε υδραυλικές και ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις. 
Δουλεύεται εύκολα και αντικαθιστά τα ‘μερεμέτια’ από γύψο, λόγω της υψηλής 
 αντοχής του σε κρούσεις και υγρασία. 
Είναι κατάλληλο για επισκευές και στηρίξεις σε μπετόν και σοβά.
Στερεώνει πλέγματα σοβάδων εσωτερικά και εξωτερικά.
Αποτελεσματικό στη σφράγιση οπών και την τοποθέτηση γωνιόκρανων. 
Κατατάσσεται ως επισκευαστικό σκυροδέματος στην κατηγορία PCC R2 κατά EN 1504-3. 
Χρώμα: γκρι.
Κατανάλωση: Aνάλογα με την εφαρμογή. Περίπου 1,8kg D-11 για την παρασκευή 
1l  σκληρυμένου μείγματος.

 3kg
(NT1103)

8 168 1,22 3,66
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6. ΥΠΟΣΤΡΩ ΑΤΑ  ΡΩ ΑΤΑ

6.1  Στόκοι σπατουλαρίσματος - επισκευής & οπλισμοί ξηράς δόμησης

KAT ΓΟΡΙΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ: Α

ΠΡΟΪΟΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
(Κωδικός)

ΤΕΜ./
ΚΙΒ.

ΤΕΜ./
Ε. ΠΑΛ.

€/kg €/ΣΥΣΚ.

STUCOFIX-P
Υπέρλεπτος στόκος σπατουλαρίσματος
Λεπτόκοκκο, λευκό τσιμεντοκονίαμα, εμπλουτισμένο με ειδικές ακρυλικές και 
υδαταπωθητικές ρητίνες. Με την προσθήκη νερού προκύπτει μία υψηλής καλυ-
πτικότητας κρεμώδης πάστα, της οποίας η εφαρμογή με μεταλλική σπάτουλα ή 
με μηχάνημα εκτόξευσης, έχουν ως αποτέλεσμα τη δημιουργία απόλυτα λείας 
και ανθεκτικής επιφάνειας, χωρίς ατέλειες (φυσαλίδες, γραμμώσεις). Στεγνώνει 
γρήγορα, δεν ‘σκάει’ και δεν σβωλιάζει. Απλώνεται μαλακά, τρίβεται εύκολα και 
έχει μεγάλη απόδοση. Εφαρμόζεται ως φινίρισμα λεπτών στρώσεων σε επιφάνειες 
από μαρμαροσοβά, γυψοσανίδα ή λείο σκυρόδεμα που πρόκειται να καλυφθούν με 
χρώμα ή ταπετσαρία. 
Κατατάσσεται στην κατηγορία GP: CSII/W0 κατά ΕΝ 998-1.
Χρώμα: λευκό.
Κατανάλωση: Περίπου 1,1kg/m2/mm πάχους στρώσης.

20kg
(ΣΣΣΠ20)

παλ.1.200kg
 - 60 0,47 9,40

5kg
(ΣΣΣΠ05)

4 144 0,76 3,80

Xρωματίζεται 
σε 96 αποχρώσεις
με χρωστικές 
σε μορφή πούδρας 
DUROCOLOR POWDER-C

Xρωματίζεται
αποχρώσεις

DUROCOLOR POWDER-C

STUCOFIX-P
Υπέρλεπτος στόκος σπατουλαρίσματος
Λεπτόκοκκο, λευκό τσιμεντοκονίαμα, εμπλουτισμένο με ειδικές ακρυλικές και 
υδαταπωθητικές ρητίνες. Με την προσθήκη νερού προκύπτει μία υψηλής καλυ
πτικότητας κρεμώδης πάστα, της οποίας η εφαρμογή με μεταλλική σπάτουλα ή 
με μηχάνημα εκτόξευσης, έχουν ως αποτέλεσμα τη δημιουργία απόλυτα λείας 
και ανθεκτικής επιφάνειας, χωρίς ατέλειες (φυσαλίδες, γραμμώσεις). Στεγνώνει 
γρήγορα, δεν ‘σκάει’ και δεν σβωλιάζει. Απλώνεται μαλακά, τρίβεται εύκολα και 
έχει μεγάλη απόδοση. Εφαρμόζεται ως φινίρισμα λεπτών στρώσεων σε επιφάνειες 
από μαρμαροσοβά, γυψοσανίδα ή λείο σκυρόδεμα που πρόκειται να καλυφθούν με XρωματίζεταιXρωματίζεται

DUROFINA 
Λεπτόκοκκος, ακρυλικός στόκος σπατουλαρίσματος
Ακρυλικός, λεπτόκοκκος τσιμεντοειδής στόκος σπατουλαρίσματος. Είναι κατάλληλος 
για τοίχους και οροφές από σοβά, μπετόν και γυψοσανίδα. Με την προσθήκη νερού 
δημιουργείται μία κρεμώδης πάστα με καλή εργασιμότητα. Δουλεύεται μαλακά και δεν 
σβωλιάζει. Εφαρμόζεται με μεταλλική σπάτουλα ή μηχάνημα εκτόξευσης. Στεγνώνει 
γρήγορα, τρίβεται εύκολα, δίνοντας μία θαυμάσια λεία επιφάνεια, έτοιμη για βαφή.
Κατατάσσεται στην κατηγορία GP: CSII/W0 κατά ΕΝ 998-1.
Χρώμα: λευκό.
Κατανάλωση: Περίπου 1,1kg/m2/mm πάχους στρώσης.

20kg
(ΣΣΝΤ20)

παλ.1.200kg
- 60 0,46 9,20

EXTRA FINA  
Λεπτόκοκκος, ακρυλικός στόκος σπατουλαρίσματος
Ακρυλικός, λεπτόκοκκος τσιμεντοειδής στόκος σπατουλαρίσματος. Είναι κατάλληλος 
για τοίχους και οροφές από σοβά, μπετόν και γυψοσανίδα. Με την προσθήκη νερού 
δημιουργείται μία κρεμώδης πάστα με καλή εργασιμότητα. Δουλεύεται μαλακά και δεν 
σβωλιάζει. Εφαρμόζεται με μεταλλική σπάτουλα ή μηχάνημα εκτόξευσης. Στεγνώνει 
γρήγορα, τρίβεται εύκολα, δίνοντας μία θαυμάσια λεία επιφάνεια, έτοιμη για βαφή.
Κατατάσσεται στην κατηγορία GP: CSII/W0 κατά ΕΝ 998-1.
Χρώμα: λευκό.
Κατανάλωση: Περίπου 1,1kg/m2/mm πάχους στρώσης.

20kg
(ΣΣΕΧ20)

παλ.1.200kg
- 60 0,46 9,20

ΝΕΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

DUROFINA 
Λεπτόκοκκος, ακρυλικός στόκος σπατουλαρίσματος
Ακρυλικός, λεπτόκοκκος τσιμεντοειδής στόκος σπατουλαρίσματος. Είναι κατάλληλος 
για τοίχους και οροφές από σοβά, μπετόν και γυψοσανίδα. Με την προσθήκη νερού 
δημιουργείται μία κρεμώδης πάστα με καλή εργασιμότητα. Δουλεύεται μαλακά και δεν 
σβωλιάζει. Εφαρμόζεται με μεταλλική σπάτουλα ή μηχάνημα εκτόξευσης. Στεγνώνει 
γρήγορα, τρίβεται εύκολα, δίνοντας μία θαυμάσια λεία επιφάνεια, έτοιμη για βαφή.
Κατατάσσεται στην κατηγορία GP: CSII/W0 κατά ΕΝ 998-1.
Χρώμα:
Κατανάλωση:

EXTRA FINA  
Λεπτόκοκκος, ακρυλικός στόκος σπατουλαρίσματος
Ακρυλικός, λεπτόκοκκος τσιμεντοειδής στόκος σπατουλαρίσματος. Είναι κατάλληλος 
για τοίχους και οροφές από σοβά, μπετόν και γυψοσανίδα. Με την προσθήκη νερού 
δημιουργείται μία κρεμώδης πάστα με καλή εργασιμότητα. Δουλεύεται μαλακά και δεν 
σβωλιάζει. Εφαρμόζεται με μεταλλική σπάτουλα ή μηχάνημα εκτόξευσης. Στεγνώνει 
γρήγορα, τρίβεται εύκολα, δίνοντας μία θαυμάσια λεία επιφάνεια, έτοιμη για βαφή.
Κατατάσσεται στην κατηγορία GP: CSII/W0 κατά ΕΝ 998-1.
Χρώμα:
Κατανάλωση:

Xρωματίζεται 
σε 96 αποχρώσεις
με χρωστικές 
σε μορφή πούδρας 
DUROCOLOR POWDER-C

Xρωματίζεται
αποχρώσειςαποχρώσεις

DUROCOLOR POWDER-C

Xρωματίζεται 
σε 96 αποχρώσεις
με χρωστικές 
σε μορφή πούδρας 
DUROCOLOR POWDER-C

Xρωματίζεται
αποχρώσεις

DUROCOLOR POWDER-C
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6.1  Στόκοι σπατουλαρίσματος - επισκευής & οπλισμοί ξηράς δόμησης

KAT ΓΟΡΙΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ: Α

ΠΡΟΪΟΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
(Κωδικός)

ΤΕΜ./
ΚΙΒ.

ΤΕΜ./
Ε. ΠΑΛ.

€/kg €/ΣΥΣΚ.

POWDER COAT
Καλυπτικός στόκος σπατουλαρίσματος
(για κάλυψη ατελειών έως 4mm/στρώση)
Ρητινούχο, λεπτόκοκκο, λευκό ή γκρι τσιμεντοκονίαμα εξομάλυνσης ατελειών, 
υψηλής καλυπτικότητας. Αρκεί μόνο η προσθήκη νερού για να δημιουργηθεί μία 
ευκολοδούλευτη πάστα, χωρίς σβώλους που απλώνεται μαλακά και τρίβεται  εύκολα. 
Η επιφάνεια που προκύπτει είναι ανθεκτική, χωρίς ατέλειες και ρηγματώσεις. 
Καλύπτει κατασκευαστικές ατέλειες, εύκολα και γρήγορα, δεν ‘σκάει’ σε πάχη 
έως 4mm ανά στρώση σε εμφανές μπετόν και σοβά, με αποτέλεσμα την εξοικο-
νόμηση χρόνου για τον ελαιοχρωματιστή. Για δημιουργία βελούδινης επιφάνειας, 
επιδέχεται ως τελική στρώση STUCO IX-P. Η προσθήκη ακρυλικού γαλακτώματος 
D-20 ή DUROSTOP της DUROSTICK στο νερό ανάμειξης, σε αναλογία 1:3, αυξάνει 
την αντοχή του στην υγρασία σε εξωτερικές επιφάνειες, καθώς και την πρόσφυσή 
του σε βαμμένες.
Κατατάσσεται στην κατηγορία GP: CSIII/W0 κατά ΕΝ 998-1.
Κατανάλωση: Περίπου 1,4kg/m2/mm πάχους στρώσης.

ΓΚΡΙ
25kg

(ΣΣΠΓ25) 
παλ.1.500kg

 - 60 0,45 11,25

ΛΕΥΚΟ
25kg

(ΣΣΠΛ25) 
παλ.1.500kg

- 60 0,46 11,50

ΛΕΥΚΟ
5kg

(ΣΣΠΛ05)
4 180 0,75 3,75

Xρωματίζεται 
σε 96 αποχρώσεις
με χρωστικές 
σε μορφή πούδρας 
DUROCOLOR POWDER-C

Xρωματίζεται
αποχρώσεις

DUROCOLOR POWDER-C

POWDER COAT
Καλυπτικός στόκος σπατουλαρίσματος
(για κάλυψη ατελειών έως 4mm/στρώση)
Ρητινούχο, λεπτόκοκκο, λευκό ή γκρι τσιμεντοκονίαμα εξομάλυνσης ατελειών, 
υψηλής καλυπτικότητας. Αρκεί μόνο η προσθήκη νερού για να δημιουργηθεί μία 
ευκολοδούλευτη πάστα, χωρίς σβώλους που απλώνεται μαλακά και τρίβεται 
Η επιφάνεια που προκύπτει είναι ανθεκτική, χωρίς ατέλειες και ρηγματώσεις. 
Καλύπτει κατασκευαστικές ατέλειες, εύκολα και γρήγορα, δεν ‘σκάει’ σε πάχη 
έως 4mm ανά στρώση σε εμφανές μπετόν και σοβά, με αποτέλεσμα την εξοικο
νόμηση χρόνου για τον ελαιοχρωματιστή. Για δημιουργία βελούδινης επιφάνειας, 
επιδέχεται ως τελική στρώση STUCO IX-P. Η προσθήκη ακρυλικού γαλακτώματος XρωματίζεταιXρωματίζεται

DUROSTICK GRANULAR ULTRA
Ρητινούχος, ινοπλισμένος τσιμεντόστοκος  
εξομάλυνσης (για κάλυψη ατελειών έως 15mm/στρώση)
Πολυμερικός, λευκός, λεπτόκοκκος, τσιμεντοειδής στόκος, υψηλής καλυπτικότη-
τας, για εσωτερικές και εξωτερικές επιφάνειες. Αρκεί μόνο η προσθήκη νερού 
για να δημιουργηθεί ένας ευκολόχρηστος πολτός, ο οποίος δεν συρρικνώνεται. 
Ενδείκνυται για σπατουλάρισμα σοβατισμένων ή μη επιφανειών, όπως εμφανές 
σκυρόδεμα ή πορομπετόν, καλύπτοντας κάθε επιφανειακή ατέλεια σε βαμμένους 
ή μη τοίχους και ταβάνια. Εξομαλύνει τοιχοποιίες που έχουν περαστεί με RELIE  
ή Μυκονιάτικη τεχνοτροπία σοβά. 
Κατατάσσεται στην κατηγορία GP:CS II/W0 κατά ΕΝ 998-1.
Χρώμα: λευκό.
Κατανάλωση: Περίπου 1,4kg/m2/mm πάχους στρώσης.

20kg
(ΣΣΓΡO20) 

παλ.1.200kg
- 60 0,50 10,00

Xρωματίζεται 
σε 96 αποχρώσεις
με χρωστικές 
σε μορφή πούδρας 
DUROCOLOR POWDER-C

Xρωματίζεται
αποχρώσεις

DUROCOLOR POWDER-C

DUROSTICK GRANULAR ULTRA
Ρητινούχος, ινοπλισμένος τσιμεντόστοκος 
εξομάλυνσης (για κάλυψη ατελειών έως 15mm/στρώση)
Πολυμερικός, λευκός, λεπτόκοκκος, τσιμεντοειδής στόκος, υψηλής καλυπτικότη
τας, για εσωτερικές και εξωτερικές επιφάνειες. Αρκεί μόνο η προσθήκη νερού 
για να δημιουργηθεί ένας ευκολόχρηστος πολτός, ο οποίος δεν συρρικνώνεται. 
Ενδείκνυται για σπατουλάρισμα σοβατισμένων ή μη επιφανειών, όπως εμφανές 
σκυρόδεμα ή πορομπετόν, καλύπτοντας κάθε επιφανειακή ατέλεια σε βαμμένους 
ή μη τοίχους και ταβάνια. Εξομαλύνει τοιχοποιίες που έχουν περαστεί με RELIE  
ή Μυκονιάτικη τεχνοτροπία σοβά. XρωματίζεταιXρωματίζεται

DUROSTICK GRANULAR
Ρητινούχος τσιμεντόστοκος
(για κάλυψη ατελειών έως 20mm/στρώση)
Πολυμερικός, λευκός τσιμεντόστοκος, με υψηλή πρόσφυση και εξαιρετική αντοχή στην 
υγρασία. Ενδείκνυται για στοκάρισμα σοβατισμένων επιφανειών, εμφανούς σκυροδέματος 
ή πορομπετόν. Με μία έως δύο επιστρώσεις 1-20mm, καλύπτει επιφανεια κές ατέλειες 
σε βαμμένους ή μη τοίχους και ταβάνια. Ιδανική λύση για φινίρισμα πορομπετόν. Η μεγάλη 
του καλυπτικότητα ανά στρώση εκμηδενίζει την ανάγκη σοβατίσματος των επιφανειών.  
Η προσθήκη ακρυλικού γαλακτώματος D-20 ή DUROSTOP της DUROSTICK στο 
νερό ανάμειξης, σε αναλογία 1:5, αυξάνει τη στεγανότητα και την ευκαμψία του 
σε εξωτερικές επιφάνειες.
Κατατάσσεται στην κατηγορία GP: CSIII/W0 κατά ΕΝ 998-1.
Χρώμα: λευκό.
Κατανάλωση: Περίπου 1,5kg/m2/mm πάχους στρώσης.

25kg
(ΣΣΓΡ25) 

παλ.1.500kg
- 60 0,46 11,50

5kg
(ΣΣΓΡ05) 

4 144 0,75 3,75

Xρωματίζεται 
σε 96 αποχρώσεις
με χρωστικές 
σε μορφή πούδρας 
DUROCOLOR POWDER-C

Xρωματίζεται
αποχρώσεις

DUROCOLOR POWDER-C

DUROSTICK GRANULAR
Ρητινούχος τσιμεντόστοκος
(για κάλυψη ατελειών έως 20mm/στρώση)
Πολυμερικός, λευκός τσιμεντόστοκος, με υψηλή πρόσφυση και εξαιρετική αντοχή στην 
υγρασία. Ενδείκνυται για στοκάρισμα σοβατισμένων επιφανειών, εμφανούς σκυροδέματος 
ή πορομπετόν. Με μία έως δύο επιστρώσεις 1-20mm, καλύπτει επιφανεια
σε βαμμένους ή μη τοίχους και ταβάνια. Ιδανική λύση για φινίρισμα πορομπετόν. Η μεγάλη 
του καλυπτικότητα ανά στρώση εκμηδενίζει την ανάγκη σοβατίσματος των επιφανειών. 
Η προσθήκη ακρυλικού γαλακτώματος D-20 ή DUROSTOP της DUROSTICK στο 
νερό ανάμειξης, σε αναλογία 1:5, αυξάνει τη στεγανότητα και την ευκαμψία του XρωματίζεταιXρωματίζεται
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6. ΥΠΟΣΤΡΩ ΑΤΑ  ΡΩ ΑΤΑ

6.1  Στόκοι σπατουλαρίσματος - επισκευής & οπλισμοί ξηράς δόμησης

KAT ΓΟΡΙΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ: Α

ΠΡΟΪΟΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
(Κωδικός)

ΤΕΜ./
ΚΙΒ.

€/kg €/ΣΥΣΚ.

SUPER FLEX POWDER
Εύκαμπτο, ινοπλισμένο τσιμεντοειδές
σφραγιστικό για ρωγμές 1-15mm
Σφραγιστικό νέας γενιάς σε μορφή κονίας, βινυλικής βάσης, με υαλοσφαιρίδια. 
Θιξοτροπικό, μηδενικής συρρίκνωσης και ισχυρής πρόσφυσης σε κάθε πορώδη ή μη 
επιφάνεια.
Είναι υδαταπωθητικό, δεν επηρεάζεται από τον παγετό ή τη μόνιμη υγρασία, ακόμη 
και τα λιμνάζοντα νερά. Σφραγίζει, χωρίς να συρρικνώνεται ή να ξεφλουδίζει, κάθε 
 ρωγμή σε σοβά ή σκυρόδεμα, καθώς και αρμούς σε πλακίδια, μάρμαρα, υαλότουβλα, 
 κεραμίδια, διακοσμητικά τούβλα κλπ.
Eκτός από την εφαρμογή με μεταλλική σπάτουλα ή στοκαδόρο, δύναται να προω-
θηθεί και με την ΕΙΔΙΚΗ ΚΕΝΗ ΦΥΣΙΓΓΑ ή με το πολυχρηστικό πιστόλι προώθησης 
DUROSEAL 600 της DUROSTICK.
Χρωματίζεται με χρωστικές DUROCOLOR POWDER-C σε αναλογία 3% κατά βάρος, 
δημιουργώντας 96 ανεξίτηλες αποχρώσεις ή βάφεται με πλαστικά και ακρυλικά χρώ-
ματα, 24 ώρες μετά την εφαρμογή του.
Kατατάσσεται ως επισκευαστικό κονίαμα στην κατηγορία PCR R2 κατά EN 1504-3.
Χρώμα: υπόλευκο.
Κατανάλωση: Ενδεικτικά 250gr καλύπτουν 6 τρεχ. μέτρα αρμού διαστ. 5 5mm.

250gr
(NTΦΠ04) 12 - 1,50

5kg
(NTΦΠ05) 4 2,90 14,50

ΠΡΟΪΟΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
(Κωδικός)

ΤΕΜ./
ΚΙΒ.

ΤΕΜ./
Ε. ΠΑΛ.

€/kg €/ΣΥΣΚ.

DUROSTICK D-67
Υλικό αρμολόγησης γυψοσανίδων
Σφραγιστικό υλικό με βάση τη γύψο, ιδανικό για την αρμολόγηση γυψοσανίδων.
Διακρίνεται για την ισχυρή πρόσφυση και την υψηλή αντοχή του. Δεν ρηγματώνει 
σε πλάτος έως 15mm. Έχει καλή εργασιμότητα, τρίβεται εύκολα και δίνει λεία 
τελική επιφάνεια, χωρίς ατέλειες. 
Είναι κατάλληλο για τη σφράγιση αρμών, σε συνδυασμό με τη χρήση αυτοκόλλητης 
ταινίας (γάζας) ενίσχυσης αρμών DUROSTICK DS-230, καθώς και για το στοκάρισμα 
βιδών στήριξης των γυψοσανίδων.
Επίσης, είναι ιδανικό για την επικόλληση γυψοσανίδων σε επίπεδες επιφάνειες, 
καθώς και για την επιδιόρθωση φθαρμένων γυψοσανίδων.
Κατατάσσεται ως υλικό αρμολόγησης γυψοσανίδων στην κατηγορία 2B-A1 κατά ΕΝ 13963.
Χρώμα: γκρι ανοιχτό.
Κατανάλωση: 100-150gr/τρέχον μέτρο, ανάλογα με το πλάτος και το βάθος του αρμού.

20kg
(ΝΤ6720)

παλ.1.200kg
- 60 0,88 17,60 

5kg
(ΝΤ6705)

4 120 1,08 5,40

Υλικό αρμολόγησης γυψοσανίδων
Σφραγιστικό υλικό με βάση τη γύψο, ιδανικό για την αρμολό
Διακρίνεται για την ισχυρή πρόσφυση και την υψηλή αντοχή του. Δεν ρηγματώνει 
σε πλάτος έως 15mm. Έχει καλή εργασιμότητα, τρίβεται εύκολα και δίνει λεία 
τελική επιφάνεια, χωρίς ατέλειες. 
Είναι κατάλληλο για τη σφράγιση αρμών, σε συνδυασμό με τη χρήση αυτοκόλλητης 
ταινίας (γάζας) ενίσχυσης αρμών DUROSTICK DS-230, καθώς και για το στοκάρισμα 
βιδών στήριξης των γυψοσανίδων.
Επίσης, είναι ιδανικό για την επικόλληση γυψοσανίδων σε επίπεδες επιφάνειες, 
καθώς και για την επιδιόρθωση φθαρμένων γυψοσανίδων.
Κατατάσσεται ως υλικό αρμολόγησης γυψοσανίδων στην κατηγορία 2B-A1 κατά ΕΝ 13963.
Χρώμα:
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DUROSTICK D-77
Ρητινούχος στόκος εξομάλυνσης  
τσιμεντοσανίδων 1-10mm/στρώση
Ρητινούχο, ινοπλισμένο τσιμεντοειδές κονίαμα εξομάλυνσης, υψηλής καλυπτικό-
τητας.  Αρκεί μόνο η προσθήκη νερού για να δημιουργηθεί ένας ευκολόχρηστος 
πολτός γκρι χρώματος, με μηδαμινή συρρίκνωση, χωρίς ρηγματώσεις. Καλύπτει 
ατέλειες της επιφάνειας ακόμα και σε μεγάλα πάχη, αντέχει στην υγρασία, τον 
παγετό και έχει υψηλές αρχικές και τελικές αντοχές σε θλίψη και κάμψη. Η με-
γάλη του καλυπτικότητα ανά στρώση είτε με το χέρι είτε με τη χρήση μηχανής 
ανάμειξης και προώθησης, παρέχει ολοκληρωμένη λύση για το σπατουλάρισμα 
των τσιμεντοσανίδων μετά την αρμολόγησή τους και καθιστά το DUROSTICK D-77, 
απαραίτητο υλικό, έτοιμο για αστάρωμα και βάψιμο. Είναι κατάλληλος για εφαρμογή 
σε εσωτερικές, αλλά κυρί ως σε εξωτερικές επιφάνειες.
Κατατάσσεται στην κατηγορία GP: CSI /W1 κατά ΕΝ 998-1.
Χρώμα: γκρι.
Κατανάλωση: Περίπου 1,5kg/m2/mm πάχους στρώσης.

25kg
(ΝΤ7725)

παλ.1.050kg
- 42 0,68 17,00

5kg
(ΝΤ7705)

4 192 1,00 5,00

ΝΕΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
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6.1  Στόκοι σπατουλαρίσματος - επισκευής & οπλισμοί ξηράς δόμησης

KAT ΓΟΡΙΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ: Α

ΠΡΟΪΟΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
(Κωδικός)

ΤΕΜ./
ΚΙΒ.

€/kg €/ΣΥΣΚ.

STUCOFIX ELASTIC PUTTY
Ελαστικός στόκος αρμών, ρωγμών & εξομάλυνσης επιφανειών
Ελαστομερής στεγανοποιητικός στόκος με κεραμικά σφαιρίδια, έτοιμος προς χρήση, 
άοσμος, χωρίς διαλύτες. Κατάλληλος για εσωτερική και εξωτερική χρήση, δουλεύεται 
εύκολα και είναι πολύ χαμηλής συρρίκνωσης. Προσφύεται ιδανικά σε αδρές και πορώδεις 
επιφάνειες, χωρίς αστάρι. Ως υλικό εξομάλυνσης, προσδίδει λεία επιφάνεια, έτοιμη για 
βαφή με υδατοδιαλυτά χρώματα, χωρίς αστάρι. Καλύπτει πλήθος εύκαμπτων εφαρμογών 
σφράγισης, στεγανοποίησης και εξομάλυνσης, σε επιφάνειες από σοβά, μπετόν, τούβλα, 
γυψοσανίδα, τσιμεντοσανίδα, ξύλο, MD  κ.ά. Τρίβεται και βάφεται με ιδιαίτερη ευκολία.
Γυψοσανίδες-Τσιμεντοσανίδες: Σφράγιση αρμών και τριχοειδών ρωγμών, καθώς 
και στοκάρισμα οπών από βίδες. Ιδανικό και για το σπατουλάρισμα γυψοσανίδων και 
τσιμεντοσανίδων, πριν τη βαφή τους.
dB BLOCK: Σπατουλάρισμα της πολυχρηστικής πάστας, χωρίς αστάρι, προκειμένου να 
ακολουθήσει η βαφή του με SUPER ECO ή ελαστομερή χρώματα.
Τοιχοποιίες από σοβά ή μπετόν: Καλύπτει ρωγμές από 0,1mm-10mm σε τοίχους και 
δεν ευνοεί την επανεμφάνισή τους. Σε ρωγμές πλάτους και βάθους άνω των 10mm 
προηγείται τοποθέτηση κορδονιού πλήρωσης αρμών. Κατάλληλος και ως στόκος 
σπατουλαρίσματος σε εσωτερικούς τοίχους και ταβάνια από σοβά, μπετόν, γυψοσανίδα. 
Ρωγμές σε ταράτσες: Καλύπτει ρωγμές από 0,1mm-3mm, καθώς και τριχοειδείς, 
με τη βοήθεια μεταλλικής σπάτουλας, χωρίς ταινία, σε ταράτσες που πρόκειται να 
στεγανοποιηθούν με ελαστομερή στεγανωτικά (Νο39, TEC NOPROO , DS-220), 
πολυουρεθανικά (όπως το YDROSTOP-PU) ή τσιμεντοειδή ( YDROSTOP ROO , 

YDROSTOP 2 ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ).
Χρώμα: λευκό.
Κατανάλωση: • Ως σφραγιστικό: Ανάλογα με την εφαρμογή. Ενδεικτικά, 1kg καλύπτει 
24 τρέχοντα μέτρα αρμού διαστάσεων 5 5mm. 
• Ως υλικό εξομάλυνσης: 1kg/1,5-2,5m², ανάλογα με την επιφάνεια.

1kg
(ΣΣΣΕΠ01)

12 7,00 7,00

5kg
(ΣΣΣΕΠ05)

- 6,00 30,00

15kg
(ΣΣΣΕΠ15)

- 5,80 87,00

DUROSTICK D-66 Repair
Επισκευαστικός στόκος για έντονες ρωγμές  
και οπές εξωτερικών & εσωτερικών χώρων
Επισκευαστικός, ρητινούχος στόκος, τσιμεντοειδούς βάσης, ινοπλισμένος, εμπλου-
τισμένος με κεραμικά σφαιρίδια. 
Ιδιαίτερα θιξοτροπικός, δεν ‘κρεμάει’, με αποτέλεσμα να μην χρειάζεται καλούπι. 
Γεμίζει με μία στρώση, ρωγμές και οπές πλάτους 20mm και βάθους 30mm, χωρίς 
να συρρικνώνεται. 
Κατάλληλος για το κλείσιμο ρωγμών και οπών από καρφιά ή a  σε  βαμμέ νες και 
άβαφες τοιχοποιίες από σοβά και μπετόν, χωρίς να αφήνει  μπάλωμα. Ιδανικός και 
για την επισκευή σπασμένων ακμών σε κολόνες. Δεν  ‘σκάει’, δεν ρηγματώνει και 
δεν κάνει τριχιάσματα όταν χρησιμοποιούμε καρφιά ή βίδες.
Κατατάσσεται ως επισκευαστικό σκυροδέματος στην κατηγορία PCC R2 κατά EN 1504-3.
Χρώμα: υπόλευκο.
Κατανάλωση: Ανάλογα με το πάχος και το βάθος του αρμού.

1kg
(ΝΤ6601)

10 1,50 1,50

5kg
(ΝΤ6605)

4 1,35 6,75

STUCOFIX
Ακρυλικός στόκος σπάτουλας έτοιμος προς χρήση
Έτοιμος προς χρήση ακρυλικός στόκος σπατουλαρίσματος. Στρώνει εύκολα και μαλακά, 
χωρίς να κουράζει τον χρήστη, έχει ισχυρή πρόσφυση και γεμίζει τις επιφάνειες από 
σοβά, μπετόν και ξύλο, χωρίς σκασίματα. Είναι ανθεκτικός στην υγρασία και τον παγετό.
Εξομαλύνει τοιχοποιίες από μαρμαροσοβά, γυψοσοβά, γυψοσανίδες, καθώς και 
ξύλινες επιφάνειες, όπως πόρτες, παράθυρα, ακόμη και ξύλινα σκάφη. 
Σφραγίζει μικρές οπές που δημιουργούνται από πρόκες στους τοίχους.
Στεγνώνει γρήγορα, τρίβεται εύκολα και δημιουργεί λεία και ανθεκτική επιφάνεια 
έτοιμη για βαφή.
Χρώμα: λευκό.
Κατανάλωση: 1kg/2-3m2, ανάλογα με την επιφάνεια.

200gr
(ΣΣΣΤ04)

24 - 1,36
 

400gr
(ΣΣΣΤ02) 18 - 1,90

800gr
(ΣΣΣΤ01) 24 - 2,90

5kg
(ΣΣΣΤ05)

- 2,25 11,25
 

20kg
(ΣΣΣΤ20)

- 1,73 34,60 
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6. ΥΠΟΣΤΡΩ ΑΤΑ  ΡΩ ΑΤΑ

6.1  Στόκοι σπατουλαρίσματος - επισκευής & οπλισμοί ξηράς δόμησης

KAT ΓΟΡΙΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ: A

ΠΡΟΪΟΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
(Κωδικός)

ΤΕΜ./
ΚΙΒ./
ΠΑΛ.

€/m2 €/ΣΥΣΚ.

DUROSTICK DS-490
Υαλόπλεγμα οπλισμού τσιμεντοειδών επαλειφόμενων στεγανωτικών 
στρώσεων & στόκων εξομάλυνσης, με άνοιγμα καρέ 4x4mm
Δίχτυ από i rglass για τον καθολικό οπλισμό τσιμεντοειδών στεγανωτικών επι-
στρώσεων και ρητινούχων στόκων εξομάλυνσης τσιμεντοσανίδων, με άνοιγμα καρέ 
4 4mm και βάρος 90gr/m2. Διακρίνεται για την αντοχή του σε αλκαλικό περιβάλλον. 
Παρέχει σημαντική ενίσχυση και προστασία από την εμφάνιση (δημιουργία) τριχοειδών 
ρηγματώσεων λόγω θερμοκρασιακών μεταβολών. 
Γεφυρώνει και ενισχύει τσιμεντοειδείς στεγανωτικές στρώσεις σε μπαλκόνια, 
 ταράτσες, πισίνες, δεξαμενές και υδατόπυργους. 

ΡΟΛΟ
1mx50m
(ΥΑΛ90)

48 1,47 73,50
 

DUROSTICK DS-230
Αυτοκόλλητη υαλοταινία αρμών με άνοιγμα καρέ 2,5x2,5mm
για γυψοσανίδες, τσιμεντοσανίδες & ρωγμών σε μπετόν και σοβά
Αλκαλίμαχη αυτοκόλλητη υαλοταινία (γάζα), με άνοιγμα καρέ 2,5 2,5mm και βάρος 
55gr/m2. Απαραίτητη για την ενίσχυση οριζόντιων και κατακόρυφων αρμών γυψοσα-
νίδων και τσιμεντοσανίδων.
Χρησιμοποιείται αμέσως μετά το πρώτο χέρι στοκαρίσματος με υλικό αρμολόγησης 
γυψοσανίδων D-67 και επικαλύπτεται με ένα δεύτερο και τελικό χέρι. 
Η εφαρμογή της διασφαλίζει ανθεκτικές συναρμογές και προστατεύει από τη δημι-
ουργία τριχοειδών ρωγμών ή σκασιμάτων. 
Ιδανική για τοπική ενίσχυση ρωγμών σε σκυρόδεμα, καθώς και για την κατά μήκος 
τοποθέτησή της σε αρμούς και συμβολές δαπέδου και τοιχίων, πριν την εφαρμογή 
τσιμεντοειδών στεγανωτικών υλικών. 

ΡΟΛΟ
5cmx20m
(ΓΑ2220)

72  - 1,95

ΡΟΛΟ
5cmx90m
(ΓΑ2290)

24  - 5,20

DUROSTICK ΑΦΡΟΣΤΟΚΟΣ
Ελαφροβαρής επισκευαστικός ακρυλικός στόκος
Έτοιμος προς χρήση, ελαφροβαρής ακρυλικός λευκός στόκος, με υψηλή πρόσφυση. 
Διακρίνεται για τη μηδενική συρρίκνωση μετά την πλήρωση ρωγμών σε κάθε πορώδη 
ή μη επιφάνεια. Είναι κατάλληλος για γρήγορες επισκευές σε ρωγμές και οπές 
βάθους έως 5cm σε τοίχους, ταβάνια και επιφάνειες από σοβά, μπετόν, ξύλο και 
γυψοσανίδα, σε εσωτερικές και εξωτερικές επιφάνειες.
Δεν ‘σκάει’, δεν ρηγματώνει και βάφεται σε λιγότερο από μία ώρα, χωρίς αστάρωμα.
Σημείωση: Σε πολύ μικρά πάχη εφαρμογής για την κάλυψη τριχοειδών ρωγμών δεν αφήνει 
ίχνη και δεν δημιουργεί μπάλωμα, λόγω της σχεδόν διάφανης όψης του αφού στεγνώσει.
Χρώμα: λευκό.
Κατανάλωση: Ανάλογα με την εφαρμογή.

250ml
(ΑΦΟΠ02)

18 - 2,75

1lt
(ΑΦΟΠ01)

12 7,40 7,40

2,5lt
(ΑΦΟΠ25)

4 6,40 16,00

Έτοιμος προς χρήση, ελαφροβαρής ακρυλικός λευκός στόκος, με υψηλή πρόσφυση. 
Διακρίνεται για τη μηδενική συρρίκνωση μετά την πλήρωση ρωγμών σε κάθε πορώδη 
ή μη επιφάνεια. Είναι κατάλληλος για γρήγορες επισκευές σε ρωγμές και οπές 
βάθους έως 5cm σε τοίχους, ταβάνια και επιφάνειες από σοβά, μπετόν, ξύλο και 
γυψοσανίδα, σε εσωτερικές και εξωτερικές επιφάνειες.
Δεν ‘σκάει’, δεν ρηγματώνει και βάφεται σε λιγότερο από μία ώρα, χωρίς αστάρωμα.
Σημείωση:
ίχνη και δεν δημιουργεί μπάλωμα, λόγω της σχεδόν διάφανης όψης του αφού στεγνώσει.
Χρώμα:

ΠΡΟΪΟΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
(Κωδικός)

ΤΕΜ./
ΚΙΒ.

€/lt €/ΣΥΣΚ.

Τα
 π

ρο
ϊό

ντ
α 

πο
υ 

επ
ισ

ημ
αί

νο
ντ

αι
 μ

ε 
 δ

ια
τίθ

εν
τα

ι μ
ε 

νέ
α 

τιμ
ή



127

ΥΠ
ΟΣ

ΤΡ
Ω

Μ
ΑΤ

Α
&

 Χ
ΡΩ

Μ
ΑΤ

Α

6.2  Τεχνοτροπίες

ΠΡΟΪΟΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

(Κωδικός)
ΤΕΜ./
ΚΙΒ.

€/kg,lt €/ΣΥΣΚ.

LUSSO D ORO BASE DΙ COLORΙ
Υδατοδιαλυτό υπόστρωμα πατίνας
Ακρυλική, υδατοδιαλυτή, ειδική βάση σε αποχρώσεις μαύρο και καφέ, κατάλληλη για 
τη δημιουργία πατίνας με το σύστημα τεχνοτροπίας ακρυλικού βερνικιού DECOLUX, 
με ενσωματωμένες χρωστικές LUSSO D’ORO. Διακρίνεται για την ισχυρή πρόσφυση 
και τη μοναδική αντοχή του σε επιφάνειες από μαρμαροσοβά, γυψοσοβά, ξύλο, αστα-
ρωμένο μέταλλο, κεραμικό, γυαλί κ.ά. Δεν επηρεάζεται μετά την πάροδο 24άρων 
ωρών από την επικάλυψή του με βερνίκια βάσεως διαλύτου.
Το LUSSO D’ORO BASΕ DΙ COLORΙ εφαρμόζεται σε βαμμένα ή άβαφα ξύλινα ή μεταλλικά 
έπιπλα, κάδρα, τοιχοποιίες από γυψοσανίδα ή τσιμεντοσανίδα, διακοσμητικά εσωτερικών 
χώρων από γύψο, ροζέτες και διακοσμητικές κορνίζες από διογκωμένη πολυστερίνη, 
κεραμικά ή τσιμεντένια αγάλματα, γυάλινα μπουκάλια, κεραμικές γλάστρες κ.ά.
Κατανάλωση: 1kg/6-8m2 ανά στρώση, στις κατάλληλα προετοιμασμένες επιφάνειες.

ΚΑΦΕ 1kg
(ΛΣΝΤΚΑ01)

6 8,00 8,00

ΜΑΥΡΟ 1kg
(ΛΣΝΤΜΑ01)

6 8,00 8,00

LUSSO D ORO 
Διακοσμητική πούδρα τεχνοτροπίας
Διακοσμητικά, υπέρλεπτα, μεταλλικά πιγμέντα που χρησιμοποιούνται ως πρόσθετα 
ανάμειξης με το διακοσμητικό ακρυλικό, διάφανο βερνίκι, βάσης διαλύτου, DECOLUX, 
αποδίδοντας αποχρώσεις σε χρυσό, ασήμι και χαλκό. Σε συνδυασμό με το LUSSO 
D’ORO BASE DI COLORI σαν βάση σε γύψινα, τσιμεντένια ή κεραμικά (αγάλματα, 
γλάστρες κ.ά.) δημιουργούν πατίνες με αντικέ όψη. Eφαρμόζεται σε εσωτερικούς 
χώρους, σε τοίχους και δάπεδα.
Μπορεί να εφαρμοστεί στο σύνολο μίας επιφάνειας (π.χ. σε έναν τοίχο) ή σε μέρος 
της (π.χ. σε μία κολόνα ή ένα τζάκι) εντασσόμενο στην αισθητική του χώρου στην 
οποία προσθέτει μία εντυπωσιακή πινελιά πολυτέλειας. Μπορεί να τοποθετηθεί με 
επίπαση σε νωπές τσιμεντοειδείς επιφάνειες διακοσμημένες με πατητή τσιμεντο-
κονία DS-250, DS-252 LEX και DS-256 LEX EL ET, καθώς και με διακοσμητικούς 
στόκους τεχνοτροπίας, όπως το MATIZ S cc  D c ra i  και το STUCCO I ERE της 
DUROSTICK. Αφού σταθεροποιηθούν, ακολουθεί η βαφή τους με διάφανα βερνίκια.
Κατανάλωση: • Για επίπαση: Ανάλογα με τις αισθητικές απαιτήσεις της εφαρμογής.  
• Ως πρόσθετο: Ένα φιαλίδιο για κάθε 750ml βερνικιού DECOLUX καλύπτουν 5-7m²/στρώση, 
στις κατάλληλα προετοιμασμένες επιφάνειες, ανάλογα με την απορροφητικότητά τους.

ΧΡΥΣΟ 70ml
(ΛΣΝΤΧΡ70)

12 - 10,00

ΑΣΗΜΙ 70ml
(ΛΣΝΤΑΣ70)

12 - 10,00

ΧΑΛΚΟΣ 70ml
(ΛΣΝΤΧΑ70)

12 - 10,00

KAT ΓΟΡΙΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ: E

DECOLUX
Διακοσμητικό ακρυλικό βερνίκι διαλύτου για τεχνοτροπίες
Ακρυλικό, γυαλιστερό βερνίκι που αποτελεί ιδανικό σύστημα για την ομογενοποίηση 
με τις μεταλλικές ανεξίτηλες πούδρες LUSSO D’ORO. Ιδιαίτερα ανθεκτικό στην U  
ακτινοβολία, σχη ματίζει ένα ισχυρό, υδαταπωθητικό και ελαιοαπωθητικό φιλμ προστασίας 
που δεν ξεφλουδίζει και δεν κιτρινίζει με το πέρασμα του χρόνου. Προσφέρει ένα μονα-
δικό αισθητικά αποτέλεσμα σε μαρμαροσοβά, γυψοσοβά, γυψοσανίδα, τσιμεντοσανίδα, 
καθώς και σε MD , νοβοπάν.
Διακοσμεί και προστατεύει τοίχους βαμμένους με πλαστικά ή ακρυλικά χρώματα, 
καθώς και άβαφους. Ξύλινες πόρτες, ντουλάπες που έχουν περαστεί με ριπολίνες 
ή βερνίκια, εάν εφαρμόσουμε το σύστημα τεχνοτροπί ας DECOLUX με LUSSO D’ORO 
συνδυ άζονται ιδανικά, σε μοντέρνους, αλλά και κλασικούς χώρους. 
Αναβαθμίζει αισθητικά γύψινα, τσιμεντένια ή κεραμικά αγάλματα, καθώς και γλάστρες, 
μικρού ή μεγάλου μεγέθους, δίνοντας άλλη μορφή και αξία στις ανεξίτηλες αποχρώσεις 
του χρυσού, ασημιού, χαλκού με αντοχή στο πέρασμα του χρόνου.
Χρώμα: διάφανο.
Κατανάλωση: 1l /5-8m², στις κατάλληλα προετοιμασμένες επιφάνειες, ανάλογα με 
την απορροφητικότητά τους.

750ml
(ΝΤΕΛΞ01)

12 - 9,40

2,5lt
(ΝΤΕΛΞ25)

- 11,20 28,00
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6. ΥΠΟΣΤΡΩ ΑΤΑ  ΡΩ ΑΤΑ

6.2  Τεχνοτροπίες

KAT ΓΟΡΙΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ: E

ΠΡΟΪΟΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
(Κωδικός)

ΤΕΜ./
ΚΙΒ.

€/kg,lt €/ΣΥΣΚ.

CERA VIVERE
Φυσικό κερί προστασίας διακοσμητικών στόκων τεχνοτροπίας
Υδατικό γαλάκτωμα, με βάση φυσικό κερί άριστης ποιότητας, κατάλληλο για εσωτερική χρήση. 
Προσδίδει στους διακοσμητικούς στόκους τεχνοτροπίας όπου εφαρμόζεται, προστασία και 
αντοχή. Περιέχει ειδικά πρόσθετα που τους χαρίζουν στιλπνότητα, αναδεικνύουν τα νερά 
τους, δίνουν ένα εξαιρετικό φινίρισμα, με χρωματικούς κυματισμούς που προσομοιάζουν 
με την απίθανη αίσθηση και αισθητική του μαρμάρου. Το CERA I ERE είναι ιδανικό για 
την προστασία διακοσμητικών στόκων τεχνοτροπίας σε μορφή πάστας, όπως το STUCCO 

I ERE, αλλά και τσιμεντοειδείς, όπως το MATIZ S cc  D c ra i  της DUROSTICK.
Με την εφαρμογή του αναδεικνύονται οι διακοσμημένες επιφάνειες, αποκτούν βάθος, 
χωρίς να επηρεάζονται οι αποχρώσεις τους.
Χρώμα: υποκίτρινο.
Κατανάλωση: 1l /12-13m2 ανά στρώση, ανάλογα με την απορροφητικότητα της 
επιφάνειας.

750ml
(ΚΕΡΒΙ01)

12 - 11,00
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STUCCO VIVERE
Διακοσμητικός στόκος τεχνοτροπίας
Έτοιμη προς χρήση, λευκή πάστα με βάση ακρυλικές ρητίνες και αδρανή χαμηλής απορρο-
φητικότητας, κατάλληλη για τη δημιουργία τεχνοτροπιών σε πλήθος επιφανειών. Η ειδική του 
σύνθεση, ‘επιτρέπει’ τη δημιουργία καλλιτεχνημάτων με εξαιρετικό διακοσμητικό ενδιαφέρον, 
δίνοντας τη μεγαλ πρεπή αίσθηση του μαρμάρου με απίθανα νερά. Έχει ισχυρή πρόσφυση 
σε κατάλληλα προετοιμασμένες επιφάνειες, δουλεύεται εύκολα και απλώνει θαυμάσια.
Η λευκή του απόχρωση, αποτελεί τη βάση δημιουργίας πλούσιας γκάμας 120 αποχρώσεων 
(βάσει χρωματολογίου), μέσω του συστήματος DUROCOLOR της DUROSTICK σε σύριγγες. 
Εφαρμόζεται σε τοίχους και ταβάνια σπατουλαριστά, καθώς και σε ασταρωμένες με A UA IX 
γυψοσανίδες, τσιμεντοσανίδες, σε ήδη βαμμένες, αλλά και σε ξύλινες και μεταλλικές 
επιφάνειες κατάλληλα προετοιμασμένες, όπως ξύλινες πόρτες, παλαιά έπιπλα κ.ά.
Η εξαιρετική πλαστικότητα και η ισχυρή του πρόσφυση, ‘επιτρέπει’ την εφαρμογή ακόμα και 
σε πλήθος κατασκευών, όπως πάγκοι, καναπέδες, τραπέζια, κρεβάτια, τζάκια, κολόνες κ.ά.
Χρώμα: λευκό.
Κατανάλωση: 1kg/2-3m², στις κατάλληλα προετοιμασμένες επιφάνειες.

1kg
(ΣΣΒΙ01)

6 7,50 7,50

5kg
(ΣΣΒΙ05)

- 6,00 30,00

Δ O Σ Ο Μ Ε Τ Ρ Ι Κ Ο  Σ Υ Σ Τ Η Μ Α  Δ Η Μ Ι Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ  Α Π Ο Χ Ρ Ω Σ Ε Ω Ν

DECO LIQUID GLASS
Ρητίνη υγρού γυαλιού
Διάφανη εποξειδική ρητίνη 2 συστατικών, χωρίς διαλύτες. Λόγω της μορφής του 
(υγρό γυαλί) είναι ιδανικό για να εφαρμοστεί είτε ως υλικό χύτευσης είτε ως υλικό 
επίστρωσης σε πληθώρα υποστρωμάτων. Η πιο διαδεδομένη εφαρμογή του αφορά 
στον ‘εγκλωβισμό - εγκιβωτισμό’ υλικών, όπως βότσαλα, κοχύλια, άμμο θαλάσσης, 
φύλλα, λουλούδια, πεταλούδες, όσπρια, ξηροί καρποί, διακοσμητικά ξύλα, καπλαμάδες, 
φωτογραφίες, χαρτονομίσματα, κέρματα κλπ. Μία άλλη εφαρμογή αφορά διαφανείς ή 
και έγχρωμες επικαλύψεις σε τσιμεντοειδή δάπεδα ή πατητές τσιμεντοκονίες. 
Δεκάδες εφαρμογές στο διαδίκτυο με υψηλό διακοσμητικό ενδιαφέρον και  εξαιρετική 
ευκολία εφαρμογής, βοηθούν στο να δημιουργήσουμε μοναδικές κατασκευές με τη 
σφραγίδα και το προσωπικό αισθητικό μας αποτύπωμα.
Εξαιρετικό για την προστασία τεχνοτροπιών που έχουν δημιουργηθεί μέσω του 
 συστήματος τεχνοτροπίας 3D COLLECTION SYSTEM, σε δάπεδα ή τοίχους, ιδιαίτερα 
σε μεγάλες επιφάνειες.
Kατατάσσεται ως SR-B2,0-AR0,5-IR4 σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 13813.
Κατανάλωση:  • Ως υλικό χύτευσης: 1kg/m²/mm πάχους στρώσης. Ενδεικτικά, για 
ένα καπάκι τραπεζιού με διάμετρο 70cm και πάχος 4cm θα χρειαστούν περίπου 15kg 
DECO LI UID GLASS.
• Ως επίστρωση ή βερνίκι: Περίπου 200gr/m² ανά στρώση, στις κατάλληλα προετοι-
μασμένες επιφάνειες, ανάλογα με την απορροφητικότητά τους.

375gr
(Α+Β)  

(240gr+135gr)
(ΝΤΕΚΛΙΓ375)

12 - 9,66
 

3kg
(Α+Β)  

(1.930gr+1.070gr) 
(ΝΤΕΚΛΙΓ03)

- 21,40 64,20 

5kg
(Α+Β)  

(3.217gr+1.783gr) 
(ΝΤΕΚΛΙΓ05)

- 20,00 100,00 Δ O Σ Ο Μ Ε Τ Ρ Ι Κ Ο  Σ Υ Σ Τ Η Μ Α  Δ Η Μ Ι Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ  Α Π Ο Χ Ρ Ω Σ Ε Ω Ν
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6.2  Τεχνοτροπίες

KAT ΓΟΡΙΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ: E

DECOFIN AQUA
Ακρυλικό ματ βερνίκι νερού για τεχνοτροπίες σε κάθετες επιφάνειες
Ακρυλικό, διάφανο, ματ βερνίκι βάσεως νερού, κατάλληλο για εσωτερική χρήση.  
Διακοσμεί και προστατεύει εσωτερικές κάθετες επιφάνειες που έχουν διακοσμηθεί με 
χρώματα, πατητή τσιμεντοκονία DS-250, DS-252 LEX ή DS-256 LEX EL ET, πατητή 
σε μορφή πάστας DS-258 DECO MICRO LEX, διακοσμητικό τσιμεντοκονίαμα DS-259 
DECO MICRO RESIN, καθώς και στόκους τεχνοτροπίας όπως είναι το MATIZ S cc  
D c ra i  της DUROSTICK. Διαυγές, αναδεικνύει τις διακοσμημένες επιφάνειες, 
τους δίνει βάθος, χωρίς να επηρεάζει τις αποχρώσεις τους, τις προστατεύει από την 
καθημερινή χρήση των χώρων και διευκολύνει τον καθαρισμό τους με ήπια οικιακά 
καθαριστικά. οσμο, υδατοδιαλυτό, δεν κιτρινίζει ούτε ξεφλουδίζει.     
Χρώμα: λευκό (γίνεται διάφανο όταν στεγνώσει).
Κατανάλωση: 1l /12-13m2 ανά στρώση, ανάλογα με την απορροφητικότητα της 
επιφάνειας.

750ml
(ΝΤΕΚΦΑ75)

12 9,80

ΠΡΟΪΟΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
(Κωδικός)

ΤΕΜ./
ΚΙΒ.

€/ΣΥΣΚ.

MATIZ Stucco Decorati o
Στόκος τεχνοτροπίας σε μορφή πούδρας
Λεπτόκοκκο, πολυμερικό, λευκό κονίαμα, κατάλληλο για τη δημιουργία τεχνοτροπιών 
σε κάθε εσωτερική οικοδομική επιφάνεια. Τοίχοι και ταβάνια από σοβά, μπετόν, 
γυψοσανίδες, τσιμεντοσανίδες, πορομπετόν, αλλά και ξύλινες επιφάνειες κατάλ-
ληλα προετοιμασμένες, είναι ιδανικά υποστρώματα για να διακοσμηθούν με MATIZ 
S cc  D c ra i .
Προσφύεται ισχυρά σε κατάλληλα προετοιμασμένες επιφάνειες, δουλεύεται με 
χαρακτηριστική ευκολία, απλώνει θαυμάσια και δίνει τη δυνατότητα στον καλλιτέχνη 
εφαρμοστή να ‘παίξει’ μαζί του έως ότου επιτύχει το επιθυμητό αποτέλεσμα.
Τ  MATIZ S cc  D c ra i , είναι ανθεκτικό στην καθημερινή χρήση των χώρων, 
δεν ‘σκάει’ και δεν ρηγματώνει, ενώ μπορεί να εφαρμοστεί σε ήδη βαμμένες ή και 
άβαφες επιφάνειες.
Η λευκή του απόχρωση, αποτελεί τη βάση δημιουργίας πλούσιας γκάμας αποχρώσεων, 
μέσω του Δοσομετρικού Συστήματος DUROCOLOR της DUROSTICK. Το σύστημα 
DUROCOLOR, αποτελεί ται από δοσομετρικές σύριγγες σε 20 βασικές χρωστικές 
που κάθε σταγόνα τους μπορεί να δημιουργήσει μοναδικές αποχρώσεις. 
Κατατάσσεται στην κατηγορία GP: CS II/WΟ κατά EN 998-1.
Χρώμα: λευκό.
Κατανάλωση: Περίπου 1,1kg/m2/mm πάχους στρώσης.

10kg
(ΜΑΤΣ10)

2,40 24,00

ΠΡΟΪΟΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
(Κωδικός)

€/kg €/ΣΥΣΚ.

Λεπτόκοκκο, πολυμερικό, λευκό κονίαμα, κατάλληλο για τη δημιουργία τεχνοτροπιών 
σε κάθε εσωτερική οικοδομική επιφάνεια. 
γυψοσανίδες, τσιμεντοσανίδες, πορομπετόν, αλλά και ξύλινες επιφάνειες κατάλ
ληλα προετοιμασμένες, είναι ιδανικά υποστρώματα για να διακοσμηθούν με MATIZ 
S cc  D c ra i .
Προσφύεται ισχυρά σε κατάλληλα προετοιμασμένες επιφάνειες, δουλεύεται με 
χαρακτηριστική ευκολία, απλώνει θαυμάσια και δίνει τη δυνατότητα στον καλλιτέχνη 
εφαρμοστή να ‘παίξει’ μαζί του έως ότου επιτύχει το επιθυμητό
Τ  MATIZ S cc  D c ra i , είναι ανθεκτικό στην καθημερινή χρήση των χώρων, 
δεν ‘σκάει’ και δεν ρηγματώνει, ενώ μπορεί να εφαρμοστεί σε ήδη βαμμένες ή και 
άβαφες επιφάνειες.

Δ O Σ Ο Μ Ε Τ Ρ Ι Κ Ο  Σ Υ Σ Τ Η Μ Α  Δ Η Μ Ι Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ  Α Π Ο Χ Ρ Ω Σ Ε Ω Ν
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6.3  Υποστρώματα βαφής για σοβά, μπετόν, ξηρά δόμηση

ΠΡΟΪΟΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

(Κωδικός)
ΤΕΜ./
ΚΙΒ.

€/lt €/ΣΥΣΚ.

DUROSTICK ΑΣΤΑΡΙ ΔΙΑΛΥΤΟΥ
Σταθεροποιητής για σοβά, μπετόν,  
γυψοσανίδες & τσιμεντοσανίδες
Διάφανο, διαπνέον, αδιαβροχοποιητικό, ακρυλικό αστάρι σταθε ροποίησης υποστρωμάτων. 
Εμφα νίζει ισχυρή πρόσφυση και υψηλή διεισδυτική ικανότητα. Απαραίτητο για τοιχοποιίες 
από σοβά, μπετόν, γυψοσανίδα, τσιμεντοσανίδα, σπατουλαριστούς τοίχους, τουβλίνες, 
ασβέστη. Αυξάνει την απόδοση και την αντοχή σε πλαστικά, ακρυλικά χρώματα και r li . 
Διασφαλίζει άριστη πρόσφυση σε ακρυλικά ελαστομερή στεγανωτικά όπως είναι το 
N 39, το DS-220 και το TEC NOPROO , αλλά και σε πολυουρεθανικά όπως είναι το 

YDROSTOP-PU της DUROSTICK. Στεγνώνει γρήγορα και δεν προκαλεί κιτρινίσματα 
στα χρώματα όπως το λινέλαιο. Είναι κατάλληλο για εσωτερική και εξωτερική χρήση.
Χρώμα: διάφανο.
Απόδοση: • Για τοίχους: περίπου 13-15m²/l  ανά στρώση. 
• Για ταράτσες: περίπου 9-11m²/l  ανά στρώση. 
Aνάλογα με την απορροφητικότητα της επιφάνειας και την αραίωση.

1lt
(ΣΣΑΔ01)

12 6,00 6,00

4lt
(ΣΣΑΔ04)

6 5,50 22,00

15lt
(ΣΣΑΔ15)

- 5,24 78,60

DUROSTICK No40 A  ΥΛΗ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ 
Αστάρι εσωτερικής χρήσης
Βινυλικό, υδατοδιαλυτό, ελαστικό αστάρι εσωτερικής χρήσης. Σταθεροποιεί τις 
πορώδεις επιφάνειες που πρόκει ται να βαφούν και τις προετοιμάζει κα τάλληλα, 
αυξάνοντας την πρόσφυση πλαστικών και ακρυλικών χρωμάτων. Εφαρμόζεται σε 
εσωτερικές οικοδομι κές επιφάνειες από σοβά, νοβοπάν και σπατουλαριστούς τοίχους. 
Χρώμα: λευκό (γίνεται διάφανο όταν στεγνώσει).
Απόδοση: περίπου 12-15m²/l , ανάλογα με την απορροφητικότητα και την αραίωση, 
στις κατάλληλα προετοιμασμένες επιφάνειες.

750ml
(ΣΣΥΑ75)

12 - 3,30

3lt
(ΣΣΥΑ03)

- 3,92 11,76

25lt
(ΣΣΥΑ25)

- 2,85 71,25

DUROSTICK ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΑΣΤΑΡΙ 100
Υδατοδιαλυτό, ακρυλικό αστάρι υψηλής απόδοσης, με ισχυρή πρόσφυση και αντοχή 
σε αλ καλικές επιφάνειες. Σταθεροποιεί τις νέες προς βαφή επιφάνειες και μει-
ώνει την απορρο φητικότητά τους, αυξάνοντας έτσι την απόδοση των χρωμάτων 
και διπλασιά ζοντας τον χρόνο ζωής τους. Εφαρμόζεται σε τοιχοποιίες από σο βά, 
μπετόν, καθώς και σε σπατουλα ρισμένες επιφάνειες με τσιμεντοει δείς στόκους.  
Είναι κατάλληλο για εσωτερική και εξωτερική χρήση.
Χρώμα: λευκό (γίνεται διάφανο όταν στεγνώσει).
Απόδοση: περίπου 10-15m²/l , ανάλογα με την απορροφητικότητα και την αραίωση, 
στις κατάλληλα προετοιμασμένες επιφάνειες.

750ml
(ΣΣΑΑ75)

12 - 4,00
 

3lt
(ΣΣΑΑ03)

- 4,55 13,65

10lt
(ΣΣΑΑ10)

- 4,05 40,50

DUROSTICK AQUAFIX
Μικρομοριακός σταθεροποιητής
για τοίχους, ταράτσες & γυψοσανίδες
Ακρυλικό, μικρομοριακό αστάρι χωρίς διαλύτες, με υψηλή διεισδυτική ικανότητα.  
Δημιουργεί τις κατάλληλες συνθήκες πρόσφυσης σε πορώδεις, εύθρυπτες και μη 
επιφάνειες που πρόκειται να βαφούν με χρώματα, να επαλειφθούν με ελαστομερή 
στεγανωτικά, ακρυλικά ή τσιμεντοειδή και κόλλες πλακιδίων. 
Ιδανικό και ως αστάρι πριν την εφαρμογή των βερνικιών προστασίας των πατητών 
τσιμεντοκονιών. Διατηρεί και προστατεύει την απόχρωσή τους.
Χρώμα: γαλάζιο απαλό (γίνεται διάφανο όταν στεγνώσει).
Απόδοση: περίπου 10-15m2/l  ανά στρώση, ανάλογα με την απορροφητικότητα της 
επιφάνειας και την αραίωση.

1lt
(ΣΣΑΚ01)

15 5,20 5,20

5lt
(ΣΣΑΚ05)

- 4,70 23,50

20lt
(ΣΣΑΚ20)

- 3,57 71,40

KAT ΓΟΡΙΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ: Α

Σταθεροποιητής για σοβά, μπετόν, 
γυψοσανίδες & τσιμεντοσανίδες
Διάφανο, διαπνέον, αδιαβροχοποιητικό, ακρυλικό αστάρι σταθε
Εμφα
από σοβά, μπετόν, γυψοσανίδα, τσιμεντοσανίδα, σπατουλαριστούς τοίχους, τουβλίνες, 
ασβέστη. Αυξάνει την απόδοση και την αντοχή σε πλαστικά, ακρυλικά χρώματα και r li . 
Διασφαλίζει άριστη πρόσφυση σε ακρυλικά ελαστομερή στεγανωτικά όπως είναι το 
N 39, το DS-220 και το TEC NOPROO , αλλά και σε πολυουρεθανικά όπως είναι το 

YDROSTOP-PU της DUROSTICK. Στεγνώνει γρήγορα και δεν προκαλεί κιτρινίσματα 
στα χρώματα όπως το λινέλαιο. Είναι κατάλληλο για εσωτερική και
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Xρωµατίστε, διασκεδάστε, επιλέξτε σωστά! 
Αποκτήστε τη δική σας εµπειρία χρωµατίζοντας επιφάνειες.  
Συνδυάστε χρώµατα και αποχρώσεις.  
Περάστε τον χρόνο σας ευχάριστα και δηµιουργικά.  
Πειραµατιστείτε µε χρώµατα και συνδυασµούς  
στον δικό σας χώρο! Ταιριάξτε τα µε την επίπλωση, 
τα χαλιά και τις κουρτίνες.

Η εφαρµογή διατίθεται σε 
λογισµικό ANDROID & iOS  

στο PLAY STORE και  
APP STORE αντίστοιχα.

COLORS by DUROSTICK, ΚΑΝΤΕ ΤΟ ΤΩΡΑ!  

•Χρωµατίστε επιφάνειες ζωντανά ή σε στατικές φωτογραφίες. 
•Επιλέξτε συνδυασµούς χρωµάτων.  
•Αποθηκεύστε τις επιλογές σας.  
•∆είτε προϊόντα.  
•Παρακολουθήστε videos εφαρµογών.  
•Βρείτε σηµεία πώλησης χρωµάτων DUROSTICK.  
•Επικοινωνήστε µε την DUROSTICK. 

Xρωµατίστε, διασκεδάστε, επιλέξτε σωστά! 

Η εφαρµογή που πρέπει 
να βρίσκεται σε κάθε κινητό!

Κατεβάστε την εφαρµογή
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τα χρώµατα      του τόπου µας !                                                                                   τα χρώµατατα χρώµατα



Η DUROSTICK, υπερήφανα παρουσιάζει, τα χρώµατα του τόπου µας!

100% Ελληνικά, 100% Ακρυλικά, γεννήθηκαν για να προστατεύσουν  
εξωτερικές αλλά και εσωτερικές επιφάνειες από σοβά, µπετόν, 
γυψοσανίδα, τσιµεντοσανίδα.

Mελετηµένα και προσανατολισµένα στο ιδιαίτερο κλίµα της πατρίδας 
µας, ανταπεξέρχονται µε επιτυχία στην έντονη ηλιοφάνεια, τη διαρκή 
υγρασία και το πέρασµα του χρόνου.

Αγαπήθηκαν από την πρώτη ηµέρα της κυκλοφορίας τους 
και ήρθαν για να προσφέρουν δυναµικές πωλήσεις και στο 
δικό σας κατάστηµα.

Ζητήστε τα  
τώρα! 

τα χρώµατα      του τόπου µας !                                                                                   

XΡΩΜΑΤΙΣΤΕ TA
Bάσεις PAL και DARK

AΓΟΡΑΣΤΕ ΤΑ 
3lt  µε τιµή 24,30€,  
10lt  µε τιµή 73,50€ (λευκό & PAL)

3lt  µε τιµή 21,60€,  
10lt  µε τιµή 66,20€ (DARK)

σε 
εκατοντάδες
 αποχρώσεις!
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6.4  Ακρυλικά χρώματα για σοβά, μπετόν, ξηρά δόμηση

WALL PRO NANO PAINT
Αυτοκαθαριζόμενο σιλικονούχο χρώμα
για σοβά & μπετόν 
Ακρυλικό σιλικονούχο χρώμα, κορυφαίας ποιότητας, για εξωτερική χρήση, ανθεκτικό 
στις ακραίες καιρικές συνθήκες. Δεν σαπωνοποιείται.
Δεν απορροφά ατμοσφαιρικούς ρύπους προερχόμενους από οξείδια όπως του αζώ-
του, του θείου και του άνθρακα, τη λασποβροχή, την αιθάλη από τις καμινάδες, καθώς 
αναπτύσσει άμεσα μία φωτοκαταλυτική δράση αποδόμησης του ρύπου, με αποτέλε-
σμα τη μακροχρόνια προστασία των εξωτερικών επιφανειών σε βιομηχανικό ή μολυ-
σμένο αστικό περιβάλλον από τις διάφορες ρυπογόνες ουσίες. Υδρατμοπερατό αλλά 
όχι υδατοπερατό, ‘εμποδίζει’ την είσοδο υγρασίας από το εξωτερικό περιβάλλον προς 
το εσωτερικό, δημιουργώντας έτσι ένα ισχυρό φράγμα προστασίας της τοιχοποιίας.
Αποτελεί ιδανική επιλογή για ανακαίνιση και αναπαλαίωση όψεων κτιρίων διατηρη-
τέων, νεοκλασικών, αρχοντικών, χωρίς να αλλοιώνει τον χαρακτήρα και την αρχιτε-
κτονική τους. 
Παρουσιάζει μεγάλη αντί σταση στο λέκιασμα των επιφανειών όπου εφαρμόζεται και 
διατηρεί τις εξωτερικές επιφάνειες καθαρές για μεγάλο χρονικό διάστημα, μειώνο-
ντας εντυπωσιακά τον χρόνο επανα βαφής τους.
Λευκό, μπορεί να χρωματιστεί με το Δοσομετρικό Σύστημα Δημιουργίας 
Αποχρώσεων DUROCOLOR σε 120 αποχρώσεις.
Απόδοση: περίπου 10,5-12m²/l  ανά στρώση, ανάλογα με την υφή, την απορροφητικότητα 
της επιφάνειας και τη μέθοδο εφαρμογής.

3lt
(ΝΤΝΠΓ03)

120 31,05
 

10lt
(ΝΤΝΠΓ10)

48 92,50
 

THERMOELASTIC COLOUR
Θερμοκεραμικό ενεργειακό χρώμα
Ελαστομερές, κορυφαίας ποιότητας, ακρυλικό ‘ υχρό’ χρώμα χαμηλής θερμικής 
αγωγιμότητας και υψηλής ανακλαστικότητας. Πιστοποιημένο από το Πανεπιστήμιο 
Αθηνών (Τμήμα Φυσικής, Τομέας Φυσικής Εφαρμογών), ως ενεργειακό θερμοκερα-
μικό χρώμα για εξωτερικές τοιχοποιίες. 
Προσφέρει υψηλή υδρατμοπερατότητα. Θερμοπροστατεύει, στεγανοποιεί και διακο-
σμεί κάθετες εξωτερικές νέες ή ήδη βαμμένες οικοδομικές επιφάνειες από σοβά, 
μπετόν, τσιμεντοσανίδες, προκατασκευασμένα δομικά στοιχεία κ.ά.
Γεφυρώνει άριστα τριχοειδείς ρωγμές. Δεν σαπωνοποιείται. Διατηρεί την ελαστικό-
τητά του από -20°C έως +80°C. 
Παρουσιάζει εκπληκτική αντοχή στις απότομες μεταβολές της θερμοκρασίας. 
 Διακρίνεται για τη διαχρονική του λευκότητα και την υψηλή του καλυπτικότητα. 
 Λειτουργεί ως αντλία αφύγρανσης, συμβάλλοντας σημαντικά στη μείωση της υγρα-
σίας της τοιχοποιίας.
Σε συνδυασμό με το στεγανωτικό ταρατσών DS-220 μειώνει την κατανάλωση ενέρ-
γειας για θέρμανση ή δροσισμό έως και 30% και τη θερμοκρασία τους θερινούς  μήνες 
έως και 20%.
Λευκό, μπορεί να χρωματιστεί με το Δοσομετρικό Σύστημα Δημιουργίας 
Αποχρώσεων DUROCOLOR σε 120 αποχρώσεις.
Απόδοση: περίπου 10-12m²/l  ανά στρώση, ανάλογα με την υφή, την απορροφητικότητα 
της επιφάνειας και τη μέθοδο εφαρμογής.

SRI: 115  /  SR: 91%  /  e: 0,82

3lt
(ΧΡΘΕΟ3)

120 30,45
 

10lt
(ΧΡΘΕ10)

48 93,50
 

KAT ΓΟΡΙΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ: Δ

ΠΡΟΪΟΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
(Κωδικός)

ΤΕΜ./
Ε. ΠΑΛ.

€/ΣΥΣΚ.
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6.4  Ακρυλικά χρώματα για σοβά, μπετόν, ξηρά δόμηση

KAT ΓΟΡΙΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ: Δ

SUPER FLOOR PU
Υβριδικό, Πολυουρεθανικό - Aκρυλικό χρώμα δαπέδων
Υψηλής αντοχής υδατοδιαλυτό, υβριδικό, πολυουρεθανικό - ακρυλικό χρώμα ενός συστατικού. Διακρίνεται για την ισχυ-
ρή του πρόσφυση σε κάθε ορυκτό υπόστρωμα, τη μεγάλη του καλυπτικότητα και την εξαιρετική αντοχή του στις δυσμε-
νείς καιρικές συνθήκες και την U  ακτινοβολία. Σχηματίζει μία αδιαπέραστη μεμβράνη προστασίας από το νερό, αλλά και 
από την τριβή που προκαλείται από τη διέλευση πεζών και οχημάτων.
Είναι ιδανικό για προστασία και διακόσμηση σε τσιμεντένια δάπεδα, τσιμεντοκολόνες, τσιμεντόπλακες, σκάλες, πλακό-
στρωτα, πεζοδρόμια κ.ά., αλλά και κτισμάτων που εκτίθενται σε εκνεφώματα από τη θάλασσα. 
Η επιλογή της λευκής απόχρωσής του για την κάλυψη αρμών σε πλακόστρωτα δάπεδα, σκαλοπάτια και άκρες πεζοδρο-
μίων, δημιουργεί μία μοναδική αισθητικά εικόνα παραδοσιακής Κυκλαδίτικης τεχνοτροπίας. 
Συμμετέχει στο σύστημα προστασίας και βαφής γηπέδων (dB BLOCK + SUPER FLOOR PU). Εφαρμόζεται σε κλειστά 
και ανοιχτά γήπεδα, όπως γήπεδα μπάσκετ, βόλεϊ, χάντμπολ, ιδιωτικών και δημόσιων χώρων, σχολείων, ξενοδοχείων 
κλπ.,  διασφαλίζοντας σε μεγάλο βαθμό την ασφάλεια των αθλητών και την άνεση κατά τη διάρκεια των αθλητικών δρα-
στηριοτήτων. Η ιδιαιτερότητα του συστήματος έγκειται στην εφαρμογή τριών συνολικά στρώσεων (μία B BLOCK και 
δύο SUPER LOOR PU), με αποτέλεσμα τη δημιουργία ενός δαπέδου ελαστικού, στεγανού, ανθεκτικού στην καθημερι-
νή χρήση και την τριβή. 
Απόδοση: περίπου 8-10m2/l  ανά στρώση, ανάλογα με την υφή, την απορροφητικότητα της επιφάνειας και τη μέθοδο 
εφαρμογής. 

ΠΡΟΪΟΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΠΟΧΡΩΣΗ ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΣΚΕΥΣΙΑ
ΤΕΜ./
ΚΙΒ.

ΤΕΜ./
Ε. ΠΑΛ.

€/
ΣΥΣΚ.

Λευκό

(ΧΡΣΦΠΛΕ75) 750ml 12 - 9,70 

(ΧΡΣΦΠΛΕ03) 3lt - 100 31,50 

(ΧΡΣΦΠΛΕ10) 10lt - 48 97,00 

Πράσινο
(ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ)

(ΧΡΣΦΠΠΡ75) 750ml 12 - 9,70 

(ΧΡΣΦΠΠΡ03) 3lt - 100 31,50 

(ΧΡΣΦΠΠΡ10) 10lt - 48 97,00 

ΑΠΟΧΡΩΣΗ ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΣΚΕΥΣΙΑ
ΤΕΜ./
ΚΙΒ.

ΤΕΜ./
Ε. ΠΑΛ.

€/
ΣΥΣΚ.

Κεραμιδί
(ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ)

(ΧΡΣΦΠΚΕ75) 750ml 12 - 9,70 

(ΧΡΣΦΠΚΕ03) 3lt - 100 31,50 

(ΧΡΣΦΠΚΕ10) 10lt - 48 97,00 

Γκρι

(ΧΡΣΦΠΓΚ75) 750ml 12 - 9,70 

(ΧΡΣΦΠΓΚ03) 3lt - 100 31,50 

(ΧΡΣΦΠΓΚ10) 10lt - 48 97,00 

Διατίθεται και σε εκατοντάδες αποχρώσεις μέσω του συστήματος COLOR COLLECTION (ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα προϊόντα που επισημαίνονται ως (ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ), διατίθενται εντός τριών (3) ημερών από τη λήψη της παραγγελίας.
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6. ΥΠΟΣΤΡΩ ΑΤΑ  ΡΩ ΑΤΑ

6.4  Ακρυλικά χρώματα για σοβά, μπετόν, ξηρά δόμηση

DUROSTICK 10 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ
100  Ακρυλικό χρώμα
Ακρυλικό χρώμα κορυφαίας ποιότητας, για ‘υψηλών απαιτήσεων’ εφαρμογές, 
 εσωτερικής και εξωτερικής χρήσης. Είναι ανθεκτικό στις δυσμενείς καιρικές  συνθήκες 
και τους ατμοσφαιρικούς ρύπους. Δουλεύεται εύκολα, έχει μεγάλη καλυπτικότητα, 
 ισχυρή πρόσφυση και δεν σαπωνοποιείται. Είναι ιδανικό για κάθε νέα ή ήδη βαμμένη 
εξωτερική επιφάνεια από σοβά, μπε τόν, τσιμεντοσανίδα κ.ά., ακόμη και σε κτίσματα 
δίπλα στη θάλασσα. Επίσης, κατάλληλο για εσωτερικές επιφάνειες από μπετόν, σοβά, 
γυ ψοσανίδα και γενικά χώρους όπου απαιτείται συχνός καθαρισμός των επιφανειών, 
όπως παιδικά δωμάτια, χώροι εκτεθειμένοι στη νικοτίνη, δη μόσια και ιδιωτικά γρα-
φεία, καθώς και νοσοκομεία, χώροι εστίασης κ.ά. 
Λευκό, μπορεί να χρωματιστεί με το Δοσομετρικό Σύστημα Δημιουργίας 
Αποχρώσεων DUROCOLOR σε 120 αποχρώσεις.
Απόδοση: περίπου 10-12m²/l  ανά στρώση, ανάλογα με την υφή, την απορροφητικότητα 
της επιφάνειας και τη μέθοδο εφαρμογής.

SRI: 114  /  SR: 90%  /  e: 0,84

750ml
(ΧΡΑΧ01) 12 - 6,90

 

3lt
(ΧΡΑΧ05) - 120 27,00

 

10lt
(ΧΡΑΧ15) - 48 77,00

 

KAT ΓΟΡΙΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ: Δ

ΠΡΟΪΟΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
(Κωδικός)

ΤΕΜ./
ΚΙΒ.

ΤΕΜ./
Ε. ΠΑΛ.

€/ΣΥΣΚ.

D-80 HYDROSTOP elastic
Στεγανωτικό ελαστομερές χρώμα
Κορυφαίας ποιότητας ελαστομερές στεγανωτικό και χρώμα μαζί, κατάλληλο για 
 χρήση σε εξωτερικές κάθετες επιφάνειες - τοίχους.
Εφαρμόζεται σε νέες ή ήδη βαμμένες επιφάνειες, καλύπτει τριχοειδή και 
 μικρορωγμές και ‘εμποδίζει’ την επανεμφάνισή τους. Θωρακίζει τις επιφάνειες παρα-
μένοντας ελαστικό (από -20°C έως +80°C) και εξαιρετικά ανθεκτικό στις απότομες 
θερμοκρασιακές μεταβολές, την έντονη ηλιοφάνεια, τη διαρκή υγρασία (δεν σαπω-
νοποιείται), το χιόνι και τον παγετό, σε αστικό, ορεινό ή παραθαλάσσιο περιβάλλον.
Με υψηλή λευκότητα και μεγάλη καλυπτικότητα, χαρίζει διαχρονικά, άψογα  φινιρισμένες 
τελικές επιφάνειες, χωρίς να χρειάζεται επαναβαφή με άλλο  ακρυλικό χρώμα. 
Λευκό, μπορεί να χρωματιστεί με το Δοσομετρικό Σύστημα Δημιουργίας  Αποχρώσεων 
DUROCOLOR σε 120 αποχρώσεις.
Απόδοση: περίπου 10-13m²/l  ανά στρώση, ανάλογα με την υφή, την απορροφητικότητα 
της επιφάνειας και τη μέθοδο εφαρμογής.

3lt
(NT8005) - 120 28,80

 

10lt
(NT8015) - 48 85,00

 

DUROSTICK DUROPAINT-PU
Υβριδικό, Ακρυλικό - Πολυουρεθανικό χρώμα
Υψηλής ποιότητας ακρυλικό - πολυουρεθανικό χρώμα νέας τεχνολογίας. Διακρίνεται 
για την ισχυρή του πρόσφυση σε νέο ή παλαιό υπόστρωμα, τη μεγάλη καλυπτικότητα 
και υδρατμοπερατότητά του. Σχηματίζει μία αδιαπέραστη από το νερό μεμβράνη που 
διατηρεί την ελαστικότητά της από -20°C έως και +80°C. Δεν σαπωνοποιείται και 
λειτουργεί ως αποτελεσματικό φράγμα ενανθράκωσης. Έχει εξαιρετική αντοχή στις 
δυσμενείς καιρικές συνθήκες και την U  ακτινοβολία. Είναι ιδανικό για κάθε είδους 
εξωτερική ή εσωτερική επιφάνεια από μπετόν, σοβά, τσιμεντοσανίδα, γυψοσανίδα, σε 
επιφάνειες που υπόκεινται σε συχνό καθαρισμό, καθώς έχει υψηλή αντοχή στο πλύ-
σιμο (δεκαπλάσια από τα συνήθη ακρυλικά χρώματα), χωρίς να γαλακτωματοποιείται. 
Διασφαλίζει μοναδική αντοχή σε κτίσματα σε παραθαλάσσιες και ορεινές περιοχές.
Πιστοποιημένο ‘ υχρό’ χρώμα από το Πανεπιστήμιο Αθηνών, ως ακρυλικό, πολυουρε-
θανικό χρώμα για εξωτερικές επιφάνειες. 
Χρωματίζεται σε όλες τις PAL (αποχρώσεις) μέσω του Συστήματος Δημιουργίας  
Αποχρώσεων COLOR COLLECTION της DUROSTICK.
Χρωματίζεται επίσης και σε 120 αποχρώσεις χρωματολογίου DUROCOLOR.
Απόδοση: περίπου 10-12m²/l  ανά στρώση, ανάλογα με την υφή, την απορροφητικότητα 
της επιφάνειας και τη μέθοδο εφαρμογής.

SRI: 108  /  SR: 86%  /  e: 0,84

750ml
(ΝΤΠΠ01)

12 - 9,70
 

3lt
(ΝΤΠΠ03)

- 120 30,75
 

10lt
(ΝΤΠΠ10)

- 48 97,40
 

D-80 HYDROSTOP elastic
Στεγανωτικό ελαστομερές χρώμα
Κορυφαίας ποιότητας ελαστομερές στεγανωτικό και χρώμα μαζί, κατάλληλο για 
χρήση σε εξωτερικές κάθετες επιφάνειες - τοίχους.
Εφαρμόζεται σε νέες ή ήδη βαμμένες επιφάνειες, καλύπτει τριχοειδή και 
μικρορωγμές και ‘εμποδίζει’ την επανεμφάνισή τους. Θωρακίζει τις επιφάνειες παρα
μένοντας ελαστικό (από -20°C έως +80°C) και εξαιρετικά ανθεκτικό στις απότομες 
θερμοκρασιακές μεταβολές, την έντονη ηλιοφάνεια, τη διαρκή υγρασία (δεν σαπω
νοποιείται), το χιόνι και τον παγετό, σε αστικό, ορεινό ή παραθαλάσσιο περιβάλλον.

DUROSTICK 10 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ
100  Ακρυλικό χρώμα
Ακρυλικό χρώμα κορυφαίας ποιότητας, για ‘υψηλών απαιτήσεων’ εφαρμογές, 
εσωτερικής και εξωτερικής χρήσης. Είναι ανθεκτικό στις δυσμενείς καιρικές 
και τους ατμοσφαιρικούς ρύπους. Δουλεύεται εύκολα, έχει μεγάλη καλυπτικότητα, 
ισχυρή 
εξωτερική επιφάνεια από σοβά, μπε
δίπλα στη θάλασσα. Επίσης, κατάλληλο για εσωτερικές επιφάνειες από μπετόν, σοβά, 
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KAT ΓΟΡΙΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ: Δ

DUROSTICK ΜΠΑΝΙΟ & ΚΟΥΖΙΝΑ
Ακρυλικό χρώμα για προστασία από μύκητες & μούχλα
Ακρυλικό χρώμα το οποίο δρα αποτελεσματικά σε χώρους με υγρασία, ανεπαρκή  
αερισμό, οροφές με ανεπαρκή μόνωση κ.ά.
Εχει ισχυρή πρόσφυση σε ήδη βαμμένες και νέες ασταρωμένες επιφάνειες, κορυ-
φαία καλυπτικότητα λεκέδων και στιγ μάτων και εξαιρετι κή αντοχή στους υδρατμούς 
και το συχνό πλύσιμο. Εφαρ μόζεται σε σοβά, μπετόν, γυψοσανίδα, σπατουλαριστούς 
τοίχους και ταβάνια. 
Λευκό, μπορεί να χρωματιστεί με το Δοσομετρικό Σύστημα Δημιουργίας 
Αποχρώσεων DUROCOLOR σε 120 αποχρώσεις.
Απόδοση: περίπου 11-13m²/l  ανά στρώση, ανάλογα με την υφή, την απορροφητικότητα 
της επιφάνειας και τη μέθοδο εφαρμογής.

750ml
(ΧΡΜΠΠΛ01) 12 - 6,50

 

3lt
(ΧΡΜΠΠΛ05) - 120 24,00

 

10lt
(ΧΡΜΠΠΛ15) - 48 70,00

 

6.4  Ακρυλικά χρώματα για σοβά, μπετόν, ξηρά δόμηση

ΠΡΟΪΟΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
(Κωδικός)

ΤΕΜ./
ΚΙΒ.

ΤΕΜ./
Ε. ΠΑΛ.

€/ΣΥΣΚ.

DUROSTICK ΤΣΙΜΕΝΤΟΧΡΩΜΑ
Ακρυλικό 100  για προστασία από μούχλα
Ακρυλικό χρώμα υψηλής αντοχής. Λόγω των ειδικών μυκητοκτόνων ουσιών που περιέ-
χονται στην σύνθεσή του, δύναται να προστατεύσει την επιφάνεια του φιλμ του χρώμα-
τος, καθώς δεν ευνοεί την ανάπτυξη μικροοργανισμών, μούχλας και άλγης, σε εξωτε-
ρικές επιφάνειες από μπετόν, σοβά, τσιμεντοσανίδα κλπ.  
Δι ακρίνεται για την ισχυρή του πρόσφυ ση, την υψηλή απόδοση και καλυπτικό τητά του.  
‘Επιτρέπει’ τη διαπνοή στις επιφάνειες όπου εφαρμόζεται, δίνοντας τη δυνατότητα 
στους υδρατμούς να διαφεύγουν. Διαθέτει υψηλές αντοχές στην αλκαλικότητα των 
επιφανειών και δεν σαπωνοποιείται.
Είναι ιδανικό για τη μακροχρόνια προστασία κτιρίων που εκτίθενται σε υγρασία, χιονο-
πτώσεις και αλμύρα της θάλασσας.
Το λευκό, μπορεί να χρωματιστεί με το Δοσομετρικό Σύστημα Δημιουργίας  
Αποχρώσεων DUROCOLOR σε 120 αποχρώσεις.
Απόδοση: περίπου 10-12m²/l  ανά στρώση, ανάλογα με την υφή, την απορροφητικότητα 
της επιφάνειας και τη μέθοδο εφαρμογής.

ΛΕΥΚΟ 
750ml

(ΧΡΑΝ01)
12 - 6,60

  

ΛΕΥΚΟ 
3lt

(ΧΡΑΝ05)
- 120 24,30

 

ΛΕΥΚΟ 
10lt

(ΧΡΑΝ15)
- 48 73,50

 

 ΓΚΡΙ 
750ml

(ΧΡΑΝΓΚ01)
12 - 6,60

 

ΓΚΡΙ 
3lt

(ΧΡΑΝΓΚ05)
- 120 24,30

 

ΓΚΡΙ 
10lt

(ΧΡΑΝΓΚ15)
- 48 73,50

 

DUROSTICK ΑΚΡΥΛΙΚΟ 100
Χρώμα υψηλών απαιτήσεων
Ακρυλικό χρώμα υδατικής διασποράς, κατάλληλο για εσωτερική, αλλά κυρίως για 
εξωτερική χρήση.
Διακρίνεται για την εξαιρετική του αντοχή στους ατμοσφαιρικούς ρύπους και τις  
δυσμενείς καιρικές συνθήκες. Δεν σαπωνοποιείται. Ελαττώνει την πιθανότητα  διάβρωσης 
της τοιχοποιίας και ενανθράκωσης του σκυροδέματος από διαλυμένα CO

2
 & SO

2
.

Διασφαλίζει υψηλή πρόσφυση, καλυπτικότητα και από δοση. Δουλεύεται εύκολα, 
στεγνώ νει γρήγορα και διατηρεί τη λευκότη τά του και τις αποχρώσεις του αναλ-
λοίωτες. ‘Επιτρέπει’ τη διαπνοή στις επιφάνειες όπου εφαρμόζεται, δίνοντας τη 
 δυνατότητα στους υδρατμούς να διαφεύγουν.
Είναι ιδανικό για την προστασία και τη διακόσμηση νέων ή ήδη βαμμένων επιφανειών 
από σοβά, μπετόν, τσιμεντοσανίδα, κατάλληλα προετοιμασμένα  προκατασκευασμένα 
δομικά στοιχεία κ.ά. Εσωτερικά, εφαρμόζεται σε χώρους όπου απαιτείται συχνός  
καθαρισμός, όπως παιδικά δωμάτια, χώροι εκτεθειμένοι στη νικοτίνη, δημόσια και ιδιω-
τικά γραφεία, νοσοκομεία, χώροι εστίασης κ.ά.
Το λευκό, μπορεί να χρωματιστεί με το Δοσομετρικό Σύστημα Δημιουργίας  
Αποχρώσεων DUROCOLOR σε 120 αποχρώσεις.
Απόδοση: περίπου 10-12m²/l  ανά στρώση, ανάλογα με την υφή, την απορροφητικότητα 
της επιφάνειας και τη μέθοδο εφαρμογής.

(*) SRI: 109  /  SR: 87%  /  e: 0,83
(*) Οι µετρήσεις αφορούν τη λευκή απόχρωση

ΛΕΥΚΟ 
750ml 

(ΧΡΑΛ01) 
12 - 6,60 

ΛΕΥΚΟ 
3lt

(ΧΡΑΛ05))
- 120 24,30

 

ΛΕΥΚΟ 
10lt

(ΧΡΑΛ15) 
- 48 73,50

 
ΚΕΡΑΜΙΔΙ 

750ml 
(ΧΡΑΚ01)

12 - 6,60

ΚΕΡΑΜΙΔΙ 
3lt

(ΧΡΑΚ05)
- 120 24,30

 
ΚΕΡΑΜΙΔΙ 

10lt
(ΧΡΑΚ15)

- 48 73,50
 

ΓΚΡΙ 
750ml

(ΧΡΑΓ01)
12 - 6,60

 
ΓΚΡΙ 
3lt

(ΧΡΑΓ05)
- 120 24,30

 
ΓΚΡΙ 
10lt

(ΧΡΑΓ15)
- 48 73,50

 

DUROSTICK ΤΣΙΜΕΝΤΟΧΡΩΜΑ
Ακρυλικό 100  για προστασία από μούχλα
Ακρυλικό χρώμα υψηλής αντοχής. Λόγω των ειδικών μυκητοκτόνων ουσιών που περιέ
χονται στην σύνθεσή του, δύναται να προστατεύσει την επιφάνεια του φιλμ του χρώμα
τος, καθώς δεν ευνοεί την ανάπτυξη μικροοργανισμών, μούχλας και άλγης, σε εξωτε
ρικές επιφάνειες από μπετόν, σοβά, τσιμεντοσανίδα κλπ.  
Διακρίνεται για την ισχυρή του πρόσφυ
‘Επιτρέπει’ τη διαπνοή στις επιφάνειες όπου εφαρμόζεται, δίνοντας τη δυνατότητα 
στους υδρατμούς να διαφεύγουν. Διαθέτει υψηλές αντοχές στην αλκαλικότητα των 
επιφανειών και δεν σαπωνοποιείται.

DUROSTICK ΑΚΡΥΛΙΚΟ 100
Χρώμα υψηλών απαιτήσεων
Ακρυλικό χρώμα υδατικής διασποράς, κατάλληλο για εσωτερική, αλλά κυρίως για 
εξωτερική χρήση.
Διακρίνεται για την εξαιρετική του αντοχή στους ατμοσφαιρικούς ρύπους και τις 
δυσμενείς καιρικές συνθήκες. Δεν σαπωνοποιείται. Ελαττώνει την πιθανότητα 
της τοιχοποιίας και ενανθράκωσης του σκυροδέματος από διαλυμένα CO
Διασφαλίζει υψηλή πρόσφυση, καλυπτικότητα και από
στεγνώ
λοίωτες. ‘Επιτρέπει’ τη διαπνοή στις επιφάνειες όπου εφαρμόζεται, δίνοντας τη 

DUROSTICK ΜΠΑΝΙΟ & ΚΟΥΖΙΝΑ
Ακρυλικό χρώμα για προστασία από μύκητες & μούχλα
Ακρυλικό χρώμα το οποίο δρα αποτελεσματικά σε χώρους με υγρασία, ανεπαρκή 
αερισμό, οροφές με ανεπαρκή μόνωση κ.ά.
Εχει ισχυρή πρόσφυση σε ήδη βαμμένες και νέες ασταρωμένες επιφάνειες, κορυ
φαία καλυπτικότητα λεκέδων και στιγ
και το συχνό πλύσιμο. Εφαρ
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6. ΥΠΟΣΤΡΩ ΑΤΑ  ΡΩ ΑΤΑ

6.4  Ακρυλικά χρώματα για σοβά, μπετόν, ξηρά δόμηση

KAT ΓΟΡΙΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ: Δ

ΠΡΟΪΟΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
(Κωδικός)

ΤΕΜ./
ΚΙΒ.

ΤΕΜ./
Ε. ΠΑΛ.

€/ΣΥΣΚ.

ROMIX ΑΚΡΥΛΙΚΟ 100
Για μπετόν & σοβά
Επαγγελματικό, οικονομικό, ακρυλικό χρώμα, εσωτερικής και εξωτερικής χρήσης, 
μεγάλης καλυπτικότητας και πρόσφυσης. Είναι κατάλληλο για νέες ή επαναβαφόμενες 
επιφάνειες από σοβά και μπετόν ή για πρώτες επιστρώσεις κάλυψης όταν θέλουμε αλλαγή 
απόχρωσης. Επίσης, προσφέρεται για φρεσκάρισμα σε χώρους που χρειάζονται συχνή συ-
ντήρηση, όπως σχολεία, δημό σια κτίρια, ξενοδοχεία, αλλά και για μεγάλα δημόσια ή ιδιω-
τικά έργα. Ιδανική λύση για επιφάνειες που λερώνονται συχνά από συνθήματα, gra i i κλπ. 
Λευκό, μπορεί να χρωματιστεί με το Δοσομετρικό Σύστημα Δημιουργίας 
Αποχρώσεων DUROCOLOR σε 120 αποχρώσεις.
Απόδοση: περίπου 9-12m²/l  ανά στρώση, ανάλογα με την υφή, την απορροφητικότητα 
της επιφάνειας και τη μέθοδο εφαρμογής.

750ml
(ΧΡΡΟ01)

12 - 4,50
 

3lt
(ΧΡΡΟ05)

- 100 16,20
 

9lt
(ΧΡΡΟ15)

- 48 43,70
 

6.5  Πλαστικά χρώματα για σοβά, μπετόν, ξηρά δόμηση

DUROSTICK EXTRA
Πλαστικό χρώμα υψηλής αντοχής
Πλαστικό χρώμα, χαμηλής οσμής, μεγάλης καλυπτικότητας και λευκότητας, με ισχυρή 
πρόσφυση. Δεν σαπωνοποιείται με το πλύσιμο και δεν ξεθωριάζουν με την πάροδο του 
χρόνου οι αποχρώσεις του. Είναι ιδανικό για την προστασία και τη διακόσμηση νέων ή 
ήδη βαμμένων επιφανειών από σοβά, μπετόν, τούβλα, γυψοσανί δα, σπατουλαριστές 
επιφάνειες κ.ά., σε χώρους που εκτίθενται σε ευρεία χρήση και μεγάλη καταπόνηση, 
όπως νοσοκομεία, ξενοδοχεία, γυμναστή ρια, σχολεία, παιδικά δωμάτια κ.ά. 
Λευκό, μπορεί να χρωματιστεί με το Δοσομετρικό Σύστημα Δημιουργίας 
Αποχρώσεων DUROCOLOR σε 120 αποχρώσεις.
Απόδοση: περίπου 11-13m²/l  ανά στρώση, ανάλογα με την υφή, την απορροφητικότητα 
της επιφάνειας και τη μέθοδο εφαρμογής.

750ml
(ΧΡΠΛ01)

12 - 5,25
 

3lt
(ΧΡΠΛ05)

- 120 20,10
 

10lt
(ΧΡΠΛ15)

- 48 58,80
 

DUROSTICK SUPER
Πλαστικό χρώμα πολυτελείας
Πλαστικό χρώμα, χαμηλής οσμής, υψηλής λευκότητας, καλυπτικότητας και πρόσφυσης. Δεν κι-
τρινίζει με την πάροδο του χρόνου, απλώνεται εύκολα χωρίς ματίσεις και στεγνώνει γρήγορα. 
Είναι ιδανικό για την προστασία και τη διακόσμηση νέων ή ήδη βαμμένων επιφανειών από σοβά, 
μπετόν, γυψοσανίδα, σπατου λαριστές επιφάνειες, νοβοπάν κ.ά., σε εσωτερικούς και εξωτε-
ρικούς χώ ρους. Δεν ξεθωριάζει και δεν σαπωνοποιείται από το καθημερινό πλύσιμο σε κοινό-
χρηστους χώρους, όπως νοσοκομεία, ξενοδοχεία, σχολεία, εστιατόρια, παιδικά δωμάτια κ.ά.
Λευκό, μπορεί να χρωματιστεί με το Δοσομετρικό Σύστημα Δημιουργίας 
Αποχρώσεων DUROCOLOR σε 120 αποχρώσεις.
Απόδοση: περίπου 11-13m²/l  ανά στρώση, ανάλογα με την υφή, την απορροφητικότητα 
της επιφάνειας και τη μέθοδο εφαρμογής.

750ml
(ΧΡΣΠ01)

12 - 5,70
 

3lt
(ΧΡΣΠ05)

- 120 21,00
 

10lt
(ΧΡΣΠ15)

- 48 62,00
 

SUPER ECO Oικολογικό πλαστικό χρώμα  
εσωτερικής & εξωτερικής χρήσης
Πιστοποιημένο οικολογικό πλαστικό χρώμα, άοσμο,ανθεκτικό στο συχνό πλύσιμο και 
τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες. Διασφαλίζει μεγάλη καλυ πτικότητα, απλώνει ομοι-
όμορφα δίνο ντας βελούδινη επιφάνεια. Έχει ισχυ ρή πρόσφυση και δεν πιτσιλάει κα-
τά την εφαρμογή του. Εγκεκριμένο από το ΑΣΑΟΣ και τον Οργανισμό Απονομής Οικο-
λογικών Σημάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη σύνθεσή του, η οποία δεν περιέ-
χει επικίνδυνες ουσίες, αμμωνία, φορμαλδε δη και αρωματικούς υδρογονάνθρακες. 
Είναι κατάλληλο για τη βαφή παιδικών δωματίων, παιδικών σταθμών, σχολείων, νοσο-
κομείων και γενικά για χώρους όπου απαιτείται αυστηρή υγιεινή.
Λευκό, μπορεί να χρωματιστεί με το Δοσομετρικό Σύστημα Δημιουργίας 
Αποχρώσεων DUROCOLOR σε 120 αποχρώσεις.
Απόδοση: περίπου 9,5-10,5m²/l  ανά στρώση, ανάλογα με την υφή, την απορροφητικό-
τητα της επιφάνειας και τη μέθοδο εφαρμογής.

750ml
(ΧΡΕΚ01)

12 - 5,70
 

3lt
(ΧΡΕΚ05)

- 100 21,00
 

10lt
(ΧΡΕΚ15)

- 48 62,00
 

6.5  Πλαστικά χρώματα για σοβά, μπετόν, ξηρά δόμηση

SUPER ECO 
εσωτερικής & εξωτερικής χρήσης
Πιστοποιημένο οικολογικό πλαστικό χρώμα, άοσμο,ανθεκτικό στο συχνό πλύσιμο και 
τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες. Διασφαλίζει μεγάλη καλυ
όμορφα δίνο
τά την εφαρμογή του. Εγκεκριμένο από το ΑΣΑΟΣ και τον Οργανισμό Απονομής Οικο
λογικών Σημάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη σύνθεσή του, η οποία δεν περιέ
χει επικίνδυνες ουσίες, αμμωνία, φορμαλδε δη και αρωματικούς υδρογονάνθρακες. 

DUROSTICK SUPER
Πλαστικό χρώμα πολυτελείας
Πλαστικό χρώμα, χαμηλής οσμής, υψηλής λευκότητας, καλυπτικότητας και πρόσφυσης. Δεν κι
τρινίζει με την πάροδο του χρόνου, απλώνεται εύκολα χωρίς ματίσεις και στεγνώνει γρήγορα. 
Είναι ιδανικό για την προστασία και τη διακόσμηση νέων ή ήδη βαμμένων επιφανειών από σοβά, 
μπετόν, γυψοσανίδα, σπατου
ρικούς χώ
χρηστους χώρους, όπως νοσοκομεία, ξενοδοχεία, σχολεία, εστιατόρια, παιδικά δωμάτια κ.ά.
Λευκό, μπορεί να χρωματιστεί με το Δοσομετρικό Σύστημα Δημιουργίας 
Αποχρώσεων DUROCOLOR σε 120 αποχρώσεις.

DUROSTICK EXTRA
Πλαστικό χρώμα υψηλής αντοχής
Πλαστικό χρώμα, χαμηλής οσμής, μεγάλης καλυπτικότητας και λευκότητας, με ισχυρή 
πρόσφυση. Δεν σαπωνοποιείται με το πλύσιμο και δεν ξεθωριάζουν με την πάροδο του 
χρόνου οι αποχρώσεις του. Είναι ιδανικό για την προστασία και τη διακόσμηση νέων ή 
ήδη βαμμένων επιφανειών από σοβά, μπετόν, τούβλα, γυψοσανί
επιφάνειες κ.ά., σε χώρους που εκτίθενται σε ευρεία χρήση και μεγάλη καταπόνηση, 
όπως νοσοκομεία, ξενοδοχεία, γυμναστή
Λευκό, μπορεί να χρωματιστεί με το Δοσομετρικό Σύστημα Δημιουρ
Αποχρώσεων DUROCOLOR σε 120 αποχρώσεις.
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6.5  Πλαστικά χρώματα για σοβά, μπετόν, ξηρά δόμηση

ROMIX PROFESSIONAL
Πλαστικό χρώμα
Πλαστικό χρώμα, χαμηλής οσμής, εργολαβικό, οικονομικό, κατάλληλο για  εσωτερική 
χρήση. Eφαρμόζεται σε νέες ή επαναβαφόμενες επιφάνειες από σοβά,  γυψοσανίδα, 
MD , σπατουλαριστές επιφάνειες, σε εσω τερικούς χώρους που χρειάζονται  συ χνό 
βάψιμο και φρεσκάρισμα, όπως μεγάλα δημόσια έργα, ξενοδοχεία, νοσοκομεία, 
 γυμναστήρια, σχολεία κ.ά. Είναι κατάλληλο για τη βαφή επιφανειών όπως τοίχοι, 
ταβά νια, κλιμακοστάσια, αποθήκες κ.ά. 
Λευκό, μπορεί να χρωματιστεί με το Δοσομετρικό Σύστημα Δημιουργίας 
Αποχρώσεων DUROCOLOR σε 120 αποχρώσεις.
Απόδοση: περίπου 9-12m²/l  ανά στρώση, ανάλογα με την υφή, την απορροφητικότητα 
της επιφάνειας και τη μέθοδο εφαρμογής.

750ml
(ΧΡΡΑ01)

12 - 4,20
 

3lt
(ΧΡΡΑ05)

- 120 14,40
 

9lt
(ΧΡΡΑ15)

- 48 40,00
 

ROMIX ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΧΡΩΜΑ
Γενικής χρήσης
Πλαστικό χρώμα, χαμηλής οσμής, πολύ οικονομικό, κατάλληλο για εσωτερική χρήση.
Eφαρμόζεται σε νέες ή επαναβαφόμενες εσωτερικές επιφάνειες από σοβά, γυψο-
σανίδα, MD  σε τοίχους, ταβάνια, αποθήκες, κλιμακοστάσια και άλλους χώρους που 
χρειάζονται συχνά βάψιμο. 
Αποτελεί την οικονομικότερη επιλογή για φρεσκάρισμα εσωτερικών χώρων.
Λευκό, μπορεί να χρωματιστεί με το Δοσομετρικό Σύστημα Δημιουργίας 
Αποχρώσεων DUROCOLOR σε 120 αποχρώσεις.
Απόδοση: περίπου 9-11m²/l  ανά στρώση, ανάλογα με την υφή, την απορροφητικότητα 
της επιφάνειας και τη μέθοδο εφαρμογής.

750ml
(ΧΡΡΒ01)

12 - 3,50
 

3lt
(ΧΡΡΒ05)

- 120 11,82
 

9lt
(ΧΡΡΒ15)

- 48 32,70
 

DUROSTICK RELIEF
Ανάγλυφο επίχρισμα
Yψηλής αντοχής, λευκό, προστατευτικό, διακοσμητικό ανάγλυφο επίχρισμα.
Είναι κατάλλη λο για όλες τις νέες και παλαιές επιφάνειες από σοβά, μπετόν, ξύλο, 
νοβοπάν και όποια άλλη επιφάνεια, με τά από κατάλληλη προετοιμασία. Χάρη στις 
στεγανοποιητικές του ιδιότητες είναι ιδανικό για παραθαλάσσιες κα τασκευές. Με 
τη χρήση ειδικών αφρω δών και λαστιχένιων ρολών, δημιουρ γείται ποικιλία διακο-
σμητικών σχεδίων, ενώ ταυτόχρονα καλύπτονται μικροα τέλειες στις εσωτερικές και 
εξωτερι κές επιφάνειες όπου εφαρμόζεται. 
Λευκό, μπορεί να χρωματιστεί με το Δοσομετρικό Σύστημα Δημιουργίας 
Αποχρώσεων DUROCOLOR σε 120 αποχρώσεις.
Απόδοση: περίπου 1-1,5m²/kg ανά στρώση, στις κατάλληλα προετοιμασμένες επι-
φάνειες.

5kg
(ΧΡΡE05)

- 120 15,50
 

15kg
(ΧΡΡE15)

- 48 43,05
 

DUROSTICK ΥΔΡΟΧΡΩΜΑ
Για ταβάνια
Υδρόχρωμα εξαιρετικής ποιότητας, λευκότητας, καλυπτικότητας και απόδοσης. Εφαρ-
μόζεται εύκολα, χω ρίς ρολιές ή ματίσεις, στεγνώνει και επαναβάφεται γρήγορα. Αφήνει 
ανοι χτούς τους πόρους των οροφών και ‘επιτρέπει’ τη διαπνοή τους, με απο τέλεσμα 
τον περιορισμό της έντονης συμπύκνωσης υδρατμών και της συσ σώρευσή τους στο τα-
βάνι. Είναι ιδιαίτερα κατάλληλο σε μη μονωμένα ταβάνια σε κουζίνες, λουτρά, υπνοδω-
μάτια κ.ά. Οικονομική επιλογή και για εφαρμογή σε αποθήκες ή κλιμακοστάσια. 
Λευκό, μπορεί να χρωματιστεί με το Δοσομετρικό Σύστημα Δημιουργίας 
Αποχρώσεων DUROCOLOR σε 120 αποχρώσεις.
Απόδοση: περίπου 9-12m²/l  ανά στρώση, ανάλογα με την υφή, την απορροφητικότητα 
της επιφάνειας και τη μέθοδο εφαρμογής.

3lt
(ΧΡΤΑ05)

- 120 7,95
 

9lt
(ΧΡΤΑ15)

- 48 21,06
 

KAT ΓΟΡΙΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ: Δ

ΠΡΟΪΟΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
(Κωδικός)

ΤΕΜ./
ΚΙΒ.

ΤΕΜ./
Ε. ΠΑΛ.

€/ΣΥΣΚ.

DUROSTICK RELIEF
Ανάγλυφο επίχρισμα
Yψηλής αντοχής, λευκό, προστατευτικό, διακοσμητικό ανάγλυφο επίχρισμα.
Είναι κατάλλη
νοβοπάν και όποια άλλη επιφάνεια, με
στεγανοποιητικές του ιδιότητες είναι ιδανικό για παραθαλάσσιες κα
τη χρήση ειδικών αφρω
σμητικών σχεδίων, ενώ ταυτόχρονα καλύπτονται μικροα

DUROSTICK ΥΔΡΟΧΡΩΜΑ
Για ταβάνια
Υδρόχρωμα εξαιρετικής ποιότητας, λευκότητας, καλυπτικότητας και απόδοσης. Εφαρ
μόζεται εύκολα, χω
ανοιχτούς τους πόρους των οροφών και ‘επιτρέπει’ τη διαπνοή τους, με απο
τον περιορισμό της έντονης συμπύκνωσης υδρατμών και της συσ
βάνι. Είναι ιδιαίτερα κατάλληλο σε μη μονωμένα ταβάνια σε κουζίνες, λουτρά, υπνοδω
μάτια κ.ά. Οικονομική επιλογή και για εφαρμογή σε αποθήκες ή κλιμακοστάσια. 
Λευκό, μπορεί να χρωματιστεί με το Δοσομετρικό Σύστημα Δημιουργίας 
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SUPER ECO
Oικολογικό πλαστικό χρώμα
εσωτερικής & εξωτερικής χρήσης - ΒΑΣΗ
Πιστοποιημένο οικολογικό πλαστικό χρώμα, άοσμο,ανθεκτικό στο συχνό πλύσιμο 
και τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες. Διασφαλίζει μεγάλη καλυ πτικότητα, απλώνει 
ομοιόμορφα δίνο ντας βελούδινη επιφάνεια. Έχει ισχυ ρή πρόσφυση και δεν πιτσι-
λάει κατά την εφαρμογή του. Εγκεκριμένο από το ΑΣΑΟΣ και τον Οργανισμό Απο-
νομής Οικολογικών Σημάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη σύνθεσή του, η οποία 
δεν περιέχει επικίνδυνες ουσίες, αμμωνία, φορμαλδε δη και αρωματικούς υδρο-
γονάνθρακες. Είναι κατάλληλο για τη βαφή παιδικών δωματίων, παιδικών σταθμών, 
σχολείων, νοσοκομείων και γενικά για χώρους όπου απαιτείται αυστηρή υγιεινή.
Oι βάσεις του χρωματίζονται σε πλούσια γκάμα αποχρώσεων μέσω του Συστήματος 
Δημιουργίας Αποχρώσεων COLOR COLLECTION της DUROSTICK.
Απόδοση: περίπου 9,5-10,5m²/l  ανά στρώση, ανάλογα με την υφή, την απορροφητι-
κότητα της επιφάνειας και τη μέθοδο εφαρμογής.

750ml
(ΒΠΧΡΕΚ01) P 12 - 5,70

 
750ml

(ΒNΧΡΕΚ01) D 12 - 5,40

750ml
(ΒTΧΡΕΚ01) TR 12 - 5,20

3lt
(ΒΠΧΡΕΚ05) P - 100 21,00

3lt
(ΒΝΧΡΕΚ05) D - 100 18,24

3lt
(ΒΤΧΡΕΚ05) TR - 100 17,60

10lt 
(ΒΠΧΡΕΚ15) P - 48 62,00

10lt 
(ΒΝΧΡΕΚ15) D - 48 52,50

10lt 
(ΒΤΧΡΕΚ15) TR 48 49,40

Βάσεις πλαστικών - ακρυλικών χρωμάτων, COLOR COLLECTION

DUROSTICK SUPER
Πλαστικό χρώμα πολυτελείας - ΒΑΣΗ
Πλαστικό χρώμα, χαμηλής οσμής, υψηλής λευκότητας, καλυπτικότητας και 
 πρόσφυσης. Δεν κιτρινίζει με την πάροδο του χρόνου, απλώνεται εύκολα χωρίς 
 ματίσεις και στεγνώνει γρήγορα. Είναι ιδανικό για την προστασία και τη διακόσμηση 
νέων ή ήδη βαμμένων επιφανειών από σοβά, μπετόν, γυψοσανίδα, σπατου λαριστές 
επιφάνειες, νοβοπάν κ.ά., σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώ ρους. 
Δεν ξεθωριάζει και δεν σαπωνοποιείται από το καθημερινό πλύσιμο σε κοινό-
χρηστους χώρους, όπως νοσοκομεία, ξενοδοχεία, σχολεία, εστιατόρια, παιδικά 
 δωμάτια κ.ά.
Oι βάσεις του χρωματίζονται σε πλούσια γκάμα αποχρώσεων μέσω του Συστήματος 
Δημιουργίας Αποχρώσεων COLOR COLLECTION της DUROSTICK.
Απόδοση: περίπου 11-13m²/l  ανά στρώση, ανάλογα με την υφή, την απορροφητικότητα 
της επιφάνειας και τη μέθοδο εφαρμογής.

750ml
(ΒΠΧΡΣΠ01) P 12 - 5,70

750ml
(ΒΝΧΡΣΠ01) D 12 - 5,40

750ml
(ΒTΧΡΣΠ01) TR 12 - 5,20

3lt
(ΒΠΧΡΣΠ05) P - 120 21,00

3lt
(ΒΝΧΡΣΠ05) D - 120 18,24

3lt
(ΒTΧΡΣΠ05) TR - 120 17,60

10lt
(ΒΠΧΡΣΠ15) P - 48 62,00

10lt 
(ΒΝΧΡΣΠ15) D - 48 52,50

10lt
(ΒΤΧΡΣΠ15) TR - 48 49,40

DUROSTICK EXTRA
Πλαστικό χρώμα υψηλής αντοχής - ΒΑΣΗ
Πλαστικό χρώμα, χαμηλής οσμής, μεγάλης καλυπτικότητας και λευκότητας, με 
ισχυρή πρόσφυση. Δεν σαπωνοποιείται με το πλύσιμο και δεν ξεθωριάζουν με 
την πάροδο του χρόνου οι αποχρώσεις του. Είναι ιδανικό για την προστασία και 
τη διακόσμηση νέων ή ήδη βαμμένων επιφανειών από σοβά, μπετόν, τούβλα, 
γυψοσανί δα, σπατουλαριστές επιφάνειες κ.ά., σε χώρους που εκτίθενται σε ευ-
ρεία χρήση και μεγάλη καταπόνηση, όπως νοσοκομεία, ξενοδοχεία, γυμναστή ρια, 
σχολεία, παιδικά δωμάτια κ.ά. 
Oι βάσεις του χρωματίζονται σε πλούσια γκάμα αποχρώσεων μέσω του Συστήματος 
Δημιουργίας Αποχρώσεων COLOR COLLECTION της DUROSTICK.
Απόδοση: περίπου 11-13m²/l  ανά στρώση, ανάλογα με την υφή, την απορροφητικότητα 
της επιφάνειας και τη μέθοδο εφαρμογής.

750ml
(ΒΠΧΡΠΛ01) P 12 - 5,25

750ml
(ΒΝΧΡΠΛ01) D 12 - 4,85

750ml
(ΒΤΧΡΠΛ01) TR 12 - 4,50

3lt
(ΒΠΧΡΠΛ05) P - 120 20,10

3lt
(ΒΝΧΡΠΛ05) D - 120 18,00

3lt
(ΒΤΧΡΠΛ05) TR - 120 16,65

10lt
(ΒΠΧΡΠΛ15) P - 48 58,80

10lt
(ΒΝΧΡΠΛ15) D - 48 53,10

10lt
(ΒΤΧΡΠΛ15) TR - 48 47,80

KAT ΓΟΡΙΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ: Δ

ΠΡΟΪΟΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
(Κωδικός)

ΤΕΜ./
ΚΙΒ.

ΤΕΜ./
Ε. ΠΑΛ.

€/ΣΥΣΚ.
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Βάσεις πλαστικών - ακρυλικών χρωμάτων, COLOR COLLECTION

KAT ΓΟΡΙΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ: Δ

WALL PRO NANO PAINT
Αυτοκαθαριζόμενο σιλικονούχο χρώμα για σοβά & μπετόν - ΒΑΣΗ
Ακρυλικό σιλικονούχο χρώμα, κορυφαίας ποιότητας, για εξωτερική χρήση, ανθεκτικό 
στις ακραίες καιρικές συνθήκες. Δεν σαπωνοποιείται. Δεν απορροφά ατμοσφαιρικούς 
ρύπους προερχόμενους από οξείδια όπως του αζώτου, του θείου και του άνθρακα, τη 
λασποβροχή, την αιθάλη από τις καμινάδες, καθώς αναπτύσσει άμεσα μία φωτοκα-
ταλυτική δράση αποδόμησης του ρύπου, με αποτέλεσμα τη μακροχρόνια προστασία 
των εξωτερικών επιφανειών σε βιομηχανικό ή μολυσμένο αστικό περιβάλλον από τις 
διάφορες ρυπογόνες ουσίες. Υδρατμοπερατό αλλά όχι υδατοπερατό, ‘εμποδίζει’ την 
είσοδο υγρασίας από το εξωτερικό περιβάλλον προς το εσωτερικό, δημιουργώντας 
έτσι ένα ισχυρό φράγμα προστασίας της τοιχοποιίας. Αποτελεί ιδανική επιλογή για 
ανακαίνιση και αναπαλαίωση όψεων κτιρίων διατηρητέων, νεοκλασικών, αρχοντικών, 
χωρίς να αλλοιώνει τον χαρακτήρα και την αρχιτεκτονική τους. 
Oι βάσεις του χρωματίζονται σε πλούσια γκάμα αποχρώσεων μέσω του Συστήματος 
Δημιουργίας Αποχρώσεων COLOR COLLECTION της DUROSTICK.
Απόδοση: περίπου 10,5-12m²/l  ανά στρώση, ανάλογα με την υφή, την απορροφητικότητα 
της επιφάνειας και τη μέθοδο εφαρμογής.

3lt
(ΒΠΝΤΝΠΓ03) P 120 31,05

3lt
(ΒΝΝΤΝΠΓ03) D 120 27,75

10lt
(ΒΠΝΤΝΠΓ10) P 48 92,50

10lt
(ΒΝΝΤΝΠΓ10) D 48 83,00

ΠΡΟΪΟΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
(Κωδικός)

ΤΕΜ./
ΚΙΒ.

ΤΕΜ./
Ε. ΠΑΛ.

€/ΣΥΣΚ.

ΠΡΟΪΟΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
(Κωδικός)

ΤΕΜ./
Ε. ΠΑΛ.

€/ΣΥΣΚ.

D-80 HYDROSTOP elastic
Στεγανωτικό ελαστομερές χρώμα - ΒΑΣΗ
Κορυφαίας ποιότητας ελαστομερές στεγανωτικό και χρώμα μαζί, κατάλληλο για 
 χρήση σε εξωτερικές κάθετες επιφάνειες - τοίχους.
Εφαρμόζεται σε νέες ή ήδη βαμμένες επιφάνειες, καλύπτει τριχοειδή και μικρορωγμές 
και ‘εμποδίζει’ την επανεμφάνισή τους. Θωρακίζει τις επιφάνειες παραμένοντας ελα-
στικό (από -20°C έως +80°C) και εξαιρετικά ανθεκτικό στις απότομες θερμοκρασιακές 
μεταβολές, την έντονη ηλιοφάνεια, τη διαρκή υγρασία (δεν σαπωνοποιείται), το χιόνι 
και τον παγετό, σε αστικό, ορεινό ή παραθαλάσσιο περιβάλλον.
Με υψηλή καλυπτικότητα και λευκότητα, αλλά και σε εκατοντάδες αποχρώ σεις, χαρίζει 
διαχρονικά άψογα φινι ρισμένες τελικές επιφάνειες, χωρίς να χρειάζεται επαναβαφή με 
άλλο ακρυλικό χρώμα. Oι βάσεις του χρωματίζονται σε πλούσια γκάμα αποχρώσεων μέ-
σω του Συστήματος Δημιουργίας Αποχρώσεων COLOR COLLECTION της DUROSTICK.
Απόδοση: περίπου 10-13m²/l  ανά στρώση, ανάλογα με την υφή, την απορροφητικότητα 
της επιφάνειας και τη μέθοδο εφαρμογής.

3lt
(ΒΠΝΤ8005) P 120 28,80

3lt
(ΒΝΝΤ8005) D 120 25,20

3lt
(ΒΤΧΡ8005) TR 120 22,95

10lt
(ΒΠΝΤ8015) P 48 85,00

10lt
(ΒΝΝΤ8015) D 48 74,50

10lt
(ΒΤΧΡ8015) TR 48 66,70

DUROSTICK DUROPAINT-PU
Υβριδικό, Ακρυλικό - Πολυουρεθανικό χρώμα - ΒΑΣΗ
Υψηλής ποιότητας ακρυλικό - πολυουρεθανικό χρώμα νέας τεχνολογίας. Διακρίνεται 
για την ισχυρή του πρόσφυση σε νέο ή παλαιό υπόστρωμα, τη μεγάλη καλυπτικότητα 
και υδρατμοπερατότητά του. Σχηματίζει μία αδιαπέραστη από το νερό μεμβράνη που 
διατηρεί την ελαστικότητά της από -20°C έως και +80°C. Δεν σαπωνοποιείται και 
λειτουργεί ως αποτελεσματικό φράγμα ενανθράκωσης. Έχει εξαιρετική αντοχή στις 
δυσμενείς καιρικές συνθήκες και την U  ακτινοβολία. Είναι ιδανικό για κάθε είδους 
εξωτερική ή εσωτερική επιφάνεια από μπετόν, σοβά, τσιμεντοσανίδα, γυψοσανίδα, σε 
επιφάνειες που υπόκεινται σε συχνό καθαρισμό, καθώς έχει υψηλή αντοχή στο πλύ-
σιμο (δεκαπλάσια από τα συνήθη ακρυλικά χρώματα), χωρίς να γαλακτωματοποιείται. 
Διασφαλίζει μοναδική αντοχή σε κτίσματα σε παραθαλάσσιες και ορεινές περιοχές.
Απόδοση: περίπου 10-12m²/l  ανά στρώση, ανάλογα με την υφή, την απορροφητικότητα 
της επιφάνειας και τη μέθοδο εφαρμογής.

To ευκό χρωματίζεται σε όλες  
τις AL αποχρώσεις

750ml
(ΒΝΝΤΠΠ01) D 12 - 8,60

3lt
(ΒΝΝΤΠΠ03) D - 120 28,35

10lt
(ΒΝΝΤΠΠ10) D - 48 92,90
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6. ΥΠΟΣΤΡΩ ΑΤΑ  ΡΩ ΑΤΑ

Βάσεις πλαστικών - ακρυλικών χρωμάτων, COLOR COLLECTION

KAT ΓΟΡΙΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ: Δ

ΠΡΟΪΟΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
(Κωδικός)

ΤΕΜ./
ΚΙΒ.

ΤΕΜ./
Ε. ΠΑΛ.

€/ΣΥΣΚ.

DUROSTICK 10 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ
100  Ακρυλικό χρώμα - ΒΑΣΗ
Ακρυλικό χρώμα κορυφαίας ποιότητας, για ‘υψηλών απαιτήσεων’ εφαρμογές, εσω-
τερικής και εξωτερικής χρήσης. Είναι ανθεκτικό στις δυσμενείς καιρικές συνθήκες 
και τους ατμοσφαιρικούς ρύπους. Δουλεύεται εύκολα, έχει μεγάλη καλυπτικότητα, 
ισχυρή πρόσφυση και δεν σαπωνοποιείται. 
Είναι ιδανικό για κάθε νέα ή ήδη βαμμένη εξωτερική επιφάνεια από σοβά, μπε τόν, 
τσιμεντοσανίδα κ.ά., ακόμη και σε κτίσματα δίπλα στη θάλασσα. 
Επίσης, κατάλληλο για εσωτερικές επιφάνειες από μπετόν, σοβά, γυ ψοσανίδα και 
γενικά χώρους όπου απαιτείται συχνός καθαρισμός των επιφανειών, όπως παιδικά 
δωμάτια, χώροι εκτεθειμένοι στη νικοτίνη, δη μόσια και ιδιωτικά γραφεία, καθώς και 
νοσοκομεία, χώροι εστίασης κ.ά. 
Διακρί νεται για την εξαιρετική του λευκό τητα, αλλά και τη σταθερότητα των 
 αποχρώσεών του. 
Δίνει την αίσθηση φρεσκοβαμμένου, πολλά χρόνια με τά την εφαρμογή του.
Oι βάσεις του χρωματίζονται σε πλούσια γκάμα αποχρώσεων μέσω του Συστήματος 
Δημιουργίας Αποχρώσεων COLOR COLLECTION της DUROSTICK. 
Απόδοση: περίπου 10-12m²/l  ανά στρώση, ανάλογα με την υφή, την απορροφητικότητα 
της επιφάνειας και τη μέθοδο εφαρμογής.

750ml
(ΒΠΧΡΑΧ01) P 12 - 6,90

750ml
(ΒΝΧΡΑΧ01) D 12 - 6,15

750ml
(BTXPAX01) TR 12 - 5,85

3lt
(ΒΠΧΡΑΧ05) P - 120 27,00

3lt
(ΒΝΧΡΑΧ05) D - 120 23,85

3lt
(BTXPAX05) TR - 120 22,35

10lt
(ΒΠΧΡΑΧ15) P - 48 77,00

10lt
(ΒΝΧΡΑΧ15) D - 48 74,40

10lt
(BTXPAX15) TR - 48 70,20

THERMOELASTIC COLOUR
Θερμοκεραμικό ενεργειακό χρώμα - ΒΑΣΗ
Ελαστομερές, κορυφαίας ποιότητας, ακρυλικό ‘ υχρό’ χρώμα χαμηλής θερμικής 
αγωγιμότητας και υψηλής ανακλαστικότητας. Πιστοποιημένο από το Πανεπιστήμιο 
Αθηνών (Τμήμα Φυσικής, Τομέας Φυσικής Εφαρμογών), ως ενεργειακό θερμοκε-
ραμικό χρώμα για εξωτερικές τοιχοποιίες. Προσφέρει υψηλή υδρατμοπερατότητα. 
Θερμοπροστατεύει, στεγανοποιεί και διακοσμεί κάθετες εξωτερικές νέες ή ήδη 
βαμμένες οικοδομικές επιφάνειες από σοβά, μπετόν, τσιμεντοσανίδες, προκατα-
σκευασμένα δομικά στοιχεία κ.ά. Γεφυρώνει άριστα τριχοειδείς ρωγμές. 
Δεν σαπωνοποιείται. Διατηρεί την ελαστικότητά του από -20°C έως +80°C. 
Παρουσιάζει εκπληκτική αντοχή στις απότομες μεταβολές της θερμοκρασίας. 
Λειτουργεί ως αντλία αφύγρανσης, συμβάλλοντας σημαντικά στη μείωση της υγρα-
σίας της τοιχοποιίας. Διακρίνεται για την υψηλή καλυπτικότητά του. 
Η τελική, λευκή ή έγχρωμη, όψη του διατηρείται αναλλοίωτη σε βάθος χρόνου.
Σε συνδυασμό με το στεγανωτικό ταρατσών DS-220 μειώνει την κατανάλωση ενέρ-
γειας για θέρμανση ή δροσισμό έως και 30% και τη θερμοκρασία τους θερινούς μή-
νες έως και 20%.

 βάση PAL χρωματίζεται σε πλούσια γκάμα αποχρώσεων μέσω του Συστήματος  
Δημιουργίας Αποχρώσεων COLOR COLLECTION της DUROSTICK.
Απόδοση: περίπου 10-12m²/l  ανά στρώση, ανάλογα με την υφή, την απορροφητικότητα 
της επιφάνειας και τη μέθοδο εφαρμογής.

3lt
(ΒΠΧΡΘΕ03) P 120 30,45

10lt
(ΒΠΧΡΘΕ10) P 48 93,50

ΠΡΟΪΟΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
(Κωδικός)

ΤΕΜ./
Ε. ΠΑΛ.

€/ΣΥΣΚ.
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KAT ΓΟΡΙΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ: Δ

Βάσεις πλαστικών - ακρυλικών χρωμάτων, COLOR COLLECTION

ΠΡΟΪΟΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
(Κωδικός)

ΤΕΜ./
ΚΙΒ.

ΤΕΜ./
Ε. ΠΑΛ.

€/ΣΥΣΚ.

ΠΡΟΪΟΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
(Κωδικός)

ΤΕΜ./
Ε. ΠΑΛ.

€/ΣΥΣΚ.

ROMIX ΑΚΡΥΛΙΚΟ 100
Για μπετόν & σοβά - ΒΑΣΗ
Επαγγελματικό, οικονομικό, ακρυλικό χρώμα, εσωτερικής και εξωτερικής χρήσης, 
μεγάλης καλυπτικότητας και πρόσφυσης. Είναι κατάλληλο για νέες ή επαναβαφό-
μενες επιφάνειες από σοβά και μπετόν ή για πρώτες επιστρώσεις κάλυψης όταν 
θέλουμε αλλαγή απόχρωσης. Επίσης, προσφέρεται για φρεσκάρισμα σε χώρους 
που χρειάζονται συχνή συντήρηση, όπως σχολεία, δημό σια κτίρια, ξενοδοχεία, αλ-
λά και για μεγάλα δημόσια ή ιδιωτικά έργα. Ιδανική λύση για επιφάνειες που λερώ-
νονται συχνά από συνθήματα, gra i i κλπ. 
Oι βάσεις του χρωματίζονται σε πλούσια γκάμα αποχρώσεων μέσω του Συστήματος 
Δημιουργίας Αποχρώσεων COLOR COLLECTION της DUROSTICK. 
Απόδοση: περίπου 9-12m²/l  ανά στρώση, ανάλογα με την υφή, την απορροφητικότητα 
της επιφάνειας και τη μέθοδο εφαρμογής.

750ml
(BΠXΡΡΟ01) P 12 - 4,50

750ml
(BNXΡΡΟ01) D 12 - 4,30

3lt
(BΠXΡΡΟ05) P - 100 16,20

3lt
(BNXΡΡΟ05) D - 100 15,75

9lt
(BΠXΡΡΟ15) P - 48 43,70

9lt
(BNXΡΡΟ15) D - 48 41,30

ROMIX PROFESSIONAL
Πλαστικό χρώμα - ΒΑΣΗ
Πλαστικό χρώμα, χαμηλής οσμής, εργολαβικό, οικονομικό, κατάλληλο για εσωτερική 
χρήση. Eφαρμόζεται σε νέες ή επαναβαφόμενες επιφάνειες από σοβά, γυψοσανίδα, 
MD , σπατουλαριστές επιφάνειες, σε εσω τερικούς χώρους που χρειάζονται  συ χνό 
βάψιμο και φρεσκάρισμα, όπως μεγάλα δημόσια έργα, ξενοδοχεία, νοσοκομεία, 
γυμναστήρια, σχολεία κ.ά. Είναι κατάλληλο για τη βαφή επιφανειών όπως τοίχοι, 
ταβά νια, κλιμακοστάσια, αποθήκες κ.ά. 

 βάση PAL χρωματίζεται σε πλούσια γκάμα αποχρώσεων μέσω του Συστήματος  
 Δημιουργίας Αποχρώσεων COLOR COLLECTION της DUROSTICK.
Απόδοση: περίπου 9-12m²/l  ανά στρώση, ανάλογα με την υφή, την απορροφητικότητα 
της επιφάνειας και τη μέθοδο εφαρμογής.

3lt
(ΒΠΧΡΡΑ05) P 120 14,40

9lt
(ΒΠΧΡΡΑ15) P 48 40,00

DUROSTICK ΑΚΡΥΛΙΚΟ 100
Χρώμα υψηλών απαιτήσεων - ΒΑΣΗ
Ακρυλικό χρώμα υδατικής διασποράς, κατάλληλο για εσωτερική, αλλά κυρίως για 
εξωτερική χρήση. 
Διακρίνεται για την εξαιρετική του αντοχή στους ατμοσφαιρικούς ρύπους και τις  
δυσμενείς καιρικές συνθήκες. Δεν σαπωνοποιείται. Ελαττώνει την πιθανότητα 
 διάβρωσης της τοιχοποιίας και ενανθράκωσης του σκυροδέματος από διαλυμένα 
CO

2
 & SO

2
. Διασφαλίζει υψηλή πρόσφυση, καλυπτικότητα και από δοση. Δουλεύεται 

εύκολα, στεγνώ νει γρήγορα και διατηρεί τη λευκότη τά του και τις αποχρώσεις του 
αναλ λοίωτες. ‘Επιτρέπει’ τη διαπνοή στις επιφάνειες όπου εφαρμόζεται, δίνοντας 
τη δυνατότητα στους υδρατμούς να διαφεύγουν.
Είναι ιδανικό για την προστασία και τη διακόσμηση νέων ή ήδη βαμμένων 
 επιφανειών από σοβά, μπετόν, τσιμεντοσανίδα, κατάλληλα προετοιμασμένα προκα-
τασκευασμένα δομικά στοιχεία κ.ά. Εσωτερικά, εφαρμόζεται σε χώρους όπου απαι-
τείται συχνός καθαρισμός, όπως παιδικά δωμάτια, χώροι εκτεθειμένοι στη  νικοτίνη, 
δημόσια και ιδιωτικά γραφεία, νοσοκομεία, χώροι εστίασης κ.ά.
Oι βάσεις του χρωματίζονται σε πλούσια γκάμα αποχρώσεων μέσω του Συστήματος 
Δημιουργίας Αποχρώσεων COLOR COLLECTION της DUROSTICK. 
Απόδοση: περίπου 10-12m²/l  ανά στρώση, ανάλογα με την υφή, την απορροφητικότητα 
της επιφάνειας και τη μέθοδο εφαρμογής.

750ml 
(ΒΠΧΡΑΛ01) P 12 - 6,60

 

750ml 
(ΒΝΧΡΑΛ01) D 12 - 6,10

 

3lt 
(ΒΠΧΡΑΛ05) P - 120 24,30

3lt 
(ΒΝΧΡΑΛ05) D - 120 21,60

10lt 
(ΒΠΧΡΑΛ15) P - 48 73,50

10lt 
(ΒΝΧΡΑΛ15) D - 48 66,20
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6. ΥΠΟΣΤΡΩ ΑΤΑ  ΡΩ ΑΤΑ

ΠΡΟΪΟΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

DUROSTICK DUROCOLOR
Χρωμοσυνθέσεις σε σύριγγες 20ml
Έτοιμες χρωστικές άριστης ποιότητας σε εύχρηστη συσκευασία δοσομετρικής σύριγγας 20ml. 
Δημιουργήστε την απόχρωση που σας ταιριάζει, μέσα από το χρωματολόγιο DUROCOLOR 120 αποχρώσεων ή ακολουθήστε 
την έμπνευσή σας και φτιάξτε τη δική σας μοναδική απόχρωση. Με το σύστημα χρωματισμού DUROCOLOR μπορείτε να 
επαναπροσδιορίσετε την επιλογή σας και να εξελίξετε την απόχρωση, διορθώνοντάς την σταδιακά. Χρωματίστε ακρυλικά 
και πλαστικά, ελαστομερή χρώματα και στεγανωτικά, ριπολίνες νερού, εποξειδικά χρώματα, τους διακοσμητικούς στόκους 
τεχνοτροπίας MATIZ S cc  D c ra i , STUCCO I ERE και την πατητή σε μορφή πάστας DS-258 DECO MICRO LEX. 
Συνδυάστε τη λευκή με εποξειδικές και ακρυλικές ρητίνες χωρίς διαλύτες για τη δημιουργία ξεχωριστών κατασκευών.

Χρωμοσυνθέσεις σε σύριγγες DUROCOLOR

ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΟ DUROCOLOR

Το s  χρωματολόγιο  
δεν αποδίδει πιστά τις αποχρώσεις. 
Aναζητήστε τη ρεαλιστική τους απεικόνιση  
στη βεντάλια DUROCOLOR 120 αποχρώσεων  
ή στη βεντάλια COLORS 855 αποχρώσεων.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΧΡΩΣΤΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΣΙΑ
ΤΕΜ./
ΚΙΒ.

€/ΣΥΣΚ.

Νο 1
ΚΑΦΕ ΑΝΟΙΧΤΟ

(ΣΥΚΟ01)

20ml
ΣΥΡΙΓΓΑ

10 2,50

Νο 2
ΚΕΡΑΜΙΔΙ
(ΣΥΚΟ02)

20ml
ΣΥΡΙΓΓΑ

10 2,97

Νο 3
ΚΙΤΡΙΝΟ
(ΣΥΚΟ03)

20ml
ΣΥΡΙΓΓΑ

10 5,00

Νο 4
ΚΑΦΕ

(ΣΥΚΟ04)

20ml
ΣΥΡΙΓΓΑ

10 4,50

Νο 5
ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ
(ΣΥΚΟ05)

20ml
ΣΥΡΙΓΓΑ

10 3,70

Νο 6
ΒΑΘΥ ΚΟΚΚΙΝΟ

(ΣΥΚΟ06)

20ml
ΣΥΡΙΓΓΑ

10 4,50

Νο 7
ΓΚΡΙ ΣΚΟΥΡΟ

(ΣΥΚΟ07)

20ml
ΣΥΡΙΓΓΑ

10 2,50

Νο 8
ΜΠΛΕ

(ΣΥΚΟ08)

20ml
ΣΥΡΙΓΓΑ

10 2,50

Νο 9
ΜΠΛΕ ΣΚΟΥΡΟ

(ΣΥΚΟ09)

20ml
ΣΥΡΙΓΓΑ

10 2,50

Νο 10
ΠΡΑΣΙΝΟ
(ΣΥΚΟ10)

20ml
ΣΥΡΙΓΓΑ

10 2,50

ΚΩΔΙΚΟΣ ΧΡΩΣΤΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΣΙΑ
ΤΕΜ./
ΚΙΒ.

€/ΣΥΣΚ.

Νο 11
ΜΩΒ

(ΣΥΚΟ11)

20ml
ΣΥΡΙΓΓΑ

10 2,50

Νο 12
ΚΥΠΑΡΙΣΣΙ
(ΣΥΚΟ12)

20ml
ΣΥΡΙΓΓΑ

10 2,70

Νο 13
ΜΑΥΡΟ

(ΣΥΚΟ13)

20ml
ΣΥΡΙΓΓΑ

10 2,70

Νο 14
ΚΟΚΚΙΝΟ
(ΣΥΚΟ14)

20ml
ΣΥΡΙΓΓΑ

10 3,00

Νο 15
ΚΙΤΡΙΝΟ ΑΝΟΙΧΤΟ

(ΣΥΚΟ15)

20ml
ΣΥΡΙΓΓΑ

10 4,50

Νο 16
ΩΧΡΑ

(ΣΥΚΟ16)

20ml
ΣΥΡΙΓΓΑ

10 2,50

Νο 17
ΠΡΑΣΙΝΟ ΑΝΟΙΧΤΟ

(ΣΥΚΟ17)

20ml
ΣΥΡΙΓΓΑ

10 2,70

Νο 18
ΜΠΛΕ ΦΩΤΕΙΝΟ

(ΣΥΚΟ18)

20ml
ΣΥΡΙΓΓΑ

10 2,50

Νο 19
ΛΑΧΑΝΙ

(ΣΥΚΟ19)

20ml
ΣΥΡΙΓΓΑ

10 2,50

Νο 20
ΚΙΤΡΙΝΟ ΛΑΜΠΕΡΟ

(ΣΥΚΟ20)

20ml
ΣΥΡΙΓΓΑ

10 2,50

Νο 21
ΛΕΥΚΟ

(ΣΥΚΟ21)

20ml
ΣΥΡΙΓΓΑ

10 4,50
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(ΣΥΚΟ21)

KAT ΓΟΡΙΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ: Α

(20 ΒΑΣΙΚΕΣ ΧΡΩΣΤΙΚΕΣ)
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ΧΡΩΣΤΙΚΕΣ ΝΕΡΟΥ

190 ΛΕΥΚΟ 1lt (XPN190) 22,00

230 ΜΑΥΡΟ 1lt (XPN230) 17,00

323 ΚΙΤΡΙΝΟ 1lt (XPN323) 29,00

(*)393 ΚΙΤΡΙΝΟ ΔΙΑΦΑΝΟ 2,7lt (XPN393) 99,63

390 ΩΧΡΑ 1lt (XPN390) 19,80

440 ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ ΣΚΟΥΡΟ 1lt (XPN440) 58,00

490 ΚΕΡΑΜΙΔΙ 1lt (XPN490) 22,00

575 ΚΟΚΚΙΝΟ ΛΑΜΠΕΡΟ 1lt (XPN575) 50,00

(*)593 ΚΟΚΚΙΝΟ ΔΙΑΦΑΝΟ 2,6lt (XPN593) 110,84

590 ΚΑΦΕ 1lt (XPN590) 22,00

608 ΜΠΛΕ 1lt (XPN608) 21,50

645 ΒΙΟΛΕΤΙ 1lt (XPN645) 42,50

790 ΠΡΑΣΙΝΟ ΑΝΟΙΧΤΟ 1lt (XPN790) 40,00

709 ΠΡΑΣΙΝΟ ΣΚΟΥΡΟ 1lt (XPN709) 30,00

391 ΑΝΟΡΓΑΝΟ ΚΙΤΡΙΝΟ 1lt (XPN391) 84,00

585 ΜΑΤΖΕΝΤΑ 1lt (XPN585) 57,00
(**) 690 COBALT BLUE  

(ΑΝΟΡΓΑΝΟ ΜΠΛΕ)
1lt (XPN690) 95,00

OXIDE YELLOW 1lt (Y1) 19,80

IR BLACK (SPECIAL) 1lt (S3) 24,00

BLACK 1lt (S1) 17,00

OXIDE WHITE 1lt (W1) 22,00

GREEN OXIDE 1lt (G5) 40,00

OXIDE RED 1lt (R1) 22,00

BLUE 1lt (B1) 21,50

YELLOW 1lt (Y2) 29,00

BIVA YELLOW 1lt (Y4) 84,00

SCARLET RED 1lt (R3) 61,60 

RED 1lt (R4) 55,00 

GREEN 1lt (G1) 30,00

VIOLET 1lt ( 2) 42,50

PINK 1lt (M1) 57,00

ORANGE 1lt (O5) 58,00

COBALT BLUE 1lt (B5) 95,00

ΒΕΝΤΑΛΙΑ COLORS 855 αποχρώσεων (6664) 6,00

ΒΕΝΤΑΛΙΑ COLORS X TERIOR 261 αποχρώσεων (6232) 6,00

Το Σύστημα Δημιουργίας Αποχρώσεων COLOR COLLECTION της DUROSTICK, σας προσφέρει χιλιάδες επιλογές αποχρώσεων, σύμφωνες με την 
επιλογή σας, με προϊόντα - βάσεις κορυφαίας ποιότητας που διασφαλίζουν χρωματική σταθερότητα με ιδιαίτερη αντοχή στον χρόνο.

ποιο χρώμα κι αν επιλέξετε, Οικολογικό, Πλαστικό, Ακρυλικό, Στεγανωτικό, Βερνίκι εμποτισμού νερού, Ριπολίνη νερού, η DUROSTICK σας εγγυάται 
την υψηλή ποιότητα και την άριστη απόδοσή του.

145

• Στις ανωτέρω τιμές χρωστικών και βεντάλιας συμπεριλαμβάνεται και η έκπτωση

• Ισχύει και η πιστωτική πολιτική

ΣΥΣΤΗ Α ΔΗ ΙΟΥΡΓΙΑΣ ΑΠΟ ΡΩΣΕΩΝ
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ΧΡΩΣΤΙΚΕΣ ΝΕΡΟΥ

(*) Οι χρωστικές 393 και 593 συμμετέχουν μόνο στον χρωματισμό του 
DURO L A UA σε 88 αποχρώσεις.

(**) Η χρωστική 690 συμμετέχει μόνο στον χρωματισμό του H DROSTO  
SILICO E LASTER και του H DROSTO  ACR LIC LASTER στους κωδικούς 
HS  και HA  του χρωματολογίου (44 αποχρώσεις).

»ΧΡΩΣΤΙΚEΣ Υπάρχοντος Προγράµµατος » ΝΕΕΣ XΡΩΣΤΙΚEΣ Ανανεωµένου Προγράµµατος
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6. ΥΠΟΣΤΡΩ ΑΤΑ  ΡΩ ΑΤΑ

KAT ΓΟΡΙΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ: E

6.6  Ξυλοπροστασία και βερνίκια πέτρας

ΠΡΟΪΟΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
(Κωδικός)

ΤΕΜ./
ΚΙΒ.

€/lt €/ΣΥΣΚ.

DUROXYL Wood Protection/Conditioner 
Διάφανο συντηρητικό εμποτισμού ξύλου διαλύτου
Ειδικό συντηρητικό εμποτισμού ξύλου, υδαταπωθητικό. Διεισδύει βαθιά στους 
 πό ρους του ξύλου και το προστατεύ ει από τους τερμίτες και άλλα ξυλο φάγα έντομα, 
μύκητες, μούχλα, μπλε κηλίδες (σάπισμα, κυάνωση κλπ.) και σήψη. 
Εφαρμόζεται σε πόρτες, παράθυρα, έπιπλα, φράκτες, πέργκολες, υπόστεγα, δοκάρια 
κεραμοσκεπών, κάγκελα μπαλκονιών και ταρατσών κλπ. 
Εφαρμόζεται ως αστάρι πρόληψης και θεραπείας κάθε ξυλοκατασκευής, προκει-
μένου να υποδεχθεί κάθε είδους βερνίκι, έγχρωμο ή άχρωμο. Στην περίπτωση 
που θα ακολουθήσει έγχρωμο βερνίκι, διασφαλίζει επιπλέον και ομοιογένεια της 
απορροφητικότητας του ξύλου και κατ’ επέκταση χρωματική ομοιομορφία σε αυτό.  
Ανθεκτικό στο πέρασμα του χρόνου, δεν ξεφλουδίζει, δεν φουσκώνει και δεν ‘σκάει’.
Χρώμα: διάφανο.
Απόδοση: περίπου 5-8m²/l  ανά στρώση, ανάλογα με το είδος, την απορροφητικότητα 
του ξύλου και τον βαθμό προστασίας που θέλουμε να προσδώσουμε.

750ml 
(ΞΥΓΠ01)

12 - 9,00

2,5lt
(ΞΥΓΠ25)

4 10,92 27,30 

15lt 
(ΞΥΓΠ15)

- 8,00 120,00

DUROXYL Α ua TOTAL WOOD PROTECTION  
Διάφανο συντηρητικό εμποτισμού ξύλου βάσεως νερού
Ειδικό συντηρητικό εμποτισμού ξύλου, άοσμο, υδατοδιαλυτό. Διεισδύει βαθιά στους 
πόρους του ξύλου και το προστατεύει από τερμίτες και άλλα ξυλοφάγα έντομα, 
μύκητες, μούχλα, μπλε κηλίδες (σάπισμα, κυάνωση κλπ.) και σήψη. 
Εφαρμόζεται σε πόρτες, παράθυρα, έπιπλα, φράκτες, πέργκολες, υπόστεγα, δοκάρια 
κεραμοσκεπών, κάγκελα μπαλκονιών και ταρατσών κλπ.
Εφαρμόζεται ως αστάρι πρόληψης και θεραπείας κάθε ξυλοκατασκευής, προκει-
μένου να υποδεχθεί κάθε είδους βερνίκι, έγχρωμο ή άχρωμο. Στην περίπτωση 
που θα ακολουθήσει έγχρωμο βερνίκι, διασφαλίζει επιπλέον και ομοιογένεια της 
απορροφητικότητας του ξύλου και κατ’ επέκταση χρωματική ομοιομορφία σε αυτό. 
Ανθεκτικό στο πέρασμα του χρόνου, δεν ξεφλουδίζει, δεν φουσκώνει και δεν ‘σκάει’.
Χρώμα: διάφανο.
Απόδοση: περίπου 5-8m²/l  ανά στρώση, ανάλογα με το είδος, την απορροφητικότητα 
του ξύλου και τον βαθμό προστασίας που θέλουμε να προσδώσουμε.

750ml 
(ΞΥΑΤΓΠ01)

12 - 11,00

2,5lt
(ΞΥΑΤΓΠ25) 

4 13,20 33,00

DUROXYL 
Wood Protection/Conditioner (120ml)
Παρασιτοκτόνο - εξολοθρεύει το σαράκι του ξύλου
Αποτελεσματικό παρασιτοκτόνο χαμηλής οσμής και άμεσης δράσης. 
Απαλλάσσει κάθε ξύλινη επιφάνεια από τα ξυλοφάγα έντομα και προσφέρει άμεσα, 
μακροχρόνια προστασία. 
Εξολοθρεύει το σαράκι του ξύλου και σταματά την καταστροφή των ξύλινων 
 επιφανειών. Μετά από 24 ώρες, σφραγίστε την οπή με ακρυλικό ξυλόστοκο νερού 
DUROWOOD. 
Χρώμα: διάφανο.
Κατανάλωση: Κάθε φιαλίδιο των 120ml μπορεί να θεραπεύσει 1-2m2 ξύλινης 
 επιφάνειας, ανάλογα με το είδος και την απορροφητικότητα του ξύλου.

120ml
φιαλίδιο

(ΞΥΓΠ12)
20 - 2,43
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ΝΕΑ ΣΥΝΘΕΣΗ
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6.6  Ξυλοπροστασία και βερνίκια πέτρας

KAT ΓΟΡΙΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ: E

ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΣΚΕΥΣΙΑ
ΤΕΜ./
ΚΙΒ.

€/ΣΥΣΚ.

ΚΕΛΕΜΠΕΚΙ (NTΞΥ01)

200gr 8 1,70

ΣΟΥΗΔΙΚΟ (ΝΤΞΥ15)

ΠΕΥΚΟ
ΑΝΟΙΧΤΟ

(ΝΤΞΥ02)

ΟΡΕΓΚΟΝ (ΝΤΞΥ03)

ΔΡΥΣ (ΝΤΞΥ04)

ΟΞΙΑ (ΝΤΞΥ05)

ΤΕΑΚ
 

(ΝΤΞΥ06)

ΚΕΡΑΣΙΑ (ΝΤΞΥ16)

ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΣΚΕΥΣΙΑ
ΤΕΜ./
ΚΙΒ.

€/ΣΥΣΚ.

ΚΑΡΥΔΙΑ 
ΑΝΟΙΧΤΗ

(NTΞΥ08)

200gr 8 1,70

ΚΑΡΥΔΙΑ 
ΣΚΟΥΡΑ

(ΝΤΞΥ09)

ΜΑΟΝΙ 
ΑΝΟΙΧΤΟ

(ΝΤΞΥ10)

ΜΑΟΝΙ 
ΣΚΟΥΡΟ

(ΝΤΞΥ11)

ΚΑΣΤΑΝΙΑ (ΝΤΞΥ07)

ΜΑΥΡΟ 
 

(ΝΤΞΥ13)

ΛΕΥΚΟ (ΝΤΞΥ14)

ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΟ DUROWOOD 15 ΑΠΟΧΡΩΣΕΩΝ ΞΥΛΟΥ

ΠΡΟΪΟΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

DUROSTICK DUROWOOD
Ακρυλικός ξυλόστοκος νερού
Επισκευαστικός ξυλόστοκος, άοσμος, υδατοδιαλυτός. Έχει υψηλή πρόσφυ ση, μηδενική συρρίκνωση και δεν λε κιάζει 
την ξύλινη επιφάνεια. 
Στεγνώνει γρήγορα, αντέχει στην υγρασία και δημιουργεί μία σκληρή, ανθεκτική και λεία επιφάνεια που μπορεί να τριφτεί 
με γυαλόχαρτο, να τρυπηθεί, να πλαναριστεί και να τορναριστεί. 
Eίναι κατάλληλος για στοκάρισμα και κάλυψη ατελειών σε καπλαμάδες, για σφράγιση κενών και ενώσεων σε μελαμίνες, 
ξύλινα πατώματα, λακαριστά, νοβοπάν, φορμάικα, MD  κ.ά. Ιδανικός για αποκατάσταση ζημιών από σαράκι και επιδιορ-
θώσεις σε έπιπλα, ξύλινες πόρτες και οροφές. Είναι κατάλληλος για εσωτερική και εξωτερική χρήση.
Διατίθεται σε 15 επιλεγμένες παραδοσιακές αποχρώσεις ξύλου, με δυνατότητα βαφής αμέσως μετά το στέγνωμά του, 
με κάθε τύπο βερνικοχρώματος. 
Mετά τη χρήση κλείνουμε ερμητικά τη συσκευασία. Εάν ο στόκος έχει ‘σφίξει’, για να επανέλθει στην αρχική του κατά-
σταση, αρκεί να προσθέσουμε λίγο νερό. 
Κατανάλωση: Ανάλογα με την εφαρμογή.

Αποκλίσεις που υπάρχουν μεταξύ χρωματολογίου και τελικού αποτελέσματος, οφείλονται στην αδυναμία πιστότητας στην εκτύπωση
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6. ΥΠΟΣΤΡΩ ΑΤΑ  ΡΩ ΑΤΑ

ΠΡΟΪΟΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

DUROXYL Έγχρωμο βερνίκι εμποτισμού ξύλου διαλύτου
Υδαταπωθητικό, έγχρωμο βερνίκι εμποτισμού, για ξύλινες επιφάνειες σε εξωτερικούς και  
εσωτερικούς χώρους. Εφαρμόζεται σε πόρτες, παράθυρα, έπιπλα, φράκτες, πέργκολες,  
υπόστεγα, δοκάρια κεραμοσκεπών, κάγκελα μπαλκονιών και ταρατσών κλπ. Με φίλτρα U  αντιστέκεται στην έντονη 
ηλιοφάνεια, αλλά και την υγρασία, τον παγετό και την αλμύρα. Διακοσμεί με 11 επιλεγμένες αποχρώσεις, καλύπτοντας 
κάθε αισθητικό ζητούμενο, καθώς μετατρέπει ανοιχτόχρωμα ξύλα με αποχρώσεις της επιλογής μας, χωρίς να αλλάζει 
τα φυσικά ‘νερά’ του ξύλου. Ανθεκτικό στο πέρασμα του χρόνου, δεν ξεφλουδίζει, δεν φουσκώνει και δεν ‘σκάει’.  
Για διαχρονική προστασία σε εξωτερικούς χώρους, συνιστάται η εφαρμογή του βερνικιού DUROLAC ή MARINER. 
Απόδοση: περίπου 8-10m²/l  ανά στρώση, ανάλογα με το είδος και την απορροφητικότητα του ξύλου.

6.6  Ξυλοπροστασία και βερνίκια πέτρας

ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΟ DUROXYL 11 ΑΠΟΧΡΩΣΕΩΝ

KAT ΓΟΡΙΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ: E

ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΣΚΕΥΣΙΑ
ΤΕΜ./
ΚΙΒ.

€/ΣΥΣΚ.

ΠΕΥΚΟ 11

ΞΥ1101 750ml 12 7,90

ΞΥ1125 2,5lt 4 24,50

ΔΡΥΣ 12

ΞΥ1201 750ml 12 7,90

ΞΥ1225 2,5lt 4 24,50

ΟΡΕΓΚΟΝ 13

ΞΥ1301 750ml 12 7,90

ΞΥ1325 2,5lt 4 24,50

ΜΑΟΝΙ 14

 ΞΥ1401 750ml 12 7,90

ΞΥ1425 2,5lt 4 24,50

ΤΕΑΚ 15

ΞΥ1501 750ml 12 7,90

ΞΥ1525 2,5lt 4 24,50

ΚΑΣΤΑΝΙΑ 16

ΞΥ1601 750ml 12 7,90

 ΞΥ1625 2,5lt 4 24,50

ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΣΚΕΥΣΙΑ
ΤΕΜ./
ΚΙΒ.

€/ΣΥΣΚ.

ΚΑΡΥΔΙΑ ΑΝΟΙΧΤΗ 17

ΞΥ1701 750ml 12 7,90

 ΞΥ1725 2,5lt 4 24,50

ΚΑΡΥΔΙΑ ΣΚΟΥΡΑ 18

ΞΥ1801 750ml 12 7,90

ΞΥ1825 2,5lt 4 24,50

ΑΓΡΙΟΚΕΡΑΣΟ 19

ΞΥ1901 750ml 12 7,90

ΞΥ1925 2,5lt 4 24,50

ΚΥΠΑΡΙΣΣΙ 20

ΞΥ2001 750ml 12 7,90

ΞΥ2025 2,5lt 4 24,50

ΜΠΛΕ 21

ΞΥ2101 750ml 12 7,90

ΞΥ2125 2,5lt 4 24,50

Αποκλίσεις που υπάρχουν μεταξύ χρωματολογίου και τελικού αποτελέσματος, 
οφείλονται στην αδυναμία πιστότητας στην εκτύπωση.
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ΠΡΟΪΟΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

DUROXYL AQUA Έγχρωμο βερνίκι εμποτισμού ξύλου βάσεως νερού
οσμο, υδατοδιαλυτό βερνίκι εμποτισμού, για ξύλινες επιφάνειες σε εσωτερικούς και  

εξωτερικούς χώρους. Εφαρμόζεται σε πόρτες, παράθυρα, έπιπλα, φράκτες, πέργκολες, υπόστεγα,  
δοκάρια κεραμοσκεπών, κάγκελα κλπ. Ελαστικό, με φίλτρα U  νέας γενιάς στη σύνθεσή του, προστατεύει τις  επιφάνειες 
από την έντονη ηλιακή ακτινοβολία, χωρίς να ξεφλουδίζει, να φουσκώνει ή να ‘σκάει’. Διατίθεται σε διάφανο και σε 11 επι-
λεγμένες αποχρώσεις. Το διάφανο χρωματίζεται σε 88 ακόμη αποχρώσεις, μέσω του Συστήματος Δημιουργίας Αποχρώ-
σεων COLOR COLLECTION της DUROSTICK. Για διαχρονική προστασία σε εξωτερικούς χώρους, συνιστάται η εφαρμογή 
του βερνικιού DUROLAC A UA ή MARINER A UA. 
Απόδοση: περίπου 14-18m2/l  ανα στρώση, ανάλογα με το είδος και την απορροφητικότητα του ξύλου.

6.6  Ξυλοπροστασία και βερνίκια πέτρας

ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΟ DUROXYL AQUA 11 ΑΠΟΧΡΩΣΕΩΝ

KAT ΓΟΡΙΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ: E
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ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΣΚΕΥΣΙΑ

ΤΕΜ./
ΚΙΒ.

€/ΣΥΣΚ.

ΑΧΡΩΜΟ 10

ΞΥΑ1001 750ml 12 8,20

ΞΥΑ1025 2,5lt 4 27,50

ΠΕΥΚΟ 11

ΞΥΑ1101 750ml 12 8,90

ΞΥΑ1125 2,5lt 4 28,50

ΔΡΥΣ 12

ΞΥΑ1201 750ml 12 8,90

ΞΥΑ1225) 2,5lt 4 28,50

ΟΡΕΓΚΟΝ 13

ΞΥΑ1301 750ml 12 8,90

ΞΥΑ1325 2,5lt 4 28,50

ΜΑΟΝΙ 14

ΞΥΑ1401 750ml 12 8,90

ΞΥΑ1425 2,5lt 4 28,50

ΤΕΑΚ 15

ΞΥΑ1501 750ml 12 8,90

ΞΥΑ1525 2,5lt 4 28,50

ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΣΚΕΥΣΙΑ
ΤΕΜ./
ΚΙΒ.

€/ΣΥΣΚ.

ΚΑΣΤΑΝΙΑ 16

ΞΥA1601 750ml 12 8,90

 ΞΥA1625 2,5lt 4 28,50

ΚΑΡΥΔΙΑ ΑΝΟΙΧΤΗ 17

ΞΥA1701 750ml 12 8,90

 ΞΥA1725 2,5lt 4 28,50

ΚΑΡΥΔΙΑ ΣΚΟΥΡΑ 18

ΞΥA1801 750ml 12 8,90

ΞΥA1825 2,5lt 4 28,50

ΑΓΡΙΟΚΕΡΑΣΟ 19

ΞΥA1901 750ml 12 8,90

ΞΥA1925 2,5lt 4 28,50

ΚΥΠΑΡΙΣΣΙ 20

ΞΥA2001 750ml 12 8,90

ΞΥA2025 2,5lt 4 28,50

ΜΠΛΕ 21

ΞΥA2101 750ml 12 8,90

ΞΥA2125 2,5lt 4 28,50

DUROXYL AQUA 
οσμο, υδατοδιαλυτό βερνίκι εμποτισμού, για ξύλινες επιφάνειες 

εξωτερικούς χώρους. Εφαρμόζεται σε πόρτες, παράθυρα, έπιπλα, φρ
δοκάρια κεραμοσκεπών, κάγκελα κλπ. Ελαστικό, με φίλτρα U  νέας 
από την έντονη ηλιακή ακτινοβολία, χωρίς να ξεφλουδίζει, να φου
λεγμένες αποχρώσεις. Το διάφανο χρωματίζεται σε 88 ακόμη αποχρώ
σεων COLOR COLLECTION της DUROSTICK. Για διαχρονική προστασία σ
του βερνικιού DUROLAC A UA ή MARINER A UA. 
Απόδοση: 
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6. ΥΠΟΣΤΡΩ ΑΤΑ  ΡΩ ΑΤΑ

6.6  Ξυλοπροστασία και βερνίκια πέτρας

ΠΡΟΪΟΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

(Κωδικός)
ΤΕΜ./
ΚΙΒ.

€/lt €/ΣΥΣΚ.

DUROLAC
Διακοσμητικό και προστατευτικό βερνίκι 
ξύλου διαλύτου
Διάφανο βερνίκι αλκυδικής ρητίνης, πολυουρεθανικά τροποποιημένης βάσης, για ξύ-
λινες επιφάνειες σε εξωτερικούς και εσωτερικούς χώρους. Εφαρμόζεται εύκολα και 
έχει εξαιρετικό άπλωμα. Είναι ελαστικό, δεν σπάει, δεν ξεφλουδίζει και διασφαλίζει 
την προστασία και την ομορφιά των ξύλινων επιφανειών όπου εφαρμόζεται. 
Κατάλληλο για εφαρμογή σε μαλακά και σκληρά ξύλα, είναι εξαιρετικά ανθεκτικό στην 
υπεριώδη ηλιακή ακτινοβολία, την υγρασία και τον παγετό. 
Ο συνδυασμός του με το διάφανο συντηρητικό εμποτισμού DUROXYL W  
Pr c i n/C n i i n r ή και με τα έγχρωμα βερνίκια DUROXYL, αποτελεί κορυφαίο 
σύστημα ξυλοπροστασίας με διαχρονική αντοχή.  
Διατίθεται σε γυαλιστερό και σατινέ φινίρισμα. 
Χρώμα: διάφανο.
Απόδοση: περίπου 10-12m2/l  ανά στρώση, στις κατάλληλα προετοιμασμένες επιφάνειες.

ΣΑΤΙΝΕ 750ml 
(ΛΑΣΑ01)

12 - 9,66

ΣΑΤΙΝΕ 2,5lt
(ΛΑΣΑ25)

4 11,60 29,00 

ΓΥΑΛΙΣΤΕΡΟ 
750ml 

(ΛΑΓΥ01)
12 - 9,66

ΓΥΑΛΙΣΤΕΡΟ 
2,5lt

(ΛΑΓΥ25)
4 11,60 29,00 

MARINER
Γυαλιστερό βερνίκι θαλάσσης διαλύτου
Διάφανο βερνίκι, ειδικά σχεδιασμένο για την προστασία ξύλινων επιφανειών που εκτί-
θενται άμεσα στο νερό και την αλμύρα της θάλασσας. Δημιουργεί ταυτόχρονα μία γυα-
λιστερή, διαυγή, ελαστική και εξαιρετικά ανθεκτική υδαταπωθητική επιφάνεια. Η υψη-
λή του περιεκτικότητα σε ρητίνες τροποποιημένης πολυ ουρεθάνης και ισχυρά φίλτρα 
U , διασφαλίζουν μακροχρόνια αντοχή των ξύλινων επιφανειών όπου εφαρμόζεται. 
Είναι ιδανικό για ξύλινα μέρη σκαφών αναψυχής αλλά και για πόρτες, παράθυρα, 
 πέργκολες, κουπαστές και κάθε ξύλινη επιφάνεια που είναι εκτεθειμένη σε ήλιο, χιόνι 
και γενικά σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες. 
Ο συνδυασμός του με το διάφανο συντηρητικό εμποτισμού DUROXYL W  
Pr c i n/C n i i n r ή και με τα έγχρωμα βερνίκια DUROXYL, αποτελεί κορυφαίο 
σύστημα ξυλοπροστασίας με διαχρονική αντοχή. Διατίθεται σε γυαλιστερό φινίρισμα. 
Χρώμα: διάφανο.
Απόδοση: περίπου 10-12m2/l  ανά στρώση, στις κατάλληλα προετοιμασμένες επι-
φάνειες.

750ml
(ΜΑΓΥ01)

12 - 10,50
 

2,5lt
(ΜΑΓΥ25)

4 13,20 33,00
 

DUROLAC AQUA
Διακοσμητικό και προστατευτικό βερνίκι ξύλου
βάσεως νερού
Διάφανο, άοσμο βερνίκι ακρυλικής βάσης, για εσωτερική και εξωτερική χρήση.
Είναι ιδιαίτερα ανθεκτικό στην υγρασία, ενώ τα νέας γενιάς U  φίλτρα που περιέχει 
προστατεύουν αποτελεσματικά το ξύλο από την υπεριώδη ακτινοβολία. Είναι ελαστι-
κό, δεν σπάει, δεν ξεφλουδίζει, έχει μεγάλη αντοχή στη χάραξη και επιτρέπει στο ξύ-
λο να ‘αναπνέει’. Τονίζει και προστατεύει τη φυσική ομορφιά όλων των τύπων ξύλου, 
αναδεικνύοντας τα ‘νερά’ τους. Eφαρμόζεται σε κάθε ξυλοκατασκευή, π.χ. σε πόρτες, 
παράθυρα, φράκτες, πέργκολες, κάγκελα σε μπαλκόνια και ταράτσες, υπόστεγα, έπι-
πλα κλπ. Ιδανικό για χρήση σε κλειστούς χώρους που δεν αερίζονται επαρκώς, κα-
θώς είναι απολύτως άοσμο. Ο συνδυασμός του με το διάφανο συντηρητικό εμποτισμού 
DUROXYL Α a TOTAL WOOD PROTECTION ή και με τα έγχρωμα βερνίκια DUROXYL 
Α UA, αποτελεί κορυφαίο σύστημα ξυλοπροστασίας με διαχρονική αντοχή. 
Διατίθεται σε γυαλιστερό και σατινέ φινίρισμα. 
Χρώμα: διάφανο.
Απόδοση: περίπου 7-12m²/l  ανά στρώση, στις κατάλληλα προετοιμασμένες επιφάνειες.

ΣΑΤΙΝΕ 750ml
(ΛΑΚΣΑ01)

12 - 9,80

ΣΑΤΙΝΕ 2,5lt
(ΛΑΚΣΑ25)

4 12,00 30,00

ΓΥΑΛΙΣΤΕΡΟ 
750ml

(ΛΑΚΓΥ01)
12 - 9,80

ΓΥΑΛΙΣΤΕΡΟ 
2,5lt

(ΛΑΚΓΥ25)
4 12,00 30,00

KAT ΓΟΡΙΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ: E
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6.6  Ξυλοπροστασία και βερνίκια πέτρας

ΠΡΟΪΟΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

(Κωδικός)
ΤΕΜ./
ΚΙΒ.

€/lt €/ΣΥΣΚ.

KAT ΓΟΡΙΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ: E

NANO PROOF WOOD DS-350
Υδαταπωθητικό - αδιαβροχοποιητικό ξύλινων επιφανειών
Υδαταπωθητικό, αδιαβροχοποιητικό προϊόν χωρίς διαλύτες, κατάλληλο για την 
προστασία ξύλινων επιφανειών σε εξωτερικούς και εσωτερικούς χώρους. Η να-
νομοριακή του δομή, επιτρέπει τη βαθιά διείσδυση στα ξύλα, ανεξάρτητα από το 
είδος ή τη σκληρότητά τους. Δημιουργεί μία ισχυρή, αόρατη ασπίδα προστασίας που 
διασφαλίζει μεγάλη διάρκεια ζωής, χωρίς προβλήματα από την U  ακτινοβολία και τη 
διαρκή υγρασία. Η εφαρμογή του επιβραδύνει σημαντικά τη γήρανση των επιφανειών. 
Δεν ξεφλουδίζει και δεν γυαλίζει. Αφήνει ανεπηρέαστη την όψη του ξύλου και του 
επιτρέπει να ‘αναπνέει’. Προστατεύει αποτελεσματικά από την απορρόφηση ρύπων 
γι’ αυτό και δεν λεκιάζει ή κιτρινίζει. Εφαρμόζεται σε νέες άβαφες ή καλά γυαλο-
χαρταρισμένες ξύλινες επιφάνειες (έπιπλα κήπου, ξύλινα υπόστεγα και φράχτες, 
καταστρώματα σκαφών αναψυχής), αλλά και κάθε ξύλινο αντικείμενο που πρέπει να 
προστατευθεί από τ  νερό. 

οσμο, υδατοδιαλυτό, διασφαλίζει διαχρονικά προστασία και ομορφιά σε ξύλινες 
επιφάνειες και αντικείμενα. 
Χρώμα: λευκό (γίνεται διάφανο όταν στεγνώσει).
Κατανάλωση: 1l /6-8m2, ανάλογα με την απορροφητικότητα της ξύλινης επιφάνειας.

750ml
(ΝΤΝΓ01)

12 - 13,45

2,5lt
(ΝΤΝΓ25)

4 14,50 36,25

MARINER AQUA
Γυαλιστερό υδατοδιαλυτό βερνίκι ξύλου βάσεως νερού
Διάφανο βερνίκι ξύλου, άοσμο, υδατοδιαλυτό με μεγάλη αντοχή στην ηλιακή ακτινο-
βολία χάρη στα ισχυρά φίλτρα U  που περιέχει. Παρουσιάζει εξαιρετική αντοχή στην 
αλμύρα της θάλασσας και τον παγετό. 
Είναι υδαταπωθητικό και ελαστικό, δεν σπάει, δεν ξεφλουδίζει και επιτρέπει στο ξύλο 
να ‘αναπνέει’. Κατάλληλο για εξωτερική και εσωτερική χρήση, εφαρμόζεται σε κάθε 
ξυλοκατασκευή, όπου απαιτείται μόνιμη προστασία από την υγρασία, π.χ. σε πόρτες, 
παράθυρα, φράκτες, πέργκολες, κάγκελα σε μπαλκόνια και ταράτσες, υπόστεγα, έπι-
πλα κλπ. Ιδανικό για ξύλινα μέρη σκαφών αναψυχής. 
Ο συνδυασμός του με το διάφανο συντηρητικό εμποτισμού DUROXYL Α a TOTAL 
WOOD PROTECTION ή και με τα έγχρωμα βερνίκια DUROXYL Α UA, αποτελεί κορυ-
φαίο σύστημα ξυλοπροστασίας με διαχρονική αντοχή. 
Διατίθεται σε γυαλιστερό φινίρισμα. 
Χρώμα: διάφανο.
Απόδοση: περίπου 7-12m²/l  ανά στρώση, στις κατάλληλα προετοιμασμένες επι-
φάνειες.

750ml
 (ΜΑΚ01)

12 - 9,50

2,5lt
(ΜΑΚ25)

4 12,40 31,00

αλμύρα της θάλασσας και τον παγετό. 
Είναι υδαταπωθητικό και ελαστικό, δεν σπάει, δεν ξεφλουδίζει και επιτρέπει στο ξύλο 
να ‘αναπνέει’. Κατάλληλο για εξωτερική και εσωτερική χρήση, εφαρμόζεται σε κάθε 
ξυλοκατασκευή, όπου απαιτείται μόνιμη προστασία από την υγρασία, π.χ. σε πόρτες, 
παράθυρα, φράκτες, πέργκολες, κάγκελα σε μπαλκόνια και ταράτσες, υπόστεγα, έπι
πλα κλπ. Ιδανικό για ξύλινα μέρη σκαφών αναψυχής. 
Ο συνδυασμός του με το διάφανο συντηρητικό εμποτισμού DUROXYL Α a TOTAL 
WOOD PROTECTION 
φαίο σύστημα ξυλοπροστασίας με διαχρονική αντοχή.
Διατίθεται σε γυαλιστερό φινίρισμα. 
Χρώμα:

DUROSTICK WOOD CLEANER
Καθαριστικό ξυλοκατασκευών και επίπλων κήπου
Δραστικό υγρό καθαρισμού με εξαιρετική διεισδυτική ικανότητα στους πόρους 
 σκληρών ή μαλακών ξύλων. 
Αφαιρεί δύσκολους συσσωρευμέ νους λεκέδες, όπως  λάδια, άλατα κ.ά. Έτοιμο προς 
χρήση και εύκολο στην εφαρμογή, επαναφέρει στα ξύλα το φυσικό τους χρώμα,  χωρίς 
να τα καταστρέφει. Ιδιαίτερα αποτελεσματικό καθαριστικό για ξυλεία και έπιπλα 
 κήπου και βεράντας (τραπέζια, καρέκλες, πάγκους), αλλά και πέργκολες, δάπεδα 
κήπου και πισίνας, καταστρώματα σκαφών αναψυχής και άλλες ξύλινες επιφάνειες 
(παλαιές πόρτες και παράθυρα) που πρέπει να καθαριστούν πριν την προστασία τους 
με TEAK OIL ή βερνίκια ξυλοπροστασίας της DUROSTICK. 
Κατανάλωση: 1l /6-10m2, ανάλογα με την επιφάνεια και την απορροφητικότητα του 
ξύλου.

500ml
(ΓΟΚΛ02)

12 - 5,75

1,2lt
(ΓΟΚΛ12)

12 - 8,00

ΝΕΑ ΣΥΝΘΕΣΗ
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6.6  Ξυλοπροστασία και βερνίκια πέτρας

ΠΡΟΪΟΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
(Κωδικός)

ΤΕΜ./
ΚΙΒ.

€/lt €/ΣΥΣΚ.

ANTISLIP ADDITIVE POWDER
Αντιολισθητικά σφαιρίδια για βερνίκια προστασίας δαπέδων
Υψηλών επιδόσεων αντιολισθητικό υλικό. Προστίθεται σε κάθε τύπο βερνικιού 
 δαπέδου, ενός ή δύο συστατικών, νερού ή διαλύτου. Απαραίτητο ως πρόσθετο 
 βερνικιών όταν αυτά εφαρμόζονται σε βατές, βρεχόμενες επιφάνειες, σε εσωτερι-
κούς και εξωτερικούς χώρους. Με την προσθήκη του, διασφαλίζεται σταθερότητα στο 
περπάτημα και μειώνεται στο ελάχιστο η πιθανότητα ατυχημάτων. 
Χρησιμοποιείται σε δάπεδα, σκαλοπάτια, διαδρόμους, ράμπες, περιμετρικά 
 πισίνας (επιχείλια), σε επενδύσεις με πλακίδια, πατητές τσιμεντοκονίες, πλάκες 
 Καρύστου, Πηλιορείτικες και όπου αλλού κρίνεται απαραίτητη η εφαρμογή βερνικιού 
 προστασίας. Προτείνεται και για χρήση σε χώρους στάθμευσης (γκαράζ), πλυντήρια 
αυτο κινήτων κλπ.   
Χρώμα: ημιδιάφανο.
Κατανάλωση: 2% έως 4% κατά βάρος, ανάλογα με την αδρότητα που θέλουμε να 
προσδώσουμε στο βερνίκι.

150gr 
(ΑΝΣΛΑΠ150)

12 - 7,90

Αντιολισθητικά σφαιρίδια για βερνίκια προστασίας δαπέδων
Υψηλών επιδόσεων αντιολισθητικό υλικό. Προστίθεται σε κάθε τύπο βερνικιού 
δαπέδου, ενός ή δύο συστατικών, νερού ή διαλύτου. Απαραίτητο ως πρόσθετο 
βερνικιών όταν αυτά εφαρμόζονται σε βατές, βρεχόμενες επιφάνειες, σε εσωτερι
κούς και εξωτερικούς χώρους. Με την προσθήκη του, διασφαλίζεται σταθερότητα στο 
περπάτημα και μειώνεται στο ελάχιστο η πιθανότητα ατυχημάτων. 
Χρησιμοποιείται σε δάπεδα, σκαλοπάτια, διαδρόμους, ράμπες, περιμετρικά 
πισίνας (επιχείλια), σε επενδύσεις με πλακίδια, πατητές τσιμεντοκονίες, πλάκες 
Καρύστου, Πηλιορείτικες και όπου αλλού κρίνεται απαραίτητη η εφαρμογή βερνικιού 
προστασίας. Προτείνεται και για χρήση σε χώρους στάθμευσης (γκαράζ), πλυντήρια 
αυτο

TEAK OIL  
Φυσικό λάδι συντήρησης  
& προστασίας ξύλου με κερί
Φυσικό λάδι που περιέχει κερί, φυτικές και συνθετικές ρητίνες και U  φίλτρα. 
Η περιοδική του χρήση συντηρεί, φρεσκάρει και προσφέρει μοναδική ζωντάνια, ανα-
δεικνύοντας τη φυσική όψη του ξύλου, προστατεύοντάς το παράλληλα από τον ήλιο, 
την υγρασία και την αλμύρα. Προστατεύει ξύλινα έπιπλα κήπου και βεράντας, ξύλινα 
κατα στρώματα σκαφών, καθώς και βρεχόμενα σημεία από τη θάλασσα. 
Αν τα ξύλα είναι λερωμένα από δύσκολους συσσωρευμένους λεκέδες, όπως  λάδια, 
άλατα κ.ά., συνιστάται να προηγηθεί κα θαρισμός τους με WOOD CLEANER της 
DUROSTICK.  
Χρώμα: ημιδιάφανο.
Απόδοση: περίπου 10-13m2/l  ανά στρώση, ανάλογα με την απορροφητικότητα του 
ξύλου.

750ml
(ΝΤΤΕ75)

12 - 8,40

2,5lt
(ΝΤΤΕ25)

4 9,00 22,50

DUROSTICK D-12
Βερνίκι πέτρας διαλύτου
Ακρυλικό, διάφανο, σατινέ ή γυαλιστερό (στις 3 επιστρώσεις) βερνίκι εμποτισμού 
φυσικών και τεχνητών πετρών, διακοσμητικών τούβλων κ.ά. Με ισχυρά φίλτρα U  
στη σύνθεσή του, είναι εξαιρετικά ανθεκτικό στην έντονη ηλιακή ακτινοβολία και τις 
αντίξοες καιρικές συνθήκες. Δεν κιτρινίζει, ούτε ξεφλουδίζει με το πέρασμα του 
χρόνου, με αποτέλεσμα να αναδεικνύει τη φυσική ομορφιά των πετρών, να τονίζει 
τα ‘νερά’ τους και να δίνει την αίσθηση του ‘μόνιμα βρεγμένου’ στις επιφάνειες.
Χρώμα: διάφανο.
Κατανάλωση: 1l /5-8m², ανάλογα με την απορροφητικότητα της επιφάνειας.

1lt
(ΝΤ1201)

12 9,00 9,00

4lt
(ΝΤ1204)

6 8,25 33,00

15lt
(ΝΤ1215) 

(ΕΙΔΙΚΗ 
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ)

- 7,90 118,50

KAT ΓΟΡΙΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ: Ε

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα προϊόντα που επισημαίνονται ως (ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ), διατίθενται εντός τριών (3) ημερών από τη λήψη της παραγγελίας.
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6.6  Ξυλοπροστασία και βερνίκια πέτρας

6.7  Bερνικοχρώματα - υποστρώματα - διαλυτικά & διαβρωτικά

ΠΡΟΪΟΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
(Κωδικός)

ΤΕΜ./
ΚΙΒ.

€/ kg €/ΣΥΣΚ.

ΠΡΟΪΟΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

(Κωδικός)
ΤΕΜ./
ΚΙΒ.

€/lt €/ΣΥΣΚ.

KAT ΓΟΡΙΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ: A

KAT ΓΟΡΙΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ: E

DUROSTICK D-72
οσμο βερνίκι πέτρας νερού

Ακρυλικό, διάφανο, σατινέ ή γυαλιστερό (στις 2-3 επιστρώσεις) βερνίκι εμποτισμού, 
υδατικής βάσης. Παραμένει διάφανο, χωρίς να κιτρινίζει ή να ξεφλουδίζει. Αναδεικνύει 
τα φυσικά ‘νερά’ της πέτρας και δίνει στην επιφάνεια την αίσθηση του ‘βρεγμένου’. 
Προστατεύει τους αρμούς των πλακόστρωτων δαπέδων από τη ρηγμάτωση, την 
αποσάθρωση και τους ρύπους.  οσμο, υδατοδιαλυτό, κατάλληλο για επενδύσεις 
σε δάπεδα ή τοίχους σε εσωτερικούς χώρους, με φυσικές πέτρες ή πλάκες Πηλίου 
ή Καρύστου, καθώς και τεχνητές πέτρες, διακοσμητικά τούβλα, πορόλιθους κ.ά.   
Χρώμα: υπόλευκο (γίνεται διάφανο όταν στεγνώσει).
Κατανάλωση: 1l /8-10m², ανάλογα με την απορροφητικότητα της επιφάνειας.

750ml
(ΝΤ7201))

12 - 9,45

2,5lt
(ΝΤ7225)

- 10,50 26,25

KAT ΓΟΡΙΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ: E

VISTA
Βερνίκι ματ διαλύτου  
για πατητή τσιμεντοκονία & φυσικές πέτρες
Ακρυλικό διάφανο βερνίκι εμποτισμού, ματ απόδοσης, εξαιρετικά ανθεκτικό στην 
U  ακτινοβολία, με μεγάλη διάρκεια ζωής. Κατάλληλο για χρήση σε εξωτερικές και 
εσωτε ρικές επιφάνειες, δεν ξεφλουδίζει, δεν κιτρινίζει με το πέρασμα του χρόνου 
και δεν γυαλί ζει. Αναδεικνύει τις επιφάνειες όπου εφαρμόζεται, τονίζοντας τη φυ-
σική τους απόχρωση. Κατάλληλο για προστασία πατητών τσιμεντοκονιών, του δια-
κοσμητικού τσιμεντοκονιάματος DS-259 DECO MICRO RESIN, της πατητής σε μορ-
φή πάστας DS-258 DECO MICRO LEX, καθώς και κάθε φυσικής πέτρας δαπέδου ή 
όψεως κτιρίου.
Χρώμα: διάφανο.
Κατανάλωση: 1l /5-8m², ανάλογα με την απορροφητικότητα της επιφάνειας.

750ml
(ΝΤΒΙΣ01)

12 - 9,90

2,5lt
(ΝΤΒΙΣ25)

4 12,30 30,75

15lt
(ΝΤΒΙΣ15)

(ΕΙΔΙΚΗ  
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ)

- 11,71 175,65

DUROSTICK ΜΙΝΙΟ ΦΥΣΙΚΟ*
Αντιδιαβρωτικό υπόστρωμα
Το παραδοσιακό, αυθεντικό, φυσικό μίνιο, με υψηλή αντιοξειδωτική ικανότητα (*).  
Έχει υψηλή καλυπτικότητα, ελαστικότητα, πρόσφυση και ιδιαίτερη αντοχή στην 
 υγρασία. Στεγνώνει γρήγορα και παρέχει πλήρη προστασία στα μέταλλα από την 
 οξείδωση. Είναι απαραίτητο για την προστασία σιδερένιων κατασκευών που είναι 
εκτεθειμένες σε αντίξοες καιρικές συνθήκες, όπως εξωτερικά κάγκελα, μεταλλικές 
πόρτες, κάσες κουφωμάτων και λαμαρίνες πλοίων. 
Ως υπόστρωμα, προστατεύει αποτελεσματικά από τη σήψη τόσο τον σκελετό, όσο και 
τα βρεχόμενα ξύλινα μέρη των σκαφών, καθώς και τις ξύλινες βάρκες.
Χρώμα: πορτοκαλί.
Απόδοση: περίπου 5-8m²/kg ανά στρώση, στις κατάλληλα προετοιμασμένες επιφάνειες.

(*) Σε οξειδωμένες επιφάνειες πρέπει να αφαιρεθεί η σκουριά με RUST REMO ER 
της DUROSTICK ή με συρματόβουρτσα, πριν την εφαρμογή του προϊόντος.

1kg
(KYMΦ01)

16 7,70 7,70

5kg
(KYMΦ05)

6 7,14 35,70
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*Διατίθεται μόνο για επαγγελματική χρήση.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα προϊόντα που επισημαίνονται ως (ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ), διατίθενται εντός τριών (3) ημερών από τη λήψη της παραγγελίας.
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6.7  Bερνικοχρώματα - υποστρώματα - διαλυτικά & διαβρωτικά

ΠΡΟΪΟΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

(Κωδικός)
ΤΕΜ./
ΚΙΒ.

€/ kg,lt €/ΣΥΣΚ.

KAT ΓΟΡΙΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ: E

DUROSTICK ΑΣΤΑΡΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ  
& ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ
Aκρυλικό, αντιδιαβρωτικό αστάρι γκρι χρώματος, με ισχυρή πρόσφυση, ελα στικότητα 
και καλυπτικότητα. Δουλεύεται εύκολα, απλώνει ομοιόμορφα, στεγνώνει γρήγορα και 
παρέχει άριστη αντισκωριακή προ στασία.
Προστατεύει και συντηρεί κουφώματα αλουμινίου, γαλβανισμένους σωλήνες, αερα-
γωγούς εξαρτημάτων αυτοκινήτων, γεωργικών μηχανημάτων, σκαφών, πυλώνες, με-
ταλλικά κτίρια και γέφυρες, καθώς και γαλβανισμένες δεξαμενές νερού. 
Προετοιμάζει άριστα τις επιφάνειες για να δεχθούν βαφή με βερνικοχρώματα. 
Χρώμα: γκρι.
Απόδοση: περίπου 8-10m²/l  ανά στρώση, στις κατάλληλα πρετοιμασμένες επι-
φάνειες. 

750ml
(ΣΣΑΓ01)

12 - 11,34

2,5lt
(ΣΣΑΓ25)

- 14,30 35,75

DUROSTICK ΑΣΤΑΡΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 
& ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ
Aκρυλικό, αντιδιαβρωτικό αστάρι γκρι χρώματος, με ισχυρή πρόσφυση, ελα
και καλυπτικότητα. Δουλεύεται εύκολα, απλώνει ομοιόμορφα, στεγνώνει γρήγορα και 
παρέχει άριστη αντισκωριακή προ
Προστατεύει και συντηρεί κουφώματα αλουμινίου, γαλβανισμένους σωλήνες, αερα
γωγούς εξαρτημάτων αυτοκινήτων, γεωργικών μηχανημάτων, σκαφών, πυλώνες, με
ταλλικά κτίρια και γέφυρες, καθώς και γαλβανισμένες δεξαμενές νερού. 
Προετοιμάζει άριστα τις επιφάνειες για να δεχθούν βαφή με βερνικοχρώματα. 
Χρώμα:
Απόδοση: 

DUROSTICK ΑΣΤΑΡΙ ΜΕΤΑΛΛΩΝ
Ισχυρό, λευκό ή γκρι, αντιδιαβρωτικό αστάρι. Δουλεύεται μα λακά, έχει ισχυρή πρόσφυ-
ση, μεγάλη καλυπτικότητα, απλώνει τέλεια, στε γνώνει γρήγορα και τρίβεται εύκολα. 
Ως αντισκωριακό υπόστρωμα, προστατεύει τις κα τάλληλα προετοιμασμένες μεταλλι-
κές επιφάνει ες, όπως κάγκελα, πόρτες και άλλες μεταλλικές κατασκευές (*). 
Σε τοίχους και ταβάνια που έχουν εμποτιστεί από νικοτίνη και καπνιά ή εμφανίζουν 
μαυρίλες από υγρασία, καθώς και  σε ταβάνια με κόλλα ή ασβέστη, μία επίστρωση 
ΑΣΤΑΡΙ ΜΕΤΑΛΛΩΝ της DUROSTICK απομονώνει τις προσβληθείσες επιφάνειες και 
δημιουργεί το κατάλληλο υπόστρωμα για τελική βαφή. 
Απόδοση: περίπου 8-14m²/kg ανά στρώση, στις κατάλληλα προετοιμασμένες επι-
φάνειες.

(*) Σε οξειδωμένες επιφάνειες πρέπει να αφαιρεθεί η σκουριά με RUST REMO ER 
της DUROSTICK ή με συρματόβουρτσα, πριν την εφαρμογή του προϊόντος.

ΛΕΥΚΟ 1kg
(ΣΣΑΜ01)

16 6,00 6,00

ΛΕΥΚΟ 5kg
(ΣΣΑΜ05)

6 5,70 28,50

ΓΚΡΙ 1kg
(ΣΣΑΜΓ01)

16 6,00 6,00

ΓΚΡΙ 5kg
(ΣΣΑΜΓ05)

6 5,70 28,50

DUROSTICK ΒΕΛΑΤΟΥΡΑ
Υπόστρωμα βερνικοχρωμάτων διαλύτου
Yπόστρωμα βερνικοχρωμάτων, αλκυδικής βάσης, πυκνόρρευστο, κατάλληλο για την 
προετοιμασία ξύλινων επιφανει ών και τοίχων. 
Προσφύεται δυναμι κά, έχει υψηλή καλυπτικότητα (γέμι σμα), δουλεύεται, απλώνει 
και τρίβε ται με ευκολία. Δημιουργεί ιδανική, λεία επιφάνεια και προσδίδει ιδιαίτε ρη 
 αντοχή στην τελική βαφή.
Εφαρμόζεται σε νέες ή παλαιές στοκαρισμένες ξύλινες επιφάνειες (πόρτες, 
 παράθυρα), καθώς και σε σπατουλαρισμένες επιφάνειες από μαρμαροσοβά και γυψοσανίδα. 
Χρώμα: λευκό.
Απόδοση: περίπου 10-12m2/l  ανά στρώση, στις κατάλληλα προετοιμασμένες επι-
φάνειες. 

750ml
(ΝΤΒΕ01)

12 - 5,20

2,5lt
(ΝΤΒΕ25)

4 6,68 16,70
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ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
(Κωδικός)

ΤΕΜ./
ΚΙΒ.

€/ΣΥΣΚ.

 ΖΑΧΑΡΙ 51
ΓΥΑΛΙΣΤΕΡΟ

375ml (ΛΞ5103) 12 5,20 

750ml (ΛΞ5101) 12 9,45 

2,5lt (ΛΞ5125) 4 28,75 

ΚΑΛΑΜΙ 52
ΓΥΑΛΙΣΤΕΡΟ

375ml (ΛΞ5203) 12 5,20 

750ml (ΛΞ5201) 12 9,00 

2,5lt (ΛΞ5225) 4 28,75 

ΓΚΡΙ ΑΝΟΙΧΤΟ 53
ΓΥΑΛΙΣΤΕΡΟ 

375ml (ΛΞ5303) 12 5,20 

750ml (ΛΞ5301) 12 9,00 

2,5lt (ΛΞ5325) 4 28,75 

ΩΧΡΑ 54
ΓΥΑΛΙΣΤΕΡΟ

375ml (ΛΞ5403) 12 5,20 

750ml (ΛΞ5401) 12 9,00 

2,5lt (ΛΞ5425) 4 28,75 

ΚΙΤΡΙΝΟ 55 
ΓΥΑΛΙΣΤΕΡΟ

375ml (ΛΞ5503) 12 5,20 

750ml (ΛΞ5501) 12 9,00 

2,5lt (ΛΞ5525) 4 28,75 

ΚΑΦΕ ΑΝΟΙΧΤΟ 56
ΓΥΑΛΙΣΤΕΡΟ 

375ml (ΛΞ5603) 12 5,30 

750ml (ΛΞ5601) 12 9,00 

2,5lt (ΛΞ5625) 4 28,75 

ΚΥΠΑΡΙΣΣΙ 57
ΓΥΑΛΙΣΤΕΡΟ

375ml (ΛΞ5703) 12 5,30 

750ml (ΛΞ5701) 12 9,45 

2,5lt (ΛΞ5725) 4 29,90 

ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
(Κωδικός)

ΤΕΜ./
ΚΙΒ.

€/ΣΥΣΚ.

ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ 58
ΓΥΑΛΙΣΤΕΡΟ

375ml (ΛΞ5803) 12 5,40 

750ml (ΛΞ5801) 12 9,70 

2,5lt (ΛΞ5825) 4 30,00 

ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟ 59
ΓΥΑΛΙΣΤΕΡΟ

375ml (ΛΞ5903) 12 5,80 

750ml (ΛΞ5901) 12 10,50 

2,5lt (ΛΞ5925) 4 33,00 

ΚΟΚΚΙΝΟ ΦΩΤΙΑΣ 60
ΓΥΑΛΙΣΤΕΡΟ

375ml (ΛΞ6003) 12 5,60 

750ml (ΛΞ6001) 12 9,70 

2,5lt (ΛΞ6025) 4 32,00 

ΛΕΥΚΟ 50
ΓΥΑΛΙΣΤΕΡΟ

375ml (ΛΞΓ5003) 12 5,50 

750ml (ΛΞΓ5001) 12 10,00 

2,5lt (ΛΞΓ5025) 4 30,80 

ΜΑΥΡΟ 61
ΓΥΑΛΙΣΤΕΡΟ

375ml (ΛΞΓ6103) 12 5,20 

750ml (ΛΞΓ6101) 12 9,00 

2,5lt (ΛΞΓ6125) 4 28,75 

ΛΕΥΚΟ 50
ΣΑΤΙΝΕ

375ml (ΛΞΛ5003) 12 5,60 

750ml (ΛΞΣ5001) 12 10,10 

2,5lt (ΛΞΣ5025) 4 32,00 

ΜΑΥΡΟ 61
ΣΑΤΙΝΕ

375ml (ΛΞΣ6103) 12 5,20 

750ml (ΛΞΣ6101) 12 9,00 

2,5lt (ΛΞΣ6125) 4 28,75 

ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΟ DUROLUX 12 ΑΠΟΧΡΩΣΕΩΝ

ΠΡΟΪΟΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

6.7  Bερνικοχρώματα - υποστρώματα - διαλυτικά & διαβρωτικά

DUROLUX 
Ριπολίνη διαλύτου για ξύλα & μέταλλα
Αλκυδική ριπολίνη εξαιρετικής ποι ότητας και αντοχής, κατάλληλη για εσωτερική και εξωτερική χρήση. 
Δου λεύεται εύκολα, απλώνει ομοιόμορ φα χωρίς βενιές, έχει μεγάλη απόδοση και καλυπτικότητα σε ασταρωμένες 
παλαιές ή νέες, ξύλινες και μεταλλικές επιφάνειες (*).   
Διατηρεί τη στιλπνότητα και τις απο χρώσεις αμετάβλητες και δεν κιτρινί ζει με την πάροδο του χρόνου.
Διατίθεται σε 12 γυαλιστερές αποχρώσεις χρωματολογίου. Οι αποχρώσεις ΜΑΥΡΟ & ΛΕΥΚΟ διατίθενται και σε σατινέ 
φινίρισμα. 
Απόδοση: περίπου 12-14m²/l  ανά στρώση, ανάλογα με την απορροφητικότητα της επιφάνειας, τις συνθήκες βαφής και 
τη μέθοδο εφαρμογής.

Αποκλίσεις που υπάρχουν μεταξύ χρωματολογίου και τελικού αποτελέσματος, οφείλονται στην αδυναμία πιστότητας στην εκτύπωση.

KAT ΓΟΡΙΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ: E

(*) Σε οξειδωμένες επιφάνειες πρέπει να αφαιρεθεί η σκουριά με RUST REMO ER της DUROSTICK πριν την εφαρμογή του προϊόντος.
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6. ΥΠΟΣΤΡΩ ΑΤΑ  ΡΩ ΑΤΑ

6.7  Bερνικοχρώματα - υποστρώματα - διαλυτικά & διαβρωτικά

ΠΡΟΪΟΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
(Κωδικός)

ΤΕΜ./
ΚΙΒ.

€/lt €/ΣΥΣΚ.

DUROLUX AQUA
Ακρυλική ριπολίνη νερού για ξύλα & μέταλλα
Υδατοδιαλυτή ακρυλική ριπολίνη εξαιρετικής λευκότητας που δεν κιτρινίζει 
με την πάροδο του χρόνου. Μπορεί να εφαρμοστεί σε νέες ή επιφάνειες ήδη 
βαμμένες με παλαιά βερνικοχρώματα διαλύτη. Δουλεύεται εύκολα, απλώνει 
ομοιόμορφα χωρίς βενιές και έχει μεγάλη καλυπτικότητα. Δημιουργεί μία 
ελαστική επιφάνεια με υψηλή αντοχή στις δυσμενείς καιρικές συνθήκες, το 
συχνό πλύσιμο και την κιμωλίαση. οσμη, ιδανική για παιδικά δω μάτια, σχολεία 
και νοσοκομεία. Eίναι κατάλληλη για τη βαφή κάθε μεταλλικής (*) και ξύλινης 
επιφάνειας. Με το σύστημα DUROCOLOR (χρωστικές σε σύριγγες των 20ml) 
δημιουργούνται 120 PAL αποχρώσεις. 
Χρώμα: λευκό.
Απόδοση: περίπου 10-13m²/l  ανά στρώση, ανάλογα με την απορροφητικότητα 
της επιφάνειας, τις συνθήκες βαφής και τη μέθοδο εφαρμογής.

ΓΥΑΛΙΣΤΕΡΟ 750ml
(ΛΞΑΚΓΚ01)

12 - 9,45

ΓΥΑΛΙΣΤΕΡΟ 2,5lt
(ΛΞΑΚΓΚ25)

4 12,00 30,00

ΣATINE 750ml
(ΛΞΑΚΣΑ01)

12 - 9,90

ΣATINE 2,5lt
(ΛΞΑΚΣΑ25)

4 12,60 31,50 
 

DUROLUX AQUA
Ακρυλική ριπολίνη νερού για ξύλα & μέταλλα - ΒΑΣΗ
Βάση υδατοδιαλυτής ακρυλικής ριπολίνης που μπορεί να δημιουργήσει άπειρες 
αποχρώσεις με το σύστημα COLOR COLLECTION. Μπορεί να εφαρμοστεί σε νέες 
ή επιφάνειες ήδη βαμμένες με παλαιά βερνικοχρώματα διαλύτη. Δουλεύεται 
εύκολα, απλώνει ομοιόμορφα χωρίς βενιές και έχει μεγάλη καλυπτικότητα. 
Δημιουργεί μία ελαστική επιφάνεια με υψηλή αντοχή στις δυσμενείς καιρικές 
συνθήκες, το συχνό πλύσιμο και την κιμωλίαση. οσμη, ιδανική για παιδικά 
δω μάτια, σχολεία και νοσοκομεία.  
Eίναι κατάλληλη για τη βαφή κάθε μεταλλικής (*) και ξύλινης επιφάνειας. 
Χρώμα: λευκό.
Απόδοση: περίπου 10-13m²/l  ανά στρώση, ανάλογα με την απορροφητικότητα 
της επιφάνειας, τις συνθήκες βαφής και τη μέθοδο εφαρμογής.

 ΓΥΑΛΙΣΤ. 750ml
(ΒΠΛΞΑΚΓΚ01) P 12 - 9,45

 ΓΥΑΛΙΣΤ. 2,5lt
(ΒΠΛΞΑΚΓΚ25) P 4 12,00 30,00

ΣATINE 750ml
(ΒΠΛΞΑΚΣΑ01) P 12 - 9,90

ΣATINE 2,5lt
(ΒΠΛΞΑΚΣΑ25) P 4 12,60 31,50 

 
ΓΥΑΛΙΣΤ. 750ml
(ΒΤΛΞΑΚΓΚ01) TR 12 - 8,50

ΓΥΑΛΙΣΤ. 2,5lt
(ΒΤΛΞΑΚΓΚ25) TR 4 10,20 25,50

ΣATINE 750ml
(ΒΤΛΞΑΚΣΑ01) TR 12 - 8,50

ΣATINE 2,5lt
(ΒΤΛΞΑΚΣΑ25) TR 4 10,20 25,50 

Δ O Σ Ο Μ Ε Τ Ρ Ι Κ Ο  Σ Υ Σ Τ Η Μ Α  Δ Η Μ Ι Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ  Α Π Ο Χ Ρ Ω Σ Ε Ω Ν

DUROSTICK ΒΕΛΑΤΟΥΡΑ ΝΕΡΟΥ
Υπόστρωμα βερνικοχρωμάτων
Ιδανικό υπόστρωμα υδατικής διασποράς, ακρυλικής βάσης, για κάθε 
 υδατοδιαλυτό βερνικόχρωμα. Απλώνει ομοιόμορφα, παρουσιάζει εξαιρετική 
πρόσφυση σε νέες επιφάνειες, καθώς και σε αυτές που είναι ήδη βαμμένες με 
παλαιά βερνικοχρώματα διαλύτη. Δουλεύεται και τρίβεται εύκολα, έχει υψηλή 
καλυπτικότητα και στεγνώνει γρήγορα. Προετοιμάζει εξαιρετικά κάθε  επιφάνεια 
ώστε να δεχθεί την τελική βαφή. οσμο, ιδανικό για εφαρμογή σε κλειστούς 
 χώρους που δεν αερίζονται επαρκώς.
Εφαρμόζεται σε νέες ή παλαιές στοκαρισμένες ξύλινες επιφάνειες (πόρτες, 
παράθυρα), καθώς και σε σπατουλαρισμένες επιφάνειες από μαρμαροσοβά 
και γυψοσανίδες. Συνιστάται για παιδικά δωμάτια, νοσοκομεία, σχολεία κλπ.
Kατάλληλη για εσωτερική και εξωτερική χρήση. 
Χρώμα: λευκό.
Απόδοση: περίπου 10-12m²/l  ανά στρώση, στις κατάλληλα προετοιμασμένες 
 επιφάνειες.

750ml
(ΝΤΒΕΝ01)

12 - 8,40

2,5lt
(ΝΤΒΕΝ25)

4 10,40 26,00

KAT ΓΟΡΙΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ: E

(*) Σε οξειδωμένες επιφάνειες πρέπει να αφαιρεθεί η σκουριά με RUST REMO ER της DUROSTICK πριν την εφαρμογή του προϊόντος.
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6.7  Bερνικοχρώματα - υποστρώματα - διαλυτικά & διαβρωτικά

ΠΡΟΪΟΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
(Κωδικός)

ΤΕΜ./
ΚΙΒ.

€/lt €/ΣΥΣΚ.

KAT ΓΟΡΙΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ: E

DUROSTICK D-26
Διαβρωτικό και αφαιρετικό χρωμάτων & βερνικιών
Το διαβρωτικό χρωμάτων και βερνικιών D-26 της DUROSTICK είναι  πλούσιο 
μείγμα ειδικών διαβρωτικών διαλυτών, ειδικά τροποποιημένων (δεν περιέχει 
 διχλωρομεθάνιο), ώστε να επιτυγχάνουν αποτελεσματικά την αφαίρεση παλαιών 
 βαφών κάθε είδους. Δρα άμεσα και αφαιρεί βερνικοχρώματα και βερνίκια διαλύτου ή 
νερού, λάκες, χρώματα πολυουρεθανικά, εποξειδικά, νιτροκυτταρίνης και φούρνου, 
πλαστικά, ακρυλικά κ.ά., από ξύλινες, μεταλλικές και άλλες οικοδομικές επιφάνειες. 
Είναι πυκνόρρευστο, με ελεγχόμενη ροή (g l). 
Κατανάλωση: 1l /2-4m2, ανάλογα με τη φύση και το πάχος των στρώσεων των χρωμά-
των που πρόκειται να αφαιρεθούν.

250ml
(NT2604)

20 - 4,70

500ml
(NT2602)

12 - 7,00

1lt
(NT2601)

12 12,30 12,30

DUROSTICK RUST REMOVER
Αφαιρετικό σκουριάς μετάλλων
Ισχυρότατο καθαριστικό απομάκρυνσης σκουριάς από κάθε μεταλλική επιφάνεια, εύκολα 
και γρήγορα, αποφεύγοντας το τρίψιμο με συρματόβουρτσα ή άλλα μηχανικά μέσα.
Διαλύει την επιφανειακή σκουριά που έχει προκληθεί από την πάροδο του χρόνου, 
αλλά και από τη βροχή, την υγρασία και την αλμύρα της θάλασσας, καθιστώντας τις 
επιφάνειες έτοιμες να ασταρωθούν και να βαφούν. 
Αφαιρεί σκουριές από σιδερένιες πόρτες, κάγκελα, λαμαρίνες αυτοκινήτων και 
 πλοίων, καρότσες φορτηγών και αγροτικών αυτοκινήτων. Καθαρίζει  αποτελεσματικά 
βιομηχανικά και γεωργικά εργαλεία, αλυσίδες, λουκέτα, πένσες, κόφτες, ψαλίδια, 
 βίδες, παξιμάδια και άλλα εργαλεία που έχουν προσβληθεί από τη σκουριά. 
Καθαρίζει εύκολα και γρήγορα λεκέδες σκουριάς από πλακάκια, φυσικές πέτρες, 
 καθώς και ακάλυπτους οπλισμούς σκυροδέματος. 
Κατανάλωση: Ανάλογα με την εφαρμογή.

500ml
(ΡΑΡΕ02)

12 - 7,10

1lt
(ΡΑΡΕ01)

12 9,00 9,00

5lt
(ΡΑΡΕ05)
(ΕΙΔΙΚΗ  

ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ)

- 6,20 31,00

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα προϊόντα που επισημαίνονται ως (ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ), διατίθενται εντός τριών (3) ημερών από τη λήψη της παραγγελίας.

DUROSTICK THINNER 101
Διαλυτικό βερνικοχρωμάτων
Αραιωτικό βερνικοχρωμάτων ειδικής σύνθεσης, ώστε να αποφεύγεται ο αφρισμός, 
που παρατηρείται συνήθως όταν αραιώνουμε με ένα κοινό διαλυτικό πινέλου. 
Ιδανικό για την αραίωση ελαιοχρωμάτων, αλκυδικών βερνικιών και ασταριών  διαλύτου 
όταν αυτά εφαρμοστούν με τη χρήση πινέλου ή ρολού. Χρησιμοποιείται και για τον 
καθαρισμό ρολών, πινέλων κ.ά. Κατάλληλο για τον επιμελή καθαρισμό μεταλλικών 
 επιφανειών στις οποίες πρόκειται να συνεχίσουμε με αστάρωμα ή βαφή.
Κατανάλωση: 50 -100ml Τ INNER 101 ανά 1l  βερνικοχρώματος.

400ml
(ΝΤΘΙ40)

20 - 1,60

750ml
(ΝΤΘΙ75)

20 - 2,85

4lt
(ΝΤΘΙ04)

6 3,15 12,60 

15lt
(ΝΤΘΙ15)

- 2,88 43,20 

Αραιωτικό βερνικοχρωμάτων ειδικής σύνθεσης, ώστε να αποφεύγεται ο αφρισμός, 
που παρατηρείται συνήθως όταν αραιώνουμε με ένα κοινό διαλυτικό πινέλου. 
Ιδανικό για την αραίωση ελαιοχρωμάτων, αλκυδικών βερνικιών και ασταριών 
όταν αυτά εφαρμοστούν με τη χρήση πινέλου ή ρολού. Χρησιμοποιείται και για τον 
καθαρισμό ρολών, πινέλων κ.ά. Κατάλληλο για τον επιμελή καθαρισμό μεταλλικών 
επιφανειών στις οποίες πρόκειται να συνεχίσουμε με αστάρωμα ή βαφή.
Κατανάλωση:

DUROSTICK THINNER 201
Διαλυτικό εποξειδικών συστημάτων 
Αραιωτικό, για αποκλειστική χρήση σε εποξειδικά συστήματα 2 συστατικών και για 
τον καθαρισμό των εργαλείων εφαρμογής τους.  χρήση του επεκτείνεται και στον 
καθαρισμό μεταλλικών κατασκευών από λάδια και σκουριές (μετά το τρί ψιμό τους). 
Δεν συνιστάται η χρήση του σε βερνίκια και ριπολίνες. 
Κατανάλωση: 
• 1-5% στο DUROEPOXY PRIMER. 
• 5-10% στο DUROEPOXY.

1lt
(ΝΤΘ201)

15 5,60 5,60
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6. ΥΠΟΣΤΡΩ ΑΤΑ  ΡΩ ΑΤΑ

6.8  Συστήματα 2 συστατικών (Εποξειδικά - Πολυουρεθανικά - Πολυουρίας)

KAT ΓΟΡΙΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ: E

DUROEPOXY PRIMER*
Εποξειδικό αστάρι 2 συστατικών, με διαλύτες
Υψηλής ποιότητας και αντοχής, διάφανο, εποξει δικό αστάρι 2 συστατικών.  
Έχει υψηλή διεισδυτική ικανότη τα, αντοχή στην τριβή και επιφανειακή σκληρότητα. 
Σταθεροποιεί το υπόστρωμα, με αποτέλεσμα την άρρηκτη πρόσφυση με το  εποξειδικό 
χρώμα 2 συστατι κών DUROEPOXY σε μπετόν, σοβά, σίδηρο, ξύλο, MD  κ.ά.
Χρησιμοποι είται και για την επιφα νειακή σταθεροποίηση και στεγανο ποίηση  δαπέδων 
τσιμεντοειδούς βάσης, δημιουργώντας αντιτριβι κή επιφάνεια που δεν σκονίζει.
Χρώμα: διάφανο.
Κατανάλωση: 1kg/5-6m² ανά στρώση, στις κατάλληλα προετοιμασμένες επιφάνειες, 
ανάλογα με την απορροφητικότητά τους.

2kg
(Α+Β)

(1kg+1kg)
(ΝΤΕΠΠΡ02)

12,00 24,00

DUROEPOXY
Εποξειδικό χρώμα 2 συστατικών, με διαλύτες
Εποξειδικό χρώμα υψηλής αντο χής, ιδιαίτερα ανθεκτι κό στις τριβές, τα χημικά και 
καυστικά υγρά, τα πετρελαιοειδή, το θαλασσι νό ή χλωριωμένο νερό, αλλά και στις 
ακραίες καιρικές συνθήκες. Έχει ισχυρή πρόσφυση σε μπετόν, σοβά, σίδηρο,  ξύλο, 
MD  κ.ά. Προστατεύει αποτε λεσματικά και διακοσμεί βιομηχανικά δάπεδα τσιμεντο-
ειδούς βάσης σε οι νοποιεία, γαλακτοβιομηχανίες, τυρο κομεία, μαγειρεία,  σφαγεία, 
γκαράζ, βενζινάδικα, πλυντήρια και συνεργεία αυτοκινήτων. Είναι κατάλληλο για 
 μεταλλικές σκά λες, σιλό, γέφυρες, πλοία, πατάρια από νοβοπάν, MD  κ.ά. 
Η βαφή με DUROEPOXY παρέχει απόλυτη προ στασία σε δεξαμενές νερού,  σιντρι βάνια 
και πισίνες. Διατίθεται σε τρεις βασικές αποχρώσεις: λευκό, γκρι, γαλάζιο. 
Με το λευκό είναι δυνατή και η δημιουργία 120 επιπλέον αποχρώσεων με το Δοσο-
μετρικό Σύστημα Αποχρώσεων DUROCOLOR της DUROSTICK (σύριγγες των 20ml).
Η επίπασή του με ΧΑΛΑΖΙΑΚΗ ΑΜΜΟ της DUROSTICK κοκκομετρίας 0,01-0,5mm 
δημιουργεί αντιολισθηρή επιφάνεια. 
Κατανάλωση: 1kg/4-5m² ανά στρώση, στις κατάλληλα προετοιμασμένες επιφάνειες.

ΛEYKO 4kg
(Α+Β)

(3kg+1kg)
(NTΕΠΛΕ04)

12,40 49,60

ΓΚΡΙ 4kg
(Α+Β)

(3kg+1kg)
(NTΕΠΓΚ04)

12,40 49,60

ΓΑΛΑΖΙΟ 4kg
(Α+Β)

(3kg+1kg)
(NTΕΠΓΑ05)

12,40 49,60

Δ O Σ Ο Μ Ε Τ Ρ Ι Κ Ο  Σ Υ Σ Τ Η Μ Α  Δ Η Μ Ι Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ  Α Π Ο Χ Ρ Ω Σ Ε Ω Ν

DUROSTICK ΧΑΛΑΖΙAΚΗ ΑΜΜΟΣ
Kοκκομετρίας 0,01-0,5mm 
Βιομηχανοποιημένη χαλαζιακή άμμος, η οποία έχει υποστεί επεξεργασία, καθαρισμό 
και ξήρανση. Έχει διαβαθμισμένη κοκκομετρία και υψηλή σκληρότητα 6-7 της κλίμακας 
Μ s. Είναι χημικά αδρανής, με μηδα μινή απορρόφηση νερού, δεν επηρε άζεται από 
τις χημικές ιδιότητες του συνδετικού υλικού και την ατμοσφαι ρική ρύπανση. 
Κατάλληλη για προσμίξεις με τσιμέντο, ασβέστη, καθώς και εποξειδικές ρητίνες και 
χρώματα. Είναι ιδανική για τη δημιουργία αντιολισθηρών επιφανειών σε εποξειδικές 
βαφές δαπέδων με τη μέθοδο της επίπασης. Κατάλληλη για λεπτού πάχους τσιμεντο-
κονίες, αποστραγγιστικές κατασκευές, φίλτρα πισίνων, γήπεδα g l , σκάμματα κ.ά. 
Χρώμα: μπεζ.
Κατανάλωση: Ανάλογα με την εφαρμογή.

25kg
(XA000525)
παλ. 1050kg

0,48 12,00
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ΠΡΟΪΟΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
(Κωδικός)

€/kg €/ΣΥΣΚ.

*Διατίθεται μόνο για επαγγελματική χρήση.
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6.8  Συστήματα 2 συστατικών (Εποξειδικά - Πολυουρεθανικά - Πολυουρίας)

KAT ΓΟΡΙΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ: E

ΠΡΟΪΟΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
(Κωδικός)

€/kg €/ΣΥΣΚ.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα προϊόντα που επισημαίνονται ως (ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ), διατίθενται εντός τριών (3) ημερών από τη λήψη της παραγγελίας.

 

DUROEPOXY FLOOR PRIMER SF
Εποξειδικό αστάρι 2 συστατικών, χωρίς διαλύτες 
Υψηλής αντοχής διάφανο αστάρι, χωρίς διαλύτες, με μεγάλη διεισδυτική ικανότητα. 
Απαραίτητο υπόστρωμα για την εποξειδική βαφή 2 συστατικών DUROEPOXY LOOR 
S . Δημιουργεί αντιτριβική επιφάνεια και είναι ιδανικό για την επιφανειακή σταθερο-
ποίηση και στεγανοποίηση των δαπέδων από τσιμέντο που τρίβονται και σκονίζουν. 
Λειτουργεί και ως σύστημα με το κονίαμα δημιουργίας αντιολισθηρών δαπέδων 
ANTISLIP, συνδυάζοντας αντιολισθηρότητα και υγιεινή. 
Kατατάσσεται ως SR-B2,0-AR0,5-IR4 σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 13813. 
Χρώμα: διάφανο.
Κατανάλωση: 200-300gr/m² ανά στρώση, στις κατάλληλα προετοιμασμένες επιφά-
νειες, ανάλογα με την απορροφητικότητά τους. 

5kg 
(A+B)

(3,2kg+1,8kg)
(ΝΤΕΠΦΠ05)

22,30 111,50
 

DUROEPOXY  
FLOOR SF
Eπαλειφόμενη εποξειδική βαφή
2 συστατικών, χωρίς διαλύτες 
Υψηλής αντοχής, λευκή ή έγχρωμη, αυτοεπιπεδούμενη 
εποξειδική βαφή, χωρίς διαλύτες. Είναι ανθεκτική σε 
τριβές, χημικά και καυστικά υγρά, πετρελαιοειδή, 
θαλασσινό ή χλωριωμένο νερό, καθώς και σε ακραίες 
καιρικές συνθήκες. Έχει ισχυρή πρόσφυση σε μπε-
τόν, σοβά, ξύλο, MD . Η επιφάνεια που δημιουργεί 
διακρίνε ται για την υψηλή σκληρότητά της, εί ναι μη 
απορροφητική, δεν ευνοεί την ανάπτυξη βακτηρίων 
και είναι κατάλ ληλη και για χώρους όπου απαιτείται 
αυστηρή εφαρμογή και τήρηση των κανόνων υγιεινής. 
Κατάλληλη για νοσοκομεία, εργαστήρια, γαλακτοβιο-
μηχανίες, οινοποιεία, μαγειρεία, σφαγεία, συνεργεία 
και πλυντήρια αυτοκινήτων, γκαράζ, βενζινάδικα, 
πισίνες, σιντριβάνια κ.ά. 
Η επίπασή της με ΧΑΛΑΖΙΑΚΗ ΑΜΜΟ της DUROSTICK, 
κοκκομετρίας 0,01-0,5mm δημιουργεί αντιολισθηρή 
επιφάνεια. Kατατάσσεται ως SR-B2,0-AR0,5-IR4 
σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 13813. 
Κατανάλωση: 
•Λεία επιφάνεια: 250-300gr/m2 ανά στρώση. 
•Αντιολισθηρή επιφάνεια: 400-600gr/m2 ανά στρώση.

Επιλεγμένες αποχρώσεις: λλες αποχρώσεις του 
χρωματολογίου RAL κατόπιν παραγγελίας. 
Ελάχιστη ποσότητα 125kg.

Σημείωσεις: 
• Οι επιφάνειες που έχουν περαστεί με DUROEPOXY 
LOOR S  μπορούν να έρθουν σε απευθείας επαφή 

με τρόφιμα. Πιστοποιημένο απο το Γενικό Χημείο του 
Κράτους με Aριθμό Πρωτοκόλλου 04019/015/000. 
• Η κιμωλίαση (επιφανειακή αποσταθεροποίηση) χαρα-
κτηριστικό πρόβλημα των εποξειδικών συστημάτων σε 
εξωτερικές επιφάνειες (κυρίως πισίνες), αποκαθίσταται 
αν η επιφάνεια ‘επαναβάφεται’ με DUROEPOXY LOOR 
PRIMER S  μία φορά τον χρόνο.

ΛΕΥΚΟ
10kg

(ΝΤΕΠΦΛΛΕ10)

10kg 
(A+B)

(8kg+2kg)
15,10 151,00

RAL 7032 (γκρι άμμου)
10kg

(ΝΤΕΠΦΛ7032)

RAL 7035 (ανοιxτό γκρι)
10kg

(ΝΤΕΠΦΛ7035)

RAL 7040 (γκρι)
10kg

(ΝΤΕΠΦΛ7040)

RAL 3009 (καφεκόκκινο)
10kg

(ΝΤΕΠΦΛ3009)

RAL 1015 (μπεζ)
10kg

(ΝΤΕΠΦΛ1015)

RAL 1013 (ανοικτό μπεζ)
10kg

(ΝΤΕΠΦΛ1013)

RAL 6021 (απαλό πράσινο)
10kg

(ΝΤΕΠΦΛ6021)

RAL 5024 (μπλε παστέλ)
10kg

(ΝΤΕΠΦΛ5024)

DUROEPOXY FLOOR PRIMER SF
Εποξειδικό αστάρι 2 συστατικών, χωρίς διαλύτες 
Υψηλής αντοχής διάφανο αστάρι, χωρίς διαλύτες, με μεγάλη διεισδυτική ικανότητα. 
Απαραίτητο υπόστρωμα για την εποξειδική βαφή 2 συστατικών DUROEPOXY LOOR 
S . Δημιουργεί αντιτριβική επιφάνεια και είναι ιδανικό για την επιφανειακή σταθερο
ποίηση και στεγανοποίηση των δαπέδων από τσιμέντο που τρίβονται και σκονίζουν. 
Λειτουργεί και ως σύστημα με το κονίαμα δημιουργίας αντιολισθηρών δαπέδων 
ANTISLIP, συνδυάζοντας αντιολισθηρότητα και υγιεινή. 
Kατατάσσεται ως SR-B2,0-AR0,5-IR4 σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ
Χρώμα:
Κατανάλωση:
νειες, ανάλογα με την απορροφητικότητά τους. 
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Κατανάλωση:
•
•Αντιολισθηρή επιφάνεια:
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KAT ΓΟΡΙΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ: E

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα προϊόντα που επισημαίνονται ως (ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ), διατίθενται εντός τριών (3) ημερών από τη λήψη της παραγγελίας.

6.8  Συστήματα 2 συστατικών (Εποξειδικά - Πολυουρεθανικά - Πολυουρίας)

 

WATERPROOF EPOXY PRIMER AQUA
Εποξειδικό, διάφανο αστάρι νερού 2 συστατικών
Υδατοδιαλυτό, εποξειδικό αστάρι 2 συστατικών, με ισχυρή πρόσφυση σε απορροφητικά 
και μη υποστρώματα.  Μπορεί να εφαρμοσθεί ακόμα και σε νωπές επιφάνειες σκυροδέ-
ματος. Συνιστάται πριν την εφαρμογή πολυουρεθανικών, υβριδικών, ακρυλικών ή βάσεως 
πολυουρίας στεγανωτικών, όπως είναι το WATERPROO  500. Είναι απαραίτητο πριν την 
εφαρμο γή της πολυασπαρτικής βαφής 2 συστατικών με βάση την πολυουρία POLYUREA 
LOOR COATING. Κατάλληλο σε εφαρμογές όπου εμφανίζεται ανερχόμενη υγρασία ή αρνη-

τική πίεση (δάπεδα, πισίνες, δεξαμενές, θεμέλια κλπ). Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως σταθε-
ροποιητής σαθρών υποστρωμάτων, αραιωμένο με νερό σε ποσοστό έως 25% κατά βάρος. 
Κατατάσσεται ως SR-B2,0 σύμφωνα με το πρότυπο EN 13813.
Χρώμα: λευκό (γίνεται διάφανο όταν στεγνώσει).
Κατανάλωση: 125gr-150gr/m2 ανά στρώση, ανάλογα με την απορροφητικότητα της 
επιφάνειας και την αραίωση.

4kg
(Α+Β) 

(3kg + 1kg) 
(ΝΤΓΑΠΕΠ04)

4 12,00 48,00 

POLYUREA FLOOR  
COATING
Πολυασπαρτική βαφή 2 συστατικών  
με βάση την πολυουρία
Υψηλής αντοχής, λευκή ή έγχρωμη, πολυασπαρτική 
βαφή δαπέδων αλειφατικής βάσης (ψυχρή πολυου-
ρία) δύο συστατικών, νέας γενιάς, χαμηλής οσμής. 
Με ισχυρή πρόσφυση σε σταθερές επιφάνειες, 
δημιουργεί μία ενιαία (χωρίς αρμούς και ενώσεις), 
εύκαμπτη μεμβράνη προστασίας υψηλών  επιδόσεων, 
με μακροχρόνια αντοχή στην U  ακτινοβολία και 
εξαιρετική αντοχή σε μηχανικές και χημικές κατα-
πονήσεις. Ιδιαίτερα ανθεκτική στην τριβή, τα οξέα 
και τα αλκάλια. 
T  POLYUREA LOOR COATING πλεονεκτεί έναντι 
των άλλων λύσεων επικάλυψης δαπέδων, καθώς 
εφαρμόζεται εύκολα, στεγνώνει γρήγορα, απαιτεί 
μικρούς χρόνους για την τελική του χρήση και διατηρεί 
την απόχρωσή του αναλλοίωτη σε βάθος χρόνου. 
Είναι ιδανικό για την προστασία, βαφή και διακόσμηση 
νέων επιφανειών από σκυρόδεμα ή ήδη βαμμένων 
με εποξειδικά ή άλλα συστήματα βαφής, αρκεί να 
είναι καλά αγκυρωμένα. Εφαρμόζεται και σε κάθε-
τες, άβαφες επιφάνειες. Ιδιαίτερα κατάλληλο για 
επαγγελματικούς χώρους συχνής χρήσης, γκαράζ 
αυτοκινήτων, συνεργεία, αποθήκες l gis ic και γε-
νικά χώρους βαριάς κυκλοφορίας, όπου οι ισχυρές 
μηχανικές αντοχές είναι ζητούμενο. Εφαρμόζεται σε 
εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.
Κατατάσσεται ως προστατευτικό επιφανειών σκυρο-
δέματος κατά EN 1504-2.
Κατανάλωση: 170gr/m²/στρώση, στις κατάλληλα 
προετοιμασμένες επιφάνειες.

Για άλλες αποχρώσεις του χρωματολογίου RAL, 
επικοινωνήστε με την εταιρεία.

ΛΕΥΚΟ
5kg (ΓΠΦ700ΛΕ05)

10kg (ΓΠΦ700ΛΕ10)

5kg 
(A+B)

(4kg+1kg)
- 21,00 105,00

RAL 7032 (γκρι άμμου)
5kg (ΓΠΦ703205)

10kg (ΓΠΦ703210)

RAL 7035 (ανοιxτό γκρι)
5kg (ΓΠΦ703505)

10kg (ΓΠΦ703510)

RAL 7040 (γκρι)
5kg (ΓΠΦ704005)

10kg (ΓΠΦ704010)

RAL 3009 (καφεκόκκινο)
5kg (ΓΠΦ300905)

10kg (ΓΠΦ300910)

10kg 
(A+B)

(8kg+2kg)
- 20,00 200,00

RAL 1015 (μπεζ)
5kg (ΓΠΦ101505)

10kg (ΓΠΦ101510)

(ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ)

RAL 1013 (ανοικτό μπεζ)
5kg (ΓΠΦ101305)

10kg (ΓΠΦ101310)

(ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ)

RAL 6021 (απαλό πράσινο)
5kg (ΓΠΦ602105)

10kg (ΓΠΦ602110)

(ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ)

RAL 5024 (μπλε παστέλ)
5kg (ΓΠΦ502405)

10kg (ΓΠΦ502410)

(ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ)

Πολυασπαρτική βαφή 2 συστατικών 
με βάση την πολυουρία
Υψηλής αντοχής, λευκή ή έγχρωμη, πολυασπαρτική 
βαφή δαπέδων αλειφατικής βάσης (ψυχρή πολυου
ρία) δύο συστατικών, νέας γενιάς, χαμηλής οσμής. 
Με ισχυρή πρόσφυση σε σταθερές επιφάνειες, 
δημιουργεί μία ενιαία (χωρίς αρμούς και ενώσεις), 
εύκαμπτη μεμβράνη προστασίας υψηλών 
με μακροχρόνια αντοχή στην U  ακτινοβολία και 
εξαιρετική αντοχή σε μηχανικές και χημικές κατα
πονήσεις. Ιδιαίτερα ανθεκτική στην τριβή, τα οξέα 
και τα αλκάλια. 
T  POLYUREA LOOR COATING πλεονεκτεί έναντι 
των άλλων λύσεων επικάλυψης δαπέδων, καθώς 

ΠΡΟΪΟΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
(Κωδικός)

ΤΕΜ./
ΚΙΒ.

€/kg €/ΣΥΣΚ.

νέων επιφανειών από σκυρόδεμα ή ήδη βαμμένων 
με εποξειδικά ή άλλα συστήματα βαφής, αρκεί να 
είναι καλά αγκυρωμένα. Εφαρμόζεται και σε κάθε
τες, άβαφες επιφάνειες. Ιδιαίτερα κατάλληλο για 
επαγγελματικούς χώρους συχνής χρήσης, γκαράζ 
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KAT ΓΟΡΙΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ: E

6.8  Συστήματα 2 συστατικών (Εποξειδικά - Πολυουρεθανικά - Πολυουρίας)

ΠΡΟΪΟΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
(Κωδικός)

ΤΕΜ./
ΚΙΒ.

€/kg €/ΣΥΣΚ.

DECOFIN EPOXY AQUA 
Εποξειδικό, σατινέ βερνίκι 2 συστατικών, για  
αδιαβροχοποίηση και προστασία εσωτερικών χώρων
Υψηλών αντοχών, διάφανο εποξειδικό βερνίκι νερού 2 συστατικών, χαμηλής οσμής, 
με σατινέ φινίρισμα και άριστη πρόσφυση σε απορροφητικά και μη υποστρώματα.  
Ιδιαίτερα ανθεκτικό στην τριβή, καθώς και στην επαφή με οξέα, αλκάλια, λάδια, κα-
θαριστικά, χημικά. Στεγνώνει γρήγορα και δημιουργεί σκληρή, μη απορροφητική και 
απρόσβλητη επιφάνεια από μαρκαδόρους, στυλό και άλλους λεκέδες, καθιστώντας 
το κατάλληλο για τοίχους παιδικών δωματίων, σχολείων κλπ. 
Είναι κατάλληλο για την προστασία παστωδών πατητών, διακοσμητικών τούβλων, φυσικών 
και τεχνητών πετρών. Σε νωπές τσιμεντοειδείς επιφάνειες και πατητές τσιμεντοκονίες, για 
τη διατήρηση και την προστασία της απόχρωσής τους, προηγείται αστάρωμα με A UA IX 
της DUROSTICK. Είναι ιδανικό για εφαρμογές σε δάπεδα, τοίχους, πάγκους κουζίνας, μπά-
νια, ντουζιέρες και όπου απαιτείται αυστηρή εφαρμογή και τήρηση των κανόνων υγιεινής.
Κατατάσσεται ως προστατευτικό επιφανειών σκυροδέματος κατά EN 1504-2.
Χρώμα: λευκό (γίνεται διάφανο όταν στεγνώσει).
Κατανάλωση: 100-200gr/m² ανά στρώση, ανάλογα με την απορροφητικότητα της επι-
φάνειας.

4kg
(Α+Β) 

(3kg+1kg) 
(ΝΤΕΚΦΕΑ04)

4 13,20 52,80 

Υψηλών αντοχών, διάφανο εποξειδικό βερνίκι νερού 2 συστατικών, χαμηλής οσμής, 
με σατινέ φινίρισμα και άριστη πρόσφυση σε απορροφητικά και μη υποστρώματα. 
Ιδιαίτερα ανθεκτικό στην τριβή, καθώς και στην επαφή με οξέα, αλκάλια, λάδια, κα
θαριστικά, χημικά. Στεγνώνει γρήγορα και δημιουργεί σκληρή, μη απορροφητική και 
απρόσβλητη επιφάνεια από μαρκαδόρους, στυλό και άλλους λεκέδες, καθιστώντας 
το κατάλληλο για τοίχους παιδικών δωματίων, σχολείων κλπ. 
Είναι κατάλληλο για την προστασία παστωδών πατητών, διακοσμητικών τούβλων, φυσικών 
και τεχνητών πετρών. Σε νωπές τσιμεντοειδείς επιφάνειες και πατητές τσιμεντοκονίες, για 

 

DECOFIN EPOXY SF
Εποξειδικό γυαλιστερό βερνίκι 2 συστατικών
για πατητή τσιμεντοκονία & φυσικές πέτρες
Υψηλής αντοχής γυαλιστερό εποξειδικό βερνίκι 2 συστατικών, χωρίς διαλύτες. 
Ιδιαίτερα ανθεκτικό σε τριβή, επαφή με οξέα, αλκάλια, θαλασσινό ή χλωριωμένο νερό. 
Δημιουργεί σκληρή, μη απορροφητική και απρόσβλητη επιφάνεια. 
Δεν ευνοεί την ανάπτυξη βακτηρίων και είναι κατάλληλο και για χώρους όπου  απαιτείται 
αυστηρή  εφαρμογή και τήρηση των κανόνων υγιει νής. Ιδανικό για εφαρμογές σε  πισίνες, 
 σιντριβάνια,  πάγκους κουζίνας, μαγειρεία, αίθουσες εστιάσεων και  φιλοξενίας, σε εστι-
ατόρια, ξενοδοχεία, χώρους διασκέδασης κ.ά. Λόγω της επιφανειακής του σκληρότητας 
 είναι κατάλληλο για δάπεδα με ‘υψηλές απαιτήσεις’ σε  μηχανικές και χημικές αντοχές. 
Κατατάσσεται ως SR-B2,0-AR0,5-IR4 σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 13813. 
Χρώμα: διάφανο.
Κατανάλωση: 200-300gr/m² ανά στρώση, ανάλογα με την απορροφητικότητα της επι-
φάνειας.

750gr
(A+B)

(480gr+270gr)
(ΝΤΕΚΦΕ01)

6 - 19,80

5kg
(Α+Β)

(3,2kg+1,8kg)
(ΝΤΕΚΦΕ05)

- 22,70 113,50

DECOFIN EPOXY SF
Εποξειδικό γυαλιστερό βερνίκι 2 συστατικών
για πατητή τσιμεντοκονία & φυσικές πέτρες
Υψηλής αντοχής γυαλιστερό εποξειδικό βερνίκι 2 συστατικών, χωρίς διαλύτες. 
Ιδιαίτερα ανθεκτικό σε τριβή, επαφή με οξέα, αλκάλια, θαλασσινό ή χλωριωμένο νερό. 
Δημιουργεί σκληρή, μη απορροφητική και απρόσβλητη επιφάνεια. 
Δεν ευνοεί την ανάπτυξη βακτηρίων και είναι κατάλληλο και για χώρους όπου 
αυστηρή 
σιντριβάνια, 
ατόρια, ξενοδοχεία, χώρους διασκέδασης κ.ά. Λόγω της επιφανειακής του σκληρότητας 
είναι κατάλληλο για δάπεδα με ‘υψηλές απαιτήσεις’ σε 
Κατατάσσεται ως SR-B2,0-AR0,5-IR4 σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 13813. 
Χρώμα: διάφανο.
Κατανάλωση:

DECOFIN POLYURETHANE 
Πολυουρεθανικό ματ βερνίκι 2 συστατικών 
για πατητή τσιμεντοκονία & φυσικές πέτρες
Βερνίκι αλειφατικής πολυουρεθάνης 2 συστατικών, με διαλύτες. Ανθεκτικό στην U  
ακτινοβολία και τις καιρικές επιδράσεις. Ιδιαίτερα ανθεκτικό στις τριβές. Μετά την 
εφαρμογή του, δημιουργείται μία ελαστική διάφανη ματ μεμβράνη προστασίας που 
δεν κιτρινίζει. 
Είναι κατάλληλο για τη στεγανοποίηση και προστασία πατητών  τσιμεντοκονιών, 
 παστωδών πατητών και φυσικών πετρών, σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.
Προστατεύει τα διακοσμητικά χαλαζιακά δάπεδα UARTZ DECO από την ολισθη ρότη τα, 
την U  ακτινοβολία και τις καταπονήσεις. 
Κατατάσσεται ως προστατευτικό επιφανειών σκυροδέματος κατά EN 1504-2.
Χρώμα: διάφανο.
Κατανάλωση: 1kg/7-8m² ανά στρώση, ανάλογα με την απορροφητικότητα της επι-
φάνειας.

750gr
(A+B)

(547gr+203gr)
(ΝΤΕΚΦΠ01)

6 - 14,70

5kg
(A+B)

(3,65kg+1,35kg)
(ΝΤΕΚΦΠ05)

- 16,00 80,00
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6.8  Συστήματα 2 συστατικών (Εποξειδικά - Πολυουρεθανικά - Πολυουρίας)

ΠΡΟΪΟΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
(Κωδικός)

ΤΕΜ./
ΚΙΒ.

€/kg €/ΣΥΣΚ.

DECOFIN AQUA PU
Διάφανο, υδατοδιαλυτό, πολυουρεθανικό  
ματ βερνίκι 2 συστατικών
Πολυουρεθανικό, υδατοδιαλυτό, άοσμο ματ βερνίκι 2 συστατικών,  αλειφατικής  
βάσης. Παρουσιάζει εξαιρετική σκληρότητα, αυξημένη αντοχή στην τριβή και  
ανθεκτικότητα έναντι της U  ακτινοβολίας. Δεν κιτρινίζει ακόμα και μετά την  
πάροδο πολλών ετών. Ιδανικό για χρήση σε κλειστούς χώρους που δεν αερί-
ζονται επαρκώς, αλλά και για χώρους όπου η χρήση διαλυτών δεν είναι επιθυ-
μητή. Διατηρεί αναλλοίωτους τους χρωματικούς τόνους όπου εφαρμόζεται.  
Είναι κατάλληλο για την προστασία διακοσμητικών πατητών τσιμεντοκονιών, πα-
στωδών πατητών και φυσικών πετρών. Σε τσιμεντοειδή δάπεδα, δημιουργεί αόρα-
το φίλμ προστασίας από τη φθορά, την τριβή, το λέκιασμα, αλλά και τον σκονισμό.  
Κατατάσσεται ως προστατευτικό επιφανειών σκυροδέματος κατά EN 1504-2. 
Χρώμα: διάφανο.
Κατανάλωση: • Για πατητή σε μορφή πάστας: 1kg/8-10m2 για 2 στρώσεις. 
• Για πατητές τσιμεντοκονίες: 1kg/5-7m2 ανά στρώση. 

 Για φυσικές πέτρες: 1kg/7-8m2 ανά στρώση. 
Ανάλογα με την απορροφητικότητά τους, σε κατάλληλα προετοιμασμένες επιφάνειες.

815gr
(A)

(ΝΤΕΚΦΑΠΓ01Α)
6 - 8,50

185gr
(Β)

(ΝΤΕΚΦΑΠΓ01Β)
6 - 8,50

2445gr
(A)

(ΝΤΕΚΦΑΠΓ03Α)
4 - 26,43

555gr
(Β)

(ΝΤΕΚΦΑΠΓ03Β)
4 - 21,00

QUARTZ DECO EPOXY
Εποξειδική συνδετική ρητίνη για χαλαζιακά δάπεδα
Υψηλής ποιότητας εποξειδική ρητίνη 2 συστατικών, χωρίς διαλύτες. Λειτουργεί ως 
πρόσμικτο συνδετικό υλικό με τα χαλαζιακά αδρανή UARTZ DECO. 
Μετά τη σκλήρυνσή του, δημιουργεί μία συμπαγή μάζα με ισχυρή πρόσφυση σε σταθερά 
υποστρώματα, με μεγαλύτερο όριο θραύσης από το σκυρόδεμα. Eίναι ιδανικό για τη 
δημιουργία αντιολισθηρών χαλαζιακών δαπέδων υψηλής αισθητικής που  αντέχουν 
στην τριβή και τη φθορά που προκαλείται από τη διέλευση πεζών και οχημάτων. 
Το μείγμα ρητίνης UARTZ DECO EPOXY με τα χαλαζιακά αδρανή UARTZ DECO,  δύναται 
να εφαρμοστεί και σε τοίχους και σκαλοπάτια, εφόσον προηγηθεί επάλειψη των επιφανειών 
με τον εποξειδικό στόκο EPOXY PUTTY, ιδιαίτερα στις κοκκομετρίες άνω των 2mm.   
Κατανάλωση: Ανάλογα με το πάχος στρώσης του μείγματος, την κοκκομετρία και το 
σχήμα των χαλαζιακών αδρανών UARTZ DECO.
Σύστημα δημιουργίας Χαλαζιακών δαπέδων (σελ. 83-84).

2,5kg
(Α+Β)

(1.600gr + 900gr) 
(ΝΤΕΚΚΥ25) 

- 23,50 58,75
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EPOXY PUTTY
Επισκευαστικός, εποξειδικός στόκος 
2 συστατικών
Εποξειδικός στόκος δύο συστατικών, χωρίς διαλύτες. Με ισχυρή πρόσφυση, εξαιρε-
τική  εργασιμότητα και θιξοτροπία, καλύπτει πλήθος εφαρμογών επισκευής, σφράγι-
σης και εξομάλυνσης, σε επιφάνειες από μπετόν, τσιμεντοκονία, τσιμεντοσανίδα κ.ά.  
Είναι ιδανικός για επισκευή και αποκατάσταση φθορών (σφράγιση, στακάρισμα), αλ-
λά και για την εξομάλυνση επιφανειών πριν την εφαρμογή συστήματος βαφής πολυ-
ουρίας δαπέδων POLYUREA LOOR COATING και εποξειδικών συστημάτων βαφής 
DUROEPOXY και DUROEPOXY LOOR S  σε δάπεδα, βιομηχανικά δάπεδα, πισίνες, 
ντουζιέρες, σιντριβάνια και στέρνες. 
Χρησιμοποιείται για την επάλειψη επιφανειών, για την αύξηση της πρόσφυσης και τη 
σταθεροποίηση του μείγματος χαλαζιακών αδρανών UARTZ DECO (κοκκομετρίας 0,7-
8mm) με την εποξειδική ρητίνη UARTZ DECO EPOXY όταν αυτά εφαρμόζονται σε τοί-
χους ή σκαλοπάτια. Είναι ιδιαίτερα απαραίτητο πριν την εφαρμογή κοκκομετριών άνω 
των 2mm.  Σφραγίζει τριχοειδείς ρωγμές, αλλά και μεγαλύτερα διάκενα σκυροδέματος, 
χωρίς να συρρικνώνεται, να ρηγματώνει ή να ‘κρεμάει’ στις κάθετες επιφάνειες. 
Κατατάσσεται ως δομικό συνδετικό σκυροδέματος κατά EN 1504-4 και στην κατηγορία  
RG κατά EN 13888. Χρώμα: μπεζ
Κατανάλωση: • Ως προεπαλειφόμενο για QUARTZ DECO: 0,6-0,8kg/m2.
• Ως επισκευαστικός στόκος:  1,5-1,8 kg/m²/mm πάχους στρώσης.

2,5kg 
(Α+Β) 

(1250gr+1250gr)
(ΕΣΕΠ25)

6 12,80 32,00

10kg 
(Α+Β) 

(5kg + 5kg)
(ΕΣΕΠ10)

(ΕΙΔΙΚΗ 
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ)

- 10,00 100,00

Εποξειδικός στόκος δύο συστατικών, χωρίς διαλύτες. Με ισχυρή πρόσφυση, εξαιρε
τική 
σης και εξομάλυνσης, σε επιφάνειες από μπετόν, τσιμεντοκονία, τσιμεντοσανίδα κ.ά.  
Είναι ιδανικός για επισκευή και αποκατάσταση φθορών (σφράγιση, στακάρισμα), αλ
λά και για την εξομάλυνση επιφανειών πριν την εφαρμογή συστήματος βαφής πολυ
ουρίας δαπέδων POLYUREA LOOR COATING και εποξειδικών συστημάτων βαφής 
DUROEPOXY και DUROEPOXY LOOR S  σε δάπεδα, βιομηχανικά δάπεδα, πισίνες, 
ντουζιέρες, σιντριβάνια και στέρνες. 
Χρησιμοποιείται για την επάλειψη επιφανειών, για την αύξηση της πρόσφυσης και τη 
σταθεροποίηση του μείγματος χαλαζιακών αδρανών UARTZ DECO (κοκκομετρίας 0,7-
8mm) με την εποξειδική ρητίνη UARTZ DECO EPOXY όταν αυτά εφαρμόζονται σε τοί
χους ή σκαλοπάτια. Είναι ιδιαίτερα απαραίτητο πριν την εφαρμογή κοκκομετριών άνω 
των 2mm.  Σφραγίζει τριχοειδείς ρωγμές, αλλά και μεγαλύτερα διάκενα σκυροδέματος, 
χωρίς να συρρικνώνεται, να ρηγματώνει ή να ‘κρεμάει’ στις κάθετες επιφάνειες. 
Κατατάσσεται ως δομικό συνδετικό σκυροδέματος κατά EN 1504-4 και στην κατηγορία 
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6.8  Συστήματα 2 συστατικών (Εποξειδικά - Πολυουρεθανικά - Πολυουρίας)

DECO LIQUID GLASS
Ρητίνη υγρού γυαλιού
Διάφανη εποξειδική ρητίνη 2 συστατικών, χωρίς διαλύτες. Λόγω της μορφής του 
(υγρό γυαλί) είναι ιδανικό για να εφαρμοστεί είτε ως υλικό χύτευσης είτε ως υλικό 
επίστρωσης σε πληθώρα υποστρωμάτων. Η πιο διαδεδομένη εφαρμογή του αφορά 
στον ‘εγκλωβισμό - εγκιβωτισμό’ υλικών, όπως βότσαλα, κοχύλια, άμμο θαλάσσης, 
φύλλα, λουλούδια, πεταλούδες, όσπρια, ξηροί καρποί, διακοσμητικά ξύλα, καπλαμάδες, 
φωτογραφίες, χαρτονομίσματα, κέρματα κλπ. Μία άλλη εφαρμογή αφορά διαφανείς ή 
και έγχρωμες επικαλύψεις σε τσιμεντοειδή δάπεδα ή πατητές τσιμεντοκονίες. 
Δεκάδες εφαρμογές στο διαδίκτυο με υψηλό διακοσμητικό ενδιαφέρον και εξαιρετική 
ευκολία εφαρμογής, βοηθούν στο να δημιουργήσουμε μοναδικές κατασκευές με τη 
σφραγίδα και το προσωπικό αισθητικό μας αποτύπωμα.
Εξαιρετικό για την προστασία τεχνοτροπιών που έχουν δημιουργηθεί μέσω του 
 συστήματος τεχνοτροπίας 3D COLLECTION SYSTEM, σε δάπεδα ή τοίχους, ιδιαίτερα 
σε μεγάλες επιφάνειες.
Kατατάσσεται ως SR-B2,0-AR0,5-IR4 σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 13813.
Κατανάλωση: • Ως υλικό χύτευσης: 1kg/m²/mm πάχους στρώσης. Ενδεικτικά, για 
ένα καπάκι τραπεζιού με διάμετρο 70cm και πάχος 4cm θα χρειαστούν περίπου 15kg 
DECO LI UID GLASS.
• Ως επίστρωση ή βερνίκι: Περίπου 200gr/m² ανά στρώση, στις κατάλληλα προετοι-
μασμένες επιφάνειες, ανάλογα με την απορροφητικότητά τους.

375gr
(Α+Β)  

(240gr+135gr)
(ΝΤΕΚΛΙΓ375)

12 - 9,66
 

3kg
(Α+Β)  

(1.930gr+1.070gr) 
(ΝΤΕΚΛΙΓ03)

- 21,40 64,20

5kg
(Α+Β)  

(3.217gr+1.783gr) 
(ΝΤΕΚΛΙΓ05)

- 20,00 100,00

WATERPROOF 400
Διάφανο βερνίκι αλειφατικής πολυουρίας 2 συστατικών
Υψηλών επιδόσεων, διάφανο πολυασπαρτικό βερνίκι αλειφατικής βάσης (ψυχρή πο-
λυουρία) 2 συστατικών, γρήγορης ωρίμανσης, με αντοχή στην U  ακτινοβολία. 
Είναι ιδανικό για τη στεγάνωση και προστασία εσωτερικών και εξωτερικών, 
επαγγελματι κών και οικιακών χώρων, όπως εγκαταστάσεις παραγωγής, δάπεδα γκαράζ, 
αποθή κες, μπαρ, εκθεσιακούς χώρους, κερκίδες γηπέδων, ταράτσες, βεράντες κλπ. 
καθώς και όπου είναι απαραίτητη η άμεση παράδοση του χώρου προς χρήση. 
Εφαρμόζεται σε κεραμικά πλακίδια, πέτρες και επιφάνειες διακοσμημένες με υαλοψη-
φίδες ITRO YBRID. Προστατεύει τα διακοσμητικά χαλαζιακά δάπεδα UARTZ DECO 
από την ηλιακή ακτινοβολία και τις καταπονήσεις, ιδιαίτερα στις εξωτερικές επιφάνειες. 
Εξαιρετικό για την προστασία τεχνοτροπιών που έχουν δημιουργηθεί μέσω του συ-
στήματος τεχνοτροπίας 3D COLLECTION SYSTEM, σε δάπεδα ή τοίχους, ιδιαίτερα 
σε μικρές επιφάνειες (2-4m2). Πριν την εφαρμογή του σε γυαλιστερές επιφάνειες 
(πλακίδια, γρανίτες, εποξειδικές βαφές) συνιστάται η εφαρμογή του TILE PRIMER 
(σελ.28) για την αύξηση της πρόσφυσης, τη σταθεροποίηση και την προστασία από 
τυχόν αποκόλλησή του. Επιπλέον, η προσθήκη του ANTISLIP ADDITI E POWDΕR, σε 
ποσοστό 2% κατά βάρος (για πλακίδια) και 4% (για πέτρες), προσδίδει αντιολισθηρή 
επιφάνεια στα δάπεδα, ακόμη και όταν βρέχονται.   
Κατατάσσεται ως προστατευτικό επιφανειών σκυροδέματος κατά EN 1504-2.
Χρώμα: διάφανο.
Κατανάλωση: 250-350gr/m² ανά στρώση, ανάλογα με την απορροφητικότητα της επιφάνειας.

GLOSS
750gr 
(Α+Β) 

(381gr + 369gr)   
(ΝΤΓΑΠ40075)

6 - 26,25

GLOSS
5kg 

(Α+Β) 
(2,54kg + 2,46kg)   
(ΝΤΓΑΠ40005)

- 28,00 140,00 

ΠΡΟΪΟΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
(Κωδικός)

ΤΕΜ./
ΚΙΒ.

€/kg €/ΣΥΣΚ.
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα προϊόντα που επισημαίνονται ως (ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ), διατίθενται εντός τριών (3) ημερών από τη λήψη της παραγγελίας.

Ρητίνη υγρού γυαλιού
Διάφανη εποξειδική ρητίνη 2 συστατικών, χωρίς διαλύτες. Λόγω της μορφής του 
(υγρό γυαλί) είναι ιδανικό για να εφαρμοστεί είτε ως υλικό χύτευσης είτε ως υλικό 
επίστρωσης σε πληθώρα υποστρωμάτων. Η πιο διαδεδομένη εφαρμογή του αφορά 
στον ‘εγκλωβισμό - εγκιβωτισμό’ υλικών, όπως βότσαλα, κοχύλια, άμμο θαλάσσης, 
φύλλα, λουλούδια, πεταλούδες, όσπρια, ξηροί καρποί, διακοσμητικά ξύλα, καπλαμάδες
φωτογραφίες, χαρτονομίσματα, κέρματα κλπ. Μία άλλη εφαρμογή αφορά διαφανείς ή 
και έγχρωμες επικαλύψεις σε τσιμεντοειδή δάπεδα ή πατητές τσιμεντοκονίες. 
Δεκάδες εφαρμογές στο διαδίκτυο με υψηλό διακοσμητικό ενδιαφέρον και εξαιρετική 
ευκολία εφαρμογής, βοηθούν στο να δημιουργήσουμε μοναδικές κατασκευές με τη 
σφραγίδα και το προσωπικό αισθητικό μας αποτύπωμα.
Εξαιρετικό για την προστασία τεχνοτροπιών που έχουν δημιουργηθεί μέσω του 
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Υβριδικό, ακρυλικό- 
πολυουρεθανικό χρώµα. 
∆εκαπλάσια αντοχή στο 
πλύσιµο από τα συνήθη 
ακρυλικά χρώµατα.
Εκτιµώµενος χρόνος 
επαναβαφής: 15 χρόνια 

Υβριδικό, ακρυλικό-
πολυουρεθανικό χρώµα.
∆εκαπλάσια αντοχή στο
πλύσιµο από τα συνήθη
ακρυλικά χρώµατα.
Εκτιµώµενος χρόνος 
επαναβαφής: 15 χρόνια

Αυτοκαθαριζόµενο 
σιλικονούχο χρώµα. 

Η λύση για  
τη λασποβροχή.

Εκτιµώµενος χρόνος 
επαναβαφής: 13 χρόνια

Εξαιρετικής ποιότητας 
χρώµα. Για εσωτερική 

αλλά κυρίως  
για εξωτερική χρήση.
Εκτιµώµενος χρόνος 

επαναβαφής: 8 χρόνια

Πλαστικό χρώµα 
πολυτελείας,  

µε αντοχές στο 
συχνό πλύσιµο.

Εκτιµώµενος χρόνος 
επαναβαφής: 10 χρόνια

Ακρυλικό χρώµα για 
προστασία  

από µύκητες και µούχλα.
Εκτιµώµενος χρόνος 

επαναβαφής: 5 χρόνια

Οικολογικό πλαστικό 
χρώµα εσωτερικής 
χρήσης. Ιδανικό και για 
παιδικά δωµάτια.
Εκτιµώµενος χρόνος 
επαναβαφής: 10 χρόνια

Ακρυλικό 100% για προ-
στασία από µούχλα και 
υψηλές αντοχές στην  
αλκαλικότητα του µπετόν.
Εκτιµώµενος χρόνος 
επαναβαφής: 8 χρόνια

Υβριδικό πολυουρεθανικό- 
ακρυλικό χρώµα, για δάπεδα  
και αρµούς σε πλακόστρωτα.
Εκτιµώµενος χρόνος 
επαναβαφής: 5 χρόνια

Ιδανικό για επιβαρυ-
µένες συνθήκες 
περιβάλλοντος 
σε παραθαλάσσιες 
ή ορεινές περιοχές.
Εκτιµώµενος χρόνος 
επαναβαφής: 10 χρόνια
Εκτιµώµενος χρόνος Εκτιµώµενος χρόνος 
επαναβαφής: 10 χρόνια

Στεγανωτικό 
ελαστοµερές χρώµα. 
Καλύπτει άριστα 
τριχοειδείς ρωγµές.
Εκτιµώµενος χρόνος 
επαναβαφής: 10 χρόνια

Πλαστικό χρώµα 
υψηλής 
καλυπτικότητας 
και αντοχής.
Εκτιµώµενος χρόνος 
επαναβαφής: 10 χρόνια

Θερµοκεραµικό  
ενεργειακό χρώµα.
Εκτιµώµενος χρόνος 
επαναβαφής: 12 χρόνια

Πλαστικό χρώµα Πλαστικό χρώµα 
πολυτελείας, πολυτελείας, 

µε αντοχές στο µε αντοχές στο 

Εκτιµώµενος χρόνος Εκτιµώµενος χρόνος 
επαναβαφής: 10 χρόνιαεπαναβαφής: 10 χρόνια

Ακρυλικό χρώµα για Ακρυλικό χρώµα για 
προστασία προστασία 

από µύκητες και µούχλα.
Εκτιµώµενος χρόνος Εκτιµώµενος χρόνος 

επαναβαφής: 5 χρόνιαεπαναβαφής: 5 χρόνια

Εκτιµώµενος χρόνος 

Ακρυλικό 100% για προ
στασία από µούχλα και 
υψηλές αντοχές στην 
αλκαλικότητα του µπετόν.
Εκτιµώµενος χρόνος 
επαναβαφής: 8 χρόνια

επαναβαφής: 10 χρόνια

Εκτιµώµενος χρόνος 
επαναβαφής: 10 χρόνια

Θερµοκεραµικό 
ενεργειακό χρώµα.
Εκτιµώµενος χρόνος 
επαναβαφής: 12 χρόνια

επαναβαφής: 10 χρόνια
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7. ΚΑ ΑΡΙΣΤΙΚΑ  ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ

7.1  Βιοδιασπώμενα καθαριστικά

ΠΡΟΪΟΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

(Κωδικός)
ΤΕΜ./
ΚΙΒ.

€/lt €/ΣΥΣΚ.

KAT ΓΟΡΙΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ: Α

BIOCLEAN
Βιοδιασπώμενο πολυκαθαριστικό γενικής χρήσης
Βιοδιασπώμενο καθαριστικό, χωρίς αμμωνία, φω σφορικά άλατα και πετρελαϊκά πα-
ράγωγα, βάσει της νομοθεσίας ΕΚ 648/2004 που διέπει τα απορρυπα ντικά όσον αφορά 
τη βιοδιασπασιμό τητά τους.
Έχει υψηλή καθαριστική δράση, χωρίς ωστόσο να επηρεάζει τις ευαίσθητες επιφάνειες. 
Αφαιρεί αποτελεσματικά λίπη, πουρί, άλα τα, κρασί, καφέ, λάδι και άλλους συσ-
σωρευμένους ρύπους. Είναι κατάλληλο για γενικό καθαρισμό του σπιτιού ή του επαγ-
γελματικού χώ ρου. Ιδανικό για πλακίδια, γρανίτες, νιπτήρες, πλαστικές μπα νιέρες, 
 πάγκους και σκεύη κουζίνας, ψυγεία, βαμμένους τοίχους, έπιπλα, χαλιά, συλλέκτες 
 ηλι ακού θερμοσίφωνα. 
Για καθημερινή φροντίδα: Προτείνεται η προσθήκη 50ml ΒΙΟCLEAN ανά 1l  ερού 
σφουγγαρίσματος. 
Κατανάλωση: 1l /12-14m² επιφάνειας.

750ml
(KAΓΕ01)

12 - 3,90

5lt
(ΚΑΓΕ05)

- 3,04 15,20

20lt
(ΚΑΓΕ20)

(ΕΙΔΙΚΗ 
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ)

- 2,75 55,00

1.000lt
ΔΕΞΑΜΕΝΗ 
(ΚΑΓΕ1000)

(ΕΙΔΙΚΗ 
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ)

- 2,25 2.250,00

ID: 96.4.005
institute
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BIOCLEAN
Βιοδιασπώμενο καθαριστικό για μπάνιο και κουζίνα
Βιοδιασπώμενο καθαριστικό, χωρίς αμμωνία, φω σφορικά άλατα και πετρελαϊκά πα-
ράγωγα, βάσει της νομοθεσίας ΕΚ 648/2004 που διέπει τα απορρυπα ντικά όσον αφορά 
τη βιοδιασπασιμό τητά τους.
Έχει υψηλή καθαριστική δράση, χωρίς ωστόσο να επηρεάζει τις ευαίσθητες επιφάνειες. 
Αφαιρεί αποτελεσματικά λάδια, λίπη, σάλτσα, πουρί, μελάνι, αίμα, ρύπους από  εστίες 
κουζίνας και μα γειρικά σκεύη, βραστήρες, φούρνους, ψηστιέρες, ψυγεία, ασημικά 
κλπ. Επίσης, αφαιρεί ρύπους από είδη υγι εινής και πλακάκια, καθώς και από γυαλι-
σμένα και μη μάρμαρα.
Απαραίτητο σε κατοικίες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, νοσοκομεία, σκάφη αναψυχής, 
αρτοποιεία. 
Για καθημερινή φροντίδα: Προτείνεται η προσθήκη 50ml ΒΙΟCLEAN ανά 1l  ερού 
σφουγγαρίσματος. 
Κατανάλωση: 1l /12-14m² επιφάνειας.

750ml
(KAΜΠ01)

12 - 4,30

5lt
(ΚΑΜΠ05)

- 4,00 20,00

20lt
(ΚΑΜΠ20)

(ΕΙΔΙΚΗ 
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ)

- 3,375 67,50

1.000lt
ΔΕΞΑΜΕΝΗ

(ΚΑΜΠ1000)
(ΕΙΔΙΚΗ 

ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ)

- 3,00 3.000,00

ID: 96.4.005
institute
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BIOCLEAN
Βιοδιασπώμενο καθαριστικό 
γυαλισμένων μαρμάρων
Βιοδιασπώμενο καθαριστικό, χωρίς αμμωνία, φω σφορικά άλατα και πετρελαϊκά πα-
ράγωγα, βάσει της νομοθεσίας ΕΚ 648/2004 που διέπει τα απορρυπα ντικά όσον αφορά 
τη βιοδιασπασιμό τητά τους.

 καθαριστική του δράση δεν επηρεάζει επιφάνειες πλακιδίων, γρανιτών, μωσαϊκών, 
γυαλισμένων μαρμάρων και των αρμών τους, ακόμη και όταν χρησιμοποιείται σε καθημερινή 
βάση. Δεν καταστρέφει ευαίσθητες επιφάνειες, όπως lis l , φυσικό c , ασβεστολιθικές 
πέτρες κλπ. Αφαιρεί με ένα ψέκα σμα, δρώντας εντός λίγων λεπτών, κρασί, αναψυκτικά 
τύπου c la, αί μα, μαρκαδόρο και ρύπους κατοικιδί ων. Αφαιρεί το κιτρίνισμα’ σε παλαιά 
μάρμαρα και γρανίτες. Απομακρύνει συσσωρευμένους ατμοσφαιρικούς ρύπους από 
όψεις κτιρίων επενδυ μένων με μάρμαρα και διακοσμητικά φυσικά ή τεχνητά τούβλα. 
Απαραίτητο σε κατοικίες, κοινόχρηστους και επαγγελματικούς χώρους, εστιατόρια, 
ξενοδοχεία, νοσοκομεία, κοινόχρηστες τουαλέτες κ.ά.
Για καθημερινή φροντίδα: Προτείνεται η προσθήκη 50ml ΒΙΟCLEAN ανά 1l  ερού 
σφουγγαρίσματος.
Κατανάλωση: 1l /12-14m2 επιφάνειας.

750ml
(ΚΑAP01)

12 - 4,30

5lt
(ΚΑAP05)

- 4,00 20,00

20lt
(ΚΑAP20)

(ΕΙΔΙΚΗ 
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ)

- 3,375 67,50

ID: 96.4.005
institute
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7.1  Βιοδιασπώμενα καθαριστικά

ΠΡΟΪΟΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

(Κωδικός)
ΤΕΜ./
ΚΙΒ.

€/lt €/ΣΥΣΚ.

BIOCLEAN ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ
Βιοδιασπώμενο καθαριστικό - αφαιρεί λάδια, γράσα και πετρέλαια
Βιοδιασπώμενο καθαριστικό, χωρίς αμμωνία, φω σφορικά άλατα και πετρελαϊκά πα-
ράγωγα, βάσει της νομοθεσίας ΕΚ 648/2004 που διέπει τα απορρυπα ντικά όσον αφορά 
τη βιοδιασπασιμό τητά τους.
Αφαιρεί γράσο, πετρέλαιο, λάδια από τοίχους, δάπεδα, μηχανές. 
Είναι απαραίτητο σε ναυπηγεία, διυλιστήρια, βιομηχανίες μεταλλικών κατασκευών, 
 βιομηχανίες αλουμινίου, συνεργεία αυτοκινήτων, πλυντήρια αυτοκινήτων, βενζινάδικα, 
καταστρώματα πλοίων, μέσα συγκοινωνίας κ.ά.
Ιδανικό για την αφαίρεση λαδιών ξυλοτύπων, τα οποία αποτελούν και τη βασική αιτία 
για τη μη αποτελεσματική πρόσφυση σοβάδων και χρωμάτων. Απαραίτητο και μετά τη 
χρήση μεταλλικών καλουπιών.
Διασπά καμένα λίπη σε φούρνους και ψηστιέρες, χωρίς να επηρεάζει τις επιφάνειες 
ή να αφήνει κατάλοιπα.
Για ήπιους καθαρισμούς, αραιώνεται με νερό σε αναλογία 1:1 έως 1:5.
Για λεκέδες από γράσο και βιομηχανικό λάδι, εφαρμόζεται χωρίς αραίωση.   
Κατανάλωση: 1l /12-14m² επιφάνειας.

750ml
(KAΒΙ01)

12 - 6,00

5lt
(ΚΑΒΙ05)

- 5,52 27,60

20lt
(ΚΑΒΙ20)

(ΕΙΔΙΚΗ 
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ)

- 4,90 98,00

1.000lt
ΔΕΞΑΜΕΝΗ
(ΚΑΒΙ1000)

(ΕΙΔΙΚΗ 
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ)

- 4,20 4.200,00

BIOCLEAN
Βιοδιασπώμενο καθαριστικό για τζάμια και έπιπλα
Βιοδιασπώμενο καθαριστικό, χωρίς αμμωνία, φω σφορικά άλατα και πετρελαϊκά πα-
ράγωγα, βάσει της νομοθεσίας ΕΚ 648/2004 που διέπει τα απορρυπα ντικά όσον αφορά 
τη βιοδιασπασιμό τητά τους.
Καθαρίζει γρήγορα και αποτελεσματικά, χωρίς ωστόσο να καταστρέφει τις 
 ευαίσθητες επιφάνειες, προσφέροντας γυαλάδα χωρίς θαμπάδες. 
Είναι ιδανικό για τζάμια, καθρέφτες, λουστραρισμένα έπιπλα ή έπιπλα κήπου, πόρτες 
και παράθυρα βαμμένα με βερνίκι ή λαδομπογιά, ντουλάπια κουζίνας, ηλεκτρικές συ-
σκευές, οθόνες τηλεόρασης και ηλεκτρονικών υπολογιστών, παρμπρίζ αυτοκινήτων, 
ανοξείδωτα σκεύη κ.ά. 
Κατανάλωση: 1l /12-14m² επιφάνειας.

750ml
(ΚΑΝΤ01)

12 - 3,60

5lt
(ΚΑΝΤ05)

- 3,00 15,00

KAT ΓΟΡΙΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ: Α

BIOCLEAN
Βιοδιασπώμενο καθαριστικό τοίχων από νικοτίνη και καπνιά
Βιοδιασπώμενο καθαριστικό, χωρίς αμμωνία, φω σφορικά άλατα και πετρελαϊκά πα-
ράγωγα, βάσει της νομοθεσίας ΕΚ 648/2004 που διέπει τα απορρυπα ντικά όσον αφορά 
τη βιοδιασπασιμό τητά τους.
Αφαιρεί με ένα ψέκασμα, άμεσα και οικονομικά, ρύπους από καπνιά, νικοτίνη, καυσα-
έρια και άλλες ρυπογόνες ουσίες από βαμμένες επιφάνειες, χωρίς να τις καταστρέ-
φει, προσδίδοντας την όψη φρεσκοβαμμένου. 
Μειώνει την ανάγκη της συχνής επαναβαφής χώρων σε ξενοδοχεία, σχολεία, γρα-
φεία, χώρους εστίασης, παιδικά δωμάτια κ.ά. 
Κατανάλωση: 1l /20m2 επιφάνειας.

1lt
(ΚΑΝΚ01)

18 5,13 5,13

5lt
(ΚΑΝΚ05)

(ΕΙΔΙΚΗ 
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ)

- 4,00 20,00

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα προϊόντα που επισημαίνονται ως (ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ), διατίθενται εντός τριών (3) ημερών από τη λήψη της παραγγελίας.
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Βιοδιασπώμενο καθαριστικό για τζάμια και έπιπλα
Βιοδιασπώμενο καθαριστικό, χωρίς αμμωνία, φω
ράγωγα, βάσει της νομοθεσίας ΕΚ 648/2004 που διέπει τα απορρυπα
τη βιοδιασπασιμό
Καθαρίζει γρήγορα και αποτελεσματικά, χωρίς ωστόσο να καταστρέφει τις 
ευαίσθητες επιφάνειες, προσφέροντας γυαλάδα χωρίς θαμπάδες. 
Είναι ιδανικό για τζάμια, καθρέφτες, λουστραρισμένα έπιπλα ή έπιπλα κήπου, πόρτες 
και παράθυρα βαμμένα με βερνίκι ή λαδομπογιά, ντουλάπια κουζίνας, ηλεκτρικές συ
σκευές, οθόνες τηλεόρασης και ηλεκτρονικών υπολογιστών, παρμπρίζ αυτοκινήτων, 
ανοξείδωτα σκεύη κ.ά. 
Κατανάλωση:
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7. ΚΑ ΑΡΙΣΤΙΚΑ  ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ

7.1 Βιοδιασπώμενα καθαριστικά

ΠΡΟΪΟΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

(Κωδικός)
ΤΕΜ./
ΚΙΒ.

€/lt €/ΣΥΣΚ.

BIOCLEAN
Βιοδιασπώμενη κρέμα καθαρισμού χεριών
Βιοδιασπώμενη κρέμα καθαρισμού χεριών, χωρίς αμμωνία, φωσφορικά άλατα και 
 πετρελαϊκά παράγωγα, βάσει της νομοθεσίας ΕΚ 648/2004 που διέπει τα  απορρυπαντικά 
όσον αφορά τη βιοδιασπασιμότητά τους. Λόγω της γλυκερίνης και των κόκκων  απολέπισης 
που περιέχονται στη σύνθεσή της, είναι απαλή με τα χέρια και έχει υψηλή  καθαριστική 
δράση. Επιπλέον, απομακρύνει δυσάρεστες μυρωδιές, αφήνοντας άρω μα  φρεσκάδας. 
Προσαρμοσμένη στη φυσική τιμή  του δέρματος, είναι κατάλληλη για  συχνή ή και 
 καθημερινή χρήση. Διαλύει γράσο, λίπη, μελάνι, μουντζούρες, χρώματα και πίσσα.  
Είναι απαραίτητη σε συνεργεία αυτοκινήτων, τυπογράφους, υδραυλικούς, μηχανικούς, 
 σιδεράδες και ελαιοχρωματιστές.

500ml
(KAXE02)

20  - 3,50

5lt
(με αντλία)

(KAXE05)

(ΕΙΔΙΚΗ 
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ)

 - 5,58 27,90

KAT ΓΟΡΙΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ: Α

BIOCLEAN
Βιοδιασπώμενο καθαριστικό Air Condition
Πρωτοποριακό υγρό καθαρισμού φίλτρων και στοιχείων (κυψελών) του air c n i i n, 
με ισχυρή καθαρι στική δράση. Βιοδιασπώμενο καθαριστικό, χωρίς αμμωνία, φω σφορικά 
άλατα και πετρελαϊκά πα ράγωγα, βάσει της νομοθεσίας ΕΚ 648/2004 που διέπει τα 
απορρυπα ντικά όσον αφορά τη βιοδιασπασιμό τητά τους. Απαραίτητο για τον καθαρι-
σμό, την προστασία και υγιεινή των χώρων που επιβαρύνονται καθημερινά από την 
ανακύκλωση του αέρα μέσα από τα φίλτρα του  air c n i i n. Απαλλάσσει τα φίλτρα 
από ακάρεα, συσσωρευμένους ρύπους σκόνης και καπνιάς από τσι γάρα. Εξαλείφει 
τις δυσάρεστες οσμές, απελευθε ρώνοντας άρωμα φρεσκάδας. Η ευ κολία στη χρήση 
και το χαμηλό κόστος εφαρμογής, μας ‘επιτρέπει’ να διατη ρούμε την ατμόσφαιρα του 
χώρου, ευ χάριστη και καθαρή. 

500ml
(ΚΑΑΙ02)

12 - 6,00

5lt
(ΚΑΑΙ05)

- 4,20 21,00

20lt
(ΚΑΑΙ20)

(ΕΙΔΙΚΗ 
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ)

- 4,00 80,00

BIOCLEAN
Βιοδιασπώμενο υγρό πιάτων
Βιοδιασπώμενο καθαριστικό, χωρίς αμμωνία, φω σφορικά άλατα και πετρελαϊκά πα-
ράγωγα, βάσει της νομοθεσίας ΕΚ 648/2004 που διέπει τα απορρυπα ντικά όσον 
 αφορά τη βιοδιασπασιμό τητά τους. 
Είναι απαλό με τα χέρια και έχει υψηλή καθαριστική δράση. 
Διαλύει εύκολα και γρήγορα λίπη, σάλτσες και όλα τα υπολείμματα φαγητού, 
 χαρίζοντας αστραφτερή καθαριότητα σε όλα τα σκεύη της κουζίνας.

500ml
(ΚΑΠΙ02)

18  - 3,60

5lt
(ΚΑΠΙ05)

(ΕΙΔΙΚΗ 
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ)

- 5,04 25,20

BIOCLEAN BOAT CLEANER
Βιοδιασπώμενο καθαριστικό για GEL COAT και φουσκωτά σκάφη
Βιοδιασπώμενο καθαριστικό, χωρίς αμμωνία, φω σφορικά άλατα και πετρελαϊκά πα-
ράγωγα, βάσει της νομοθεσίας ΕΚ 648/2004 που διέπει τα απορρυπα ντικά όσον αφορά 
τη βιοδιασπασιμό τητά τους.
Iδανικό για καθαρισμό κάθε σκάφους πλαστικού, φουσκωτού, ξύλινου ή μεταλλικού. 
Διαλύει και καθαρίζει λάδια, γράσα, πετρέλαιο, βενζίνη, αλμύρα, ακόμη και περιττώ-
ματα από γλάρους. Καθαρίζει τα κατάλοιπα από τις μηχανές, αλλά και την ίδια τη μη-
χανή. Απομακρύνει όλα τα είδη ρύπων από το g l c a , τα φουσκωτά, τις τέντες, τις 
ταπετσαρίες, τα μπαλόνια, τις μοκέτες και τα καλύμματα σαλονιών. Αφαιρεί ακόμη και 
‘επίμονους’ λεκέδες, ανανεώνοντας όλες τις επιφάνειες.
Ιδανικό και για καταστρώματα από ak (περασμένα με λάδι ή όχι), τονίζοντας την υφή 
του ξύλου και αποκαθιστώντας το αρχικό φυσικό τους χρώμα. 
Τα κατάλοιπα βιοδιασπώνται πλήρως (πιστοποίηση από δύο γερμανικούς οίκους). 
Κατανάλωση: 1l  /12-14m² επιφάνειας.

750ml
(ΚΑΚΟ01)

12 - 6,00

5lt
(ΚΑΚΟ05)

(ΕΙΔΙΚΗ 
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ)

- 5,52 27,60

10lt
(ΚΑΚΟ10)

(ΕΙΔΙΚΗ 
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ)

- 4,64 46,40
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KAT ΓΟΡΙΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ: Α

KAT ΓΟΡΙΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ: Ε

7.2  Καθαριστικά ειδικών εφαρμογών

ΠΡΟΪΟΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

(Κωδικός)
ΤΕΜ./
ΚΙΒ.

€/lt €/ΣΥΣΚ.

DUROSTICK WOOD CLEANER
Καθαριστικό ξυλοκατασκευών και επίπλων κήπου
Δραστικό υγρό καθαρισμού με εξαιρετική διεισδυτική ικανότητα στους πόρους 
 σκληρών ή μαλακών ξύλων. 
Αφαιρεί δύσκολους συσσωρευμέ νους λεκέδες, όπως λάδια, άλατα κ.ά. Έτοιμο προς 
χρήση και εύκολο στην εφαρμογή, επαναφέρει στα ξύλα το φυσικό τους χρώμα,  χωρίς 
να τα καταστρέφει. Ιδιαίτερα αποτελεσματικό καθαριστικό για ξυλεία και έπιπλα 
 κήπου και βεράντας (τραπέζια, καρέκλες, πάγκους), αλλά και πέργκολες, δάπεδα 
 κήπου και πισίνας, καταστρώματα σκαφών αναψυχής και άλλες ξύλινες επιφάνειες 
(παλαιές πόρτες και παράθυρα) που πρέπει να καθαριστούν πριν την προστασία τους 
με TEAK OIL ή βερνίκια ξυλοπροστασίας της DUROSTICK. 
Κατανάλωση: 1l /6-10m2, ανάλογα με την επιφάνεια και την απορροφητικότητα του ξύλου.

500ml
(ΓΟΚΛ02)

12 - 5,75

1,2lt
(ΓΟΚΛ12)

12 - 8,00

DUROSTICK RUST REMOVER
Αφαιρετικό σκουριάς μετάλλων
Ισχυρότατο καθαριστικό απομάκρυνσης σκουριάς από κάθε μεταλλική επιφάνεια, εύκολα 
και γρήγορα, αποφεύγοντας το τρίψιμο με συρματόβουρτσα ή άλλα μηχανικά μέσα. 
Διαλύει την επιφανειακή σκουριά που έχει προκληθεί από την πάροδο του χρόνου, 
 αλλά και από τη βροχή, την υγρασία και την αλμύρα της θάλασσας, καθιστώντας τις 
επιφάνειες έτοιμες να ασταρωθούν και να βαφούν. 
Αφαιρεί σκουριές από σιδερένιες πόρτες, κάγκελα, λαμαρίνες αυτοκινήτων και 
 πλοίων, καρότσες φορτηγών και αγροτικών αυτοκινήτων. Καθαρίζει  αποτελεσματικά 
βιομηχανικά και γεωργικά εργαλεία, αλυσίδες, λουκέτα, πένσες, κόφτες, ψαλίδια, 
 βίδες, παξιμάδια και άλλα εργαλεία που έχουν προσβληθεί από τη σκουριά. 
Καθαρίζει εύκολα και γρήγορα λεκέδες σκουριάς από πλακάκια, φυσικές πέτρες, 
 καθώς και ακάλυπτους οπλισμούς σκυροδέματος. 
Κατανάλωση: Aνάλογα με την εφαρμογή.

500ml
(ΡΑΡΕ02)

12 - 7,10

1lt
(ΡΑΡΕ01)

12 9,00 9,00

5lt
(ΡΑΡΕ05)

(ΕΙΔΙΚΗ 
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ)

- 6,20 31,00

DUROSTICK D-28
Αυτογυάλιστη παρκετίνη ξύλινων δαπέδων
Αυτογυάλιστη μεταλλική παρκετίνη, με βάση το κερί και ειδικά πολυμερή, ιδανική για 
ξύλινα δάπεδα. Είναι υδα τοδιαλυτή, χαρίζει εξαιρετική λάμψη και προστασία σε ξύλινα 
δάπεδα και παρκέ διαρκείας, χωρίς να επηρεάζει την απόχρωση του ξύλου. 
Προστατεύει από σημάδια, τριβές, γδαρσίματα, βρωμιά, από τη φθορά του χρόνου, 
 καθώς και από τη συχνή χρήση απορρυπαντικών. Δημιουργεί μία διάφανη μεμβράνη 
προστασίας, είναι αντιστατική, αντιολισθητική και έχει ευχάριστο άρωμα.
Κατανάλωση: 1l /8-12m2, ανάλογα με την επιφάνεια.

1lt
(ΝΤ2801)

15 5,70 5,70

3lt
(ΝΤ2803)

(ΕΙΔΙΚΗ 
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ)

- 5,30 15,90

DUROSTICK SALT FREE
Αφαιρετικό αλάτων
Δραστικό υγρό που αφαιρεί άλατα νερού, υπολείμματα σαπουνιού και  θαλασσινού 
 νερού, σκουριά και πουρί. Eίναι κατάλληλο για χρήση στο σπίτι, στον χώρο του 
 μπάνιου (βρύσες, ντουζιέρες, πλακάκια και αξεσουάρ μπάνιου), καθώς και στον χώρο 
της  κουζίνας (ανοξείδωτους νεροχύτες, βραστήρες, σκεύη), ατμοσίδερα κ.ά. 
Επίσης, με το SALT REE τα ανοξείδωτα μέρη σκαφών απαλλάσσονται από  άλατα 
και σκουριά, διατηρώντας την αστραφτερή τους λάμψη. Είναι απαραίτη το και σε 
 ξενοδοχεία, εστιατόρια, νοσοκομεία και γενικά σε χώρους μαζικής εστίασης. 
Ξεπλένεται με άφθονο νερό, αφήνοντας άρωμα φρεσκάδας που διαρκεί. 

750ml
(NTΣΑ75)

18 - 4,20

5lt
(NTΣΑ05)

(ΕΙΔΙΚΗ 
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ)

- 3,74 18,70

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα προϊόντα που επισημαίνονται ως (ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ), διατίθενται εντός τριών (3) ημερών από τη λήψη της παραγγελίας.
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7. ΚΑ ΑΡΙΣΤΙΚΑ  ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ

7.2  Καθαριστικά ειδικών εφαρμογών

ΠΡΟΪΟΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

(Κωδικός)
ΤΕΜ./
ΚΙΒ.

€/lt €/ΣΥΣΚ.

KAT ΓΟΡΙΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ: Α

DUROSTICK QUICK CLEANER
Καθαριστικό για οικιακή και επαγγελματική χρήση
Δραστικό καθαριστικό χαμηλού αφρι σμού. Αφαιρεί με ένα πέρασμα, χωρίς τρίψιμο, 
σε ελάχιστο χρόνο, σκληρή βρωμιά, ξεραμένα ή καμένα λίπη. Παρουσιάζει υψηλή 
καθαριστική δρά ση χωρίς να καταστρέφει τις επιφά νειες όπου εφαρμόζεται. Είναι 
κατάλληλο τόσο για οικιακή όσο και για επαγγελματική χρήση σε νιπτήρες, μπα-
νιέρες από πορσελάνη ή πλαστικό, ντουζιέρες από γυαλί ή ακρυλικό πλαστικό, 
βρύσες, νεροχύτες, κεραμικές εστίες, φίλτρα απορροφητήρων και φούρνους (αφού 
προθερμανθούν στους 50°C).
Συνιστάται και για τον καθαρισμό τεντών, μουσαμάδων φορτηγών και καταστρωμάτων 
σκαφών. Ξεπλένεται με άφθονο νερό, αφήνοντας άρωμα φρεσκάδας που διαρκεί. 

750ml
(NTΚΛ75) 18 - 4,20

5lt
(NΤΚΛ05) - 3,36 16,80

10lt
(ΝΤΚΛ10) - 2,75 27,50

20lt
(ΝΤΚΛ20)

(ΕΙΔΙΚΗ 
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ)

- 2,30 46,00

DUROSTICK D-19 GRAFFITI REMOVER*
Πανίσχυρο καθαριστικό συνθημάτων
Καθαριστικό με πανίσχυρη δράση, κα τάλληλο για όλες σχεδόν τις επιφάνει ες. 
 Αφαιρεί εύκολα και γρήγορα gra i i, μαρκαδόρο ή στυλό από σοβατισμένους τοίχους, 
μπετόν, πέτρα, μάρμαρα, μεταλλικές επιφάνειες, τζάμια και πλακίδια. Απαραίτητο για 
τον καθαρισμό αγαλμάτων, μνημείων, σχολείων, πανεπιστημίων, όψεων κτιρίων και 
παιδικών δωματίων. Δεν επηρεάζει τη βαμμένη επιφάνεια και αποτελεί οικονομική λύ-
ση σε σχέση με την επαναβαφή των τοίχων. 
Κατανάλωση: Περίπου 500ml/3m2 επιφάνειας.

500ml
(NT1902)

15 - 13,90

5lt
(NT1905)

- 21,00 105,00

DUROSTICK D-21
Καθαριστικό αγυάλιστων μαρμάρων
Ισχυρότατο, όξινο καθαριστικό αγυάλιστων μαρμάρων και μωσαϊκών (*).
Δρα άμεσα και αποτελεσματικά, με ελάχιστο τρίψιμο.
Απομακρύνει λεκέδες που προέρχονται από το πότισμα γλαστρών σε βεράντες, σε 
εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους που είναι επενδυμένοι με λευκά ή χρωματιστά 
μάρμαρα. Καθαρίζει ρύπους από κατοικίδια ζώα, καυσαέρια, σκουριές από κάγκελα, 
λεκέδες από καπνιά, λάδια, λίπη, κρασί, καφέ, μελάνι, αναψυκτικά κ.ά.
Απαιτείται δοκιμαστική χρήση πριν την εφαρμογή του σε χρωματιστά μάρμαρα.
Ξεπλένεται με άφθονο νερό μετά τη χρήση.
Κατανάλωση: 1l /5-6m2 επιφάνειας.

(*) Σε γυαλισμένα μάρμαρα συνιστάται η εφαρμογή του Βιοδιασπώμενου καθαρι-
στικού γυαλισμένων μαρμάρων της σειράς BIOCLEAN.

1lt
(ΝΤ2101)

15 4,20 4,20

5lt
(ΝΤ2105)

- 3,20 16,00

20lt
(ΝΤ2120)

(ΕΙΔΙΚΗ 
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ)

- 2,85 57,00

DUROSTICK ΟΞΙΝΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ 
Για οικοδομικά κατάλοιπα

ξινο καθαριστικό οικοδομικών καταλοίπων, με πανίσχυρη δράση. Διαλύει και αφαι-
ρεί υπολείμματα αρμόστοκων, κόλλας πλακιδίων και τσιμέντων που δημιουργούνται 
κατά τη διαδικασία τοποθέτησής τους. Καθαρίζει σε βάθος λεκέδες από λάδια, καφέ, 
ποτά, ασβέστη, πλαστικά χρώματα, σκουριά κ.ά. Αφαιρεί, με ελάχιστο τρίψιμο, συσ-
σωρευμένους ρύπους που δημιουργούνται με την πάροδο του χρόνου στους αρμούς 
πλακιδίων, ‘ζωντανεύοντας’ την απόχρωσή τους. Συνιστάται η χρήση του 20 ημέρες 
μετά την ολοκλήρωση της αρμολόγησης. Ξεπλένεται με άφθονο νερό μετά τη χρήση.
Κατανάλωση: 1l /5-7m² επιφάνειας.

1lt
(ΚΑΠΛ01)

15 3,00 3,00

5lt
(ΚΑΠΛ05)

- 2,50 12,50

20lt
(ΚΑΠΛ20)

- 2,20 44,00

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα προϊόντα που επισημαίνονται ως (ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ), διατίθενται εντός τριών (3) ημερών από τη λήψη της παραγγελίας.
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*Διατίθεται μόνο για επαγγελματική χρήση.
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7.2  Καθαριστικά ειδικών εφαρμογών

ΠΡΟΪΟΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
(Κωδικός)

ΤΕΜ./
ΚΙΒ.

€/lt €/ΣΥΣΚ.

DUROSTICK D-95 CLEANER
Καθαριστικό υγρό για μούχλα
Ισχυρό καθαριστικό, ιδιαίτερα απο τελεσματικό σε χώρους όπου η συσσωρευμένη 
υγρασία δημιουργεί μούχλα, άλγη και βρύα στους αρμούς του μπάνιου, της κουζίνας, 
σε ντουλάπες, εξοχικά σπίτια που παραμένουν κλειστά για μεγάλο χρονικό διάστημα, 
αποθήκες, κελάρια, πισίνες, ντουζιέρες, ταβάνια μαγειρείων, ταβάνια με ελλιπή θερ-
μομόνωση, ταράτσες πριν από τη στεγανοποίηση κ.ά. 
Kαλύπτεται με οποιοδήποτε χρώμα ή στεγανωτικό, αφού ξεπλυθεί καλά. 
Κατανάλωση: 1l /5-6m2 επιφάνειας.

500ml
(NT9502)

15 - 4,20

5lt
(NT9505)

- 3,83 19,15

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα προϊόντα που επισημαίνονται ως (ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ), διατίθενται εντός τριών (3) ημερών από τη λήψη της παραγγελίας.

GEL ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΧΕΡΙΩΝ
Kαθαριστικό χεριών σε μορφή g l, με 70% ισοπροπυλική αλκοόλη, εμπλουτισμένο 
με γλυκερίνη, οργανική αλόη, δενδρολίβανο, θυμάρι και λεβάντα. 
Mε αποτελεσματική δρά ση, χωρίς νερό και σαπούνι, προσφέρει αμέσως μετά την 
εφαρμογή του καθαριότητα, φρεσκάδα και υγιεινή. 
Είναι ιδανικό για την οικία, για χώρους εργασίας, καθώς και για πολυσύχναστους 
χώρους όπως s r mark s, ιατρεία, μέσα μαζικής μεταφοράς, δημόσιες υπηρεσίες.  

80ml
(ΝΤΚΑΧΕΓΕ80) 24 - 0,80

500ml
(ΝΤΚΑΧΕΓΕ500) 24 - 2,60

1lt
(ΝΤΚΑΧΕΓΕ01) 12 4,50 4,50

5lt
(ΝΤΚΑΧΕΓΕ05)

- 3,76 18,80

DUROFRESH
Ισχυρό καθαριστικό πολλαπλών χρήσεων
Ισχυρό καθαριστικό πολλαπλών χρήσεων, με ευχάριστο άρωμα και υψηλή περιε-
κτικότητα της δραστικής ουσίας χλωριούχο βενζαλκόνιο (B n alk ni m C l ri ).
Κατάλληλο για οικιακή και επαγγελματική χρήση, είναι ιδανικό για όλους τους χώρους 
που πλένονται, ιδιαίτερα το μπάνιο και την κουζίνα, αλλά και υπόγεια, ντουλάπες, 
σοφίτες, αποθήκες, χώρους κατοικιδίων κ.ά. Απομακρύνει ακόμη και τους πιο ‘επί-
μονους’ ρύπους, χωρίς να αφήνει υπολείμματα, ενώ παράλληλα καταπολεμά τις 
δυσάρεστες οσμές. Απαραίτητο σε βιομηχανίες, επιχειρήσεις, ξενοδοχεία, εστιατόρια, 
καφέ, κέντρα διασκέδασης, γυμναστήρια και άλλες επαγγελματικές εγκαταστάσεις, 
παρέχοντας φρεσκάδα και υγιεινή καθαριότητα στους χώρους όπου εφαρμόζεται.
Ιδιαίτερα αποτελεσματικό για τον καθαρισμό και την απομάκρυνση των δυσάρεστων 
οσμών σε τουαλέτες και κάδους απορριμμάτων (οικιακών και κοινόχρηστων), απορ-
ριμματοφόρα οχήματα, καθώς και για τον καθαρισμό του οδοστρώματος στις λαϊκές 
αγορές και τις ψαραγορές. 

750ml
(ΝΤΦΡ75)

18 - 4,40

5lt
 (ΝΤΦΡ05) - 2,94 14,70

20lt
(ΝΤΦΡ20)

(ΕΙΔΙΚΗ 
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ)

- 2,50 50,00

κτικότητα της δραστικής ουσίας χλωριούχο βενζαλκόνιο (B n alk
Κατάλληλο για οικιακή και επαγγελματική χρήση, είναι ιδανικό για όλους τους χώρους 
που πλένονται, ιδιαίτερα το μπάνιο και την κουζίνα, αλλά και υπόγεια, ντουλάπες, 
σοφίτες, αποθήκες, χώρους κατοικιδίων κ.ά. Απομακρύνει ακόμη και τους πιο ‘επί
μονους’ ρύπους, χωρίς να αφήνει υπολείμματα, ενώ παράλληλα καταπολεμά τις 
δυσάρεστες οσμές. Απαραίτητο σε βιομηχανίες, επιχειρήσεις, ξενοδοχεία, εστιατόρια, 
καφέ, κέντρα διασκέδασης, γυμναστήρια και άλλες επαγγελματικές εγκαταστάσεις, 
παρέχοντας φρεσκάδα και υγιεινή καθαριότητα στους χώρους όπου
Ιδιαίτερα αποτελεσματικό για τον καθαρισμό και την απομάκρυνση των δυσάρεστων 
οσμών σε τουαλέτες και κάδους απορριμμάτων (οικιακών και κοινόχρηστων), απορ
ριμματοφόρα οχήματα, καθώς και για τον καθαρισμό του οδοστρώματος στις λαϊκές 
αγορές και τις ψαραγορές. 

SPRAY ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΧΕΡΙΩΝ
Kαθαριστικό χεριών σε σπρέι, με 70% ισοπροπυλική αλκοόλη, εμπλουτισμένο με 
 γλυκερίνη, οργανική αλόη, δενδρολίβανο, θυμάρι και λεβάντα. 
Mε αποτελεσματική δρά ση, χωρίς νερό και σαπούνι, προσφέρει αμέσως μετά την 
εφαρμογή του καθαριότητα, φρεσκάδα και υγιεινή. 
Είναι ιδανικό για την οικία, για χώρους εργασίας, καθώς και για πολυσύχναστους 
 χώρους όπως s r mark s, ιατρεία, μέσα μαζικής μεταφοράς, δημόσιες υπηρεσίες. 

120ml
(ΝΤΚΑΧΕ120)

20 - 1,10

1lt
(ΝΤΚΑΧΕ01)

12 4,40 4,40

5lt
(ΝΤΚΑΧΕ05)

4 3,64 18,20

KAT ΓΟΡΙΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ: Α

Στις ανωτέρω τιμές των SPRAY και GEL ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΧΕΡΙΩΝ συμπεριλαμβάνεται και η έκπτωση

ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΜΕ ΕΚΠΤΩΣΗ 40%
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DUROSTICK ALUMINIUM CLEANER
Καθαριστικό υγρό για αλουμινοκατασκευές
Δραστικό καθαριστικό που αφαιρεί εύκολα, με ένα πέρασμα, ρύπους από καυσαέρια, 
άλατα, χώματα, λασποβροχή, καθώς και νωπά (δύο-τριών ημερών το πολύ) πιτσιλί-
σματα πλαστικών χρωμάτων. 
Είναι ιδανικό για χρήση σε κουφώματα αλουμινίου (άβα φα ή περασμένα με 
 ηλεκτροστατική βαφή), χωρίς να αλλοιώνει ή να επηρεάζει το αρχικό τους χρώμα.

500ml
(ΚΑΑΛ02)

12 4,20

DUROSTICK GLASS CLEANER
Καθαριστικό υγρό για τζάμια απλών και ενεργειακών τζακιών
Ειδικό καθαριστικό υγρό που αφαιρεί άμεσα, χωρίς τρίψιμο, επικολλημένη καπνιά από 
γυάλινες επιφάνειες επαναφέροντας αυτές στην αρχική τους όψη και κατάσταση. 
Είναι κατάλληλο για χρήση σε προστατευτικά τζάμια τζακιών, ενεργειακών τζακιών, 
τζάμια ξυλόσομπων και θερμαστρών.

500ml
(ΚΑΓΛ02)

12 4,30
γυάλινες επιφάνειες επαναφέροντας αυτές στην αρχική τους όψη και κατάσταση. 

τζάμια ξυλόσομπων και θερμαστρών.

DUROSTICK D-61
Καθαριστικό για ανοξείδωτα και ασημικά
Δραστικό καθαριστικό σε μορφή κρέμας που επαναφέρει τη γυαλάδα με ελάχιστο τρί-
ψιμο, σε κάθε μεταλλική επιφάνεια, χωρίς να χαράζει. Είναι ιδανικό για τον καθαρισμό 
και το γυάλισμα κάθε ανοξείδωτου σκεύους, αφαιρώντας άλατα, σκουριές, καθώς και 
τη μαυρίλα από ασημικά σκεύη και εικόνες. Αφαιρεί την οξείδωση από ορειχάλκινα και 
χάλκινα διακοσμητικά, φωτιστικά, ασημικά κλπ.

250ml
(ΝΤ6104)

15 3,30

DUROSTICK D-61
Καθαριστικό για ανοξείδωτα και ασημικά
Δραστικό καθαριστικό σε μορφή κρέμας που επαναφέρει τη γυαλάδα με ελάχιστο τρί
ψιμο, σε κάθε μεταλλική επιφάνεια, χωρίς να χαράζει. Είναι ιδανικό για τον καθαρισμό 
και το γυάλισμα κάθε ανοξείδωτου σκεύους, αφαιρώντας άλατα, σκουριές, καθώς και 
τη μαυρίλα από ασημικά σκεύη και εικόνες. Αφαιρεί την οξείδωση από ορειχάλκινα και 
χάλκινα διακοσμητικά, φωτιστικά, ασημικά κλπ.

DUROSTICK MARINE METAL CLEANER & POLISH
Για ανοξείδωτα, ορειχάλκινα και επινικελωμένα μέταλλα
Δραστικό καθαριστικό σε μορφή αλοιφής, ειδικά σχεδιασμένο για την αφαίρεση της 
επιφανειακής σκουριάς, την οξείδωση, τη διάβρωση και το γάνιασμα των μετάλλων. 
Επαναφέρει τις επιφάνειες στην αρχική τους στιλπνότητα και τις προστατεύει από 
νέα διάβρωση. Χρησιμοποιείται για τον καθαρισμό, την αναζωογόνηση, το γυάλισμα 
και την αποκατάσταση μετάλλων, όπως: ανοξείδωτο χάλυβα, ορείχαλκο, χαλκό,  
επινικελωμένα μέταλλα και μη ανοδιωμένο αλουμίνιο. 
Ιδανικό για τα ανοξείδωτα κάγκελα σκαφών.

150gr
(ΜΑΜΕ15)

12 4,50

7.2  Καθαριστικά ειδικών εφαρμογών

ΠΡΟΪΟΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
(Κωδικός)

ΤΕΜ./
ΚΙΒ.

€/ΣΥΣΚ.

ΠΡΟΪΟΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
(Κωδικός)

ΤΕΜ./
ΚΙΒ.

€/ΣΥΣΚ.

DUROSTICK DUROCLEAN
Καθαριστικό καμινάδας τζακιού και ξυλόσομπας
Ειδικό καθαριστικό σε μορφή σκόνης, για τον καθαρισμό υπολειμμάτων καπνιάς που 
συσσωρεύονται στα τοιχώματα καμινάδων και μπουριών. Η μέγιστη θερμική απόδο-
ση και η καλή λειτουργία του τζακιού και της ξυλόσομπας επιτυγχάνεται με τον επιμε-
λή καθαρισμό της καμινάδας. Αυτό διασφαλίζεται με τη χρήση του DUROCLEAN, χω-
ρίς τη δική μας επίπονη προσπάθεια ή τη βοήθεια ειδικού τεχνίτη, σε ελάχιστο χρό-
νο, εύκολα και οικονομικά.
Κατανάλωση: 2-3 φορές ή και περισσότερες ανά χρόνο, ανάλογα με τη χρήση. 
Αν γίνεται συχνή χρήση του τζακιού ή της ξυλόσομπας, επαναλάβετε τον καθαρισμό κάθε 
30 μέρες.

90gr
(ΚΑΚΛ90)

20 5,50

KAT ΓΟΡΙΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ: Α
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7.2  Καθαριστικά ειδικών εφαρμογών

ΠΡΟΪΟΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
(Κωδικός)

ΤΕΜ./
ΚΙΒ.

€/lt €/ΣΥΣΚ.

DUROSTICK FAST CLEAN*
Καθαριστικό για τζάκια και μπάρμπεκιου
Ισχυρό δραστικό υγρό που αφαιρεί με ένα ψέκασμα, χωρίς τρίψιμο, ‘επίμονους’ λεκέ-
δες από καπνιά, κάρβουνο, ξεραμένα ή καμένα λίπη και στάμπες από λιωμένο κερί. 
Είναι καθαριστικό οικιακής και επαγγελματικής χρήσης, κατάλληλο για σχάρες, 
ψηστιέρες, μπάρμπεκιου, φουρνάκια, γκριλ και τζάκια με επένδυση από πυρότουβλα 
ή μαντέμι. Ξεπλένεται με άφθονο νερό μετά τη χρήση. 

750ml
(NTΦΑ75)

18 - 4,80

5lt
(NTΦΑ05)

- 3,60 18,00

GEL COAT CLEANER
ξινο καθαριστικό πολυεστερικών σκαφών

Δραστικό επαγγελματικό όξινο υγρό, χαμηλού αφρισμού, για την αφαίρεση της επιφα-
νειακής σκουριάς από το g l c a  γύρω από εξαρτήματα. 
Αφαιρεί σε ελάχιστο χρόνο κίτρινους, καφέ και μαύρους λεκέδες από την ίσαλο 
 γραμμή και τα ύφαλα, επαναφέροντάς τα στην αρχική τους απόχρωση.
Eφαρμόζεται και σε κάθε επιφάνεια (πολυεστερική, μεταλλική, ακόμη και i rglass) 
που χρήζει αποτελεσματικού καθαρισμού. 
Αφαιρεί σκληρά ιζήματα και μικροοργανισμούς από τα ύφαλα, σημάδια από άλατα,  
θαμπάδα, βρωμιά από εξατμίσεις και άλλους ‘επίμονους’ λεκέδες. 
Αφαιρεί αποτελεσματικά σκουριά από ζάντες σε τρέιλερ σκαφών.
Κατανάλωση: Ανάλογα με την εφαρμογή.

1lt
(ΓΕΚO01)

12 7,50 7,50

5lt
(ΓΕΚO05)

(ΕΙΔΙΚΗ 
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ)

- 5,30 26,50

GEL COAT CLEANER
ξινο καθαριστικό πολυεστερικών σκαφών

Δραστικό επαγγελματικό όξινο υγρό, χαμηλού αφρισμού, για την αφαίρεση της επιφα
νειακής σκουριάς από το g l c a  γύρω από εξαρτήματα. 
Αφαιρεί σε ελάχιστο χρόνο κίτρινους, καφέ και μαύρους λεκέδες από την ίσαλο 
γραμμή και τα ύφαλα, επαναφέροντάς τα στην αρχική τους απόχρωση.
Eφαρμόζεται και σε κάθε επιφάνεια (πολυεστερική, μεταλλική, ακόμη και i rglass) 
που χρήζει αποτελεσματικού καθαρισμού. 
Αφαιρεί σκληρά ιζήματα και μικροοργανισμούς από τα ύφαλα, σημάδια από άλατα, 
θαμπάδα, βρωμιά από εξατμίσεις και άλλους ‘επίμονους’ λεκέδες. 
Αφαιρεί αποτελεσματικά σκουριά από ζάντες σε τρέιλερ σκαφών.
Κατανάλωση:

DUROSTICK YACHT CLEANER
Δραστικό αλκαλικό καθαριστικό πλαστικών σκαφών
Δραστικό αλκαλικό καθαριστικό υγρό χαμηλού αφρισμού που αφαιρεί επί μονους’ λε-
κέδες από λάδια, γράσα, μαυρίλες και καπνιά. Με ένα ψέκασμα, χωρίς τρίψιμο και σε 
ελάχιστο χρόνο, αφαιρεί το μελά νι από σουπιές και καλαμάρια (συχνό φαινόμενο κα-
θώς οι γλάροι λερώνουν τα καταστρώματα των σκαφών με μελάνι κατά την προσπά-
θειά τους να τα φάνε), ακόμη και αν έχει εισχωρήσει στους πόρους της επιφάνειας. 
Αφαιρεί σκληρά ιζήματα και μικροορ γανισμούς από τα ύφαλα των σκαφών, καθώς και 
περιττώματα από γλάρους.
Είναι απαραίτητο για γενικό καθαρισμό όλων των πλαστικών σκαφών, αποκαθιστώ-
ντας το αρχικό λευκό χρώμα του g l c a . Καθαρίζει σε βάθος μαυρίλες και κιτρινίλες 
στις ταπετσαρίες των εξωτερικών μαξιλαριών, καθώς και των μπαλονιών. 
Ιδανικό για νιπτήρες, ντουζιέρες, βρύσες, νεροχύτες, πλαστικά τραπέ ζια, καρέκλες 
και μουσαμάδες. 
Κατανάλωση: 1l  /12-14m² επιφάνειας.

750ml
(ΚΑΓΙ01)

18 - 4,00

5lt
(ΚΑΓΙ05)

(ΕΙΔΙΚΗ 
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ)

- 3,52 17,60

10lt
(ΚΑΓΙ10)

(ΕΙΔΙΚΗ 
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ)

- 2,70 27,00

KAT ΓΟΡΙΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ: Α

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα προϊόντα που επισημαίνονται ως (ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ), διατίθενται εντός τριών (3) ημερών από τη λήψη της παραγγελίας.

*Διατίθεται μόνο για επαγγελματική χρήση.
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7.3  Ειδικά προϊόντα

ΠΡΟΪΟΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
(Κωδικός)

ΤΕΜ./
ΚΙΒ.

€/kg,lt €/ΣΥΣΚ.

KAT ΓΟΡΙΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ: Α

DUROSTICK D-15*
Καθαριστικό βόθρων και αποχετεύσεων
Ισχυρό καθαριστικό βόθρων και αποχετεύσεων που δρα επάνω στα συσσωρευμένα 
και στερεοποιημένα λίπη και στο πουρί στα τοιχώματα. 
Απαραίτητο για τον καθαρισμό των εξόδων διαφυγής των λυμάτων, ελευθερώνοντας 
τους πόρους των τοιχωμάτων των βόθρων. Αποφεύγεται έτσι η υπερχείλιση, οι δυσά-
ρεστες οσμές και οι συχνές εκκενώσεις, κάνοντας οικονομία. 
Εφαρμόζεται στην αρχή του δικτύου αποχέτευσης είτε απευθείας ανοίγοντας το φρεάτιο. 
Κατανάλωση: 600-800gr/m , ανάλογα με τη χρήση.

5kg
(NT1505)

6 7,80 39,00

DUROSTICK ΓΡΑΣΟ
Μακράς διαρκείας
Γράσο βάσεως λιθίου για οικιακή και επαγγελματική χρήση. 
Προστατεύει από τη σκουριά και τις τριβές, κάθε κινούμενο μεταλλικό μέρος, σε μη-
χανήματα και εξαρτήματα. Διατηρεί διαχρονικά τη ρευστότητά του και παρέχει άριστη 
λίπανση που διαρκεί. Κατάλληλο για γρανάζια, πόλους μπατα ρίας, ντίζες, ρουλεμάν, 
αντλίες, έμβολα, μεντεσέδες πορτών και παραθύρων.
‘Αποτρέπει’ τη διαρροή οσμών από μεταλλικά ή πλαστικά φρεάτια και σιφόνια.

125ml
φιαλίδιο

(ΚΥΓΡ15)
10 - 2,99

1lt
(ΚΥΓΡ01)

12 7,00 7,00

DUROSTICK D-14*
Αποφρακτικό υγρό για σωλήνες και σιφόνια
Αποτελεσματικό αποφρακτικό, άμεσης δράσης που μας απαλλάσσει από τη χρήση 
ατσαλίνας ή άλλων περιττών δαπανών απόφραξης. Ξεβουλώνει μέσα σε λίγα  λεπτά 
νιπτήρες, μπανιέρες, νεροχύτες και λεκάνες, διαλύοντας συσσωρευμένα λίπη, 
 πουρί, τρίχες, χαρτιά και πανιά. Απαραίτητο για τα αποχετευτικά δίκτυα εστιατορίων, 
ξενοδοχείων, νοσοκομείων, εργοστασίων, δημόσιων κτιρίων, κατοικιών κ.ά.
Κατά την εφαρμογή του είναι απαραίτητο να λαμβάνονται όλα τα προστατευτικά 
 μέτρα, όπως αυτά αναγράφονται στις οδηγίες χρήσης. 
Κατανάλωση: 500-1.800gr, ανάλογα με τη διάμετρο των σωλήνων και τον βαθμό 
 συσσώρευσης ρύπων.

900gr
(NT1409)

15 - 4,24

1.800gr
(NΤ1418)

15 - 6,10

KAT ΓΟΡΙΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ: Α

*Διατίθεται μόνο για επαγγελματική χρήση.

DRAIN CLEANER
Αποφρακτικό υγρό για σωλήνες και σιφόνια
Αποφρακτικό υγρό αποτελεσματικής δράσης, σε συμπυκνωμένη μορφή.
Διαλύει μέσα σε λίγα λεπτά υπολείμματα σαπουνιού, τρίχες και οργανικά λίπη από τις 
σωληνώσεις αποχετευτικών δικτύων, διατηρώντας τα καθαρά. 
Απαραίτητο σε αποχετευτικά δίκτυα κατοικιών, εστιατορίων, ξενοδοχείων, νοσοκο-
μείων, εργοστασίων κ.λπ. Δεν καταστρέφει τους ανοξείδωτους νεροχύτες και τα με-
ταλλικά σιφόνια από χαλκό, μόλυβδο, πολυαιθυλένιο και P C.
Η περιοδική χρήση του περιορίζει τις δυσάρεστες οσμές που προέρχονται από υπο-
λείμματα στα τοιχώματα των σωληνώσεων. 
Πρέπει να τηρούνται επιμελώς οι  οδηγίες χρήσης και προφύλαξης που αναγράφο-
νται στη συσκευασία του. 
Κατανάλωση: 500-1000ml, ανάλογα με τη διάμετρο των σωλήνων και τον βαθμό 
συσ σώρευσης ρύπων.

500ml 
(750gr)

(ΝΤΡΚΛ500)
15 - 4,30

1000ml 
(1.500gr)  

(ΝΤΡΚΛ01)
15 - 6,30
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7.3  Ειδικά προϊόντα

KAT ΓΟΡΙΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ: E

ΠΡΟΪΟΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
(Κωδικός)

ΤΕΜ./
ΚΙΒ.

€/lt, kg €/ΣΥΣΚ.

KAT ΓΟΡΙΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ: Α

DUROSTICK WATERTRAP
Συλλέκτης υγρασίας
Ο συλλέκτης υγρασίας DUROSTICK WATERTRAP απορροφά την υγρασία της ατμό-
σφαιρας, με τη βοήθεια ειδικών κρυστάλλων. Η μείωση της πλεονάζουσας υγρασίας 
έως και 40% απαλλάσσει κάθε κλειστό χώρο από δυσάρεστες οσμές, ενώ ταυτόχρονα 
δεν ευνοεί την ανάπτυξη μούχλας, βακτηρίων και μικροοργανισμών. 
Η τοποθέτησή του σε κατοικήσιμους χώρους, βελτιώνει την ποιότητα του αέρα, προ-
λαμβάνοντας αλλεργίες, κεφαλαλγίες και ρευματικούς πόνους. Έχει εξαιρετικά απο-
τελέσματα σε κλειστούς ή όχι τακτικά αεριζόμενους χώρους, όπως αποθήκες, υπό-
γεια, γκαράζ, πατάρια, σοφίτες, θερμαινόμενες εσωτερικές πισίνες, εξοχικά σπίτια, 
τροχόσπιτα, σκάφη αναψυχής και ντουλάπες. ‘Αποτρέπει’ βλάβες σε ηλεκτρικές  
συσκευές που δεν χρησιμοποιούνται τακτικά όπως τηλεοράσεις, Η/Υ, i- i κλπ. 
Διατηρεί ανέπαφα, ευαίσθητα στην υγρασία χάλκινα και ορειχάλκινα αντικείμενα,  
καθώς και βιβλία, έγγραφα κλπ.

1τμχ.
συσκευή

+1 σακουλάκι 
κρυστάλλων 

600gr 
(ΣΛΥΓ01)

8 - 7,90

1τμχ.
ανταλλακτικό 

σακουλάκι
κρυστάλλων 

600gr
(ΣΛΑΝ01)

12 - 2,70

DUROSTICK DS-210 
Καθαριστικό υπολειμμάτων  
κόλλας από αυτοκόλλητες ταινίες
Δραστικό καθαριστικό που αφαιρεί νωπά ή παλαιά υπολείμματα κόλλας από αποκολ-
λημένες αυτοκόλλητες ταινίες κάθε τύπου. 
Aπομακρύνει εύκολα υπολείμματα κόλλας αποκολλημένων ταινιών από P C, χαρ-
τοταινιών ή ταινιών από πολυεστέρα, οι οποίες προστατεύουν άκρες ή ακμές σε 
πλαστικές μπανιέρες, ανοξείδωτους νεροχύτες, νιπτήρες, λεκάνες από πορσελάνη, 
κάσες και πόρτες από αλουμίνιο, P C ή ξύλο. 
Συνιστάται για τον καθαρισμό κάθε αντικειμένου που φέρει αυτοκόλλητη ταινία σή-
μανσης ή προστασίας. Ιδανικό και για την αφαίρεση υπολειμ μάτων κόλλας από χαρτο-
ταινίες που τοποθετούνται πριν από το βάψιμο. 

180ml
(ΝΣ21018)

20 - 5,80

DUROSTICK D-26
Διαβρωτικό και αφαιρετικό χρωμάτων & βερνικιών
Το διαβρωτικό χρωμάτων και βερνικιών D-26 της DUROSTICK είναι πλούσιο μείγμα ει-
δικών διαβρωτικών διαλυτών, ειδικά τροποποιημένων (δεν περιέχει διχλωρομεθάνιο), 
ώστε να επιτυγχάνουν αποτελεσματικά την αφαίρεση παλαιών βαφών κάθε είδους. 
Δρα άμεσα και αφαιρεί βερνικοχρώματα και βερνίκια διαλύτου ή νερού, λάκες, χρώ-
ματα πολυουρεθανικά, εποξειδικά, νιτροκυτταρίνης και φούρνου, πλαστικά, ακρυλικά 
κ.ά., από ξύλινες, μεταλλικές και άλλες οικοδομικές επιφάνειες. 
Είναι πυκνόρρευστο, με ελεγχόμενη ροή (g l). 
Κατανάλωση: 1l /2-4m2, ανάλογα με τη φύση και το πάχος των στρώσεων των χρωμά-
των που πρόκειται να αφαιρεθούν.

250ml
(NT2604)

20 - 4,70

500ml
(NT2602)

12 - 7,00

1lt
(NT2601)

12 12,30 12,30

DUROSTICK RUST FREE
Αντισκωριακό και λιπαντικό
Ραφιναρισμένο λιπαντικό s ra , υψη λής διεισδυτικότητας και αφυγραντι κής 
 ικανότητας, μεγάλης διάρκειας. 
Διαλύει τη σκουριά και λιπαίνει, επα ναφέροντας σε πλήρη λειτουργία ερ γαλεία και 
μηχανισμούς, διασφαλίζο ντας την προστασία τους από μελ λοντική οξείδωση. 
Απομακρύνει την υγρασία από τα ηλεκτρολογικά μέρη μηχανών. 
Απαραίτητο για το  σπί τι, τον κήπο, το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σκάφος.

200ml
(ΝΤΡΑ02)

12 - 3,60

400ml
(ΝΤΡΑ04)

12 - 4,80
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7. ΚΑ ΑΡΙΣΤΙΚΑ  ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ

7.3  Ειδικά προϊόντα

ΠΡΟΪΟΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

(Κωδικός)
ΤΕΜ./
ΚΙΒ.

€/ΣΥΣΚ.

KAT ΓΟΡΙΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ: A

DUROSTICK ΠΟΝΤΙΚΟΚΟΛΛΑ
Ισχυρή κόλλα υψηλής θιξοτροπίας, άοσμη, άχρωμη, εύκολη στη χρήση, σε μορφή σω-
ληναρίου. Παγιδεύει με τη μέθοδο της άμεσης ακινητοποίησης ποντίκια, αρουραίους, 
κατσαρίδες και άλλους ανεπιθύμητους επισκέπτες. 
Διατηρεί την κολλητική της ιδιότητα για αρκετό διάστημα χωρίς να ξεραίνεται, ενώ 
δεν επηρεάζεται από την υγρασία, το νερό και τη θερμότητα. 
Κατανάλωση: Το περιεχόμενο του σωληναρίου είναι αρκετό για 3 παγίδες.

135gr
(ΠΟΚΟ13)

25 2,55

DUROSTICK ΠΟΝΤΙΚΟΠΑΓΙΔΑ
Οι ποντικοπαγίδες περιέχουν 2 πλαστικά δισκία. Έτοιμες προς χρήση, αποτελούνται 
από ισχυρή κόλλα, άοσμη και ειδικό δόλωμα (δεν περιέχουν δηλητήριο). 
Διασφαλίζουν απαλλαγή από μικρά ή μεγάλα ποντίκια, με τη μέθοδο της άμε σης ακι-
νητοποίησης.  
Διατηρούν την κολλητική τους ιδιότητα για αρκετό διάστημα χωρίς να ξεραίνονται, 
ενώ δεν επηρεάζονται από την υγρασία, το νερό και τη θερμότητα.

No1
(ΠΟΠΑ02)

20 2,95

No2
(ΠΟΠΑ01)

24 4,60

Διασφαλίζουν απαλλαγή από μικρά ή μεγάλα ποντίκια, με τη μέθοδο της άμε
νητοποίησης.  
Διατηρούν την κολλητική τους ιδιότητα για αρκετό διάστημα χωρίς να ξεραίνονται, 

ΠΡΟΪΟΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
(Κωδικός)

ΤΕΜ./
ΚΙΒ.

€/ΣΥΣΚ.

BIOCLEAN D-63
Βιοδιασπώμενο καθαριστικό για 
περιττώματα πουλιών & έντομα
Βιοδιασπώμενο καθαριστικό, χωρίς αμμωνία, φω σφορικά άλατα και πετρελαϊκά πα-
ράγωγα, βάσει της νομοθεσίας ΕΚ 648/2004 που διέπει τα απορρυπα ντικά όσον αφορά 
τη βιοδιασπασιμό τητά τους. Διαλύει με ένα ψέκασμα, επικολλημένα περιττώματα 
πτηνών, χωρίς να επηρεάζει τα χρώματα των αυτοκινήτων. Αφαιρεί άμεσα και τα 
κολλημένα έντομα από το παρμπρίζ, τα φώτα, τη μάσκα και τον προφυλακτήρα των  
αυτοκινήτων. 
Κατάλληλο και για μεταλλικά και ξύλινα κάγκελα, καθώς και τα μάρμαρα στερέωσής 
τους. Είναι απαραίτητο να καθαρίζονται άμεσα για να προστατεύονται από τις αλλοι-
ώσεις που δημιουργούνται από τα περιττώματα των πουλιών.
Κατανάλωση: Ανάλογα με την εφαρμογή.

500ml
(ΚΑ6302)

12 6,00

7.4  Προϊόντα καθαρισμού και προστασίας αυτοκινήτου

DUROSTICK SPRAY ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 
ΠΙΣΣΑΣ & ΡΕΤΣΙΝΙΟΥ*
Καθαριστικό που εξαφανίζει εύκολα και γρήγορα λεκέδες από πίσσα και  κολλημένα 
έντομα, με έναν απλό ψεκασμό. Ιδανικό για τη διάλυση και την αφαίρεση ρετσινιού 
από πεύκο και άλλα είδη κωνοφόρων από κάθε σημείο του αμαξώματος, χωρίς να 
 δημιουργεί αποχρωματισμούς ή θαμπάδες στις επιφάνειες. 
Επιπλέον, αφαιρεί πίσσα από μπαλόνια προστα σίας σκαφών αναψυχής, καθώς και από 
την ίσαλο γραμμή, όταν παρα μένει ακίνητο το σκάφος για μεγάλο χρονικό διάστημα.

180ml
(NTΣΚ18) 

24 3,00

ID: 96.4.005
institute

ID
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*Διατίθεται μόνο για επαγγελματική χρήση.
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KAT ΓΟΡΙΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ: Α

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα προϊόντα που επισημαίνονται ως (ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ), διατίθενται εντός τριών (3) ημερών από τη λήψη της παραγγελίας.
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DUROSTICK WAX AUTO SHAMPOO
Καθαριστικό και γυαλιστικό
Σαμπουάν με κερί και σιλικόνη, κατάλληλο για πλύσιμο με το χέρι. 
Καθαρίζει το αυτοκίνητο, χωρίς να καταστρέφει το χρώμα, δίνοντας ξεχωριστή γυαλάδα. 
Ιδιαίτερα αποτελεσματικό και για φορτηγά, καθώς και για τις πλαστικές τέντες τους. 
Ξεπλένεται εύκολα, χωρίς να αφήνει στάμπες από άλατα νερού.
Κατανάλωση: 1-2 καπάκια WAX AUTO S AMPOO σε 4l  νερό για κάθε επιβατηγό 
 αυτοκίνητο.

750ml
(ΝΤΑΣ75)

20 - 4,00

20lt
(ΝΤΑΣ20)

(ΕΙΔΙΚΗ 
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ)

- 3,25 65,00

ΠΡΟΪΟΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
(Κωδικός)

ΤΕΜ./
ΚΙΒ.

€/lt €/ΣΥΣΚ.

DUROSTICK ΚΡΕΜΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ  
ΘΑΜΠΩΝ ΦΑΝΑΡΙΩΝ
Δραστικό καθαριστικό σε μορφή κρέμας-αλοιφής για το γυάλισμα (με το χέρι) θολών 
πλαστικών προβολέων. 
Ανανεώνει την όψη των φαναριών αυτοκινήτων και μοτοσικλετών, εύκολα, γρήγορα 
και οικονομικά.
Κατανάλωση: Ανάλογα με την εφαρμογή.

200ml
(ΚΡΦΑ20)

15 - 4,80

DUROSTICK ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΖΑΝΤΩΝ
Εξειδικευμένο καθαριστικό για τις μεταλλικές ζάντες του αυτοκινήτου και ιδιαίτερα 
για τις ζάντες αλουμινίου και μαγνησίου. 
Διαλύει και απομακρύνει εύκολα και γρήγορα όλη τη βρωμιά και τη μουντζούρα του 
δρόμου και των φρένων, επαναφέροντας τη χαμένη τους γυαλάδα. 
Εκτός από τις ζάντες, είναι κατάλληλο για όλα τα μέρη του τροχού, όπως πλαστικά και 
μεταλλικά τάσια ή ακόμα και για τα λάστιχα. 
Ξεπλένεται με νερό μετά την εφαρμογή του.

750ml
(ΝΤZΑ75)

18 - 4,20

DUROSTICK AUTO WIPE
Καθαριστικό παρμπρίζ
Αφαιρεί εύκολα και γρήγορα τους ρύπους και τα έντομα από το παρμπρίζ των αυτοκι-
νήτων, αφήνοντας ένα χαρακτηριστικό άρωμα φρεσκάδας. 
Αντιπαγετικό, προστατεύει τα λάστιχα των υαλοκαθαριστήρων, χωρίς να προκαλεί 
φθορές στο χρώμα του αυτοκινήτου.
Κατανάλωση: Απόλυτα επαρκές για τα 3-4l  νερού του πλυστικού δοχείου του αυτο-
κινήτου.

250ml
(ΝΤΑΓ25)

24 - 2,70
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ΠΡΟΪΟΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

(Κωδικός)
ΤΕΜ./
ΚΙΒ.

€/lt €/ΣΥΣΚ.

KAT ΓΟΡΙΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ: A
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DUROSTICK GLASSHIELD
Προστατευτικό γυάλινων επιφανειών
Διάφανο εναιώρημα νανοτεχνολογίας, κατάλληλο για την προστασία γυάλινων επιφα-
νειών. Μετά την εφαρμογή του δημιουργείται ένα αόρατο φιλμ προστασίας που ‘περιο-
ρίζει’ την επικόλληση ατμοσφαιρικών ρύπων και σκόνης στους πόρους των επιφανειών, 
με αποτέλεσμα τον ευκολότερο καθαρισμό τους, με τη χρήση μόνο νερού, χωρίς τρίψι-
μο, χωρίς χημικά προϊόντα καθαρισμού. Ανθεκτικό στην υπεριώδη ηλιακή ακτινοβολία, 
τη διαρκή υγρασία και τον παγετό.
Κατάλληλο για: λα τα τζάμια αυτοκινήτων (παρμπρίζ, πίσω τζάμια, πλευρικά παρά-
θυρα, καθρέφτες), φορτηγών, σκαφών, ελικοπτέρων. Βελτιώνει την ορατότητα και δι-
ευκολύνει τον καθαρισμό εντόμων, ρύπων και πάγου. Μειώνει τη χρήση υαλοκαθαρι-
στήρων και του υγρού πλύσης του παρμπρίζ. 
• Φωτοβολταϊκά στοιχεία, συλλέκτες ηλιακού θερμοσίφωνα: Η εφαρμογή του αυξάνει 
την απόδοση των στοιχείων. Η γυάλινη επιφάνεια των συλλεκτών παραμένει καθαρή, 
χωρίς στίγματα από άλατα και σκόνες που περιορίζουν την απόδοσή τους. 
• Τζαμαρίες, βιτρίνες, γυάλινες προσόψεις, γυάλινα στέγαστρα, εξώστες,  αίθρια, αλλά 
και για οικιακή χρήση, σε παράθυρα, μπαλκονόπορτες και ντουζιέρες. Η εφαρμογή του 
‘περιορίζει’ την επικάθιση ρύπων, αλάτων και στιγμάτων. Το αποτέλεσμα της προστα-
σίας τους είναι η μείωση της συχνότητας και του κόστους καθαρισμού, αλλά και η βελτί-
ωση της εξωτερικής τους εικόνας. Ιδανικό για εφαρμογή σε παραθαλάσσιες περιοχές 
και ‘σκληρά’ νερά, αλλά και για δύσκολα προσβάσιμες επιφάνειες. 
Χρώμα: διάφανο.
Κατανάλωση: 1l  είναι επαρκές για την προστασία 30-40m², ανάλογα με τη μέθοδο 
εφαρμογής.

500ml
(ΓΚΧΕ02)

12 - 12,00

3,5lt
(ΓΚΧΕ35)

(ΕΙΔΙΚΗ 
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ)

- 18,00 63,00

DUROFLASH
Καθαριστικό-γυαλιστικό για ταμπλό  
& καθίσματα αυτοκινήτου από δέρμα ή δερματίνη
Συνδυασμός καθαριστικού ήπιας δράσης και σιλικονούχου υδατικού γαλακτώματος, 
εμπλουτισμένου με κερί λανολίνης, σατινέ στιλπνότητας, χωρίς διαλύτες. 
Διεισδύει στους πόρους δέρματος, δερματίνης, λάστιχου και βινυλίου, αφαιρώντας 
επιφανειακή αλλά και ‘επίμονη’ βρωμιά. Παρέχει αντιστατική προστασία που διαρκεί, 
ενώ μειώνει στο ελάχιστο τις επιπτώσεις από την ηλιακή ακτινοβολία και την υγρασία. 
Έτσι, προφυλάσσει τις επιφάνειες από το ξεθώριασμα, τον αποχρωματισμό, τα σκα-
σίματα και τα ξεφλουδίσματα, επιβραδύνοντας τη γήρανσή τους.
Είναι ιδανικό για την περιποίηση του αυτοκινήτου εσωτε ρικά σε ταμπλό, καντράν, 
καθίσμα τα από δέρμα ή δερματίνη, σε οροφές και πόρτες από βινύλιο.

300ml
(ΝΤΦΛ30)

16 - 3,30

DUROSTICK AUTOFLOW
Αντιψυκτικό παντός καιρού
Υψηλής ποιότητας αντιψυκτικό υγρό, με ιδιαίτερη αντιψυκτική ικανότητα έως -18°C 
και αντίστοιχη αντιθερμική έως +105°C. 
Διασφαλίζει αντιπαγετική, αντιθερμική και αντιδιαβρωτική προστασία σε ψυγεία μηχα-
νών αυτοκινήτων, σκαφών χωρίς να καταστρέφει τα λάστιχα και τα κολάρα. 
Είναι ιδανικό και για τους ηλιακούς θερμοσίφωνες. 

1lt
(ΝΤΑΦ01)

24 4,20 4,20

4lt
(NTΑΦ04)

- 3,25 13,00

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα προϊόντα που επισημαίνονται ως (ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ), διατίθενται εντός τριών (3) ημερών από τη λήψη της παραγγελίας.

Στη νέα πραγµατικότητα που η Υγιεινή, η Καθαριότητα και η Προστασία 
αποτελούν κύριο µέληµα στην καθηµερινότητα των πελατών σας, 

η DUROSTICK έχει τη λύση!
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Κάντε τώρα  
την παραγγελία σας!

...πάντα & παντού 
                     ΜΑΖΙ σας!

Στη νέα πραγµατικότητα που η Υγιεινή, η Καθαριότητα και η Προστασία 
αποτελούν κύριο µέληµα στην καθηµερινότητα των πελατών σας, 

η DUROSTICK έχει τη λύση!

DUROFRESH
Ισχυρό καθαριστικό πολλαπλών χρήσεων 
µε χλωριούχο βενζαλκόνιο

BIOCLEAN Air Condition
Με ισχυρή καθαριστική  
δράση, χωρίς  
δυσάρεστες οσµές

•   ΕΠΙΛΕΞΤΕ  για τους πελάτες 

σας προϊόντα πρώτης ανάγκης 

& ζήτησης µε την υπογραφή της 

DUROSTICK.

•  ΕΠΩΦΕΛΗΘΕΙΤΕ από τις 

µοναδικές προτάσεις προβολής 

της DUROSTICK και προκαλέστε 

 το αγοραστικό ενδιαφέρον.

•  ΕΝΗΜΕΡΩΣΤΕ τους 

πελάτες σας και κρατήστε 

τους  ικανοποιηµένους µε 

αποτελεσµατικά  

προϊόντα DUROSTICK.

GEL & SPRAY 
KΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΧΕΡΙΩΝ
Αποτελεσµατική δράση µε 70% αλκοόλη,  
θυµάρι, γλυκερίνη, δενδρολίβανο, αλόη βέρα

ΑΣΠΙ∆Α & ΜΑΣΚΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Προστασία του προσώπου από τη µεταφορά  
µικροβίων. Ιδανικό και για επαγγελµατίες  
της οικοδοµής.



7. ΚΑ ΑΡΙΣΤΙΚΑ  ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ

7.4  Προϊόντα καθαρισμού και προστασίας αυτοκινήτου

ΠΡΟΪΟΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
(Κωδικός)

ΤΕΜ./
ΚΙΒ.

€/ΣΥΣΚ.

SILICONE SPRAY
Σιλικονούχο λιπαντικό
Λιπαντικό σπρέι με αδιαβροχοποιητικές και αντικολλητικές ιδιότητες. 
Ανθεκτικό στη θερμοκρασία, την οξείδωση και τη διάβρωση. Δεν μαγνητίζει τη 
 σκό νη και δεν λεκιάζει. Προλαμβάνει το κόλλημα, το μπλοκάρισμα και τα  τριξίματα 
που προκαλούνται από την επιφανειακή τριβή. Απαραίτητο για την ομαλή  λειτουργία 
 συρόμενων ηλιοροφών αυτοκινήτου, ραγών καθισμάτων, ράουλων συρταριών. 
Χρησιμοποιείται ως αποκολλητικό καλουπιών, πλαστικών και μεταλλικών εξαρτη-
μάτων. Προστατεύει από την αλμύρα φουσκωτά σκάφη και αδιαβροχοποιεί σκηνές και 
 καραβόπανα. Επιπλέον, απομακρύνει την υγρασία και σχημα τίζει μία υδαταπωθητική 
μεμβράνη σε ηλεκτρικές επαφές καλωδίων, ρελέ δι ακοπτών, εξωλέμβιες μηχανές, 
καθώς και  μηχανές  αυτοκινήτων και δικύκλων. Απαραίτητο στους ηλεκτρολόγους για 
την  εύκολη  διέλευση των ηλεκτρι κών καλωδίων, αλλά και για την προστασία κάθε 
ηλεκτρικής επαφής από την υγρασία.

400ml
(ΝΤΣΙ04)

12 4,50

DUROFOAM CLEANER
Αφρός καθαρισμού
Καθαριστικό πολλαπλών χρήσεων που αφαιρεί λεκέδες εύκολα και γρήγορα. Απομα-
κρύνει λίπη, λάδια, βρωμιές και δυσάρεστες οσμές, μέσα σε λίγα λεπτά, αφήνοντας 
ευχάριστο άρωμα καθαριότητας και φρεσκάδας. Είναι κατάλληλο για ταπετσαρίες 
 αυτοκινήτων από ύφασμα, καθίσματα από ύφασμα, πατάκια, μοκέτες κλπ. 
Στο σπίτι ή το σκάφος παρέχει το καλύτερο αποτέλεσμα καθαρισμού σε μοκέτες, χαλιά, 
σαλόνια από ύφασμα, ενώ αντιμετωπίζει αποτελεσματικά διαφόρων ειδών ‘επίμονους’ 
λεκέδες. λες οι υφασμάτινες επιφάνειες (πυκνής πλέξης), μετά τον καθαρισμό τους 
με DURO OAM CLEANER, μπορούν να αδιαβροχοποιηθούν με NANO PROO  ABRIC 
DS-300 και να προστατευθούν από την απορρόφηση λεκέδων και ρύπων.

400ml
(ΝΤΦΟ04)

12 3,60

KAT ΓΟΡΙΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ: Α

Προϊόντα περιποίησης, καθαρισµού & προστασίας
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

& ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ 

Προϊόντα περιποίησης, καθαρισµού & προστασίας
w
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Αναζητήστε
το ενηµερωτικό έντυπο!   
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Κλάση 1: Προτείνεται για χρήση σε ζώνη εύκολα προσβάσιμη σε επίπεδο εδάφους που εκτίθεται σε συγκρούσεις 
με βαριά αντικείμενα - εξαιρείται η ασυνήθιστα σκληρή χρήση. ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ.

Κλάση 2: Αφορά ζώνη που μπορεί να πληγεί από ριπτόμενα αντικείμενα ή από χτυπήματα, αλλά ευρισκόμενη σε δη-
μόσιους χώρους, όπου το ύψος του συστήματος θα περιορίσει το μέγεθος των επιπτώσεων. Επίσης, αφορά ζώνη σε χα-
μηλότερα επίπεδα, στα οποία όμως η πρόσβαση στο κτίριο είναι επιτρεπτή, κατά κύριο λόγο, σε εκείνους που έχουν λό-
γο να φροντίζουν ώστε να μη γίνει κάποια ζημιά στην επιφάνεια. ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ.

Κλάση 3: Αφορά ζώνη που δεν είναι πιθανό να υποστεί ζημιά από τις συνήθεις επιπτώσεις που προκαλούνται από 
παρουσία ανθρώπων ή από ριπτόμενα αντικείμενα. ΗΠΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ.

Πρώτης κλάσης πιστοποιημένη επιλογή!

Εξασφαλίστε κορυφαία θερμομόνωση για το κτίσμα σας!

Το �ermoseal της Durostick

✓ ‘Συμπεριφέρεται’ άψογα και παρουσιάζει ασύγκριτη αντοχή στον χρόνο.

✓ Αντιστέκεται σε σύγκρουση με αντικείμενα και άσκηση δύναμης έως 10 joules.
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8.1  Θερμομονωτικά Υλικά

Σύστημα Εξωτερικής Θερμομόνωσης THERMOSEAL
8.  Θερμομόνωση εξωτερικής τοιχοποιίας

ΠΡΟΪΟΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ (κωδικός)
m2/ΔΕΜΑ

ΠΑΧΟΣ mm* €/m2 €/ΔΕΜΑ

XPS ETICS EMB
Εξηλασμένη πολυστερίνη που χρησιμοποιείται για 
την εφαρμογή εξωτερικής μόνωσης του συστήμα-
τος T rm s al (ETICS), όπως επίσης και για μό-
νωση κεκλιμένων οροφών και στοιχείων σκυρο-
δέματος. Διατίθεται χωρίς επιδερμίδα, αλλά με 
ανάγλυφη ( m ss ) ρομβοειδώς διαμορφωμέ-
νη τελική επιφάνεια, υψηλότερης πρόσφυσης και 
χαμηλότερης αντίστασης στη διάχυση υδρατμών.
Διατίθεται και χωρίς πατούρα, κατόπιν παραγγελίας

15     (ΧΠΣΕ1520) 20 5,00 75,00 

10,5     (ΧΠΣΕ10530) 30 7,15 75,08 

7,5     (ΧΠΣΕ7540) 40 9,52 71,40

6     (ΧΠΣΕ650) 50 11,84 71,04 

5,25     (ΧΠΣΕ52560) 60 13,72 72,03 

4,5     (ΧΠΣΕ4570) 70 15,36 69,12 

3,75     (ΧΠΣΕ37580) 80 17,88 67,05 

ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΠΛΑΚΩΝ (cm): 125 x 60 3     (ΧΠΣΕ3100) 100 23,00 69,00 

EN 13164

KAT ΓΟΡΙΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ: Β

Δηλωμένη τιμή Θερμικής αγωγιμότητας λD=0,033 W/m*K (20-50mm) / λD=0,035 W/m*K (60-100mm)

ΠΡΟΪΟΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ (κωδικός)
m2/ΔΕΜΑ

ΠΑΧΟΣ mm* €/m2 €/ΔΕΜΑ

EPS 80 (EPS standard white)
Θερμομονωτικό υλικό από διογκωμένη πο-
λυστερίνη για χρήση σε εσωτερικές και εξω-
τερικές κτιριακές εφαρμογές του συστήμα-
τος T rm s al (καλύπτονται οι απαιτήσεις για 
εφαρμογή σε Σύστημα Εξωτερικής Θερμομόνω-
σης ETICS).

25     (ΕΠΣ802520) 20 2,96 74,00 

16     (ΕΠΣ801730) 30 4,32 69,12 

12     (ΕΠΣ801240) 40 5,67 68,04 

10     (ΕΠΣ801050) 50 6,80 68,00 

8     (ΕΠΣ80860) 60 8,38 67,04 

7     (ΕΠΣ80770) 70 10,15 71,05 

6     (ΕΠΣ80680) 80 11,17 67,02

ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΠΛΑΚΩΝ (cm): 100 x 50  5   (ΕΠΣ805100) 100 14,60 73,00 ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΠΛΑΚΩΝ (cm): 100 x 50

EN 13163

Δηλωμένη τιμή Θερμικής αγωγιμότητας λD=0,036 W/m*K

ΠΡΟΪΟΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ (κωδικός)
m2/ΔΕΜΑ

ΠΑΧΟΣ mm* €/m2 €/ΔΕΜΑ

EPS 100 (EPS standard white)
Θερμομονωτικό υλικό από διογκωμένη πο-
λυστερίνη για χρήση σε εσωτερικές και εξω-
τερικές κτιριακές εφαρμογές του συστήμα-
τος T rm s al (καλύπτονται οι απαιτήσεις για 
εφαρμογή σε Σύστημα Εξωτερικής Θερμομόνω-
σης ETICS).

25     (ΕΠΣ1002520) 20 3,12 78,00 

16     (ΕΠΣ1001730) 30 4,69 75,04 

12     (ΕΠΣ1001240) 40 6,17 74,04

10     (ΕΠΣ1001050) 50 8,80 88,00 

8     (ΕΠΣ100860) 60 9,38 75,04 

7     (ΕΠΣ100770) 70 11,00 77,00 

6     (ΕΠΣ100680) 80 12,50 75,00 

ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΠΛΑΚΩΝ (cm): 100 x 50 5   (ΕΠΣ1005100) 100 17,80 89,00 ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΠΛΑΚΩΝ (cm): 100 x 50

EN 13163

Δηλωμένη τιμή Θερμικής αγωγιμότητας λD=0,035 W/m*K

ΠΡΟΪΟΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ (κωδικός)
m2/ΔΕΜΑ

ΠΑΧΟΣ mm* €/m2 €/ΔΕΜΑ

EPS 150 (EPS standard white)
Θερμομονωτικό υλικό από διογκωμένη πολυστε-
ρίνη που χρησιμοποιείται σε κτιριακές εφαρμο-
γές, σε περιπτώσεις με απαιτήσεις για υψηλές 
μηχανικές αντοχές και χαμηλές τιμές θερμικής 
αγωγιμότητας (βλ. ζώνη υψηλής στεγάνωσης 
συστήματος T rm s al).

25     (ΕΠΣ1502520) 20 4,28 107,00 

16     (ΕΠΣ1501730) 30 6,57 105,12 

12     (ΕΠΣ1501240) 40 8,92 107,04 

10     (ΕΠΣ1501050) 50 10,20 102,00 

8     (ΕΠΣ150860) 60 12,63 101,04 

7     (ΕΠΣ150770) 70 14,44 101,08 

6     (ΕΠΣ150680) 80 16,84 101,04 

ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΠΛΑΚΩΝ (cm): 100 x 50  5   (ΕΠΣ1505100) 100 20,80 104,00 ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΠΛΑΚΩΝ (cm): 100 x 50

EN 13163

Δηλωμένη τιμή Θερμικής αγωγιμότητας λD=0,034 W/m*K
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8.1  Θερμομονωτικά Υλικά

ΠΡΟΪΟΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ (κωδικός)
m2/ΔΕΜΑ

ΠΑΧΟΣ mm* €/m2 €/ΔΕΜΑ

Neopor EPS 80
(EPS Graphite Gray)
Θερμομονωτικό υλικό υψηλής θερμικής αντίστα-
σης που παράγεται από διογκωμένη πολυστερίνη 
με προσθήκη γραφίτη. 
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε εσωτερικές και 
εξωτερικές επιφάνειες για κτιριακές εφαρμογές 
του συστήματος T rm s al.
Πλεονεκτεί έναντι των συμβατικών EPS, καθώς 
είναι υδροαπωθητικό με χαμηλή απορρόφηση 
υγρασίας, διαστασιακά σταθερό αλλά κυρίως για-
τί είναι ενεργειακά αποδοτικό προσφέροντας μέ-
χρι και 20% καλύτερη θερμομονωτική απόδοση.

25     (ΝΕΠΣ802520) 20 3,60 90,00 

16     (ΝΕΠΣ801730) 30 5,32 85,12 

12     (ΝΕΠΣ801240) 40 7,09 85,08 

10     (ΝΕΠΣ801050) 50 8,50 85,00 

8     (ΝΕΠΣ80860) 60 10,63 85,04 

7     (ΝΕΠΣ80770) 70 11,86 83,02 

6     (ΝΕΠΣ80680) 80 13,17 79,02 

ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΠΛΑΚΩΝ (cm): 100 x 50  5    (ΝΕΠΣ805100) 100 18,00 90,00 

ΠΡΟΪΟΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ (κωδικός)
m2/ΔΕΜΑ

ΠΑΧΟΣ mm* €/m2 €/ΔΕΜΑ

Neopor EPS 100
(EPS Graphite Gray)
Θερμομονωτικό υλικό υψηλής θερμικής αντίστα-
σης και υψηλών μηχανικών αντοχών που παρά-
γεται από διογκωμένη πολυστερίνη με προσθή-
κη γραφίτη. 
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε εσωτερικές και 
εξωτερικές επιφάνειες για κτιριακές εφαρμογές 
του συστήματος T rm s al που χρήζουν ιδιαί-
τερης προστασίας (βλ. ζώνη υψηλής στεγάνω-
σης συστήματος T rm s al).
Πλεονεκτεί έναντι των συμβατικών EPS, καθώς 
είναι υδροαπωθητικό με χαμηλή απορρόφηση 
υγρασίας, διαστασιακά σταθερό αλλά κυρίως για-
τί είναι ενεργειακά αποδοτικό προσφέροντας μέ-
χρι και 20% καλύτερη θερμομονωτική απόδοση.

25     (ΝΕΠΣ1002520) 20 3,68 92,00 

16     (ΝΕΠΣ1001730) 30 5,82 93,12 

12     (ΝΕΠΣ1001240) 40 7,67 92,04 

10     (ΝΕΠΣ1001050) 50 9,90 99,00 

8     (ΝΕΠΣ100860) 60 11,25 90,00 

7     (ΝΕΠΣ100770) 70 13,86 97,02 

6     (ΝΕΠΣ100680) 80 15,34 92,04 

ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΠΛΑΚΩΝ (cm): 100 x 50  5    (ΝΕΠΣ1005100) 100 18,40 92,00 

EN 13163

EN 13163

Σύστημα Εξωτερικής Θερμομόνωσης THERMOSEAL
8.  Θερμομόνωση εξωτερικής τοιχοποιίας

KAT ΓΟΡΙΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ: Β

* Διατίθεται και σε άλλα πάχη κατόπιν παραγγελίας, με προσυμφωνημένο κόστος.

EPS 200
Neopor EPS 200

Διατίθενται σε όλα τα πάχη 
κατόπιν παραγγελίας, 
με προσυμφωνημένο κόστος.

Δηλωμένη τιμή Θερμικής αγωγιμότητας λD=0,031 W/m*K

Δηλωμένη τιμή Θερμικής αγωγιμότητας λD=0,031 W/m*K
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8.2  Υλικά επικόλλησης θερμομονωτικών πλακών

Σύστημα Εξωτερικής Θερμομόνωσης THERMOSEAL
8.  Θερμομόνωση εξωτερικής τοιχοποιίας

ΠΡΟΪΟΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΚΕΥΣΙΑ 
(κωδικός)

ΤΕΜ./
Ε. ΠΑΛ.

€/kg €/ΣΥΣΚ.

ROMIX THERMO
Ινοπλισμένη κόλλα θερμομονωτικών πλακών
για τοίχους & ταράτσες
Κόλλα τσιμεντοειδούς βάσης, κατάλληλη για την επικόλληση θερμομονωτικών 
πλακών από διογκωμένη (EPS) ή εξηλασμένη (XPS) πολυστερίνη, σε κάθετες ή 
και οριζόντιες επιφάνειες, σε εξωτερικούς και εσωτερικούς χώρους. 
Στην ινοπλισμένη σύνθεσή της, περιέχονται ρητίνες σύγχρονης τεχνολογίας που 
της προσδίδουν ιδιαίτερη αντοχή στην υγρασία, υψηλή πρόσφυση σε υποστρώμα-
τα από μπετόν, σοβά, τούβλα ή τσιμεντόλιθους και την απαραίτητη ευκαμψία που 
απαιτείται στις εφαρμογές της. 
Είναι κατάλληλη για την επικόλληση θερμομονωτικών  πλακών EPS και XPS στις 
όψεις των κτιρίων, αλλά και την επίχρισή τους σε συνδυασμό με το υαλόπλεγμα 
οπλισμού θερμοπροσόψεων DS-4160 της DUROSTICK. Συνιστάται και σε συστή-
ματα  θερμοστεγάνωσης ταρατσών (σχετικά συστήματα COOL ROO  και COOL 
ROO  LIG T). 
Συγκολλά με ασφάλεια θερμομονωτικές πλάκες EPS ή XPS στα επιθυμητά πάχη. 
Η κόλλα ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του προτύπου ETAG 004 για συστήματα 
εξωτερικής θερμομόνωσης. 
Κατατάσσεται στην κατηγορία GP:CS I /W2 κατά ΕΝ 998-1. 
Χρώμα: λευκό.
Κατανάλωση: • Ως κόλλα: 2,5-4kg/m², ανάλογα με τη σπάτουλα και το υπόστρωμα.
• Ως επικαλυπτική στρώση: 1,5kg/m²/mm για την κάλυψη του υαλοπλέγματος.

25kg
(ΚΠΡΘ25)

παλ.1.500kg
60 0,51 12,75

ΠΡΟΪΟΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΚΕΥΣΙΑ 
(κωδικός)

ΤΕΜ./
Ε. ΠΑΛ.

€/kg €/ΣΥΣΚ.

ULTRACOLL THERMO
Ινοπλισμένη κόλλα θερμομονωτικών πλακών
για τοίχους & ταράτσες
Ινοπλισμένη, τσιμεντοειδούς βάσης κόλλα, ενισχυμένη με ρητίνες, οι οποίες της 
προσδίδουν ιδιαίτερη ευκαμψία και αντοχή στην υγρασία. Παρέχει υψηλή πρό-
σφυση και συγκολλητική δύναμη σε θερμομονωτικές πλάκες διογκωμένης (EPS) 
ή εξηλασμένης (XPS) πολυστερίνης, πολυουρεθάνης, φελλού κ.ά. σε τοιχία από 
μπετόν, σοβά, τούβλα ή τσιμεντόλιθους. Eίναι κατάλληλη τόσο για την επικόλλη-
ση των θερμομονωτικών πλακών στις όψεις των κτιρίων όσο και για την επίχρισή 
τους σε συνδυασμό με το υαλόπλεγμα οπλισμού θερμοπροσόψεων DS-4160 της 
DUROSTICK.
Η κόλλα ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της ETAG 004 για συστήματα εξωτερικής 
θερμομόνωσης και συμμετέχει στο Σύστημα Εξωτερικής Θερμομόνωσης Κτιρίων 
T ERMOSEAL της DUROSTICK, το οποίο έχει πιστοποιηθεί από τον κοινοποιημένο 
Ευρωπαϊκό Οργανισμό OIB με αριθμό ΕΤΑ-13/0006 και ΕΤΑ-13/0007. 
Συνιστάται και για τα συστήματα θερμοστεγάνωσης ταρατσών COOL ROO  και 
COOL ROO  LIG T, δημιουργώντας έτσι ένα δοκιμασμένο θερμομονωτικό και πα-
ράλληλα στεγανοποιητικό σύστημα, με μεγάλη διάρκεια ζωής.
Κατατάσσεται στην κατηγορία GP:CS I /W2 κατά ΕΝ 998-1.
Χρώμα: λευκό.
Κατανάλωση: • Ως κόλλα: 2,5-4kg/m², ανάλογα με τη σπάτουλα και το υπό-
στρωμα.
• Ως επικαλυπτική στρώση: 1,5kg/m²/mm για την κάλυψη του υαλοπλέγματος.

25kg
(ΚΙΠΟΥ25)

παλ.1.500kg
60 0,64 16,00

KAT ΓΟΡΙΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ: Α
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Σύστημα Εξωτερικής Θερμομόνωσης THERMOSEAL
8.  Θερμομόνωση εξωτερικής τοιχοποιίας

8.2  Υλικά επικόλλησης θερμομονωτικών πλακών

KAT ΓΟΡΙΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ: Α

ΠΡΟΪΟΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
(Κωδικός)

ΤΕΜ./
Ε. ΠΑΛ.

€/kg €/ΣΥΣΚ.

POWER THERMO
Κόλλα αφρού πολυουρεθάνης χαμηλής διόγκωσης 
για θερμομονωτικές πλάκες
Πολυουρεθάνη συγκόλλησης χαμηλής διόγκωσης για επαγγελματική χρήση, ενός συ-
στατικού, χωρίς διαλύτες. Ωριμάζει με την υγρασία της ατμόσφαιρας, έχει εξαιρετική 
πρόσφυση, υψηλή θερμική και ακουστική μόνωση και απορροφά τους κραδασμούς. Δεν 
προσδίδει επιπλέον βάρος στην κα τασκευή, παρέχει μεγάλη ευκολία στη χρήση, τη 
μεταφορά και την απο θήκευση. Παράλληλα, η ταχύτητα στην εφαρμογή του εξοικονομεί 
χρό νο και χρήμα. Κατάλληλος για τη συγκόλληση θερμομονωτικών πλακών EPS και 
XPS επάνω σε οικοδομικές επιφάνειες προσόψεων. Έχει άριστη πρόσφυση σε τούβλο, 
πορομπετόν, σκυρόδεμα, σοβά, τσιμεντοσανίδα, ξύλινες και μεταλλικές επιφάνειες. 
Ιδανικός τόσο για νέες κατασκευές όσο και για ανακαινίσεις προσόψεων. Συμμετέχει 
στο Σύστημα Εξωτερικής Θερμομόνωσης Κτιρίων T ERMOSEAL της DUROSTICK ως 
προϊόν επικόλλησης πολυστερίνης.
Κατανάλωση: Μία φιάλη POWER T ERMO 830ml αρκεί για τη συγκόλληση 10-13m². 
Γεμίζει και τα κενά μεταξύ των θερμομονωτικών πλακών, εφόσον υπάρχουν, για 
την αποφυγή δημιουργίας θερμογεφυρών.

830ml
(ΑΦΧΔ83)

12 9,30

ΠΡΟΪΟΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
(Κωδικός)

ΤΕΜ./
ΚΙΒ.

€/ΣΥΣΚ.
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ULTRAFIX THERMO
Ινοπλισμένη κόλλα θερμομονωτικών πλακών
Κόλλα τσιμεντοειδούς βάσης, κατάλληλη για την επικόλληση θερμομονωτικών 
πλακών. Στην ινοπλισμένη σύνθεσή της, περιέχονται πολυμερικές ρητίνες που 
της προσδίδουν υψηλή πρόσφυση σε υποστρώματα από μπετόν, σοβά, τούβλα ή 
τσιμεντόλιθους και την απαραίτητη ευκαμψία που απαιτείται στις εφαρμογές της. 
Με υψηλή συγκολλητική ικανότητα, είναι κατάλληλη για την επικόλληση θερμο-
μονωτικών πλακών στις όψεις των κτιρίων, αλλά και την επίχρισή τους σε συνδυ-
ασμό με το υαλόπλεγμα οπλισμού θερμοπροσόψεων DS-4160 της DUROSTICK. 
Μετά την πλήρη σκλήρυνση του υλικού, επιχρίουμε την επιφάνεια με τον εύκαμπτο 
υδαταπωθητικό σοβά YDROSTOP PLASTER ELASTIC με λείο ή γραφιάτο φινίρι-
σμα, τον σιλικονούχο αδιάβροχο παστώδη σοβά YDROSTOP SILICONE PLASTER 
ή τον ακρυλικό αδιάβροχο παστώδη σοβά YDROSTOP ACRYLIC PLASTER. 
Κατατάσσεται στην κατηγορία GP:CS I /W2 κατά ΕΝ 998-1.  
Κατανάλωση: • Ως κόλλα: 2,5-4kg/m², ανάλογα με τη σπάτουλα και το υπόστρωμα. 
• Ως επικαλυπτική στρώση: 1,5kg/m²/mm για την κάλυψη του υαλοπλέγματος.

ΛΕΥΚΟ
25kg

(ΚΠΥΘ25)
παλ.1.500kg

60 0,45 11,25

ΓΚΡΙ  
25kg

(ΚΠΥΘΓΚ25)
παλ.1.500kg

60 0,44 11,00

ΝΕΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
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8.3  Αστάρια πρόσφυσης - Σταθεροποίησης υποστρωμάτων

Σύστημα Εξωτερικής Θερμομόνωσης THERMOSEAL

8.  Θερμομόνωση εξωτερικής τοιχοποιίας

ΠΡΟΪΟΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΚΕΥΣΙΑ 
(κωδικός)

ΤΕΜ./
ΚΙΒ.

€/lt €/ΣΥΣΚ.

DUROSTICK AQUAFIX
Μικρομοριακός σταθεροποιητής
για τοίχους, ταράτσες & γυψοσανίδες
Ακρυλικό, μικρομοριακό αστάρι χωρίς διαλύτες, με υψηλή διεισδυτική ικανότητα.  
Δημιουργεί τις κατάλληλες συνθήκες πρόσφυσης σε πορώδεις, εύθρυπτες και μη 
επιφάνειες που πρόκειται να βαφούν με χρώματα, να επαλειφθούν με ελαστομερή 
στεγανωτικά, ακρυλικά ή τσιμεντοειδή και κόλλες πλακιδίων. 
Χρώμα: γαλάζιο απαλό (γίνεται διάφανο όταν στεγνώσει).
Απόδοση: περίπου 10-15m2/l  ανά στρώση, ανάλογα με την απορροφητικότητα 
της επιφάνειας και την αραίωση.

1lt
(ΣΣΑΚ01)

15 5,20 5,20

5lt
(ΣΣΑΚ05)

- 4,70 23,50

20lt
(ΣΣΑΚ20)

- 3,57 71,40

KAT ΓΟΡΙΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ: Α

ΠΡΟΪΟΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΚΕΥΣΙΑ 
(κωδικός)

€/lt €/ΣΥΣΚ.

HYDROSTOP PLASTER PRIMER
Αστάρι προετοιμασίας έγχρωμων σοβάδων
Υδατοδιαλυτό ακρυλικό μικρομοριακό αστάρι, ιδανικό για την προετοιμασία των επι-
φανειών που πρόκειται να δεχθούν έγχρωμους τσιμεντοειδείς σοβάδες. Με υψηλή  
διεισδυτική ικανότητα εμποτίζει τις επιφάνειες, χωρίς να δημιουργεί επιφανειακό 
φιλμ. Μειώνει αποτελεσματικά την απορροφητικότητά τους, διατηρώντας τη διαπνοή 
τους.  Διασφαλίζει την προστασία των σοβάδων τελικής στρώσης από το πρόωρο επι-
φανειακό στέγνωμα (αφυδάτωση), απομακρύνοντας τον κίνδυνο μείωσης των αντο-
χών του σοβά και εμφάνισης ρωγμών. Εφαρμόζεται σε υποστρώματα ιδιαίτερα πο-
ρώδη, όπως σοβάδες πρώτης στρώσης και πορομπετόν που πρόκειται να δεχθούν 
λευκό ή έγχρωμο σοβά,  διασφαλίζοντας ομοιογενές στέγνωμα και χρωματική ομοι-
ομορφία σε όλη την επιφάνεια. 
Απόδοση: Περίπου 10-12m2/l , ανάλογα με την απορροφητικότητα (του υποστρώ-
ματος) και την αραίωση, στις κατάλληλα προετοιμασμένες επιφάνειες.

5lt
(ΣΣΠΠ05)

2,58 12,90

20lt
(ΣΣΠΠ20)

2,20 44,00

HYDROSTOP SILICONE PRIMER
Αστάρι πρόσφυσης παστωδών σοβάδων 
Υδατοδιαλυτό σιλικονούχο ακρυλικό αστάρι, κατάλληλο για σιλικονούχους και 
ακρυλικούς σοβάδες. Σταθεροποιεί και μειώνει την απορροφητικότητα των επι-
φανειών με αποτέλεσμα την άρρηκτη αγκύρωση των παστωδών σοβάδων. Είναι 
έτοιμο προς χρήση για κάθε πορώδη επιφάνεια από σκυρόδεμα, σοβά τελικής 
στρώσης, γυψοσανίδα, τσιμεντοσανίδα και συνδυάζεται με τους σιλικονούχους και 
ακρυλικούς σοβάδες, όπως ο YDROSTOP SILICONE PLASTER και ο YDROSTOP 
ACRYLIC PLASTER της DUROSTICK.
Χρώμα: λευκό (γίνεται διάφανο όταν στεγνώσει).
Απόδοση: Περίπου 8-10m²/l  ανά στρώση, ανάλογα με την απορροφητικότητα 
του υποστρώματος.

5lt
(ΣΣΙΠ05)

4,40 22,00

20lt
(ΣΣΙΠ20)

3,50 70,00
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Πρώτης κλάσης πιστοποιηµένη επιλογή...
για την ενεργειακή αναβάθµιση 
των κατασκευών!

Σύστηµα Εξωτερικής Θερµοµόνωσης Κτιρίων
Πιστοποιηµένο στην πρώτη κλάση κατά ETAG 004
(Αρ Πιστοποίησης: ΕΤΑ-13/0006 & ΕΤΑ-13/0007)

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε µε  την Τεχνική Υποστήριξη της DUROSTICK  
στο 210 55 16 500 ή µε e-mail στο technical@durostick.gr

www.durostick.gr

Υποστηρίζεται 
από το 
πρόγραµµα 
«Εξοικονοµώ - 
Αυτονοµώ»

EΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΩΣ ΚΑΙ 55%!
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8.4  Στεγανωτικά υλικά περιμετρικής Θερμομόνωσης

ΠΡΟΪΟΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΚΕΥΣΙΑ 
(κωδικός)

ΤΕΜ./
Ε. ΠΑΛ.

€/kg €/ΣΥΣΚ.

HYDROSTOP PLASTER ELASTIC
Εύκαμπτος, υδαταπωθητικός τσιμεντοειδής σοβάς - ΛΕΙΟΣ
Εύκαμπτος, υδαταπωθητικός σοβάς τελικής στρώσης, με ελαστικές και υδατα-
πωθητικές ρητίνες νέας τεχνολογίας. Παρέχει πλήρη υδαταπωθητικότητα κατά 
DIN 18550, υψηλή ευκαμψία, άρρηκτη πρόσφυση, ανεμπόδιστη διαπνοή και 
υδρατμοπερατότητα. Δεν ευνοεί τη δημιουργία μούχλας, ενώ δεν απορροφά τους 
ρύπους της ατμόσφαιρας. Δεν ρηγματώνει όπως ο κοινός σοβάς και εξομαλύνει 
ατέλειες έως 5mm ανά στρώση. Εφαρμόζεται και επάνω από ρηγματωμένο 
μαρμαροσοβά τελικής στρώσης, αρκεί να είναι σταθερός. 
Δουλεύεται εύκολα με το χέρι ή με μηχανή εκτόξευσης έτοιμων κονιαμάτων.
Συμμετέχει ως σοβάς τελικής στρώσης στο Σύστημα Εξωτερικής Θερμομόνωσης 
Κτιρίων T ERMOSEAL της DUROSTICK, το οποίο έχει πιστοποιηθεί κατά ETAG 
004 (κλάση 1) από τον κοινοποιημένο Ευρωπαϊκό Οργανισμό OIB με αριθμό 
ΕΤΑ-13/0006 και ΕΤΑ-13/0007. Χρώμα: υπόλευκο.
Κατατάσσεται στην κατηγορία GP: CSIII/W2 κατά ΕΝ 998-1. 
Κατανάλωση: 1,5kg/m²/mm πάχους επιχρίσματος.

25kg
(ΚΟΠΕΛ25)
παλ.1.500kg

60 1,34 33,50

Σύστημα Εξωτερικής Θερμομόνωσης THERMOSEAL
8.  Θερμομόνωση εξωτερικής τοιχοποιίας

ΠΡΟΪΟΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΚΕΥΣΙΑ 
(κωδικός)

ΤΕΜ./
Ε. ΠΑΛ.

€/kg €/ΣΥΣΚ.

HYDROSTOP WATERTANK (Professional)
Εύκαμπτο, γκρι, επαλειφόμενο στεγανωτικό κονίαμα 2 συστα-
τικών για ειδικές εφαρμογές & απαιτητικές στεγανώσεις. 
Ιδανικό και για δεξαμενές πόσιμου νερού.
Εύκαμπτο, επαλειφόμενο στεγανωτικό κονίαμα υψηλών αντοχών. Με την εφαρμογή 
του σε δεξαμενές πόσιμου ύδατος κατασκευασμένες από σκυρόδεμα διασφα-
λίζεται η ποιότητα και η υγιεινή του, κατά πιστοποίηση του Γενικού Χημείου του 
Κράτους (Αρ. πρωτ.: 00178/015/000).
Οι εφαρμογές του δεν περιορίζονται στις δεξαμενές πόσιμου ύδατος.
• Το προϊόν εφαρμόζεται για στεγανοποίηση επιφανειών από μπετόν, τούβλο, 
σοβά, τσιμεντοκονία, πέτρα κ.ά. • Κατάλληλο για την αποκατάσταση ρηγματώσε-
ων σε αρμολογήσεις πλακών σε δάπεδα. • Επίσης, εφαρμόζεται σε επιφάνειες 
με υψηλές προδιαγραφές υδαταπωθητικότητας, όπως σε υπόγειες κατασκευές, 
θεμέλια, τούνελ, υγρά δάπεδα, καθώς και σε κατασκευές που δέχονται υψηλές 
(θετικές & αρνητικές) υδροστατικές πιέσεις, όπως υπόγεια (εξωτερικά, πριν τις 
εργασίες επιχωμάτωσης και θεραπευτικά εσωτερικά). • Συνιστάται η χρήση του 
σε επικλινείς σκεπές από σκυρόδεμα πριν από την επένδυσή τους με κεραμίδια. 
• Εφαρμόζεται σε γέφυρες, πισίνες, κολυμβητήρια κ.ά. • Προτείνεται για τη στε-
γανοποίηση ταρατσών, προστατεύοντας ελαφροβαρείς μονώσεις σε συστήματα 
θερμοστεγάνωσης και γενικά για κάθε ορυκτή επιφάνεια που εκτίθεται σε μερική ή 
συνεχή υγρασία. • Μία επιπλέον χρήση του υλικού, αφορά στη στεγάνωση χώρων στα 
οποία γίνονται φυτεύσεις, όπως σε ζαρντινιέρες, κηπάρια ταρατσών κ.ά. • Αποτελεί 
το ιδανικό υλικό και για ανεστραμμένη μόνωση ταράτσας, πριν την τοποθέτηση των 
θερμομονωτικών υλικών που έχουμε επιλέξει. • Απαραίτητο και ως στοιχείο της 
περιμετρικής θερμομόνωσης σε επίπεδο εδάφους (ζώνη στεγάνωσης) όταν η θερμο-
μόνωση με το σύστημα T ERMOSEAL αφορά σε τοιχοποιία που εφάπτεται στο έδαφος.
Ιδανικό για την αντιμετώπιση θετικών και αρνητικών πιέσεων έως 7 Α m κατά DIN 
1048. Κατατάσσεται ως προστατευτικό επιφανειών σκυροδέματος (c) κατά ΕΝ 1504-2.
Χρώμα: γκρι.
Συσκευασίες: 14kg (10kg A + 4l  B), 35kg (25kg A + 10l  B)
Κατανάλωση: 1,3kg/m2/mm πάχους στρώσης.

14kg
(ΓΟΤΑ14)

32 4,00 56,00

Σετ 35kg
(ΓΟΤΑ35)

- 3,40 119,00

8.5  Εύκαμπτοι τσιμεντοειδείς & παστώδεις σοβάδες 

KAT ΓΟΡΙΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ: Α

KAT ΓΟΡΙΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ: E
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ΠΡΟΪΟΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΚΕΥΣΙΑ 
(κωδικός)

ΤΕΜ./
Ε. ΠΑΛ.

€/kg €/ΣΥΣΚ.

HYDROSTOP PLASTER ELASTIC
Eύκαμπτος, υδαταπωθητικός τσιμεντοειδής σοβάς  
24άρων αποχρώσεων - ΓΡΑΦΙΑΤΟ
Εύκαμπτος, υδαταπωθητικός σοβάς τελικής στρώσης κοκκομετρίας έως 4mm, 
με ελαστικές και υδαταπωθητικές ρητίνες νέας τεχνολογίας. Παρέχει πλήρη 
υδαταπωθητικότητα κατά DIN 18550, υψηλή ευκαμψία, άρρηκτη πρόσφυση, ανε-
μπόδιστη διαπνοή και υδρατμοπερατότητα. Δεν ευνοεί τη δημιουργία μούχλας, 
ενώ δεν απορροφά τους ρύπους της ατμόσφαιρας. Δεν ρηγματώνει όπως ο κοινός 
σοβάς και εξομαλύνει ατέλειες έως 8mm ανά στρώση. Εφαρμόζεται και επάνω 
από ρηγματωμένο μαρμαροσοβά τελικής στρώσης, αρκεί να είναι σταθερός. 
Δουλεύεται εύκολα με το χέρι ή με μηχανή εκτόξευσης έτοιμων κονιαμάτων.
Συμμετέχει ως σοβάς τελικής στρώσης στο Σύστημα Εξωτερικής Θερμομόνωσης Κτιρίων 
T ERMOSEAL της DUROSTICK, το οποίο έχει πιστοποιηθεί κατά ETAG 004 (κλάση 1) από 
τον κοινοποιημένο Ευρωπαϊκό Οργανισμό OIB με αριθμό ΕΤΑ-13/0006 και ΕΤΑ-13/0007.
Χρώμα: υπόλευκο.  
Xρωματίζεται σε 24 ανεξίτηλες απο χρώσεις με την προσθήκη χρωστικών σε 
μορφή πούδρας DUROCOLOR POWDER-C στο νερό ανάμειξης. 
Κατατάσσεται στην κατηγορία GP: CSIII/W2 κατά ΕΝ 998-1. 
Κατανάλωση: 2,0kg/m²/mm πάχους επιχρίσματος.

25kg
(ΚΟΠΕΓ25)

(ΕΙΔΙΚΗ 
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ)

(ποσότητα  
των 1.800kg
παραδίδεται 

έτοιμη
χρωματισμένη
βάσει χρωμα-
τολογίου με 

προσυμφωνη-
μένο κόστος)

60 1,34 33,50

8.5  Εύκαμπτοι τσιμεντοειδείς & παστώδεις σοβάδες 

ΠΡΟΪΟΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΚΕΥΣΙΑ 
(κωδικός)

ΤΕΜ./ 
Ε. ΠΑΛ. 

€/kg €/ΣΥΣΚ.

BASECOAT THERMO
Παστώδες, αντιρηγματικό, οργανικό επίχρισμα 
θερμομονωτικών πλακών 

Εύκαμπτο, οργανικό, ινοπλισμένο επίχρισμα ακρυλικής βάσης, έτοιμο προς χρήση. 
Διακρίνεται για την ισχυρή πρόσφυση, την ευκο λία και ταχύτητα εφαρμογής του.  
Διασφαλίζει υψηλή αντοχή σε θλίψη, κάμψη, κρούσεις, καθώς και στις θερμο-
κρασιακές μεταβολές και την υγρασία. 
Οπλισμένο με υαλόπλεγμα DS-4160, χρησιμοποιείται για την επικάλυψη θερμομο-
νωτικών πλακών σε συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης κτιρίων. 
Συνδυάζεται ιδανικά με τους σιλικονούχους και ακρυλικούς σοβά δες, όπως ο 

YDROSTOP SILICONE PLASTER και ο YDROSTOP ACRYLIC PLASTER της 
DUROSTICK, χωρίς την ανάγκη ασταρώματος.
Κατατάσσεται ως επίχρισμα τύπου 2, W3 με βάση οργανικά συνδετικά κατά 
ΕΝ 15824.
Χρώμα: γκρι ανοιχτό.  
Κατανάλωση: 1,5-2,0kg/m2/mm πάχους στρώσης.

25kg  
(ΜΠΚΟΑΤ25)
παλ. 600kg

24 2,20 55,00

Σύστημα Εξωτερικής Θερμομόνωσης THERMOSEAL
8.  Θερμομόνωση εξωτερικής τοιχοποιίας

KAT ΓΟΡΙΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ: Α

KAT ΓΟΡΙΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ: Α

ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Αποκλίσεις που υπάρχουν μεταξύ χρωματολογίου και τελικού αποτελέσματος οφείλονται στην αδυναμία πιστότητας στην εκτύπωση.

ΛΕΥΚΟ

ΛΕΥΚΟ 
x1

ΥΠΕΡΛΕΥΚΟ

ΛΕΥΚΟ 
x3

Α ΒΟΡΙ

Νο 2
 x1

ΑΝΟΙΞΗ

Νο 2
 x3

ΚΑΛΑΜΙ

Νο 10
 x1

ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ

Νο 10
 x3

ΧΑΡΑΥΓΗ

Νο 12
 x1

MAΡΓΑΡΙΤΑΡΙ

Νο 12
 x3

ΧΡΥΣΑΝΘΕΜΟ

Νο 3
 x1

ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΣΑ

Νο 3
 x3

ΑΜΜΟΛΟΦΟΣ

Νο 30
 x1

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ

Νο 30
 x3

ΓΙΑΣΕΜΙ

Νο 1
 x1

ΚΟΧΥΛΙ

Νο 1  
x3

ΠΑΠΥΡΟΣ

Νο 11
 x1

ΒΕΡΥΚΟΚΟ

Νο 11
 x3

ΣΕΜΙΡΑΜΙΣ

Νο 3
 x1

ΚΟΥΜ-ΚΟΥΑΤ

Νο 3
 x3

ΑΛΑΒΑΣΤΡΟ

Νο 15
 x1

ΑΝΘΟΝΕΡΟ

Νο 15
 x3

ΚΡΙΝΟΣ

Νο 9
 x1

ΒΑΝΙΛΙΑ

Νο 9
 x3

ΑΥΡΑ

Νο 24 
x1

A UA MARINE

Νο 24
 x3

Xρωματίζεται με την προσθήκη χρωστικών σε μορφή πούδρας DUROCOLOR POWDER-C σε 24 αποχρώσεις

Εύκαμπτο, οργανικό, ινοπλισ
Διακρίνεται για την ισχυρή πρόσφυση, την ευκο
Διασφαλίζει υψηλή αντοχή σε θλίψη, κάμψη, κρούσεις, καθώς και στις θερμο
κρασιακές μεταβολές και την υγρασία. 
Οπλισμένο με υαλόπλεγμα DS-4160, χρησι
νωτικών πλακών σε συστή
Συνδυάζεται ιδανικά με τους σιλικονούχους και ακρυλικούς σοβά

YDROSTOP SILICONE PLASTER και ο YDROSTOP ACRYLIC PLASTER της 
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8.5  Εύκαμπτοι τσιμεντοειδείς & παστώδεις σοβάδες 

• Η τιμή ανά απόχρωση αφορά επιπλέον επιβάρυνση ανά 25kg παστώδους σοβά • Στις ανωτέρω τιμές συμπεριλαμβάνεται και η έκπτωση

ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΟ HYDROSTOP SILICONE PLASTER 44 ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΑΠΟΧΡΩΣΕΩΝ (ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ)

ΔΙΑΣ SP01 4,66 

ΑΘΗΝΑ SP02 10,32 

ΟΡΦΕΑΣ SP03 3,32 

ΧΑΡΙΣ SP04 6,78 

ΝΙΟΒΗ SP05 3,51 

ΦΑΕΘΩΝ SP06 6,59 

ΔΙΩΝΗ SP07 3,28 

ΑΠΟΛΛΩΝ SP08 4,55 

ΔΗΜΗΤΡΑ SP09 3,13 

ΤΡΙΤΩΝ SP10 3,17

ΑΝΤΙΟΠΗ SP11 3,34 

ΖΕΦΥΡΟΣ SP12 4,35 

ΣΕΜΕΛΗ SP13 3,43 

ΝΗΡΕΥΣ SP14 4,73 

ΜΕΛΑΝΘΗ SP15 3,16 

ΚΡΟΝΟΣ SP16 5,86 

ΑΡΙΑΔΝΗ SP17 29,09 

ΔΙΟΝΥΣΟΣ SP18 4,10 

ΚΑΛΥΨΩ SP19 8,00 

ΔΑΙΔΑΛΟΣ SP20 16,35 

ΗΩ SP21 4,12 

ΕΡΜΗΣ SP22 3,30 

ΟΝΟΜΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΠΟΧΡΩΣΗ ΤΙΜΗ

ΘΕΜΙΣ SP23 5,51 

ΥΠΕΡΙΩΝ SP24 7,76 

ΗΛΕΚΤΡΑ SP25 4,42 

ΩΡΙΩΝ SP26 10,41 

ΕΛΙΚΗ SP27 5,41 

ΜΕΛΙΤΟΣ SP28 8,43 

ΚΛΕΙΩ SP29 17,88 

ΗΦΑΙΣΤΟΣ SP30 23,96 

ΗΡΑ SP31 18,42 

ΠΕΡΣΕΥΣ SP32 20,91 

ΑΙΟΛΟΣ SP33 6,76 

ΑΡΤΕΜΙΣ SP34 3,45 

ΙΚΑΡΟΣ SP35 4,84 

ΘΕΤΙΣ SP36 10,82 

ΠΡΩΤΕΥΣ SP37 3,42 

ΡΕΑ SP38 6,12 

ΠΟΣΕΙΔΩΝ SP39 22,65 

ΦΟΙΒΗ SP40 4,87 

ΗΡΑΚΛΗΣ SP41 25,08 

ΟΥΡΑΝΟΣ SP42 43,97 

ΑΜΦΙΤΡΙΤΗ SP43 3,64 

ΤΙΤΑΝΑΣ SP44 20,84 

ΟΝΟΜΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΠΟΧΡΩΣΗ ΤΙΜΗ
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KAT ΓΟΡΙΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ: Α

ΠΡΟΪΟΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΚΕΥΣΙΑ 
(κωδικός)

ΤΕΜ./
Ε. ΠΑΛ.

€/kg €/ΣΥΣΚ.

HYDROSTOP SILICONE PLASTER
Σιλικονούχος αδιάβροχος σοβάς
τελικής στρώσης σε μορφή πάστας 
Έτοιμος προς χρήση, λευκός ή έγχρωμος, παστώδης σοβάς, αυτοκαθαριζόμενος, 
κατάλληλος για τη διαμόρφωση λείας ή αδρής επιφάνειας. Καταργεί την ανάγκη βαφής 
των όψεων. Είναι ανθεκτικός στην ηλιακή ακτινοβολία, καθώς και τη δημιουργία μούχλας, 
άλγης και μυκήτων. Παρέχει υψηλή υδροφοβία και εξαιρετική υδρατμοπερατότητα 
(κλάση 1 κατά EN ISO 7783-2). Ελαττώνει την πιθανότητα διάβρωσης της τοιχοποιίας 
και του φέροντος οργανισμού του κτιρίου από την επίδραση του διοξειδίου του άνθρακα 
(CO

2
) και άλλων προβλημάτων από το εξωτερικό περιβάλλον. Συμμετέχει ως σοβάς 

τελικής στρώσης στο Σύστημα Εξωτερικής Θερμομόνωσης Κτιρίων T ERMOSEAL 
της DUROSTICK, το οποίο έχει πιστοποιηθεί κατά ETAG 004 (κλάση 1) από τον 
κοινοποιημένο Ευρωπαϊκό Οργανισμό OIB με αριθμό ΕΤΑ-13/0006 και ΕΤΑ-13/0007. 
Χρώμα: λευκό και 44 επιλεγμένες απο χρώσεις βάσει χρωματολογίου.
Κατανάλωση:• Hydrostop Silicone Plaster Fine 1,0mm: 1,8-2,0kg/m²/mm.
• Hydrostop Silicone Plaster Fine 1,5mm: 2,0-2,3kg/m²/1,5mm. 
• Hydrostop Silicone Plaster Grafiato 2,5mm: 2,8-3,2kg/m²/2,5mm. 

FINE 1,0mm
ΛΕΥΚΟΣ 25kg

(ΚΣΠΛΛ25)
παλ. 600kg

24 2,60 65,00

FINE 1,5mm
ΛΕΥΚΟΣ 25kg
(ΚΣΠΛΛ1525)

παλ. 600kg

24 2,60 65,00

GRAFIATO 
2,5mm

ΛΕΥΚΟΣ 25kg
(ΚΣΠΛΓ25)
παλ. 600kg

24 2,60 65,00

Σύστημα Εξωτερικής Θερμομόνωσης THERMOSEAL
8.  Θερμομόνωση εξωτερικής τοιχοποιίας
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8.5  Εύκαμπτοι τσιμεντοειδείς & παστώδεις σοβάδες 
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KAT ΓΟΡΙΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ: Α

Σύστημα Εξωτερικής Θερμομόνωσης THERMOSEAL
8.  Θερμομόνωση εξωτερικής τοιχοποιίας

• Η τιμή ανά απόχρωση αφορά επιπλέον επιβάρυνση ανά 25kg παστώδους σοβά • Στις ανωτέρω τιμές συμπεριλαμβάνεται και η έκπτωση

ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΟ HYDROSTOP ACRYLIC PLASTER 44 ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΑΠΟΧΡΩΣΕΩΝ (ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ)

ΔΙΑΣ AP01 4,66 

ΑΘΗΝΑ AP02 10,32 

ΟΡΦΕΑΣ AP03 3,32 

ΧΑΡΙΣ AP04 6,78 

ΝΙΟΒΗ AP05 3,51 

ΦΑΕΘΩΝ AP06 6,59 

ΔΙΩΝΗ AP07 3,28 

ΑΠΟΛΛΩΝ AP08 4,55 

ΔΗΜΗΤΡΑ AP09 3,13 

ΤΡΙΤΩΝ AP10 3,17

ΑΝΤΙΟΠΗ AP11 3,34 

ΖΕΦΥΡΟΣ AP12 4,35 

ΣΕΜΕΛΗ AP13 3,43 

ΝΗΡΕΥΣ AP14 4,73 

ΜΕΛΑΝΘΗ AP15 3,16 

ΚΡΟΝΟΣ AP16 5,86 

ΑΡΙΑΔΝΗ AP17 29,09 

ΔΙΟΝΥΣΟΣ AP18 4,10 

ΚΑΛΥΨΩ AP19 8,00 

ΔΑΙΔΑΛΟΣ AP20 16,35 

ΗΩ AP21 4,12 

ΕΡΜΗΣ AP22 3,30 

ΟΝΟΜΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΠΟΧΡΩΣΗ ΤΙΜΗ

ΘΕΜΙΣ AP23 5,51 

ΥΠΕΡΙΩΝ AP24 7,76 

ΗΛΕΚΤΡΑ AP25 4,42 

ΩΡΙΩΝ AP26 10,41 

ΕΛΙΚΗ AP27 5,41 

ΜΕΛΙΤΟΣ AP28 8,43 

ΚΛΕΙΩ AP29 17,88 

ΗΦΑΙΣΤΟΣ AP30 23,96 

ΗΡΑ AP31 18,42 

ΠΕΡΣΕΥΣ AP32 20,91 

ΑΙΟΛΟΣ AP33 6,76 

ΑΡΤΕΜΙΣ AP34 3,45 

ΙΚΑΡΟΣ AP35 4,84 

ΘΕΤΙΣ AP36 10,82 

ΠΡΩΤΕΥΣ AP37 3,42 

ΡΕΑ AP38 6,12 

ΠΟΣΕΙΔΩΝ AP39 22,65 

ΦΟΙΒΗ AP40 4,87 

ΗΡΑΚΛΗΣ AP41 25,08 

ΟΥΡΑΝΟΣ AP42 43,97 

ΑΜΦΙΤΡΙΤΗ AP43 3,64 

ΤΙΤΑΝΑΣ AP44 20,84 

ΟΝΟΜΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΠΟΧΡΩΣΗ ΤΙΜΗ

HYDROSTOP ACRYLIC PLASTER FINE
Ακρυλικός αδιάβροχος σοβάς τελικής στρώσης 
σε μορφή πάστας, λείος
Ακρυλικός παστώδης σοβάς, λευκός ή έγχρωμος, έτοιμος προς χρήση. Είναι ανθε-
κτικός στην U  ακτινοβο λία, καθώς και τη δημιουργία μούχλας, άλγης και μυκήτων. 
Χρησιμοποιείται ως σοβάς τελικής στρώσης αντί μαρμαροκονίας ή εσωτερικά ως δια-
κοσμητικό επίχρισμα. Εφαρμόζεται επάνω σε όλα τα οικοδομικά υλικά, αφού ασταρω-
θούν, σε τοίχους και οροφές, όπως σοβάς, σκυρόδεμα, γυψοσανίδες, τσιμεντοσανί-
δες, πορομπετόν κλπ. Ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του ETAG 004 σε συστήματα 
εξωτερικής θερμομόνωσης κτιρίων, ως σοβάς τελικής στρώσης του συστήματος.
Κατατάσσεται ως επίχρισμα με βάση οργανικά συνδετικά κατά ΕΝ 15824.
Χρώμα: λευκό και 44 επιλεγμένες απο χρώσεις βάσει χρωματολογίου.

Κατανάλωση: 
• Hydrostop Acrylic Plaster Fine 1,0mm: 1,8-2,0kg/m²/mm.
• Hydrostop Acrylic Plaster Fine 1,5mm: 2,0-2,3kg/m²/1,5mm.

FINE 1,0mm
ΛΕΥΚΟΣ 25kg
(ΚΣΑΠΛ0125)

παλ. 600kg

24 1,88 47,00

FINE 1,5mm
ΛΕΥΚΟΣ 25kg
(ΚΣΑΠΛ1525)

παλ. 600kg

24 1,88 47,00

ΠΡΟΪΟΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
(Κωδικός)

ΤΕΜ./
Ε. ΠΑΛ.

€/kg €/ΣΥΣΚ.
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σε μορφή πάστας, λείος
Ακρυλικός παστώδης σοβάς, λευκός ή έγχρωμος, έτοιμος προς χρήση. Είναι ανθε
κτικός στην U  ακτινοβο
Χρησιμοποιείται ως σοβάς τελικής στρώσης αντί μαρμαροκονίας ή εσωτερικά ως δια
κοσμητικό επίχρισμα. Εφαρμόζεται επάνω σε όλα τα οικοδομικά υλικά, αφού ασταρω
θούν, σε τοίχους και οροφές, όπως σοβάς, σκυρόδεμα, γυψοσανίδες, τσιμεντοσανί
δες, πορομπετόν κλπ. Ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του ETAG 004 σε συστήματα 
εξωτερικής θερμομόνωσης κτιρίων, ως σοβάς τελικής στρώσης του συστήματος.
Κατατάσσεται ως επίχρισμα με βάση οργανικά συνδετικά κατά ΕΝ 15824.
Χρώμα: 
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8.6  Χρώματα

KAT ΓΟΡΙΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ: Δ

Σύστημα Εξωτερικής Θερμομόνωσης THERMOSEAL

8.  Θερμομόνωση εξωτερικής τοιχοποιίας

ΠΡΟΪΟΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΚΕΥΣΙΑ 
(κωδικός)

€/ΣΥΣΚ.

THERMOELASTIC COLOUR
Θερμοκεραμικό ενεργειακό χρώμα
Ελαστομερές, κορυφαίας ποιότητας, ακρυλικό ‘ υχρό’ χρώμα χαμηλής θερμικής 
αγωγιμότητας και υψηλής ανακλαστικότητας. 
Πιστοποιημένο από το Πανεπιστήμιο Αθηνών (Τμήμα Φυσικής, Τομέας Φυσικής 
Εφαρμογών), ως ενεργειακό θερμοκεραμικό χρώμα για εξωτερικές τοιχοποιίες. 
Προσφέρει υψηλή υδρατμοπερατότητα. Θερμοπροστατεύει, στεγανοποιεί και  
διακοσμεί κάθετες εξωτερικές νέες ή ήδη βαμμένες οικοδομικές επιφάνειες από 
σοβά, μπετόν, τσιμεντοσανίδες, προκατασκευασμένα δομικά στοιχεία κ.ά.
Γεφυρώνει άριστα τριχοειδείς ρωγμές. Δεν σαπωνοποιείται. Διατηρεί την ελαστι-
κότητά του από -20°C έως +80°C. Παρουσιάζει εκπληκτική αντοχή στις απότο-
μες μεταβολές της θερμοκρασίας. Λειτουργεί ως αντλία αφύγρανσης, συμβάλ-
λοντας σημαντικά στη μείωση της υγρα σίας της τοιχοποιίας. Διακρίνεται για την 
υψηλή καλυπτικότητά του. 
Η τελική, λευκή ή έγχρωμη, όψη του διατηρείται αναλλοίωτη σε βάθος χρόνου.
Σε συνδυασμό με το στεγανωτικό ταρατσών DS-220 μειώνει την κατανάλωση 
ενέργειας για θέρμανση ή δροσισμό έως και 30% και τη θερμοκρασία τους θερι-
νούς μήνες έως και 20%.
Το λευκό, μπορεί να χρωματιστεί με το Δοσομετρικό Σύστημα Δημιουργίας Απο-
χρώσεων DUROCOLOR σε 120 αποχρώσεις.  βάση PAL χρωματίζεται σε πλού-
σια γκάμα αποχρώσεων μέσω του Συστήματος Δημιουργίας Αποχρώσεων COLOR 
COLLECTION της DUROSTICK.
Απόδοση: περίπου 10-12m²/l  ανά στρώση, ανάλογα με την υφή, την απορροφητικό-
τητα της επιφάνειας και τη μέθοδο εφαρμογής.

(*) SRI: 115 / SR: 91% / e: 0,82

(*) Οι μετρήσεις αφορούν τη λευκή απόχρωση.

3lt 
(ΧΡΘΕΟ3) 30,45

10lt 
(ΧΡΘΕ10) 93,50

3lt
(ΒΠΧΡΘΕ03) P 30,45

10lt
(ΒΠΧΡΘΕ10) P 93,50

Δ O Σ Ο Μ Ε Τ Ρ Ι Κ Ο  Σ Υ Σ Τ Η Μ Α  Δ Η Μ Ι Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ  Α Π Ο Χ Ρ Ω Σ Ε Ω Ν

ΠΡΟΪΟΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΚΕΥΣΙΑ 
(κωδικός)

€/ΣΥΣΚ.

D-80 HYDROSTOP elastic
Στεγανωτικό ελαστομερές χρώμα
Κορυφαίας ποιότητας ελαστομερές στεγανωτικό και χρώμα μαζί, κατάλληλο για 
χρήση σε εξωτερικές κάθετες επιφάνειες - τοίχους.
Εφαρμόζεται σε νέες ή ήδη βαμμένες επιφάνειες, καλύπτει τριχοειδή και μικρο-
ρωγμές και ‘εμποδίζει’ την επανεμφάνισή τους. Θωρακίζει τις επιφάνειες παρα-
μένοντας ελαστικό (από -20°C έως +80°C) και εξαιρετικά ανθεκτικό στις από-
τομες θερμοκρασιακές μεταβολές, την έντονη ηλιοφάνεια, τη διαρκή υγρασία 
(δεν σαπωνοποιείται), το χιόνι και τον παγετό, σε αστικό, ορεινό ή παραθαλάσ-
σιο περιβάλλον.
Με υψηλή καλυπτικότητα και λευκότητα, αλλά και σε εκατοντάδες αποχρώσεις, 
χαρίζει διαχρονικά άψογα φινιρισμένες τελικές επιφάνειες, χωρίς να χρειάζεται 
επαναβαφή με άλλο ακρυλικό χρώμα.
T  λευκό, μπορεί να χρωματιστεί με το Δοσομετρικό Σύστημα Δημιουργίας Απο-
χρώσεων DUROCOLOR σε 120 αποχρώσεις. Oι βάσεις του χρωματίζονται σε πλού-
σια γκάμα αποχρώσεων μέσω του Συστήματος Δημιουργίας Αποχρώσεων COLOR 
COLLECTION της DUROSTICK.
Απόδοση: περίπου 10-13m²/l  ανά στρώση, ανάλογα με την υφή, την απορροφητικό-
τητα της επιφάνειας και τη μέθοδο εφαρμογής.

3lt 
(NT8005)

28,80

10lt 
(NT8015)

85,00

3lt 
(ΒΠΝΤ8005)

P 28,80

3lt 
(ΒΝΝΤ8005) D 25,20

3lt 
(ΒΤΧΡ8005) TR 22,95

10lt 
(ΒΠΝΤ8015)

P 85,00

10lt 
(ΒΝΝΤ8015) D 74,50

10lt 
(ΒΤΧΡ8015) TR 66,70

Δ O Σ Ο Μ Ε Τ Ρ Ι Κ Ο  Σ Υ Σ Τ Η Μ Α  Δ Η Μ Ι Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ  Α Π Ο Χ Ρ Ω Σ Ε Ω Ν
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8.7  Βοηθητικά υλικά & παρελκόμενα Συστήματος

Σύστημα Εξωτερικής Θερμομόνωσης THERMOSEAL

8.  Θερμομόνωση εξωτερικής τοιχοποιίας

ΠΡΟΪΟΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΚΕΥΣΙΑ 
(κωδικός)

KOYΛΟΥΡΑ
€/ 

ΤΡΕΧΟΝ 
ΜΕΤΡΟ

DUROSTICK DS-265
Κυψελωτό κορδόνι για υποστήριξη σφράγισης αρμών
Στρογγυλό αφρώδες κορδόνι, ιδιαίτερα εύκαμπτο και συμπιέσιμο, με 
αντικολλητικές ιδιότητες.
Διασφαλίζει την κινητικότητα κάθε μορφής σφραγιστικών ρυθμίζοντας το 
απαιτούμενο βάθος του αρμού, βάσει των προδιαγραφών που προτείνονται.

Ø 10mm
(ΝΣ26510)

600m 0,18

Ø 20mm
(ΝΣ26520)

150m 0,36

ΠΡΟΪΟΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΕΦΑΡΜΟΓΗ
ΣΥΣΚΕΥΣΙΑ 
(κωδικός)

ΤΕΜ. /
ΚΙΒΩΤΙΟ

€/ΤΕΜ. €/ΣΥΣΚ.

ΦΡΕΖΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ
Ειδικό πλαστικό εξάρτημα για τη διαμόρφωση πατούρας στις θερ-
μομονωτικές πλάκες, με σκοπό τον σωστό εγκιβωτισμό των βυ-
σμάτων στήριξης της εξωτερικής θερμομόνωσης.
Προσαρμόζεται εύκολα σε ηλεκτρικό τρυπάνι και έχει μεγάλη αντοχή 
στη χρήση σε κάθε είδους διογκωμένη και εξηλασμένη πολυστερίνη.
Διάσταση:  Ø 70

ΚΙΒΩΤΙΟ
(ΦΡΠΛ70)

10 20,00 200,00

ΠΡΟΪΟΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΚΕΥΣΙΑ 
(κωδικός)

ΤΕΜ. /
ΠΛ. ΚΟΥΤΙ

€/ΣΥΣΚ.

ΦΡΕΖΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ
Ειδικό μεταλλικό εξάρτημα για τη διαμόρφωση πατούρας και ταυτόχρονα 
οπής στις θερμομονωτικές πλάκες, με σκοπό τον σωστό εγκιβωτισμό και 
τοποθέτηση των βυσμάτων στήριξης της εξωτερικής θερμομόνωσης.
Προσαρμόζεται εύκολα σε ηλεκτρικό τρυπάνι και έχει χρήση μακράς διάρ-
κειας σε κάθε είδους διογκωμένη και εξηλασμένη πολυστερίνη.  
Διάσταση:  Ø 70

ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΟΥΤΙ
(ΦΡΜΕ70)

 
Η ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΠΕΡΙΛΑΜ-

ΒΑΝΕΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ

1 174,00

ΠΡΟΪΟΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΕΦΑΡΜΟΓΗ
ΣΥΣΚΕΥΣΙΑ 
(κωδικός)

ΤΕΜ. /
ΠΑΛΕΤΑ

€/m2 €/ΣΥΣΚ.

DUROSTICK DS-4160
Υαλόπλεγμα οπλισμού θερμοπροσόψεων και πατητών 
τσιμεντοκονιών δαπέδων, με άνοιγμα καρέ 4x4mm
Δίχτυ από i rglass, για τον οπλισμό των επιχρισμάτων σε συ-
στήματα θερμοπροσόψεων, με άνοιγμα καρέ 4 4mm και βάρος 
160gr/m2. Διακρίνεται για την αντοχή του σε αλκαλικό περιβάλλον. 
Παρέχει σημαντική ενίσχυση στα κονιάματα και τα προστατεύει 
από τις ρηγμάτωσεις που προέρχονται από συστολοδιαστολές.
Η χρήση του DUROSTICK DS-4160 στ  σύστημα εξωτερικής θερ-
μομόνωσης κτιρίων T ERMOSEAL είναι επιβεβλημένη, καθώς τα 
επιχρίσματα αντιμετωπίζουν ιδιαίτερες καταπονήσεις, αφενός διότι 
η θερμότητα δεν μπορεί να εκτονωθεί προς τα πίσω λόγω του 
θερμομονωτικού υλικού και αφετέρου λόγω της ύπαρξης πολλών 
αρμών μεταξύ των θερμομονωτικών πλακών.

ΡΟΛΟ
1mx50m
(ΥΑΛ160)

33 1,38 69,00

KAT ΓΟΡΙΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ: Α
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8.7  Βοηθητικά υλικά & παρελκόμενα Συστήματος

ΠΡΟΪΟΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΚΕΥΣΙΑ 
(κωδικός)

€/m
€/ 

ΒΕΡΓΑ
(2,5m)

€/ΣΥΣΚ.

ΓΩΝΙΟΚΡΑΝΟ PVC ΣΤΑΘΕΡΟ
Σταθερό ισοσκελές γωνιόκρανο P C με υαλόπλεγμα για την ενίσχυση των 
εξωτερικών γωνιών και των ακμών δομικών ανοιγμάτων.

Διάσταση
100mm  100mm
Μήκος
2,5m

ΔΕΜΑ
(ΓΩΥΑ25)

50 τεμ.

125m

1,08 2,70 135,00 

ΓΩΝΙΟΚΡΑΝΟ PVC ΣΤΑΘΕΡΟ
Σταθερό ισοσκελές γωνιόκρανο P C με υαλόπλεγμα για την ενίσχυση των 
εξωτερικών γωνιών και των ακμών δομικών ανοιγμάτων.

Διάσταση
100mm  100mm
Μήκος
2,5m

ΠΡΟΪΟΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΚΕΥΣΙΑ 
(κωδικός)

€/m
€/ 

ΒΕΡΓΑ
(2,5m)

€/ΣΥΣΚ.

ΓΩΝΙΟΚΡΑΝΟ PVC ΜΕ ΝΕΡΟΣΤΑΛΑΚΤΗ
Σταθερό ισοσκελές γωνιόκρανο P C με υαλόπλεγμα και διαμορφωμένο 
νεροσταλάκτη.

Διάσταση
100mm  100mm
Μήκος
2,5m

ΔΕΜΑ
(ΓΩΝΕ25)

20 τεμ.

50m

2,58 6,45 129,00

ΓΩΝΙΟΚΡΑΝΟ PVC ΜΕ ΝΕΡΟΣΤΑΛΑΚΤΗ
Σταθερό ισοσκελές γωνιόκρανο P C με υαλόπλεγμα και διαμορφωμένο 
νεροσταλάκτη.

Διάσταση
100mm  100mm
Μήκος
2,5m

ΠΡΟΪΟΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΚΕΥΣΙΑ 
(κωδικός)

€/m
€/ 

ΒΕΡΓΑ
(2,5m)

€/ΣΥΣΚ.

ΠΡΟΦΙΛ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ (ΑΝΟΙΓΜΑΤΩΝ)

Αυτοκόλλητο, πλαστικό προφίλ παραθύρου, με μονωτική ταινία και πλέγμα 
υαλονήματος για τη δημιουργία σύνδεσης με στεγανοποιητικό χείλος. Kάνει 
το σύστημα ασφαλές από τη βροχή σε πόρτες και παράθυρα. Ενσωματω-
μένη ακμή για τοποθέτηση με ακρίβεια της επίστρωσης. Συναρμολόγηση 
ακόμα και μετά τις μονωτικές εργασίες.

Διάσταση
10mm  120mm

ΔΕΜΑ
(ΠΡΟΦ25)

20 τεμ.

50m

6,28 15,70 314,00

ΠΡΟΪΟΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΚΕΥΣΙΑ 
(κωδικός)

€/m
€/ 

ΒΕΡΓΑ
(2,00m)

ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ (ΣΤΗΡΙΞΗΣ) 
Μεταλλικός οδηγός στήριξης για την τοποθέτηση της πρώτης σειράς 
των θερμομονωτικών πλακών στη βάση της κατασκευής.

ΠΛΑΤΟΣ ΜΗΚΟΣ

53mm 2,00m ΟΔΣ5320 2,75 5,50

63mm 2,00m ΟΔΣ6320 2,75 5,50 

73mm 2,00m ΟΔΣ7320 3,40 6,80 

83mm 2,00m ΟΔΣ8320 3,00 6,00 

103mm 2,00m ΟΔΣ10320 3,65 7,30 

Μήκος
2,5m

Σύστημα Εξωτερικής Θερμομόνωσης THERMOSEAL
8.  Θερμομόνωση εξωτερικής τοιχοποιίας

KAT ΓΟΡΙΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ: Β
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8.7  Βοηθητικά υλικά & παρελκόμενα Συστήματος

Σύστημα Εξωτερικής Θερμομόνωσης THERMOSEAL
8.  Θερμομόνωση εξωτερικής τοιχοποιίας

ΠΡΟΪΟΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΚΕΥΣΙΑ 
(κωδικός)

ΤΕΜ. /
Χ/Β

€/ΣΥΣΚ.

DUROSTICK ΘΕΡΜΟΚΟΠΤΗΣ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ
Ο θερμοκόπτης πολυστερίνης DUROSTICK είναι μια εύχρηστη μηχανή κο-
πής διογκωμένης(EPS) και εξηλασμένης(XPS) πολυστερίνης, σύγχρονα 
σχεδιασμένη με χρήση συστήματος θερμαινόμενου σύρματος.
Αποτελείται από δυο βραχίονες από έναν σε κάθε πλευρά. Ο αριστερός 
βραχίονας επιτρέπει τη ρύθμιση γωνιών με εύρος 0-450, ενώ ο βραχίο-
νας-χάρακας δεξιά, φέρει ενδείξεις μέτρησης μήκους με ειδικό μεταλλικό 
s . Η λαβή πάνω στην οποία είναι προσαρτημένο το σύρμα μπορεί επί-
σης να στραφεί εγκάρσια ως προς την προηγούμενη διεύθυνση στρέψης 
με εύρος γωνίας 0-550. Με αυτό το σύστημα είναι δυνατή η διαμόρφωση 
των πλακών για όλες τις λοξές, πλάγιες και διαγώνιες κοπές ενώ η δια-
μόρφωση πατούρας ή φαλτσογωνίας στις πλάκες γίνεται εύκολα, γρήγορα 
και με ακρίβεια. Η συσκευή λειτουργεί με έναν χαμηλής τάσης μετασχημα-
τιστή (30 ) που συνδέεται με παροχή ρεύματος 220 . Σημειώνεται ότι οι 
πλάκες πολυστερίνης που πρόκειται να κοπούν θα πρέπει να είναι καθα-
ρές από κόλλα και υπολείμματα συγκολλητικών υλικών.

Χ /Β
(ΘΕΚΟΠΛ)

1 2.000,00 

DUROSTICK ΘΕΡΜΟΚΟΠΤΗΣ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ
Ο θερμοκόπτης πολυστερίνης DUROSTICK είναι μια εύχρηστη μηχανή κο
πής διογκωμένης(EPS) και εξηλασμένης(XPS) πολυστερίνης, σύγχρονα 

Μήκος κοπής: 1350mm
Βάθος κοπής: 220mm
Βάρος: 4,4kg
Βάση: Συγκόλληση, επικάλυ-
ψη σκόνης αλουμινίου
Διαστάσεις βάσης: 
1730  300  90mm
Μετασχηματιστής 
θερμικής ασφάλειας:       30  
/ 160 Wa s / 230  - 50 / 60  
/ IP 54

ΠΡΟΪΟΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΕΦΑΡΜΟΓΗ
ΣΥΣΚΕΥΣΙΑ
(κωδικός)

€/ΤΕΜ.

ΒΥΣΜΑΤΑ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ Thermoseal
Βύσματα T rm s al για τη μηχανική στερέωση των θερμομο-
νωτικών πλακών, σε μπετόν και τοιχοποιίες.

10/60 x 9cm
ενισχυμένη πλαστική καρφίδα 

(ΒΥΣ09)
0,17

10/60 x 12cm
ενισχυμένη πλαστική καρφίδα 

(ΒΥΣ12)
0,19

10/60 x 14cm
ενισχυμένη πλαστική καρφίδα 

(ΒΥΣ14)
0,21

10/60 x 16cm
ενισχυμένη πλαστική καρφίδα 

(ΒΥΣ16)
0,23

ΠΡΟΪΟΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΚΕΥΣΙΑ 
(κωδικός)

€/ΤΕΜ. €/ΣΥΣΚ.

ΒΥΣΜΑΤΑ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ 
Thermoseal Premium
Bύσματα στερέωσης T rm s al Pr mi m για τη μηχανική  
στερέωση των θερμομονωτικών πλακών. Πιστοποιημένα  
κατά ETICS, με ενισχυμένη καρφίδα υαλονημάτων GRP.

8/60 x 11cm
ενσωματωμένη πλαστική καρφίδα 
XAΡΤΟΚΙΒΩΤΙΟ 100 τεμ. (ΒΥΣΠ11)

0,34 34,00

8/60 x 13cm
ενσωματωμένη πλαστική καρφίδα 
XAΡΤΟΚΙΒΩΤΙΟ 100 τεμ. (ΒΥΣΠ13)

0,36 36,00

8/60 x 15cm
ενσωματωμένη πλαστική καρφίδα 
XAΡΤΟΚΙΒΩΤΙΟ 100 τεμ. (ΒΥΣΠ15)

0,40 40,00 

8/60 x 17cm
ενσωματωμένη πλαστική καρφίδα 
XAΡΤΟΚΙΒΩΤΙΟ 100 τεμ. (ΒΥΣΠ17)

0,41 41,00 

KAT ΓΟΡΙΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ: Β
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8.7  Βοηθητικά υλικά & παρελκόμενα Συστήματος

Σύστημα Εξωτερικής Θερμομόνωσης THERMOSEAL
8.  Θερμομόνωση εξωτερικής τοιχοποιίας

ΠΡΟΪΟΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΚΕΥΣΙΑ 
(κωδικός)

ΤΕΜ. /
Χ. ΚΟΥΤΙ

€/ΣΥΣΚ.

DUROSTICK KEZ 
Kιβώτιο τοποθέτησης πρίζας 
σε εξωτερική θερμομόνωση με ασφάλεια
Χρησιμεύει στην εγκατάσταση μέσων (πρίζες, διακόπτες) στην εξωτερική 
θερμομόνωση πρόσοψης του κτιρίου. Ο καινοτόμος σχεδιασμός του εξαλεί-
φει τη δημιουργία θερμογεφυρών. Το ΚΕΖ της DUROSTICK αποτελεί σχεδια-
στικά μια απλή συσκευή και μπορεί να τοποθετηθεί για πάχος μόνωσης από 
50-200mm. Μέσα στο πακέτο περιλαμβάνονται οι ειδικοί πίροι, οι βίδες και 
τα ούπατ για τη στερέωση του κουτιού, καθώς και το περίβλημα πολυστερίνης 
για τη μόνωσή του. Συνιστάται να σφραγιστεί το κουτί περιμετρικά με χρήση 
του ειδικού πολυουρεθανικού σφραγιστικού DURO LEX-PU της DUROSTICK, 
ενώ εγκαθίσταται στο σοβάτισμα. Κάνει εύκολη την πρόσβαση στα ηλεκτρο-
λογικά στοιχεία που τοποθετούνται στην εξωτερική θερμομόνωση κτιρίων και 
απλουστεύει τη διαδικασία συντήρησής τους.

Διάσταση: 120  120  200mm 
Υλικό: Ελεύθερο αλογόνου
Θερμοκρασιακή αντοχή: Από -25°C έως +60°C

ΧΑΡΤΙΝΟ 
ΚΟΥΤΙ

(ΝΤΚΕΖ120)
1 44,00

ΠΡΟΪΟΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΚΕΥΣΙΑ 
(κωδικός)

ΤΕΜ. /
Χ. ΚΟΥΤΙ

€/ΣΥΣΚ.

DUROSTICK MDZ 
Κιβώτιο τοποθέτησης φωτιστικού σώματος 
σε εξωτερική θερμομόνωση με ασφάλεια
Χρησιμεύει στην εγκατάσταση των συσκευών (εξωτερικά φώτα, αισθητήρες 
κίνησης, βύσματα 400 c) στην εξωτερική θερμομόνωση πρόσοψης του κτι-
ρίου. Ο καινοτόμος σχεδιασμός του εξαλείφει τη δημιουργία θερμογεφυρών.
Το MDΖ της DUROSTICK αποτελεί σχεδιαστικά μια απλή συσκευή και μπο-
ρεί να τοποθετηθεί για πάχος μόνωσης από 50-200mm. Μέσα στο πακέτο 
περιλαμβάνονται οι ειδικοί πίροι, οι βίδες και τα ούπατ για τη στερέωση του 
κουτιού, καθώς και το περίβλημα πολυστερίνης για τη μόνωσή του. Συνιστά-
ται να σφραγιστεί το κουτί περιμετρικά με χρήση του ειδικού πολυουρεθανι-
κού σφραγιστικού DURO LEX-PU της DUROSTICK, ενώ εγκαθίσταται στο σο-
βάτισμα. Κάνει εύκολη την πρόσβαση στα ηλεκτρολογικά στοιχεία που τοπο-
θετούνται στην εξωτερική θερμομόνωση κτιρίων και απλουστεύει τη διαδικα-
σία συντήρησής τους.

Διάσταση: 120  120  200mm 
Υλικό: Ελεύθερο αλογόνου
Θερμοκρασιακή αντοχή: Από -25°C έως +60°C
Αντοχή σε φορτίο: ma im m 4kg

ΧΑΡΤΙΝΟ 
ΚΟΥΤΙ

(ΝΤΜΔΖ120)
1 44,00

KAT ΓΟΡΙΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ: Β

ΠΡΟΪΟΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΕΦΑΡΜΟΓΗ
ΣΥΣΚΕΥΣΙΑ 
(κωδικός)

€/ΤΕΜ. €/ΣΥΣΚ.

ΑΠΟΣΤΑΤΕΣ ΟΔΗΓΟΥ 
ΣΤΗΡΙΞΗΣ
Πλαστικά τεμάχια πλήρωσης κενών μεταξύ 
τοίχου και οδηγού στήριξης στα σημεία στε-
ρέωσής του.

ΑΠΟΣΤΑΤΕΣ 3mm
ΣΑΚΟΥΛΑ 50 τεμ. (ΑΠΟΔΣ03)

0,16 8,00

ΑΠΟΣΤΑΤΕΣ 5mm
ΣΑΚΟΥΛΑ 50 τεμ. (ΑΠΟΔΣ05)

0,19 9,50

ΑΠΟΣΤΑΤΕΣ 10mm
ΣΑΚΟΥΛΑ 100 τεμ. (ΑΠΟΔΣ10)

0,23 23,00
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8.7  Βοηθητικά υλικά & παρελκόμενα Συστήματος

Σύστημα Εξωτερικής Θερμομόνωσης THERMOSEAL
8.  Θερμομόνωση εξωτερικής τοιχοποιίας

Το σύνολο των προϊόντων και των παρελκομένων υλικών που συμμετέχουν στο σύστημα THERMOSEAL  
είναι πιστοποιημένα και πληρούν τις απαιτήσεις του προτύπου ETAG 004

To κόστος υλικών προσδιορίζεται ανάλογα με τις αρχιτεκτονικές ιδιαιτερότητες κάθε κατασκευής,  
καθώς και την προδιαγραφή του έργου. Μεταξύ άλλων εξαρτάται από:  

• Τον αριθμό και το σχήμα των ανοιγμάτων (πόρτες-παράθυρα)  
• Την επιπεδότητα και την κλίση (καθετότητα) της επιφάνειας  

• Τη θέση. Σε επίπεδο εδάφους απαιτείται απαραίτητα δημιουργία περιμετρικής ζώνης στεγάνωσης 
• Την κλιματική ζώνη (καθορίζει το πάχος του μονωτικού υλικού)

KAT ΓΟΡΙΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ: Α

ΠΡΟΪΟΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΚΕΥΣΙΑ 
(κωδικός)

ΤΕΜ./
ΚΙΒ.

€/ΣΥΣΚ.

DUROFLEX-PU
Ελαστομερές πολυουρεθανικό σφραγιστικό (μαστίχη) υψηλής 
πρόσφυσης
Ελαστική μαστίχη αρμών, ενός συστατικού, πολυουρεθανικής βάσης. Είναι ανθε-
κτική στην U  ακτινοβολία, τον παγετό και τις μηχανικές καταπονήσεις. Δεν λα-
δώνει, δεν επηρεάζεται από το γλυκό ή το θαλασσινό νερό, βάφεται και είναι απο-
τελεσματική για σφραγίσεις αρμών πλάτους 6-30mm και βάθους 3-15mm.
Απαραίτητο για ελαστικές σφραγίσεις υψηλών αντοχών, σε εφαρμογές όπως εί-
ναι αρμοί διαστολής σε ταράτσες, αρμοί περιμετρικά σε κουφώματα από αλουμί-
νιο, ξύλο, P C και μέταλλο, σφραγίσεις στη συμβολή κάθετων με οριζόντιες επι-
φάνειες, αλλά και για σφραγίσεις αρμών που δημιουργούνται στα σημεία στήρι-
ξης μεταλλικών ή ξύλινων κάγκελων με μάρμαρα ή πλακίδια σε ταράτσες, μπαλ-
κόνια, τοιχία κ.ά.
Ιδανικό για σφραγίσεις ακόμη και ανόμοιων υλικών όπως πέτρα με σοβά ή μπετόν, 
πολυεστέρα, ανοξείδωτα κλπ. 
Σε πορώδεις επιφάνειες, διασφαλίστε άριστη πρόσφυση με τη χρήση του αστα-
ριού PRIMER-PU.
Κατανάλωση: Ενδεικτικά μία φύσιγγα 310ml καλύπτει 8,6 τρέχοντα μέτρα αρμού 
διαστάσεων 6 6mm.

 ΛΕΥΚΟ 310ml
ΦΥΣΙΓΓΑ

(NTΦΛΕ31)
12 5,90 

ΛΕΥΚΟ 600ml
ΣΑΛΑΜΙ 

(NTΦΛΕ60)
15 8,00

ΓΚΡΙ 310ml
ΦΥΣΙΓΓΑ

(NTΦΛΓ31)
12 5,90

ΓΚΡΙ 600ml
ΣΑΛΑΜΙ 

(NTΦΛΓ60)
15 8,00

POWER THERMO
Κόλλα αφρού πολυουρεθάνης χαμηλής διόγκωσης 
για θερμομονωτικές πλάκες
Πολυουρεθάνη συγκόλλησης χαμηλής διόγκωσης για επαγγελματική χρήση, ενός συ-
στατικού, χωρίς διαλύτες. Ωριμάζει με την υγρασία της ατμόσφαιρας, έχει εξαιρετική 
πρόσφυση, υψηλή θερμική και ακουστική μόνωση και απορροφά τους κραδασμούς. Δεν 
προσδίδει επιπλέον βάρος στην κα τασκευή, παρέχει μεγάλη ευκολία στη χρήση, τη 
μεταφορά και την απο θήκευση. Παράλληλα, η ταχύτητα στην εφαρμογή του εξοικονομεί 
χρό νο και χρήμα. Κατάλληλος για τη συγκόλληση θερμομονωτικών πλακών EPS και 
XPS επάνω σε οικοδομικές επιφάνειες προσόψεων. Έχει άριστη πρόσφυση σε τούβλο, 
πορομπετόν, σκυρόδεμα, σοβά, τσιμεντοσανίδα, ξύλινες και μεταλλικές επιφάνειες. 
Ιδανικός τόσο για νέες κατασκευές όσο και για ανακαινίσεις προσόψεων. Συμμετέχει 
στο Σύστημα Εξωτερικής Θερμομόνωσης Κτιρίων T ERMOSEAL της DUROSTICK ως 
προϊόν επικόλλησης πολυστερίνης.
Κατανάλωση: Μία φιάλη POWER T ERMO 830ml αρκεί για τη συγκόλληση 10-13m². 
Γεμίζει και τα κενά μεταξύ των θερμομονωτικών πλακών, εφόσον υπάρχουν, για 
την αποφυγή δημιουργίας θερμογεφυρών.

830ml
(ΑΦΧΔ83)

12 9,30

ΠΡΟΪΟΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
(Κωδικός)

ΤΕΜ./
ΚΙΒ.

€/ΣΥΣΚ.
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ΠΙΝΑΚΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕ EPS 80/50mm (5cm) ΛΕΥΚΗ ΔΙΟΓΚΩΜΕΝΗ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗ
& ΤΕΛΙΚΟ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑ HYDROSTOP SILICONE PLASTER

ΥΛΙΚΟ ΜΕΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ/m2 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ* (€/m2)

ULTRACOLL THERMO
Ινοπλισμένη κόλλα θερμομονωτικών πλακών  

(για την επικόλλησή τους)
4kg 2,56

EPS 80 (EPS standard white)
Διογκωμένη πολυστερίνη EPS 80/50mm, λευκή,  

διαστάσεων 100 50cm
1m2 6,80

ΒΥΣΜΑΤΑ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ Thermoseal
Βύσματα στερέωσης θερμομονωτικών πλακών  

με πλαστική καρφίδα, μήκους 12cm
5 TMX. 0,95

ULTRACOLL THERMO
Ινοπλισμένη κόλλα θερμομονωτικών πλακών  

(για την κάλυψη του υαλοπλέγματος)
4kg 2,56

DS-4160
Υαλόπλεγμα οπλισμού θερμοπροσόψεων,  

με άνοιγμα καρέ 4 4mm και βάρος 160gr/m2 
1,1m2 1,52

HYDROSTOP SILICONE PRIMER
Αστάρι πρόσφυσης παστωδών σοβάδων 

0,08l 0,28

HYDROSTOP SILICONE PLASTER
Σιλικονούχος αδιάβροχος σοβάς τελικής στρώσης  

σε μορφή πάστας - ΛΕΙΟΣ, κοκκομετρίας 1mm
2kg 5,20

ΣΥΝΟΛΟ 19,87€/m2

* ροτεινόμενη τιμή. Δεν συμπεριλαμβάνεται Φ. .Α.

Οι καταναλώσεις που αναγράφονται παραπάνω είναι ενδεικτικές και εξαρτώνται από τη μέθοδο εφαρμογής,  
το είδος, την επιπεδότητα και την απορροφητικότητα του υποστρώματος, καθώς και από τα εργαλεία εφαρμογής.

Στο παραπάνω κόστος πρέπει να συνυπολογιστεί και το κόστος των εργατικών εφαρμογής.

8.8  Ενδεικτικά παραδείγματα προτεινόμενης τιμής υλικών συστήματος (€/m2)

Σύστημα Εξωτερικής Θερμομόνωσης THERMOSEAL

8.  Θερμομόνωση εξωτερικής τοιχοποιίας
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ΠΙΝΑΚΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕ EPS 80/50mm (5cm) ΛΕΥΚΗ ΔΙΟΓΚΩΜΕΝΗ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗ 
& ΤΕΛΙΚΟ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑ HYDROSTOP ACRYLIC PLASTER

ΥΛΙΚΟ ΜΕΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ/m2 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ* (€/m2)

ROMIX THERMO
Ινοπλισμένη κόλλα θερμομονωτικών πλακών  

(για την επικόλλησή τους)
4kg 2,04

EPS 80 (EPS standard white)
Διογκωμένη πολυστερίνη EPS 80/50mm, λευκή,  

διαστάσεων 100 50cm
1m2 6,80

ΒΥΣΜΑΤΑ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ Thermoseal
Βύσματα στερέωσης θερμομονωτικών πλακών  

με πλαστική καρφίδα, μήκους 12cm
5 TMX. 0,95

ROMIX THERMO
Ινοπλισμένη κόλλα θερμομονωτικών πλακών  

(για την κάλυψη του υαλοπλέγματος)
4kg 2,04

DS-4160
Υαλόπλεγμα οπλισμού θερμοπροσόψεων,  

με άνοιγμα καρέ 4 4mm και βάρος 160gr/m2

1,1m2 1,52

AQUAFIX
Ακρυλικό μικρομοριακό αστάρι νερού  
προετοιμασίας έγχρωμων σοβάδων

0,08l 0,28

HYDROSTOP ACRYLIC PLASTER FINE
Ακρυλικός αδιάβροχος σοβάς τελικής στρώσης  
σε μορφή πάστας- ΛΕΙΟΣ, κοκκομετρίας 1mm

2kg 3,76

ΣΥΝΟΛΟ 17,39€/m2

* ροτεινόμενη τιμή. Δεν συμπεριλαμβάνεται Φ. .Α.

Οι καταναλώσεις που αναγράφονται παραπάνω είναι ενδεικτικές και εξαρτώνται από τη μέθοδο εφαρμογής,  
το είδος, την επιπεδότητα και την απορροφητικότητα του υποστρώματος, καθώς και από τα εργαλεία εφαρμογής.

Στο παραπάνω κόστος πρέπει να συνυπολογιστεί και το κόστος των εργατικών εφαρμογής.

8.8  Ενδεικτικά παραδείγματα προτεινόμενης τιμής υλικών συστήματος (€/m2)

Σύστημα Εξωτερικής Θερμομόνωσης THERMOSEAL

8.  Θερμομόνωση εξωτερικής τοιχοποιίας
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Σύστημα Εξωτερικής Θερμομόνωσης THERMOSEAL

8.  Θερμομόνωση εξωτερικής τοιχοποιίας

ΠΙΝΑΚΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕ Neopor EPS 80/50mm (5cm) ΓΡΑΦΙΤΟΥΧΑ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗ  
& ΤΕΛΙΚΟ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑ HYDROSTOP PLASTER ELASTIC

ΥΛΙΚΟ ΜΕΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ/m2 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ* (€/m2)

ULTRACOLL THERMO
Ινοπλισμένη κόλλα θερμομονωτικών πλακών  

(για την επικόλλησή τους)
4kg 2,56

NEOPOR EPS 80 (graphite Gray)
Διογκωμένη γραφιτούχα πολυστερίνη EPS 80/50mm,     

διαστάσεων 100 50cm
1m2 8,50

ΒΥΣΜΑΤΑ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ Thermoseal
Βύσματα στερέωσης θερμομονωτικών πλακών  

με πλαστική καρφίδα, μήκους 12cm
5 TMX. 0,95

ULTRACOLL THERMO
Ινοπλισμένη κόλλα θερμομονωτικών πλακών  

(για την κάλυψη του υαλοπλέγματος)
4kg 2,56

DS-4160
Υαλόπλεγμα οπλισμού θερμοπροσόψεων,  

με άνοιγμα καρέ 4 4mm και βάρος 160gr/m2

1,1m2 1,52

HYDROSTOP PLASTER PRIMER
Αστάρι προετοιμασίας έγχρωμων σοβάδων

0,08l 0,18

HYDROSTOP PLASTER ELASTIC
Εύκαμπτος, υδαταπωθητικός τσιμεντοειδής σοβάς  

τελικής στρώσης, υψηλών μηχανικών αντοχών - ΛΕΙΟΣ

3,2kg 4,29

ΣΥΝΟΛΟ 20,56€/m2

* ροτεινόμενη τιμή. Δεν συμπεριλαμβάνεται Φ. .Α.

Οι καταναλώσεις που αναγράφονται παραπάνω είναι ενδεικτικές και εξαρτώνται από τη μέθοδο εφαρμογής,  
το είδος, την επιπεδότητα και την απορροφητικότητα του υποστρώματος, καθώς και από τα εργαλεία εφαρμογής.

Στο παραπάνω κόστος πρέπει να συνυπολογιστεί και το κόστος των εργατικών εφαρμογής.

8.8  Ενδεικτικά παραδείγματα προτεινόμενης τιμής υλικών συστήματος (€/m2)
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Σύστημα Εξωτερικής Θερμομόνωσης THERMOSEAL

8.  Θερμομόνωση εξωτερικής τοιχοποιίας

ΠΙΝΑΚΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕ XPS ETICS EMB 50mm (5cm) ΕΞΗΛΑΣΜΕΝΗ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗ 
& ΤΕΛΙΚΟ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑ HYDROSTOP ACRYLIC PLASTER

ΥΛΙΚΟ ΜΕΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ/m2 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ* (€/m2)

ULTRACOLL THERMO
Ινοπλισμένη κόλλα θερμομονωτικών πλακών  

(για την επικόλλησή τους)
4kg 2,56

XPS ETICS EMB
Εξηλασμένη πολυστερίνη 50mm, χωρίς επιδερμίδα,

διαστάσεων 125 60cm
1m2 11,84

ΒΥΣΜΑΤΑ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ Thermoseal
Βύσματα στερέωσης θερμομονωτικών πλακών  

με πλαστική καρφίδα, μήκους 12cm
5 TMX. 0,95

ULTRACOLL THERMO
Ινοπλισμένη κόλλα θερμομονωτικών πλακών  

(για την κάλυψη του υαλοπλέγματος)
4kg 2,56

DS-4160
Υαλόπλεγμα οπλισμού θερμοπροσόψεων,  

με άνοιγμα καρέ 4 4mm και βάρος 160gr/m2

1,1m2 1,52

HYDROSTOP SILICONE PRIMER
Αστάρι πρόσφυσης παστωδών σοβάδων

0,08l 0,28

HYDROSTOP ACRYLIC PLASTER FINE
Ακρυλικός αδιάβροχος σοβάς τελικής στρώσης  
σε μορφή πάστας - ΛΕΙΟΣ, κοκκομετρίας 1mm

2kg 3,76

ΣΥΝΟΛΟ 23,47€/m2

* ροτεινόμενη τιμή. Δεν συμπεριλαμβάνεται Φ. .Α.

Οι καταναλώσεις που αναγράφονται παραπάνω είναι ενδεικτικές και εξαρτώνται από τη μέθοδο εφαρμογής,  
το είδος, την επιπεδότητα και την απορροφητικότητα του υποστρώματος, καθώς και από τα εργαλεία εφαρμογής.

Στο παραπάνω κόστος πρέπει να συνυπολογιστεί και το κόστος των εργατικών εφαρμογής.

8.8  Ενδεικτικά παραδείγματα προτεινόμενης τιμής υλικών συστήματος (€/m2)
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Η εξοικονόµηση ενέργειας τόσο για καθαρά λόγους οικονοµίας όσο και 
για λόγους περιβαλλοντικής ευαισθησίας, είναι στις µέρες µας ένα ισχυ-
ρό ζητούµενο από την κοινωνία, αλλά και από τις κρατικές και ιδιωτικές 
κτιριακές δοµές της Ελλάδας. Τα κτίρια στην Ελλάδα, σε ένα ποσοστό 
περίπου 60% του συνόλου τους, είναι κατασκευασµένα πριν από το 1980 
και η µόνωσή τους είναι από ανύπαρκτη έως, στην καλύτερη περίπτωση, 
ανεπαρκής. Στον ενεργοβόρο χαρακτήρα των κτιρίων της Ελλάδας, συνη-
γορούν τα παλαιάς τεχνολογίας κουφώµατα, η µη αξιοποίηση της ηλιακής 
ενέργειας, η ηλιοπροστασία των νοτιοδυτικών όψεων και η ανεπαρκής 
συντήρηση των συστηµάτων ψύξης-θέρµανσης. 
Ακόµη και στα ‘νεότερης’ κατασκευής κτίρια, η παρατήρηση είναι ότι πολ-
λά από αυτά αστοχούν σε σχέση µε την ενεργειακή τους απόδοση, λόγω 
ακατάλληλων επιλογών ως προς τα µονωτικά προϊόντα που χρησιµοποι-
ήθηκαν, ακόµη και λανθασµένων πρακτικών εφαρµογής. 
Η κοινοτική οδηγία που εκδόθηκε το 2002 µε στόχο να υλοποιηθεί ένας 
κεντρικός σχεδιασµός που να αφορά στη µείωση της κατανάλωσης ενέρ-
γειας στις κτιριακές εγκαταστάσεις της Ευρωπαϊκής ένωσης, ενσωµατώ-
θηκε το 2008 στην Ελληνική πραγµατικότητα και έτσι δηµιουργήθηκε ο 
Κανονισµός Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων, γνωστός και ως ΚΕΝΑΚ. Ο 
ΚΕΝΑΚ, αξιολογεί τη συνολική ενεργειακή κατανάλωση των κτιρίων και 
τα κατατάσσει ανάλογα µε το ετήσιο ενεργειακό τους ‘αποτύπωµα’.

Από τον Ιούλιο του 2010 και µετά, κάθε νέα οικοδοµική άδεια ή κάθε ριζι-
κή ανακαίνιση υφιστάµενου ακινήτου, οφείλει να συµµορφώνεται µε όσα 
αναφέρει ο ΚΕΝΑΚ. Μάλιστα ο ίδιος ο ΚΕΝΑΚ τροποποιήθηκε µε πιο αυ-
στηρά κριτήρια από τον Νοέµβριο του 2017, προκειµένου η εξοικονόµηση 
ενέργειας από την κτιριακή υποδοµή της Ελλάδας να αυξηθεί περισσότε-
ρο. ∆εδοµένου ότι οι ενεργειακές απώλειες από το κέλυφος του κτιρίου 
(τοιχοποιία, ταράτσα, πυλωτή) συµβάλλουν καθοριστικά στη συνολική 
διαµόρφωση της ενεργειακής απόδοσής του, η οποιαδήποτε βελτιωτική 
παρέµβαση σε αυτό, επιφέρει άµεση µείωση του ενεργειακού ‘αποτυπώ-
µατος’ του εν λόγω κτιρίου. 
Με βάση τα παραπάνω στοιχεία, αντιλαµβάνεται κανείς ότι υπάρχει 
σηµαντικό πεδίο δράσης που αφορά στη βελτίωση της ενεργειακής 
απόδοσης πολύ µεγάλου ποσοστού των κτιριακών υποδοµών της χώ-
ρας, το οποίο µάλιστα υποστηρίζεται µε κονδύλια του Προγράµµατος 
‘Εξοικονοµώ - Αυτονοµώ’ του Υπουργείου Περιβάλλοντος-Ενέργειας 
& Κλιµατικής Αλλαγής. 
Η DUROSTICK έχει µελετήσει, σχεδιάσει και πιστοποιήσει, κατά το ευρωπα-
ϊκό πρότυπο ETAG 004, το ολοκληρωµένο Σύστηµα Εξωτερικής Θερµοµό-
νωσης κτιρίων [External Thermal Insulation System (ETICS)] µε το διακρι-
τικό τίτλο ‘THERMOSEAL’, µε αριθµό πιστοποίησης ΕΟΤΑ: ETA-13/0006 και 
ΕΟΤΑ: ETA-13/0007, στα εργαστήρια της BVFS στην Αυστρία.

35 - 40% απώλεια ενέργειας  
μέσω της οροφής  

(επικλινούς ή οριζόντιας) 

12 - 14% απώλεια 
ενέργειας μέσω  

του δαπέδου

Τυπική μεσογειακή διώροφη 
κατοικία χωρίς θερμομόνωση

20 - 30% απώλεια 
ενέργειας μέσω  
των παραθύρων

18 - 25% απώλεια 
ενέργειας μέσω 
των τοίχων

Εξοικονόµηση ενέργειας 
& ελληνική πραγµατικότητα
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Συστήματα Θερμοστεγάνωσης Ταρατσών

9.1  Προετοιμασία υποστρώματος

Συστήματα Θερμοστεγάνωσης Ταρατσών
9.  Θερμοστεγάνωση δώματος

ΠΡΟΪΟΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
(Κωδικός)

ΤΕΜ./
ΚΙΒ.

€/lt,kg €/ΣΥΣΚ.

DUROSTICK AQUAFIX
Μικρομοριακός σταθεροποιητής για τοίχους,  
ταράτσες & γυψοσανίδες
Ακρυλικό, μικρομοριακό αστάρι χωρίς διαλύτες, με υψηλή διεισδυτική ικανότητα.  
Δημιουργεί τις κατάλληλες συνθήκες πρόσφυσης σε πορώδεις, εύθρυπτες και μη 
επιφάνειες που πρόκειται να βαφούν με χρώματα, να επαλειφθούν με ελαστομερή 
στεγανωτικά, ακρυλικά ή τσιμεντοειδή και κόλλες πλακιδίων. 
Χρώμα: γαλάζιο απαλό (γίνεται διάφανο όταν στεγνώσει).
Απόδοση: περίπου 10-15m2/l  ανά στρώση, ανάλογα με την απορροφητικότητα 
της επιφάνειας και την αραίωση.

1lt
(ΣΣΑΚ01)

15 5,20 5,20

5lt
(ΣΣΑΚ05)

- 4,70 23,50

20lt
(ΣΣΑΚ20)

- 3,57 71,40

9.2  Στεγανοποίηση υποστρώματος

KAT ΓΟΡΙΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ: E

KAT ΓΟΡΙΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ: Α

DUROSTICK D-1
Επαλειφόμενο κονίαμα στεγανοποίησης  
τοιχίων, δαπέδων, υπογείων & στεγών 
Επαλειφόμενο, τσιμεντοειδές κονίαμα με άριστη πρόσφυση, το οποίο στεγανο-
ποιεί πλήρως τις επιφάνειες όπου εφαρμόζεται και ‘επιτρέπει’ τη διαπνοή τους. 
Ιδανικό για την αντιμετώπιση θετικών και αρνητικών υδροστατικών πιέσεων έως  
7 Α m κατά DIN 1048.
Στεγανοποιεί υπόγεια εξωτερικά πριν την επιχωμάτωση ή εσωτερικά (εκ των υστέ-
ρων) αφού αφαιρεθεί ο σοβάς σε όλο το ύψος που παρουσιάζεται υγρασία. Κατάλληλο 
και για στεγανοποίηση σε δάπεδα υπογείων, ισογείων, προστατεύοντάς τα από ανερ-
χόμενη υγρασία, αλλά και σε επικλινείς σκεπές πριν την κάλυψή τους με κεραμίδια.
Εξαιρετικά ανθεκτικό στις ακραίες καιρικές συνθήκες, παρέχει διαχρονική προστα-
σία σε επιφάνειες από μπετόν, τσιμεντοκονίες, τούβλα, τσιμεντόλιθους, πορομπε-
τόν κ.ά. Η προσθήκη ακρυλικών γαλακτωμάτων της DUROSTICK στο νερό ανάμει-
ξης, αυξάνει την ευκαμψία του υλικού, καθώς και τις μηχανικές του αντοχές.
Κατατάσσεται ως προστατευτικό επιφανειών σκυροδέματος (c) κατά ΕΝ 1504-2.
Κατανάλωση: 1,0-1,3kg/m²/mm πάχους στρώσης.

ΓΚΡΙ 
5kg

(ΣΒΝΤ05)
4 1,30 6,50

 ΓΚΡΙ 
25kg

(ΣΒΝΤ25)
παλ.1.500kg

- 0,94 23,50

ΛΕΥΚΟ
25kg

(ΣΒΝΤΛ25)
παλ.1.500kg

- 1,04 26,00

DUROSTICK D-1
Επαλειφόμενο κονίαμα στεγανοποίησης 
τοιχίων, δαπέδων, υπογείων & στεγών 
Επαλειφόμενο, τσιμεντοειδές κονίαμα με άριστη πρόσφυση, το οποίο στεγανο
ποιεί πλήρως τις επιφάνειες όπου εφαρμόζεται και ‘επιτρέπει’ τη διαπνοή τους. 
Ιδανικό για την αντιμετώπιση θετικών και αρνητικών υδροστατικών πιέσεων έως 
7 Α m κατά DIN 1048.
Στεγανοποιεί υπόγεια εξωτερικά πριν την επιχωμάτωση ή εσωτερικά (εκ των υστέ
ρων) αφού αφαιρεθεί ο σοβάς σε όλο το ύψος που παρουσιάζεται υγρασία. Κατάλληλο 
και για στεγανοποίηση σε δάπεδα υπογείων, ισογείων, προστατεύοντάς τα από ανερ
χόμενη υγρασία, αλλά και σε επικλινείς σκεπές πριν την κάλυψή τους με κεραμίδια.

DUROSTICK D-1 FLEX
Εύκαμπτο, ινοπλισμένο, επαλειφόμενο  
στεγανωτικό κονίαμα ενός συστατικού
Εύκαμπτο, ινοπλισμένο, στεγανωτικό χαλαζιακό τσιμεντοκονίαμα, τροποποιημέ-
νο με ακρυλικά, υδαταπωθητικά πολυμερή και ειδικά πρόσθετα. 
Εφαρμόζεται για τη στεγάνωση επιφανειών από σκυρόδεμα, σοβά, τούβλα, τσι-
μεντόλιθους, τσιμεντοσανίδες, πορομπετόν κλπ. Διασφαλίζει στεγανότητα σε 
σιντριβάνια, πισίνες, ανεστραμμένη μόνωση δώματος, μπάνια, ντουζιέρες που 
πρόκειται να καλυφθούν με πλακίδια ή πατητή τσιμεντοκονία και γενικά κάθε 
ορυκτή επιφάνεια που εκτίθεται σε μερική ή συνεχή υγρασία, υπόκειται σε δο-
νήσεις ή συστολοδιαστολές και που παρουσιάζει ή αναμένεται να παρουσιάσει 
τριχοειδείς ρωγμές.
Είναι κατάλληλο για τη στεγανοποίηση θεμελίων, υπογείων, για θετικές (εξωτε-
ρική εφαρμογή προληπτικά) και αρνητικές (εσωτερική εφαρμογή για επισκευή) 
υδροστατικές πιέσεις, ακόμη και σε πίεση έως 7 A m.
Κατατάσσεται ως προστατευτικό επιφανειών σκυροδέματος (c) κατά EN 1504-2.
Κατανάλωση: 1,0-1,3kg/m²/mm πάχους στρώσης. 

 ΓΚΡΙ
4kg

(ΣΒΝΤΦΓΚ04)
5 2,50 10,00

 ΓΚΡΙ
18kg

(ΣΒΝΤΦΓΚ18)
παλ.1.080kg

- 2,38 42,84

ΛΕΥΚΟ
4kg

(ΣΒΝΤΦΛΕ04)
5 2,54 10,16

ΛΕΥΚΟ
18kg

(ΣΒΝΤΦΛΕ18) 
παλ.1.080kg

- 2,40 43,20
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Συστήματα Θερμοστεγάνωσης Ταρατσών

9.2  Στεγανοποίηση υποστρώματος

Συστήματα Θερμοστεγάνωσης Ταρατσών

9.2  Στεγανοποίηση υποστρώματος

9.  Θερμοστεγάνωση δώματος

KAT ΓΟΡΙΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ: E

ΠΡΟΪΟΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΚΕΥΣΙΑ 
(κωδικός)

ΤΕΜ./
Ε. ΠΑΛ.

€/kg €/ΣΥΣΚ.

HYDROSTOP WATERTANK 
(Professional)
Εύκαμπτο, γκρι, επαλειφόμενο στεγανωτικό κονίαμα 
2 συστατικών για ειδικές εφαρμογές & απαιτητικές στεγανώσεις. 
Ιδανικό και για δεξαμενές πόσιμου νερού.
Εύκαμπτο, επαλειφόμενο στεγανωτικό κονίαμα υψηλών αντοχών. Με την εφαρμογή 
του σε δεξαμενές πόσιμου ύδατος κατασκευασμένες από σκυρόδεμα διασφα-
λίζεται η ποιότητα και η υγιεινή του, κατά πιστοποίηση του Γενικού Χημείου του 
Κράτους (Αρ. πρωτ.: 00178/015/000).
Οι εφαρμογές του δεν περιορίζονται στις δεξαμενές πόσιμου ύδατος.
• Το προϊόν εφαρμόζεται για στεγανοποίηση επιφανειών από μπετόν, τούβλο, 
σοβά, τσιμεντοκονία, πέτρα κ.ά. • Κατάλληλο για την αποκατάσταση ρηγματώσε-
ων σε αρμολογήσεις πλακών σε δάπεδα. • Επίσης, εφαρμόζεται σε επιφάνειες 
με υψηλές προδιαγραφές υδαταπωθητικότητας, όπως σε υπόγειες κατασκευές, 
θεμέλια, τούνελ, υγρά δάπεδα, καθώς και σε κατασκευές που δέχονται υψηλές 
(θετικές & αρνητικές) υδροστατικές πιέσεις, όπως υπόγεια (εξωτερικά, πριν τις 
εργασίες επιχωμάτωσης και θεραπευτικά εσωτερικά). • Συνιστάται η χρήση του 
σε επικλινείς σκεπές από σκυρόδεμα πριν από την επένδυσή τους με κεραμίδια. 
• Εφαρμόζεται σε γέφυρες, πισίνες, κολυμβητήρια κ.ά. • Προτείνεται για τη στε-
γανοποίηση ταρατσών, προστατεύοντας ελαφροβαρείς μονώσεις σε συστήματα 
θερμοστεγάνωσης και γενικά για κάθε ορυκτή επιφάνεια που εκτίθεται σε μερική ή 
συνεχή υγρασία. • Μία επιπλέον χρήση του υλικού, αφορά στη στεγάνωση χώρων 
στα οποία γίνονται φυτεύσεις, όπως σε ζαρντινιέρες, κηπάρια ταρατσών κ.ά. 
• Αποτελεί το ιδανικό υλικό και για ανεστραμμένη μόνωση ταράτσας, πριν την 
τοποθέτηση των θερμομονωτικών υλικών που έχουμε επιλέξει. • Απαραίτητο και 
ως στοιχείο της περιμετρικής θερμομόνωσης σε επίπεδο εδάφους (ζώνη στεγάνω-
σης) όταν η θερμομόνωση με το σύστημα T ERMOSEAL αφορά σε τοιχοποιία που 
εφάπτεται στο έδαφος.
Ιδανικό για την αντιμετώπιση θετικών και αρνητικών πιέσεων έως 7 Α m κατά DIN 
1048. Κατατάσσεται ως προστατευτικό επιφανειών σκυροδέματος (c) κατά ΕΝ 1504-2.
Χρώμα: γκρι.
Συσκευασίες: 14kg (10kg A + 4l  B), 35kg (25kg A + 10l  B)
Κατανάλωση: 1,3kg/m2/mm πάχους στρώσης.

14kg
(ΓΟΤΑ14)

32 4,00 56,00

Σετ 35kg
(ΓΟΤΑ35)

- 3,40 119,00

ΠΡΟΪΟΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
(Κωδικός)

ΤΕΜ./
ΚΙΒ.

€/lt €/ΣΥΣΚ.

DUROSTICK D-20
Πρόσμικτο ακρυλικό γαλάκτωμα κονιαμάτων
Ακρυλική ρητίνη, η οποία προστιθέμενη σε κάθε τύπο τσιμεντοκονιαμάτων και 
ασβεστοκονιαμάτων, βελτιώνει σημαντικά τις ιδιότητές τους. 
• Ως πρόσμικτο μάζας, αυξάνει την πρόσφυση, τη στεγανότητα, την ελαστικότη-
τα και την ανθεκτικότητα των κονιαμάτων, μειώνει τη συρρίκνωση και εκμηδενίζει 
τη δημιουργία ρωγμών. 
• Ως υλικό επάλειψης ή ψεκαζόμενο, σταθεροποιεί τις σαθρές ορυκτές επιφά-
νειες και τις ελαφροβαρείς επιστρώσεις δαπέδων (γεμίσματα) και δημιουργεί το 
κατάλληλο υπόστρωμα, προκειμένου να επικολληθούν διακοσμητικά τούβλα, πέ-
τρες, κεραμικά πλακίδια, μονωτικά υλικά κ.ά. 
• Δημιουργεί γέφυρα πρόσφυσης μεταξύ νέου και παλαιού σκυροδέματος ή 
 κονιάματος. 
Κατανάλωση: Ανάλογα με την εφαρμογή. Από 1:1 έως 1:5 μέρη με νερό.

1lt
(ΣΒΓΑ01)

15 3,40 3,40

5lt
(ΣΒΓΑ05)

- 2,84 14,20

20lt
(ΣΒΓΑ20)

- 2,65 53,00

1.000lt
ΔΕΞΑΜΕΝΗ
(ΣΒΓΑ1000)

(ΕΙΔΙΚΗ  
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ)

- 2,40 2.400,00

KAT ΓΟΡΙΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ: Α
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9.3  Υλικά επικόλλησης θερμομονωτικών πλακών9.3  Υλικά επικόλλησης θερμομονωτικών πλακών

9.  Θερμοστεγάνωση δώματος

KAT ΓΟΡΙΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ: Α

Συστήματα Θερμοστεγάνωσης Ταρατσών

ΠΡΟΪΟΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΚΕΥΣΙΑ 
(κωδικός)

ΤΕΜ./
Ε. ΠΑΛ.

€/kg €/ΣΥΣΚ.

ROMIX THERMO
Ινοπλισμένη κόλλα θερμομονωτικών  
πλακών για τοίχους & ταράτσες
Κόλλα τσιμεντοειδούς βάσης, κατάλληλη για την επικόλληση θερμομονωτικών 
πλακών από διογκωμένη (EPS) ή εξηλασμένη (XPS) πολυστερίνη, σε κάθετες ή 
και οριζόντιες επιφάνειες, σε εξωτερικούς και εσωτερικούς χώρους. 
Στην ινοπλισμένη σύνθεσή της, περιέχονται ρητίνες σύγχρονης τεχνολογίας που 
της προσδίδουν ιδιαίτερη αντοχή στην υγρασία, υψηλή πρόσφυση σε υποστρώμα-
τα από μπετόν, σοβά, τούβλα ή τσιμεντόλιθους και την απαραίτητη ευκαμψία που 
απαιτείται στις εφαρμογές της. 
Είναι κατάλληλη για την επικόλληση θερμομονωτικών  πλακών EPS και XPS στις 
όψεις των κτιρίων, αλλά και την επίχρισή τους σε συνδυασμό με το υαλόπλεγμα 
οπλισμού θερμοπροσόψεων DS-4160 της DUROSTICK. Συνιστάται και σε συστή-
ματα  θερμοστεγάνωσης ταρατσών (σχετικά συστήματα COOL ROO  και COOL 
ROO  LIG T). 
Συγκολλά με ασφάλεια θερμομονωτικές πλάκες EPS ή XPS στα επιθυμητά πάχη. 
Η κόλλα ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του προτύπου ETAG 004 για συστήματα 
εξωτερικής θερμομόνωσης. 
Κατατάσσεται στην κατηγορία GP:CS I /W2 κατά ΕΝ 998-1. 
Χρώμα: λευκό.
Κατανάλωση: • Ως κόλλα: 2,5-4kg/m², ανάλογα με τη σπάτουλα και το υπόστρωμα.
• Ως επικαλυπτική στρώση: 1,5kg/m²/mm για την κάλυψη του υαλοπλέγματος.

25kg
(ΚΠΡΘ25)

παλ.1.500kg
60 0,51 12,75

ΠΡΟΪΟΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΚΕΥΣΙΑ 
(κωδικός)

ΤΕΜ./
Ε. ΠΑΛ.

€/kg €/ΣΥΣΚ.

ULTRACOLL THERMO
Ινοπλισμένη κόλλα θερμομονωτικών πλακών
για τοίχους & ταράτσες
Ινοπλισμένη, τσιμεντοειδούς βάσης κόλλα, ενισχυμένη με ρητίνες, οι οποίες της 
προσδίδουν ιδιαίτερη ευκαμψία και αντοχή στην υγρασία. Παρέχει υψηλή πρό-
σφυση και συγκολλητική δύναμη σε θερμομονωτικές πλάκες διογκωμένης (EPS) 
ή εξηλασμένης (XPS) πολυστερίνης, πολυουρεθάνης, φελλού κ.ά. σε τοιχία από 
μπετόν, σοβά, τούβλα ή τσιμεντόλιθους. Eίναι κατάλληλη τόσο για την επικόλλη-
ση των θερμομονωτικών πλακών στις όψεις των κτιρίων όσο και για την επίχρισή 
τους σε συνδυασμό με το υαλόπλεγμα οπλισμού θερμοπροσόψεων DS-4160 της 
DUROSTICK.
Η κόλλα ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της ETAG 004 για συστήματα εξωτερικής 
θερμομόνωσης και συμμετέχει στο Σύστημα Εξωτερικής Θερμομόνωσης Κτιρίων 
T ERMOSEAL της DUROSTICK, το οποίο έχει πιστοποιηθεί από τον κοινοποιημένο 
Ευρωπαϊκό Οργανισμό OIB με αριθμό ΕΤΑ-13/0006 και ΕΤΑ-13/0007. 
Συνιστάται και για τα συστήματα θερμοστεγάνωσης ταρατσών COOL ROO  και 
COOL ROO  LIG T, δημιουργώντας έτσι ένα δοκιμασμένο θερμομονωτικό και πα-
ράλληλα στεγανοποιητικό σύστημα, με μεγάλη διάρκεια ζωής.
Κατατάσσεται στην κατηγορία GP:CS I /W2 κατά ΕΝ 998-1.
Χρώμα: λευκό.
Κατανάλωση: • Ως κόλλα: 2,5-4kg/m², ανάλογα με τη σπάτουλα και το υπόστρωμα.
• Ως επικαλυπτική στρώση: 1,5kg/m²/mm για την κάλυψη του υαλοπλέγματος.

25kg
(ΚΙΠΟΥ25)

παλ.1.500kg
60 0,64 16,00
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9.4  Θερμομονωτικά υλικά 

9.  Θερμοστεγάνωση δώματος

KAT ΓΟΡΙΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ: Α

ΠΡΟΪΟΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ (κωδικός)
m2/ΔΕΜΑ

ΠΑΧΟΣ mm* €/m2 €/ΔΕΜΑ

XPS R&F (ROOF & FLOOR)
Εξηλασμένη πολυστερίνη που χρησιμοποιείται σε 
εφαρμογές μόνωσης οροφών δωμάτων και δαπέ-
δων με λεία επιφάνεια (επιδερμίδα εξέλασης).

15     (ΧΠΣΡΦ1520) 20 6,00 90,00 

10,5     (ΧΠΣΡΦ10530) 30 6,96 73,08 

7,5     (ΧΠΣΡΦ7540) 40 9,60 72,00 

6     (ΧΠΣΡΦ650) 50 11,17 67,02 

5,25     (ΧΠΣΡΦ52560) 60 13,72 72,03 

4,5     (ΧΠΣΡΦ4570) 70 16,46 74,07 

3,75     (ΧΠΣΡΦ37580) 80 18,00 67,50

ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΠΛΑΚΩΝ (cm): 125 x 60 3    (ΧΠΣΡΦ3100) 100 23,34 70,02 

ΠΡΟΪΟΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
(Κωδικός)

ΤΕΜ./
ΚΙΒ.

€/kg €/ΣΥΣΚ.

DUROSTICK DS-255
Xαλαζιακό ακρυλικό αστάρι πρόσφυσης  
κονιαμάτων, χωρίς διαλύτες
Έτοιμο προς χρήση αστάρι ειδικής ακρυλικής βάσης, χωρίς διαλύτες, με χαλαζι-
ακά αδρα νή, εμπλουτισμένο με βελτιωτικά πρόσθετα. Διακρίνεται για την ισχυρή 
του πρόσφυση ακόμη και σε πολύ λείες επιφάνειες. Έχει εξαιρετική αντίσταση στα 
αλκάλια ενώ ταυτό χρονα δρα σαν φράγμα εισερχόμενης υγρασίας, προστατεύο-
ντας την οικοδομή από ανε πιθύμητες ζημιές. Δεν εμποδίζει τη διαπνοή των κτιρίων. 
Είναι απαραίτητο σε επιφάνειες όπου ο παραδοσιακός πεταχτός σοβάς προσφύ-
εται δύσκολα, όπως η εξηλασμένη ή διογκωμένη πολυστερίνη που τοποθετείται 
για μόνω ση στις όψεις των κτιρίων. ‘Αποτρέπει’ πιθανές αποκολλήσεις των σο-
βάδων σε εσω τερικές και εξωτερικές επιφάνειες από σεισμικές δονήσεις, καθώς 
και συρρικνώσεις των μονωτικών υλικών. Iδανικό και ως αστάρι πριν την εφαρμο-
γή της τσιμεντοκονίας D-6 στο ΣΥΣΤΗΜΑ ΘΕΡΜΟΣΤΕ ΓΑΝΩΣΗΣ ΤΑΡΑΤΣΩΝ COOL 
ROO , καθώς και πριν την τοποθέτηση των πατητών τσιμε ντοκονιών DS-250, DS-
254 IRON επάνω σε πλακίδια, μάρμαρα ή μω σαϊκό και DS-252 LEX επάνω σε δά-
πεδα από κόντρα πλακέ θαλάσσης ή επιμελώς καθα ρισμένη λαμαρίνα. Επιπλέ-
ον, κατάλληλο και για υποστρώματα με ενδοδαπέδια θέρμανση. Χρώμα: κεραμιδί.
Κατανάλωση: 300-350gr/m² ανά στρώση, ανάλογα με το πάχος της στρώσης 
και το υπόστρωμα.

1kg
(ΝΣ25501)

12 3,50 3,50

5kg
(ΝΣ25505)

- 3,52 17,60

15kg
(ΝΣ25515)

- 3,00 45,00
 

EN 13164

9.5  Παρελκόμενα υλικά Συστήματος 

Συστήματα Θερμοστεγάνωσης Ταρατσών

ΠΡΟΪΟΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ (κωδικός)
m2/ΔΕΜΑ

ΠΑΧΟΣ mm* €/m2 €/ΔΕΜΑ

XPS ETICS EMB
Εξηλασμένη πολυστερίνη που χρησιμοποιείται για 
την εφαρμογή εξωτερικής μόνωσης του συστήματος 
T rm s al (ETICS), όπως επίσης και για μόνωση κε-
κλιμένων οροφών και στοιχείων σκυροδέματος. Διατί-
θεται χωρίς επιδερμίδα, αλλά με ανάγλυφη ( m ss ) 
ρομβοειδώς διαμορφωμένη τελική επιφάνεια, υψηλότε-
ρης πρόσφυσης και χαμηλότερης αντίστασης στη διά-
χυση υδρατμών. 
Διατίθεται και χωρίς πατούρα, κατόπιν παραγγελίας

 15     (ΧΠΣΕ1520) 20 5,00 75,00 

10,5     (ΧΠΣΕ10530) 30 7,15 75,08 

7,5     (ΧΠΣΕ7540) 40 9,52 71,40

6     (ΧΠΣΕ650) 50 11,84 71,04 

5,25     (ΧΠΣΕ52560) 60 13,72 72,03 

4,5     (ΧΠΣΕ4570) 70 15,36 69,12 

3,75     (ΧΠΣΕ37580) 80 17,88 67,05 

ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΠΛΑΚΩΝ (cm): 125x 60    3      (ΧΠΣΕ3100) 100 23,00 69,00 ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΠΛΑΚΩΝ (cm): 125x 60

EN 13164

KAT ΓΟΡΙΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ: Β

* Διατίθεται και σε άλλα πάχη κατόπιν παραγγελίας, με προσυμφωνημένο κόστος.

Δηλωμένη τιμή Θερμικής αγωγιμότητας λD=0,033 W/m*K (20-50mm) / λD=0,035 W/m*K (60-100mm)

Δηλωμένη τιμή Θερμικής αγωγιμότητας λD=0,033 W/m*K (20-50mm) / λD=0,035 W/m*K (60-100mm)

Τα
 π

ρο
ϊό

ντ
α 

πο
υ 

επ
ισ

ημ
αί

νο
ντ

αι
 μ

ε 
 δ

ια
τί

θε
ντ

αι
 μ

ε 
νέ

α 
τι

μή



212

9.5  Παρελκόμενα υλικά Συστήματος 9.5  Παρελκόμενα υλικά Συστήματος 

9.  Θερμοστεγάνωση δώματος

KAT ΓΟΡΙΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ: Β

ΠΡΟΪΟΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΚΕΥΣΙΑ 
(κωδικός)

€/kg €/ΣΥΣΚ.

DUROSTICK D-6
Ινοπλισμένη τσιμεντοκονία
για πάχη 2-5cm ανά στρώση
Έτοιμο, ινοπλισμένο, επιπεδωτικό τσιμεντοκονίαμα που μόνο με την προσθήκη 
νερού απλώνεται και δουλεύεται εύκολα. Είναι ιδανικό ως υπόστρωμα πριν από 
την τοποθέτηση πλακιδίων, μαρμάρων, παρκέ, μοκέτας, πατητής τσιμεντοκονί-
ας σε εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους. 
Αποτελεί ιδανική λύση, λόγω της υψηλής βιομηχανικής του ποιότητας και είναι 
απολύτως απαραίτητο όταν η εύρεση καλής ποιότητας αδρανών (πλυμένης άμμου 
θαλάσσης ή ποταμίσιας κατάλληλης κοκκομετρίας) είναι δύσκολη. Δεν διαβρώνει 
τις σω ληνώσεις (λόγω απουσίας αλάτων), δεν ρηγματώνει, διαθέτει υψηλές μη-
χανικές αντοχές και είναι ανθεκτικό στον παγετό και την υγρασία. Χρώμα: γκρι.   
Κατατάσσεται στην κατηγορία CT-C20- 4-AR4-A1

l
 κατά ΕΝ 13813.

Κατανάλωση: 14kg/m2/cm πάχους στρώσης.

25kg
(TΣΝΤ25)

παλ.1.500kg
0,45 11,25

ΠΡΟΪΟΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
(Κωδικός)

ΤΕΜ./
ΚΙΒ.

€/ΣΥΣΚ.

DUROFLEX-PU
Ελαστομερές πολυουρεθανικό σφραγιστικό (μαστίχη) υψηλής 
πρόσφυσης
Ελαστική μαστίχη αρμών, ενός συστατικού, πολυουρεθανικής βάσης. Είναι ανθε-
κτική στην U  ακτινοβολία, τον παγετό και τις μηχανικές καταπονήσεις. Δεν λα-
δώνει, δεν επηρεάζεται από το γλυκό ή το θαλασσινό νερό, βάφεται και είναι απο-
τελεσματική για σφραγίσεις αρμών πλάτους 6-30mm και βάθους 3-15mm.
Απαραίτητο για ελαστικές σφραγίσεις υψηλών αντοχών, σε εφαρμογές όπως εί-
ναι αρμοί διαστολής σε ταράτσες, αρμοί περιμετρικά σε κουφώματα από αλουμί-
νιο, ξύλο, P C και μέταλλο, σφραγίσεις στη συμβολή κάθετων με οριζόντιες επι-
φάνειες, αλλά και για σφραγίσεις αρμών που δημιουργούνται στα σημεία στήρι-
ξης μεταλλικών ή ξύλινων κάγκελων με μάρμαρα ή πλακίδια σε ταράτσες, μπαλ-
κόνια, τοιχία κ.ά.
Ιδανικό για σφραγίσεις ακόμη και ανόμοιων υλικών όπως πέτρα με σοβά ή μπετόν, 
πολυεστέρα, ανοξείδωτα κλπ. 
Σε πορώδεις επιφάνειες, διασφαλίστε άριστη πρόσφυση με τη χρήση του αστα-
ριού PRIMER-PU.
Κατανάλωση: Ενδεικτικά μία φύσιγγα 310ml καλύπτει 8,6 τρέχοντα μέτρα αρμού 
διαστάσεων 6 6mm.

 ΛΕΥΚΟ 310ml
ΦΥΣΙΓΓΑ

(NTΦΛΕ31)
12 5,90

 

ΛΕΥΚΟ 600ml
ΣΑΛΑΜΙ 

(NTΦΛΕ60)
15 8,00

 

ΓΚΡΙ 310ml
ΦΥΣΙΓΓΑ

(NTΦΛΓ31)
12 5,90

 

ΓΚΡΙ 600ml
ΣΑΛΑΜΙ 

(NTΦΛΓ60)
15 8,00

 

Συστήματα Θερμοστεγάνωσης Ταρατσών

KAT ΓΟΡΙΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ: Α

KAT ΓΟΡΙΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ: Β

ΠΡΟΪΟΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΚΕΥΣΙΑ 
(κωδικός)

KOYΛΟΥΡΑ

€/
ΤΡΕΧΟΝ 
ΜΕΤΡΟ

DUROSTICK DS-265
Κυψελωτό κορδόνι για υποστήριξη σφράγισης αρμών
Στρογγυλό αφρώδες κορδόνι, ιδιαίτερα εύκαμπτο και συμπιέσιμο, με αντικολλητικές 
ιδιότητες.
Διασφαλίζει την κινητικότητα κάθε μορφής σφραγιστικών ρυθμίζοντας το απαι-
τούμενο βάθος του αρμού, βάσει των προδιαγραφών που προτείνονται.

Ø 10mm
(ΝΣ26510)

600m 0,18

Ø 20mm
(ΝΣ26520)

150m 0,36
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9.5  Παρελκόμενα υλικά Συστήματος 9.5  Παρελκόμενα υλικά Συστήματος 

9.  Θερμοστεγάνωση δώματος

KAT ΓΟΡΙΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ: Β
ΠΡΟΪΟΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

(Κωδικός)
€/kg €/ΣΥΣΚ.

DUROFIX
Επισκευαστικό, πολυμερικό, ινοπλισμένο 
τσιμεντοκονίαμα, για πάχη έως 6cm/στρώση
Επισκευαστικό, ινοπλισμένο τσιμεντο κονίαμα, υψηλών αντοχών. Λόγω των 
υδραυλικών συνδετικών, των ειδικών πολυμερών, των επιλεγμένων αδρανών και 
των συνθετικών ινών που περιέχονται στη σύνθεσή του, δεν συρρικνώνεται, δεν 
ρηγματώνει και δεν ‘κρεμάει’ στις κάθετες επιφάνειες. Παρέχει υψηλή εργασι-
μότητα, πρόσφυση, αντοχή στον παγετό, τις κρούσεις, την τριβή και την υγρασία.   
Επισκευάζει όλες τις κα τασκευαστικές ατέλειες σε πάχος μέχρι 6cm, με μία 
στρώση, χωρίς κα λούπι και είναι ιδανικό για όλες τις εργασίες επισκευής 
σκυροδέματος, αποκατάστασης σπασμένων γωνιών σε σκαλοπάτια, μπαλκόνια, 
κολόνες. Κατάλληλο και για τη δημιουρ γία κοίλων λουκιών μεταξύ ορι ζόντιων 
και κάθετων επιφανειών. Χρώμα: γκρι.  
Κατατάσσεται ως επισκευαστικό σκυροδέματος στην κατηγορία PCC R3 κατά ΕΝ 1504-3. 
Κατανάλωση: Περίπου 18kg/m2/cm πάχους στρώσης.

25kg
(ΚΟΦΙ25)

παλ.1.500kg
0,44 11,00

ΠΡΟΪΟΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
(Κωδικός)

ΤΕΜ./
ΚΙΒ.

€/ΣΥΣΚ.

DUROSTICK PRIMER-PU
Αστάρι πολυουρεθανικού σφραγιστικού
Αστάρι υψηλής διεισδυτικής ικανότητας, κατάλληλο για την αύξηση της πρόσφυ-
σης κάθε τύπου πολυουρε θανικού σφραγιστικού που πρόκειται να εφαρμοστεί 
σε πορώδεις επιφά νειες όπως σκυρόδεμα, σοβά, τούβλα, κεραμί δια, τσιμεντο-
σανίδες, πορομπετόν κ.ά. Είναι απαραίτητο στους αρμούς δι αστολής ταρατσών, 
στις κάσες πορτών και παραθύρων, κα θώς και στη συμβολή οριζόντιων και κάθε-
των επιφανειών. 
Διασφαλίζει μακροχρόνια, άρρηκτη και πλήρη συγκόλληση.  
Χρώμα: υποκίτρινο.
Κατανάλωση: 15-20ml/τρέχον μέτρο, ανάλογα με το πλάτος και το βάθος του αρμού.

250ml
(ΠΡΠΥ04)

12 4,80
 

500ml
(ΠΡΠΥ02)

12 5,90
 

9.6  Eναλλακτικές επιλογές στεγάνωσης τελικής επιφάνειας δώματος

Συστήματα Θερμοστεγάνωσης Ταρατσών

KAT ΓΟΡΙΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ: Ε

KAT ΓΟΡΙΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ: Α

ΠΡΟΪΟΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
(Κωδικός)

€/kg €/ΣΥΣΚ.

HYDROSTOP 2 ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ
Εύκαμπτο, λευκό, τσιμεντοειδές  
στεγανωτικό για ταράτσες και κάθετες επιφάνειες
Εύκαμπτο, επαλειφόμενο τσιμεντοειδές κονίαμα λευκού χρώματος, για μακρο-
χρόνια στεγανοποίηση ταρατσών, μπαλκονιών και τοιχίων.
Εμφανίζει υψηλή πρόσφυση σε μπετόν και σοβά. Απαραίτητη η διαβροχή τους πριν 
την εφαρμογή. Δεν επηρεάζεται από την ηλιακή ακτινοβολία και τις βροχοπτώσεις.
Παρέχει μακροχρόνια στεγανοποίηση (πλέον των 15 ετών), εάν εφαρμοστούν 
3 επιστρώσεις σταυρωτά με πάχος 1mm ανά στρώση.
Κατατάσσεται ως προστατευτικό επιφανειών σκυροδέματος (c) κατά ΕΝ 1504-2.
Χρώμα: λευκό.
Συσκευασία: 16kg (11,2kg A + 4,8kg B)
Κατανάλωση: 1,0-1,3kg/m2/mm πάχους στρώσης.

16kg
(ΣΒ0016)

3,27 52,32
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9.6  Eναλλακτικές επιλογές στεγάνωσης τελικής επιφάνειας δώματος9.6  Eναλλακτικές επιλογές στεγάνωσης τελικής επιφάνειας δώματος

9.  Θερμοστεγάνωση δώματος

ΠΡΟΪΟΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΕΦΑΡΜΟΓΗ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

(Κωδικός)
ΤΕΜ./
ΚΙΒ.

ΤΕΜ./
Ε. ΠΑΛ.

€/kg €/ΣΥΣΚ.

HYDROSTOP ROOF
Εύκαμπτο, λευκό, τσιμεντοειδές  
στεγανωτικό ταρατσών ενός συστατικού
Εύκαμπτο, επαλειφόμενο, λευκό κονίαμα, ιδανικό για μακροχρόνια στεγανοποίηση. 
Αποτελείται από τσιμέντο υψηλών αντοχών, επιλεγμένα χαλαζιακά αδρανή, ακρυ-
λικές ελαστομερείς ρητίνες και παρασκευάζεται μόνο με την προσθήκη νερού.
Παρουσιάζει εξαιρετική αντοχή στην ηλιακή ακτινοβολία, τον παγετό, τα λιμνάζοντα 
νερά και είναι υδρατμοδιαπερατό. Έχει εξαιρετική πρόσφυση και γεφυρώνει τριχο-
ειδείς ρωγμές. Είναι ιδανικό για τη στεγανοποίηση ταρατσών, μπαλκονιών, πισίνων 
και δεξαμενών.
Κατάλληλο και για τη στεγανοποίηση περιμετρικά (τοιχίων), έναντι της ανερχό-
μενης υγρασίας που προέρχεται από την αναπήδηση της βροχής. 
Κατατάσσεται ως προστατευτικό επιφανειών σκυροδέματος (c) κατά ΕΝ 1504-2.
Χρώμα: λευκό.
Κατανάλωση: 1,0kg/m2/mm πάχους στρώσης.

SRI: 102  /  SRvis: 82%  /  e: 0,83

11kg
(ΚΟΡΥ11)
παλ.594kg

- 54 2,52 27,72

ΠΡΟΪΟΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
(Κωδικός)

ΤΕΜ. /
ΠΑΛΕΤΑ €/m2 €/ΣΥΣΚ.

DUROSTICK DS-490
Υαλόπλεγμα οπλισμού τσιμεντοειδών επαλειφόμενων  
στεγανωτικών στρώσεων & στόκων εξομάλυνσης,  
με άνοιγμα καρέ 4x4mm
Δίχτυ από i rglass για τον καθολικό οπλισμό τσιμεντοειδών στεγανωτικών 
επιστρώσεων και ρητινούχων στόκων εξομάλυνσης τσιμεντοσανίδων, με άνοιγμα 
καρέ 4 4mm και βάρος 90gr/m2.
Διακρίνεται για την αντοχή του σε αλκαλικό περιβάλλον. Παρέχει σημαντική ενί-
σχυση και προστασία από την εμφάνιση (δημιουργία) τριχοειδών ρηγματώσεων 
λόγω θερμοκρασιακών μεταβολών. 
Γεφυρώνει και ενισχύει τσιμεντοειδείς στεγανωτικές στρώσεις σε μπαλκόνια, 
ταράτσες, πισίνες, δεξαμενές και υδατόπυργους.  

ΡΟΛΟ
1mx50m
(ΥΑΛ90)

48    1,47 73,50

Συστήματα Θερμοστεγάνωσης Ταρατσών

KAT ΓΟΡΙΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ: Α

KAT ΓΟΡΙΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ: Ε

DUROSTICK No39
Ελαστομερές στεγανωτικό ταρατσών
Ακρυλικό, ελαστομερές στεγανωτικό ταρατσών, υψηλής πρόσφυσης και ελα-
στικότητας, με αντοχή στις θερμοκρασιακές μεταβολές και τις βροχοπτώσεις. 
Η λευκότητά του ελαττώνει αισθητά την απορρόφηση θερμότητας από την ταρά-
τσα. Για μακροχρόνια αντοχή, συνιστάται αντί για αστάρωμα με το ίδιο το υλικό 
αραιωμένο με νερό, να γίνει προεπάλειψη με ΑΣΤΑΡΙ ΔΙΑΛΥΤΟΥ της DUROSTICK, 
σφραγίζοντας σε βάθος πιθανές τριχοειδείς ρωγμές, καθώς και τα πορώδη 
σημεία της επιφάνειας της ταράτσας. Δύο επιστρώσεις σταυρωτά με Νο39 είναι 
αρκετές για πλήρη και μακροχρόνια στεγανοποίηση.
Κατατάσσεται ως προστατευτικό επιφανειών σκυροδέματος κατά ΕΝ 1504-2.
Κατανάλωση: 1,0-1,5kg/m2 σε δύο στρώσεις, ανάλογα με το υπόστρωμα.

(*) SRI: 102  /  SR: 82%  /  e: 0,83
(*) Οι µετρήσεις αφορούν το λευκό στεγανωτικό

ΛΕΥΚΟ
1kg

(ΣΒ1001)
12 - 5,90 5,90

ΛΕΥΚΟ
5kg

(ΣΒ1005)
- 100 4,40 22,00

ΛΕΥΚΟ
15kg

(ΣΒ1015)
- 48 4,00 60,00

ΚΕΡΑΜΙΔΙ
1kg

(ΣΒΚΕ01)
12 - 5,90 5,90

ΚΕΡΑΜΙΔΙ
5kg

(ΣΒΚΕ05)
- 100 4,40 22,00

ΚΕΡΑΜΙΔΙ 
15kg

(ΣΒΚΕ15)
- 48 4,00 60,00

Ιδανική σχέση
• • • • •  - • • • • • • • • •

DUROSTICK No39
Ελαστομερές στεγανωτικό ταρατσών
Ακρυλικό, ελαστομερές στεγανωτικό ταρατσών, υψηλής πρόσφυσης και ελα
στικότητας, με αντοχή στις θερμοκρασιακές μεταβολές και τις βροχοπτώσεις.
Η λευκότητά του ελαττώνει αισθητά την απορρόφηση θερμότητας από την ταρά
τσα. Για μακροχρόνια αντοχή, συνιστάται αντί για αστάρωμα με το ίδιο το υλικό 
αραιωμένο με νερό, να γίνει προεπάλειψη με ΑΣΤΑΡΙ ΔΙΑΛΥΤΟΥ της DUROSTICK, 
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ΠΡΟΪΟΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
(Κωδικός)

ΤΕΜ./
Ε. ΠΑΛ.

€/kg €/ΣΥΣΚ.

DUROSTICK DS-220
Ελαστομερές στεγανωτικό ταρατσών (καουτσούκ) 
Επαλειφόμενο, ελαστομερές ακρυλικό καουτσούκ για ταράτσες με μακροχρόνια 
αντοχή. Δημιουργεί μία ενιαία, λευκή μεμβράνη προστασίας, χωρίς αρμούς και ενώ-
σεις, με άριστη πρόσφυση στο υπόστρωμα. Λόγω του υψηλού μέτρου ελαστικότη-
τάς του, μπορεί να απορροφήσει ακόμη και πολύ έντονες συστολοδιαστολές, χω-
ρίς πρόσθετο οπλισμό. Προστατεύει τις επιφάνειες από την υγρασία που προσβάλ-
λει τον οπλισμό του σκυροδέματος. Διακρίνεται για την εξαιρετική αντίσταση στις 
ακραίες καιρικές συνθήκες, διατηρώντας τις ιδιότητές του σε θερμοκρασίες από 
-30°C έως +90°C. Παρέχει τη δυνατότητα βατότητας χωρίς να κολλάει. Έχει με-
γάλη ικανότητα γεφύρωσης ρωγμών του υποστρώματος και ‘εμποδίζει’ την επανεμ-
φάνισή τους. Παρουσιάζει εξαιρετική αντοχή ακόμη και σε λιμνάζοντα νερά. Eπαλεί-
φεται εύκολα σε ταράτσες, στέγες που πρόκειται να επενδυθούν με κεραμίδια, γω-
νίες, ακμές, ενώσεις με ταρατσομόλυβδα, μπαλκόνια, ζαρντινιέρες.
Κατατάσσεται ως προστατευτικό επιφανειών σκυροδέματος κατά ΕΝ 1504-2.
Χρώμα: λευκό.
Κατανάλωση: 1,0-1,5kg/m² σε δύο στρώσεις, ανάλογα με το υπόστρωμα.

SRI: 112 / SR: 89% / e: 0,83

5kg
(ΣΒ22005)

100 5,00 25,00

15kg
(ΣΒ22015)

48 4,62 69,30

25kg
(ΣΒ22025)

24 4,40 110,00

9.  Θερμοστεγάνωση δώματος

9.6  Eναλλακτικές επιλογές στεγάνωσης τελικής επιφάνειας δώματος

Συστήματα Θερμοστεγάνωσης Ταρατσών

KAT ΓΟΡΙΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ: Ε

ΠΡΟΪΟΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
(Κωδικός)

ΤΕΜ./
ΚΙΒ.

ΤΕΜ./
Ε. ΠΑΛ.

€/lt, 
kg

€/ΣΥΣΚ.

HYDROSTOP-PU
Πολυουρεθανικό στεγανωτικό ταρατσών
Επαλειφόμενο, ελαστομερές στεγανοποιητικό υλικό με βάση πολυουρεθανικές και 
ακρυλικές ρητίνες νερού. Σχηματίζει μία αδιαπέραστη από το νερό μεμβράνη προστα-
σίας, χωρίς αρμούς και ενώσεις, παρέχοντας εξαιρετική προστασία. Πιστοποιημένο 
από το Πανεπιστήμιο Αθηνών (Τμήμα Φυσικής Εφαρμογών), ως ‘ υχρό’ υλικό χαμη-
λής θερμικής αγωγιμότητας και υψηλής ανακλαστικότητας στο ορατό φάσμα 93%.  
Είναι κατάλληλο για τη στεγάνωση ταρατσών, στηθαίων, υδρορροών, γυψοσανίδων, 
τσιμεντοσανίδων, καθώς και για την επικάλυψη καλά αγκυρωμένων ασφαλτόπανων.
Δεν χρειάζεται ενίσχυση με πολυεστερικό οπλισμό.
Κατατάσσεται ως προστατευτικό επιφανειών σκυροδέματος κατά EN 1504-2.
Χρώμα: λευκό.
Κατανάλωση: • Ελάχιστη κατανάλωση 0,75l  έως 1,2l /m2 σε δύο στρώσεις, ανά-
λογα με το υπόστρωμα. • 1,2l  έως 1,5l /m2 σε τρεις στρώσεις, ανάλογα με το 
υπόστρωμα (μακροχρόνια προστασία).

SRI: 109 / SRvis: 93% / e: 0,79

750ml
(ΝΤΦΛΠO75)

12 - - 6,25

3lt
(ΝΤΦΛΠO04)

- 120 7,35 22,05

10lt
(ΝΤΦΛΠO15)

- 48 6,80 68,00

15lt
(ΝΤΦΛΠO16)

- 24 6,68 100,20

WATERPROOF 500 Στεγανωτικό ταρατσών  
2 συστατικών με βάση την πολυουρία
Επαλειφόμενο, ελαστομερές, πολυασπαρτικό στεγανωτικό αλειφατικής βάσης 
(ψυχρή πολυουρία), δύο συστατικών, νέας γενιάς. Δημιουργεί μία ενιαία μεμβρά-
νη προστασίας υψηλών επιδόσεων, με ισχυρή πρόσφυση σε σταθερές τσιμεντοει-
δείς επιφάνειες. Έχει μακροχρόνια αντοχή στην U  ακτινοβολία και τα λιμνάζοντα 
νερά. Διακρίνεται για την εξαιρετική του αντοχή σε μηχανικές και χημικές κατα-
πονήσεις, καθώς και τη  μηδενική του απορρόφηση σε νερό. Είναι κατάλληλο για τη 
στεγάνωση και μακροχρόνια προστασία εκτεθειμένων ταρατσών, στηθαίων, ασφαλ-
τικών μεμβρανών, μεταλλικών στεγών και ακρυλικών και πολυουρεθανικών στεγα-
νωτικών καλά αγκυρωμένων. Πιστοποιημένο ως ‘ υχρό’ υλικό υψηλής ανακλαστι-
κότητας και λευ κότητας από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (Τμήμα Μηχανικών 
Με ταλλείων-Μεταλλουργών). Χρώμα: λευκό.
Κατατάσσεται ως προστατευτικό επιφανειών σκυροδέματος κατά EN 1504-2. 
Κατανάλωση: • 1,0kg-1,2kg/m2 σε δύο στρώσεις, ανάλογα με το υπόστρωμα
• 1,5kg-1,8kg/m2 σε τρεις στρώσεις, ανάλογα με το υπόστρωμα (μακροχρόνια προστασία).

SRI: 114 / SR: 90% / e: 0,88

4kg
(Α+Β) 

(2,86kg+1,14kg)  
(ΝΤΓΑΠ50004)

- - 15,30 61,20
 

20kg
(Α+Β) 

(14,3kg+5,7kg)   
(ΝΤΓΑΠ50020)

- - 13,00 260,00
 

WATERPROOF 500 
2 συστατικών με βάση την πολυουρία
Επαλειφόμενο, ελαστομερές, πολυασπαρτικό στεγανωτικό αλειφατικής βάσης 
(ψυχρή πολυουρία), δύο συστατικών, νέας γενιάς. Δημιουργεί μία ενιαία μεμβρά
νη προστασίας υψηλών επιδόσεων, με ισχυρή πρόσφυση σε σταθερές τσιμεντοει
δείς επιφάνειες. Έχει μακροχρόνια αντοχή στην U  ακτινοβολία και τα λιμνάζοντα 
νερά. Διακρίνεται για την εξαιρετική του αντοχή σε μηχανικές και χημικές κατα
πονήσεις, καθώς και τη 
στεγάνωση και μακροχρόνια προστασία εκτεθειμένων ταρατσών, στηθαίων, ασφαλ
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9.  Θερμοστεγάνωση δώματος

Συστήματα Θερμοστεγάνωσης Ταρατσών

ΠΙΝΑΚΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ   

ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕ XPS ETICS EMB 50mm (5cm) 
ΕΞΗΛΑΣΜΕΝΗ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗ, ULTRACOLL THERMO & HYDROSTOP-PU

ΥΛΙΚΟ ΜΕΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ/m2 ΣΤΡΩΣΕΙΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ* (€/m2)

AQUAFIX
Μικρομοριακός ακρυλικός σταθεροποιητής  

υδατικής διασποράς
0,08l 1 0,28

D-1
Επαλειφόμενο κονίαμα στεγανοποίησης 

+
D-20

Ακρυλικό γαλάκτωμα ενίσχυσης κονιαμάτων  
(1l  ανά 25kg D-1)

2,2kg

2

2,07

0,08kg 0,23

ULTRACOLL THERMO
Ινοπλισμένη κόλλα θερμομονωτικών πλακών  

(για την επικόλλησή τους)
8kg 1 5,12

XPS ETICS EMB
Εξηλασμένη πολυστερίνη 50mm, χωρίς επιδερμίδα,    

διαστάσεων 125 60cm
1m2 11,84

ULTRACOLL THERMO
Ινοπλισμένη κόλλα θερμομονωτικών πλακών  

(για την κάλυψη του υαλοπλέγματος)
5kg 1 3,20

DS-4160
Υαλόπλεγμα οπλισμού θερμοπροσόψεων,  

με άνοιγμα καρέ 4 4mm και βάρος 160gr/m2 
(για εγκιβωτισμό στην ULTRACOLL T ERMO)

1,1m2 1,52

HYDROSTOP-PU
Πολυουρεθανικό στεγανωτικό ταρατσών

1,2l 2 8,02

ΣΥΝΟΛΟ 32,28€/m2

* ροτεινόμενη τιμή. Δεν συμπεριλαμβάνεται Φ. .Α.

Οι καταναλώσεις που αναγράφονται παραπάνω είναι ενδεικτικές και εξαρτώνται από τη μέθοδο εφαρμογής,  
το είδος, την επιπεδότητα και την απορροφητικότητα του υποστρώματος, καθώς και από τα εργαλεία εφαρμογής.

Η κατανάλωση κόλλας επικόλλησης του θερμομονωτικού υλικού υπολογίστηκε θεωρώντας μέση αδρότητα υποστρώματος 0,5 εκατοστά.

Στο παραπάνω κόστος πρέπει να συνυπολογιστεί και το κόστος των εργατικών εφαρμογής.

9.7 Ενδεικτικά παραδείγματα προτεινόμενης τιμής υλικών συστήματος (€/m2)

+
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9.  Θερμοστεγάνωση δώματος

9.7 Ενδεικτικά παραδείγματα προτεινόμενης τιμής υλικών συστήματος (€/m2)

Συστήματα Θερμοστεγάνωσης Ταρατσών

ΠΙΝΑΚΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ   

ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕ XPS ETICS EMB 50mm (5cm) 
ΕΞΗΛΑΣΜΕΝΗ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗ, ROMIX THERMO & DS-220

ΥΛΙΚΟ ΜΕΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ/m2 ΣΤΡΩΣΕΙΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ* (€/m2)

AQUAFIX
Μικρομοριακός ακρυλικός σταθεροποιητής  

υδατικής διασποράς
0,08l 1 0,28

D-1 FLEX
Εύκαμπτο, ινοπλισμένο, επαλειφόμενο  
στεγανωτικό κονίαμα ενός συστατικού

2,2kg 2 5,24

ROMIX THERMO
Ινοπλισμένη κόλλα θερμομονωτικών πλακών  

(για την επικόλλησή τους)
8kg 1 4,08

XPS ETICS EMB
Εξηλασμένη πολυστερίνη 50mm, χωρίς επιδερμίδα,    

διαστάσεων 125 60cm
ή

XPS R&F (ROOF & FLOOR) 50mm

1m2 11,84

ROMIX THERMO
Ινοπλισμένη κόλλα θερμομονωτικών πλακών  

(για την κάλυψη του υαλοπλέγματος)
5kg 1 2,55

DS-4160
Υαλόπλεγμα οπλισμού θερμοπροσόψεων,  

με άνοιγμα καρέ 4 4mm και βάρος 160gr/m2 

(για εγκιβωτισμό στη ROMIX T ERMO)

1,1m2 1,52

DS-220
Ελαστομερές στεγανωτικό ακρυλικό καουτσούκ 

υδατικής διασποράς
1,2kg 2 5,28

ΣΥΝΟΛΟ 30,79€/m2

* ροτεινόμενη τιμή. Δεν συμπεριλαμβάνεται Φ. .Α.

Οι καταναλώσεις που αναγράφονται παραπάνω είναι ενδεικτικές και εξαρτώνται από τη μέθοδο εφαρμογής,  
το είδος, την επιπεδότητα και την απορροφητικότητα του υποστρώματος, καθώς και από τα εργαλεία εφαρμογής.

Η κατανάλωση κόλλας επικόλλησης του θερμομονωτικού υλικού υπολογίστηκε θεωρώντας μέση αδρότητα υποστρώματος 0,5 εκατοστά.

Στο παραπάνω κόστος πρέπει να συνυπολογιστεί και το κόστος των εργατικών εφαρμογής.
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Οι µετρήσεις για το WATERPROOF 500 πραγµατοποιήθηκαν 

από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Τµήµα Μηχανικών 

Μεταλλείων-Μεταλλουργών, Εργαστήριο Μεταλλουργίας.

Πιστοποιήσεις 
‘Ψυχρών’ Υλικών
Tα πιστοποιητικά εκδόθηκαν από το Πανεπιστήµιο Αθηνών. 

Οι µετρήσεις πραγµατοποιήθηκαν στα εργαστήρια της οµάδας

Μελετών Κτιριακού Περιβάλλοντος του τµήµατος Φυσικής.
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'Ψυχρά' υλικά & χρώµατα 
             της DUROSTICK 
Η DUROSTICK έχει να παρουσιάσει σειρά πιστοποιημένων ψυχρών υλικών και χρωμάτων, 
τα οποία μπορούν να εφαρμόζονται είτε μόνα τους είτε ως μέρη των συστημάτων θερμομό-
νωσης & θερμοστεγάνωσης της εταιρείας.  

Η DUROSTICK έχει να παρουσιάσει σειρά πιστοποιημένων ψυχρών υλικών και χρωμάτων, 

Ελαστομερές, στεγανωτικό  
και θερμοπροστατευτικό χρώμα 
κορυφαίας ποιότητας για εξωτερικές 
τοιχοποιίες. 
Έχει όλες τις ιδιότητες ενός κορυ-
φαίου ακρυλικού χρώματος.
Το εύρος θερμοκρασιών στο οποίο 
διατηρεί την ελαστικότητά του 
κυμαίνεται από τους -20°C έως τους 
+80°C, ενώ παράλληλα παρουσιάζει 
εκπληκτική αντοχή στις απότομες 
μεταβολές της θερμοκρασίας.

Ακρυλικό χρώμα υδατικής διασπο-
ράς, κατάλληλο για εσωτερική, αλλά 
κυρίως για εξωτερική χρήση. Διακρί-
νεται για την εξαιρετική του αντοχή 
στους ατμοσφαιρικούς ρύπους και  
τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες. 
Παρέχει υψηλή πρόσφυση, καλυπτι-
κότητα και λευκότητα που διαρκεί, 
ενώ δεν σαπωνοποιείται. ‘Επιτρέπει’ 
τη διαπνοή στην επιφάνεια όπου 
εφαρμόζεται, δίνοντας τη δυνατότη-
τα στους υδρατμούς να διαφεύγουν.

Ακρυλικό χρώμα κορυφαίας 
 ποιότητας, ανθεκτικό στην υγρασία, 
τον παγετό, τον ήλιο, τα καυσαέρια 
και τα αλκάλια. 
‘Επιτρέπει’ τη διαπνοή της επιφά-
νειας, δίνοντας τη δυνατότητα 
στους υδρατμούς να διαφεύγουν. 
Δημιουργεί φράγμα ενανθράκωσης 
στο εμφανές σκυρόδεμα και  
δεν σαπωνοποιείται.
Παρέχει μοναδική καλυπτικότητα, 
λευκότητα, δουλεύεται εύκολα 
και δεν γαλακτωματοποιείται. 

Επαλειφόμενο ελαστομερές 
στεγανοποιητικό υλικό με βάση 
πολυουρεθανικές και ακρυλικές 
ρητίνες νερού. 
Σχηματίζει μία αδιαπέραστη από  
το νερό μεμβράνη, χωρίς αρμούς  
και ενώσεις, παρέχοντας εξαιρετική 
και μακροχρόνια προστασία.
Κατατάσσεται ως προστατευτικό 
επιφανειών σκυροδέματος  
κατά EN 1504-2.

Υψηλής ποιότητας Ακρυλικό - Πο-
λυουρεθανικό χρώμα νέας τεχνολο-
γίας. Είναι ιδανικό για κάθε είδους 
εξωτερική ή εσωτερική επιφάνεια 
από μπετόν, σοβά, τσιμεντοσανίδα, 
γυψοσανίδα, σε επιφάνειες που υπό-
κεινται σε συχνό καθαρισμό, καθώς 
έχει υψηλή αντοχή στο πλύσιμο 
(δεκαπλάσια από τα συνήθη ακρυ-
λικά χρώματα), χωρίς να γαλακτω-
ματοποιείται. Διασφαλίζει μοναδική 
αντοχή σε κτίσματα σε παραθα-
λάσσιες και ορεινές περιοχές.

THERMOELASTIC
COLOUR 

Θερμοκεραμικό  
ενεργειακό χρώμα

ΑΚΡΥΛΙΚΟ 100%
Χρώμα υψηλών  

απαιτήσεων

10 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ
100% Ακρυλικό χρώμα

ΗYDROSTOP-PU 
Πολυουρεθανικό  

στεγανωτικό ταρατσών

DUROPAINT-PU
Υβριδικό, Ακρυλικό - 

Πολυουρεθανικό χρώμα

Εύκαμπτο, επαλειφόμενο, λευκό 
κονίαμα. Αναμειγνύεται μόνο με 
νερό, παρέχοντας μακροχρόνια 
στεγανοποίηση. Είναι διαπερατό 
στους υδρατμούς χωρίς να είναι υδα-
τοπερατό, διασφαλίζοντας σταθερό 
συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας 
(λ) της μόνωσης της ταράτσας. 
Κατατάσσεται ως προστατευτικό 
επιφανειών σκυροδέματος  
κατά EN 1504-2.

ΗYDROSTOP ROOF 
Εύκαμπτο, λευκό, τσιμεντοειδές 

στεγανωτικό ταρατσών 
ενός συστατικού

Ακρυλικό, ελαστομερές στεγανωτικό 
ταρατσών, υψηλής πρόσφυσης,  
χωρίς διαλύτες. Δημιουργεί μία 
ενιαία, αδιαπέραστη από το νερό 
μεμβράνη, χωρίς αρμούς και  
ενώσεις, με μακροχρόνια αντοχή 
στις καιρικές συνθήκες. 
Καλύπτει τέλεια τριχοειδείς ρωγμές 
και μικρορωγμές και δεν επιτρέπει, 
σε πιθανές μελλοντικές συστο-
λοδιαστολές, να δημιουργήσουν 
προβλήματα υγρασίας.
Κατατάσσεται ως προστατευτικό 
επιφανειών σκυροδέματος  
κατά EN 1504-2.

No39 
Eλαστομερές στεγανωτικό 

ταρατσών

Επαλειφόμενο ελαστομερές ακρυ-
λικό καουτσούκ για ταράτσες με 
αυξημένες απαιτήσεις στεγανότη-
τας. Δημιουργεί μία ενιαία, λευκή 
μεμβράνη προστασίας, χωρίς αρμούς 
και ενώσεις, με άριστη πρόσφυση 
στο υπόστρωμα. Μπορεί να απορ-
ροφήσει ακόμη και πολύ έντονες 
συστολοδιαστολές χωρίς πρόσθετο 
οπλισμό. Προστατεύει τις επιφάνειες 
από την υγρασία που προσβάλλει 
τον οπλισμό του σκυροδέματος.
Κατατάσσεται ως προστατευτικό 
επιφανειών σκυροδέματος  
κατά EN 1504-2.

DS-220 
Eλαστομερές στεγανωτικό 

ταρατσών (καουτσούκ)
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   DUROSTICK

Γιατί οι συνεργάτες μας παίζουν κρίσιμο ρόλο στην προσπάθειά μας να έχουμε ευχαριστημένους 
 καταναλωτές και για τον λόγο αυτό είμαστε βαθιά αφοσιωμένοι στην επιτυχία τους. Γιατί είμαστε αυστηρά 
προσηλωμένοι στη συνεχή ενημέρωση και ικανοποίηση των καταναλωτών των προϊόντων μας που  διατίθενται 
δια μέσω των επιχειρήσεών σας. 
Γιατί αποδεικνύουμε καθημερινά μέσα από τη συνεργασία μας ότι, όταν ακολουθούμε συγκεκριμένους 
 τρόπους συνεργασίας, εσείς θα μπορείτε να διαθέτετε τα αναγνωρισμένα προϊόντα Durostick με εξαιρετικά 
 συμφέροντα για εσάς τρόπο.
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Γιατί λόγω του ιδιόκτητου στόλου αυτοκινήτων 
μας και της μεγάλης μεταφορικής δυνατότητας που  
διαθέτουμε, παραδίδουμε τα εμπορεύματα άμεσα και γρή-
γορα ώστε να διευκολύνουμε το έργο σας.

Γιατί έχουμε ξεκάθαρες θέσεις όσον αφορά στο 
εμπορικό μέρος της σχέσης μας. Η εμπορική μας πολιτι-
κή (που βρίσκεται στη διάθεσή σας), αποτελεί το υλικό 
με το οποίο χτίζουμε από κοινού μια ισότιμη και ξεκάθα-
ρη σχέση συνεργασίας έτσι όπως αρμόζει σε σωστούς 
επαγγελματίες. 

Γιατί είμαστε καθημερινά μαζί σας, σε κάθε ση-
μείο πώλησης, με μεγάλη ποικιλία προωθητικών εργα-
λείων (stands προβολής, TV, αφίσες, καρτολίνες, καθώς 
και διαφόρων τύπων και ειδών σημάνσεις, εσωτερικά και 
εξωτε ρικά του καταστήματός σας), όπως επίσης και με επί  
τόπου προωθητικές ενέργειες που αυξάνουν την επισκε-
ψι μότητα των καταστημάτων σας και οδηγούν τους  
πελάτες σας στις κατάλληλες λύσεις.
Επιπλέον, έχουμε δυναμική παρουσία στο YouTube, το 
πιο δημοφιλές Κοινωνικό μέσο αναπαραγωγής, κοινο-
ποίησης και αποθήκευσης ψηφιακών βίντεο. 
Ανανεώνουμε και ενδυναμώνουμε την παρουσία μας, μέ-
σα από το κανάλι της εταιρείας, για να παρέχουμε σε εσάς 
και τους πελάτες σας έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση για 
υφιστάμενα, αλλά και νέα προϊόντα. 
Προτρέψτε τους πελάτες σας να παρακολουθήσουν τα 
βίντεο που ανεβάζουμε και να κάνουν εγγραφή στο κα-
νάλι μας.

Γιατί είμαστε προσηλωμένοι στη δημιουργία λύσεων 
για τους πελάτες σας, σε κάθε μικρό ή μεγάλο πρόβλημά τους. 

Γιατί διαθέτουμε σε εσάς μια μεγάλη γκάμα πιστο-
ποιημένων προϊόντων εξαιρετικής ποιότητας που  καλύπτουν 
όλο το φάσμα της νέας οικοδομής, της συντήρησης, της επι-
σκευής, της φροντίδας, της ανακαίνισης και της διακόσμησης. 

Γιατί όλοι εμείς που εμπλεκόμαστε στη δουλειά 
 αυτή είμαστε έμπειροι, δημιουργικοί και γνωρίζουμε  
πώς να  ξεκινούμε -και το κυριότερο- πώς να  διατηρούμε 
συνεργασίες που αντέχουν στον χρόνο και τις όποιες αντι-
ξοότητες που αναπόφευκτα προκύπτουν στην πορεία. 

Γιατί είμαστε μια μεγάλη, αμιγώς ελληνική  εταιρεία, 
αναγνωρίσιμη και αγαπητή από εκατομμύρια Έλληνες 
 καταναλωτές (επαγγελματίες & ιδιώτες).

Γιατί ενισχύουμε τη θετική προδιάθεση του κατανα-
λωτικού κοινού σε σχέση με το όνομα και τα προϊόντα μας, 
με άμεση διαφήμιση και προβολή σε ηλεκτρονικά και έντυ-
πα μέσα, στο ραδιόφωνο, την τηλεόραση, το διαδίκτυο, με 
δυναμική παρουσία σε κλαδικές και εμπορικές εκθέσεις, με 
καμπάνιες άμεσης προβολής, εντυποδιανομές, με τεχνικά 
σεμινάρια σε επαγγελματίες κ.ά. Αυτήν τη θετική προδιά-
θεση, είναι στο χέρι όλων μας να τη μετατρέψουμε σε έργο.
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Γιατί πριν μεγαλώσουμε υπήρξαμε μικροί!
 Έτσι έχουμε μάθει να δίνουμε τεράστια σημασία στην 
 ανθρώπινη διάσταση της κάθε επιχειρηματικής μας σχέ-
σης. Και μας αρέσει πολύ να το κάνουμε αυτό!

Γιατί δεν μένουμε θεατές σε όσα κοσμογονικά συμ-
βαίνουν γύρω μας. Αγωνιζόμαστε, σχεδιάζουμε, προσαρμό-
ζουμε, αναπτυσσόμαστε και εξελισσόμαστε ΜΑΖΙ ΣΑΣ!!!

Γιατί την επόμενη ημέρα –όποια και αν είναι  αυτή– 
θα είμαστε εδώ!

Γιατί μετά από τόσα χρόνια συνεργασίας, πολλά ή λι-
γότερα, σας θεωρούμε δικούς μας ανθρώπους.  Ανθρώπους 
πρώτα και κύρια. Άξιους σεβασμού συνεργάτες! 
Συνοδοιπόρους!

 DUROSTICK    
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Μηνύματα λοιπόν
με εικόνες, με λέξεις,
με φωτογραφίες, με ideo!

Σε αφίσες, σε καρτολίνες, σε σημαίες, σε εξωτερικές και εσωτε-
ρικές σημάνσεις, σε έντυπα, σε χρωματολόγια, σε κινηματογρα-
φημένες εφαρμογές βήμα-βήμα, σε i  στο Y T , σε εφαρ-
μοσμένα δείγματα προϊόντων.

Ελκυστικά και καλαίσθητα διαφημιστικά μηνύματα σε ψηφιακή μορ-
φή σε δέκτες τηλεόρασης μέσα στο κατάστημα, στις βιτρίνες του, 
στο σημείο συγκέντρωσης των επισκεπτών του! Μηνύματα που 
ενημερώνουν, πληροφορούν, παροτρύνουν, παρακινούν. 
Μηνύματα που υπενθυμίζουν ανάγκες και προτείνουν λύσεις και 
υλικά για την κάλυψή τους! 

Με τη δική σας συμβολή και ενεργή συμμετοχή, φέρνουμε τους 
επαγγελματίες τεχνίτες, εργολάβους, μηχανικούς κοντά στα 
προϊόντα και τις λύσεις που αυτά παρέχουν. Τους μιλάμε για έξυ-
πνες λύσεις και πρακτικές, τους παρουσιάζουμε νέα και καινοτό-
μα προϊόντα, τους δείχνουμε το πραγματικό ενδιαφέρον μας για 
να έχουν σωστά αμειβόμενη δουλειά-κατά συνέπεια-και εμείς και 
εσείς να έχουμε δουλειά!

Αξιοποιούμε αυτά που έχουμε μάθει όλα αυτά τα χρόνια που εί-
μαστε στην αγορά, τη γνώση και την εμπειρία μας! Δεν σταματά-
με ούτε μια στιγμή. άχνουμε, ανακαλύπτουμε, μαθαίνουμε, δημι-
ουργούμε, δοκιμάζουμε, παίρνουμε το ρίσκο! Για νέα προϊόντα και 
λύσεις, για έξυπνους, δοκιμασμένους στη δική μας αγορά ή οπου-
δήποτε αλλού, αποτελεσματικούς τρόπους προβολής, προώθη-
σης, διαφήμισης! Διεκδικούμε τη θέση μας και αυτή των συνερ-
γατών μας με αξιώσεις για κατοχή, διατήρηση και διεύρυνση των 
ανταγωνιστικών μας πλεονεκτημάτων.  

Πληροφορούμε και εκπαιδεύουμε τους συνεργάτες μας στη σω-
στή διαχείριση των προωθητικών και στην άντληση από αυτά των 
καλύτερων δυνατών αποτελεσμάτων. Τους τονίζουμε ότι η δική 
τους άμεση εμπλοκή και συμμετοχή στις όποιες ενέργειες, πολ-
λαπλασιάζει την επίδρασή τους στον καταναλωτή και αυξάνει τις 
πωλήσεις των προϊόντων. 
Τα προωθητικά για να λειτουργούν σωστά θα πρέπει να βρίσκονται 
σε σημείο που να είναι προσβάσιμο, θα πρέπει να είναι σε άριστη 
τεχνική και οπτική κατάσταση, να είναι καθαρά και φροντισμένα. 

Αν υπάρχει η δυνατότητα καλό είναι να βρίσκονται κοντά στα προ-
ϊόντα που προωθούν.  

Επενδύουμε πολλά σε χρόνο, σε χρήμα, σε ανθρώπους! 
Προσδοκούμε ακόμη περισσότερα και αυτή μας η προσδοκία μπο-
ρεί να γίνει πραγματικότητα μόνο μαζί σας!
Το όφελος αμοιβαίο, χωρίς καμιά αμφιβολία. 
Εκτός από την εξυπηρέτηση της ζήτησης, σήμερα είναι αναγκαίο 
να κάνουμε, επίσης, τα πάντα για να τη δημιουργούμε, να την 
εξαργυρώνουμε και να τη μετατρέπουμε σε πωλήσεις και τζίρο.   
Τα τελευταία χρόνια αρκετοί έχουν κινηθεί με αξιόλογη επιτυχία 
στην κατεύθυνση αυτή. Κάποιοι έχουν καθυστερήσει λίγο αλλά σί-
γουρα όλοι μας έχουμε διακρίνει την ανάγκη να κάνουμε κάτι. Κά-
τι διαφορετικό από αυτά που κάναμε τα χρόνια της ευημερίας. Για 
να συνεχίσει η ευημερία να είναι μαζί μας και όχι με τους ανταγω-
νιστές μας. Αν και η νέα οικοδομή  μας τελείωσε για την ώρα, ας 
μην τελειώσουμε κι εμείς πριν την ώρα μας! Ας είμαστε αισιόδοξοι.

Στην Ελλάδα βρίσκονται κατασκευασμένα πάνω από 7,5 εκατομ-
μύρια κτίρια κάθε είδους. Αναφορικά με τις κατοικίες, σε ιδιόκτη-
τη (κατοικία) ζουν 7 στους 10 συμπολίτες μας. Κατοικίες με ανά-
γκες για συντήρηση, επισκευή, ανακαίνιση, φροντίδα. Με ανάγκες 
που εμείς είμαστε εδώ για να τις καλύψουμε όπως κανένας άλλος. 
Αρκετοί συνάνθρωποί μας, σήμερα που μιλάμε, δεν είναι σε θέση 
να καλύψουν τις ανάγκες τους. Το γνωρίζουμε αυτό. πως επίσης 
γνωρίζουμε ότι αρκετοί άλλοι είναι! Ας τους εντοπίσουμε λοιπόν 
και ας τους εξυπηρετήσουμε. 

Σήμερα οφείλουμε να κάνουμε πολύ περισσότερα. 
Μιλήστε μαζί μας!
 
Υποστηρίζουμε χωρίς συμβιβασμούς, με κάθε τρόπο, τον Έλληνα 
έμπορο. Είμαστε αποδεδειγμένα με το μέρος του. 

Μαζί πηγαίνουμε μπροστά!
Τμήμα Mark ing DUROSTICK

Προβολή, προώθηση και αλήθειες που πρέπει να ακούσει κανείς
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Πληροφορούμε και εκπαιδεύουμε τους συνεργάτες μας στη σω-
στή διαχείριση των προωθητικών και στην άντληση από αυτά των 
καλύτερων δυνατών αποτελεσμάτων. Τους τονίζουμε ότι η δική 
τους άμεση εμπλοκή και συμμετοχή στις όποιες ενέργειες, πολ-
λαπλασιάζει την επίδρασή τους στον καταναλωτή και αυξάνει τις 

Τα προωθητικά για να λειτουργούν σωστά θα πρέπει να βρίσκονται 
σε σημείο που να είναι προσβάσιμο, θα πρέπει να είναι σε άριστη 
τεχνική και οπτική κατάσταση, να είναι καθαρά και φροντισμένα. 

Τμήμα Mark ing DUROSTICK
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Η έλξη που ασκεί ο τηλεοπτικός δέκτης και τα μηνύματα που 
αυτός εκπέμπει αλλά και η επίδραση και η αποδοχή τους από 
τους καταναλωτές είναι μια αδιαμφισβήτητη αλήθεια.

Αξιοποιούμε τη δυναμική της τηλεόρασης εντάσσοντάς 
την ως μέσο προβολής και προώθησης προϊόντων στο 
κατάστημα.

Δημιουργούμε και εκπέμπουμε ελκυστικά και καλο-
δουλεμένα διαφημιστικά μηνύματα, τοποθετούμε τη 

συσκευή σε σημείο που να τη βλέπουν ΟΛΟΙ οι επισκέ-
πτες του καταστήματος και παράλληλα να είναι κοντά 
σε εμάς, ώστε να είμαστε πάντα σε θέση να ενισχύσου-
με περαιτέρω το ενδιαφέρον τους, αλλά και να λύσουμε 
τις όποιες απορίες, επιφυλάξεις, ανησυχίες.

Tοποθετούμε τα stands Μαστορέματα  και Καθαριστικά  
και παρουσιάζουμε σχετικά με τα προϊόντα μηνύματα.

Είμαστε δίπλα τους για άμεση πώληση των προϊόντων 
που φιλοξενούνται σε αυτά.

Επικοινωνήστε αποτελεσματικά
& διευκολύνετε τη διάθεση των προϊόντων από το κατάστημά σας

Η δύναμη του μέσου που λέγεται        τηλεόραση
τώρα αποκλειστικά στη διάθεση         του σημείου λιανικής πώλησης ! 
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Εκθέτουμε  τον επισκέπτη σε δεκάδες διαφορετικά προω-
θητικά μηνύματα, στον χρόνο που αυτός θα μείνει στο κα-
τάστημα κατά την επίσκεψή του. 

Προκαλούμε τη ζήτηση παρουσιάζοντας και αναδεικνύο-
ντας τις ανάγκες, δημιουργώντας άμεσες και ικανές συν-
δέσεις με προϊόντα που εμπορευόμαστε! 

Αξιοποιούμε το μέσο για να προβάλλουμε βίντεο με ολο-
κληρωμένες εφαρμογές προϊόντων και συστημάτων σε 
επαγγελματίες πελάτες, τεχνίτες, εργολάβους, μηχανι-
κούς, αλλά και σε ψαγμένους  ιδιώτες καταναλωτές. Εί-
μαστε εκεί για να μιλήσουμε μαζί τους, να εξετάσουμε από 
κοινού τη δυναμική ενός εκάστου προϊόντος ή συστήμα-
τος ως εργαλείου διεκδίκησης έργου σωστά και επικερ-
δώς αμειβόμενου. 

Τοποθετούμε την τηλεόραση εσωτερικά στη βιτρίνα του κα-
ταστήματος και κοντά σε αυτή, ώστε να μεταδίδει μηνύμα-
τα σε περαστικούς και επισκέπτες τόσο όταν το κατάστημα 
είναι ανοιχτό, αλλά και όταν είναι κλειστό.

Η δύναμη του μέσου που λέγεται        τηλεόραση
τώρα αποκλειστικά στη διάθεση         του σημείου λιανικής πώλησης ! 
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∆ώστε στους πελάτες σας τις λύσεις  
και τα κατάλληλα υλικά για πλήθος τεχνικών 
εργασιών, απαραίτητα για κάθε επαγγελµατία  

του Κατασκευαστικού Κλάδου.

 ΑΝΑΖΗΤΟΥΝ ένα αντιρηγµατικό, 
ηχοµονωτικό, στεγανωτικό,  

συγκολλητικό υλικό  για τοίχους  
και δάπεδα που συνάµα  

να βελτιώνει και την ενεργειακή 
απόδοση του κτιρίου;  

 ΑΝΑΡΩΤΙΟΥΝΤΑΙ πόσο εύκολη ή δύσκολη 
υπόθεση είναι η εξωτερική θερµοµόνωση;  

dB Block, 6 µοναδικές ιδιότητες σε ένα καινοτόµο προϊόν.
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ από την DUROSTICK
• dB Block, ως υπόστρωµα επένδυσης πλακιδίων και πατητής τσιµεντοκονίας.

• dB Block, ως υπόστρωµα σε τοιχοποιία (εξωτερικά ή εσωτερικά).

• dB Block, ως υπόστρωµα στεγανωτικών σε ταράτσα.

Σε αυτά τα βίντεο παρουσιάζεται η εφαρµογή της Πολυχρηστικής πάστας dB Block 
ως υπόστρωµα των εν λόγω επιφανειών και τα πλεονεκτήµατα που προκύπτουν 
από τη χρήση της.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ από την DUROSTICK 
Εξωτερική Θερµοµόνωση Τοιχοποιίας.
Σε αυτό το βίντεο παρουσιάζεται το πιστοποιηµένο στην πρώτη κλά-
ση Ολοκληρωµένο Σύστηµα Εξωτερικής Θερµοµόνωσης Τοιχοποιίας 
THERMOSEAL της DUROSTICK και τα ενεργειακά -και όχι µόνο- 
οφέλη που απορρέουν από την εφαρµογή του.

Μείνετε ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΕΝΟΙ στο κανάλι µας στο YouTube.... ενηµερώστε τους ΠΕΛΑΤΕΣ σας!

... δυναµική παρουσία στο YouTube  
                             µε προβολή θεµατικών βίντεο... 
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ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ τις κατηγορίες υλικών που  είναι 
κατάλληλες σε πλήθος ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ;  

ΘΕΛΟΥΝ να γνωρίζουν τα πάντα σχετικά  
µε τη στεγανοποίηση επιφανειών;  

Σκανάρετε... ...και παρακολουθείστε την πλούσια θεµατολογία 
από τις ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ από την DUROSTICK!

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ από την DUROSTICK
•  Στεγανοποίηση επιφανειών  
µε τσιµεντοειδή υλικά.

Σε αυτό το βίντεο παρουσιάζονται τα πιο συνηθισµένα 
υποστρώµατα που συναντά κανείς σε επιφάνειες και τα 
τσιµεντοειδή υλικά – λύσεις από την DUROSTICK για τη 
στεγανοποίησή τους.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ από την DUROSTICK
Επισκευές στοιχείων σκυροδέµατος.
Σε αυτό το βίντεο παρουσιάζονται τα πιο συνηθισµένα 
προβλήµατα που συναντά κανείς σε επιφάνειες σκυρο-
δέµατος και τα προϊόντα- λύσεις από την DUROSTICK 
για την επισκευή και αποκατάστασή τους.

•  Στεγανοποίηση ταρατσών. 
Σε αυτό το βίντεο παρουσιάζονται τα ακρυλικά, πολυ-
ουρεθανικά και µε βάση την πολυουρία σταγανωτικά 
ταρατσών της DUROSTICK για να επιλέξουν οι πελάτες 
σας, σύµφωνα µε τις ανάγκες τους, ανάλογα µε τη χρή-
ση που θα έχει η ταράτσα τους.

ΤΟΥΣ  ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΕΙ ένα ολοκληρωµένο σύστηµα  
εφαρµογής πατητής τσιµεντοκονίας;  

ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ µία εναλλακτική διακοσµητική 
πρόταση δαπέδων, σκαλοπατιών και τοίχων;  

Στο πλαίσιο των ∆ιαδικτυακών Τεχνικών 

Ενηµερώσεων µε τίτλο: «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ 

ΑΠΟ THN DUROSTICK», θα συνεχίσουµε την 

αναφορά µας στους στόκους σπατουλαρίσµα-

τος, τους σοβάδες και τις ρητίνες ενίσχυσης, 

τα αστάρια και τα χρώµατα της εταιρείας µας.

Μείνετε ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΕΝΟΙ στο κανάλι µας στο YouTube.... ενηµερώστε τους ΠΕΛΑΤΕΣ σας!

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ από την DUROSTICK
Χαλαζιακά  αδρανή QUARTZ DECO.
Σε αυτό το βίντεο παρουσιάζονται τα βήµατα εφαρ-
µογής των χαλαζιακών αδρανών... από την προε-
τοιµασία υποστρώµατος έως και τα βερνίκια προ-
στασίας τους!

  



234

H  DUROSTICK έχει δημιουργήσει ειδικά προωθητικά  για το σύνολο των προϊόντων στεγάνωσης που διαθέτει. Μεταξύ αυτών και ρεα-

λιστικά εφαρμοσμένα δείγματα στεγάνωσης, καθώς και D D με βήμα-βήμα ζωντανές εφαρμογές, που αποδεικνύουν πέραν πάσης αμ-

φιβολίας ‘του λόγου το αληθές’ για τους ισχυρισμούς ποιότητας και αποτελεσματικότητας που τα συνοδεύουν.  

Σχεδιάστε μα ί με την DUROSTICK την καμπάνια προώθησης που ταιριά ει καλ τερα 
με το κατάστημά σας και την περιοχή σας  

στεγανωτικά

Τα Στεγανωτικά της DUROSTICK
Προϊόντα με τεράστια εμπορική δυναμική (δυνατότητα τζίρου), καλύπτουν 
αποτελεσματικά το σύνολο των αναγκών στεγανοποίησης και αδιαβροχοποίησης 
κατοικιών και κτιρίων. 

 

 Εφαρμόζεται εύκολα με ρολό, 
πινέλο, βούρτσα, πατρόγκα  
ή πιστόλι airless. 

 Καλύπτει μικρορωγμές και απο-
τρέπει την επανεμφάνισή τους. 

 Παρουσιάζει εξαιρετική αντίσταση 
στον πάγο, τα λιμνάζοντα νερά και 
την ηλιακή ακτινοβολία.

 Δεν παθαίνει κιμωλίαση από τη UV 
ακτινοβολία. 

 Αντιστέκεται στα διαβρωτικά αέ-
ρια της ατμόσφαιρας, στα χλωρί-
δια, καθώς και στο διοξείδιο του 
άνθρακα και στα οξείδια του θείου. 

 Είναι διαπερατό στους υδρατμούς.  

 Είναι βατό, χωρίς να κολλάει. 

 Δεν δημιουργεί φυσαλίδες. 

 Δεν σαπωνοποιείται. 

 Έχει εξαιρετική αντοχή στις ακραί-
ες καιρικές συνθήκες από -25 C 
έως και +80 C. 

 Η τελική επιφάνειά του εμποδίζει 
την εναπόθεση της λασποβροχής 
και άλλων ρύπων, διατηρώντας τη 
λευκότητά του και την ανακλαστι-
κότητά του σε βάθος χρόνου.

 Έχει εξαιρετική αντίσταση στη  
δημιουργία μούχλας και αλγών.  

∆ΕΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ 
ΜΕ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΟ ΟΠΛΙΣΜΟ 

Τα Στεγανωτικά της 
Προϊόντα με τεράστια εμπορική δυναμική (δυνατότητα τζίρου), καλύπτουν 
αποτελεσματικά το σύνολο των αναγκών 
κατοικιών και κτιρίων. 
αποτελεσματικά το σύνολο των αναγκών στεγανοποίησης και αδιαβροχοποίησης
Προϊόντα με τεράστια εμπορική δυναμική (δυνατότητα τζίρου), καλύπτουν 

στεγανοποίησης και αδιαβροχοποίησηςστεγανοποίησης και αδιαβροχοποίησης
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 Εφαρμόζεται εύκολα με ρολό,
πινέλο, βούρτσα, πατρόγκα 
ή πιστόλι airless. 

Καλύπτει μικρορωγμές και απο
τρέπει την επανεμφάνισή τους. 

Παρουσιάζει εξαιρετική αντίσταση 
στον πάγο, τα λιμνάζοντα νερά και 
την ηλιακή ακτινοβολία.

Δεν παθαίνει κιμωλίαση από τη UV 
ακτινοβολία. 

Αντιστέκεται στα διαβρωτικά αέ
ρια της ατμόσφαιρας, στα χλωρί
δια, καθώς και στο διοξείδιο του 
άνθρακα και στα οξείδια του θείου. 

Είναι διαπερατό στους υδρατμούς. 
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ΑΡΚΕΤΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΜΑΣ ΤΟ ΕΧΟΥΝ ΚΑΝΕΙ ΗΔΗ

ΜΕ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ!

Η χρήση επιλεγμένων προωθητικών και ο σωστός και κατάλληλος 
σχεδιασμός ενεργειών προώθησης, συμβάλλει στην αύξηση τζίρου.
Ο συγκεκριμένος τζίρος πραγματοποιείται από τα προϊόντα 
που προωθούνται δια μέσω των παραπάνω ενεργειών. 

Α’ όψη Β’ όψη

€/m2

∆ιατηρήστε  το  σπίτι  σας...
                                                σαν καινούργιο!

πριν µετά
Αποσάθρωση, 
αποφλοίωση 
& τριχοειδείς 

ρωγµές 
στο σοβά.

Προστασία 
του χρώµατος 
και του σοβά  από 
την υγρασία

Εύκαµπτο επαλειφόµενο κονίαµα 
στεγανοποίησης τοιχοποιίαςw
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                                                σαν καινούργιο!
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 DUROSTICK έχει δημιουργήσει και σας διαθέτει πλήθος προωθητικών εργαλείων για το σύνολο των συγκολλητικών και των αρμόστο-

κών της, καθώς και προωθητικά που παρουσιάζουν ολοκληρωμένες λύσεις τοποθέτησης επενδύσεων.  

Σχεδιάστε μα ί με την DUROSTICK  την καμπάνια προώθησης που ταιριά ει καλ τερα 
με το κατάστημά σας και την περιοχή σας  

κόλλες πλακιδίων & αρµόστοκοι 

Οι Κόλλες και οι Αρμόστοκοι της DUROSTICK

Προϊόντα σήμα κατατεθέν  της DUROSTICK, με πολυετή παρουσία και αναγνώριση στην αγορά. Καταξιωμένα στη συνείδηση του 

επαγγελματικού κόσμου της οικοδομής, καλύπτουν άριστα ευρύ φάσμα εφαρμογών τοποθέτησης και αρμολόγησης των κεραμι-

κών και άλλου τύπου πλακιδίων, γρανιτών και μαρμάρων.

τοποθέτησης και αρμολόγησης των κεραμι

κών και άλλου τύπου πλακιδίων, γρανιτών και μαρμάρων.

με το κατάστημά σας και την περιοχή σας  



237

ΡΚΕ ΟΙ ΣΥΝΕΡ ΕΣ Σ Ο Ε ΟΥΝ Κ ΝΕΙ Η Η

Ε Ε ΙΡΕ ΙΚ  ΠΟ ΕΛΕΣ

Η χρήση επιλεγμένων προωθητικών και ο σωστός και κατάλληλος 
σχεδιασμός ενεργειών προώθησης, συμβάλλει στην αύξηση τζίρου.
Ο συγκεκριμένος τζίρος πραγματοποιείται από τα προϊόντα 
που προωθούνται δια μέσω των παραπάνω ενεργειών. 

237
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Κάθε επισκευή, για αρκετά χρόνια, γινόταν µε παραδοσιακά 
προϊόντα. Από τότε, η εξέλιξη της χηµικής τεχνολογίας των 
κονιαµάτων έχει οδηγήσει στην παραγωγή προϊόντων µε 
σπουδαία τεχνικά χαρακτηριστικά και υψηλές προδιαγραφές. 
Οι επισκευές είναι απαραίτητο να γίνονται τόσο για λόγους αι-
σθητικής αρτιότητας των επιχρισµάτων που καλύπτουν µία 
κτιριακή δοµή όσο, κυρίως, για την αποκατάσταση της αντο-

χής και τη διασφάλιση της στατικότητας του φέροντος οργα-
νισµού της κατασκευής.
Στη DUROSTICK παρακολουθούµε από κοντά  τις εξελίξεις 
και τους κανονισµούς που αφορούν τις κτιριακές κατασκευές 
και επισκευές.  Τα προϊόντα µας είναι πιστοποιηµένα σύµφω-
να µε τα ευρωπαϊκά πρότυπα. Είναι εξαιρετικής ποιότητας και 
προδιαγραφών, υψηλών µηχανικών και χηµικών αντοχών, µε 

Πρότεινε τώρα τα σωστά επισκευαστικά!

κτιριακή δοµή όσο, κυρίως, για την αποκατάσταση της αντο-

Ο στόχος είναι η επιτυχής σύνδεση της ανάγκης (για επισκευή) µε συγκεκριµένα προϊόντα που δίνουν την κατάλληλη λύση. 
Τα προϊόντα απεικονίζονται ώστε να γίνονται γνωστά σε αυτούς που δεν τα γνωρίζουν και να υπενθυµίζονται σε αυτούς που 
τα γνωρίζουν και τα χρησιµοποιούν. Επίσης, µε λιτό και περιεκτικό τρόπο καταγράφονται τα πλεονεκτήµατα και οι κύριες 
εφαρµογές τους. 
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Επίλεξε DUROSTICK!
διάρκεια στον χρόνο και τις καταπονήσεις. 
Στις σελίδες του εντύπου EΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ ΣΟ-
ΒΑ∆ΩΝ & ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ, θα βρείτε προϊόντα και λύσεις 
που αφορούν την αποκατάσταση µικρών και έντονων ρηγµα-
τώσεων ή αποσαθρώσεων στην τοιχοποιία, αλλά και την απο-
κατάσταση της διάβρωσης του σιδηρού οπλισµού και την προ-
στασία του σκυροδέµατος από ενανθράκωση.

Όλα τα επισκευαστικά υλικά που παρουσιάζονται, διακρίνο-
νται για τη σταθερότητα όγκου τους και εφαρµόζονται µε µυ-
στρί ή εκτόξευση σε δάπεδα, τοίχους ή οροφές. 
Είναι κατάλληλα για εξωτερική ή εσωτερική χρήση.
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 DUROSTICK έχει δημιουργήσει σειρά ειδικών προωθητικών μέσων που εκπαιδεύουν, πληροφορούν και αναδεικνύουν τα πλεονεκτή-

ματα των σοβάδων της, αλλα και των βελτιωτικών γαλακτωμάτων της, ακόμη και στους πιο απαιτητικούς επαγγελματίες. 

Σχεδιάστε μα ί με την DUROSTICK την καμπάνια προώθησης για τους σο άδες που διαθέτετε στο 
κατάστημά σας  Δείτε το σαν ευκαιρία να συμπεριλά ετε στην γκάμα σας το σ νολο των σο άδων 
της DUROSTICK και να κερδίσετε από την οργανωμένη και καλά σχεδιασμένη προ ολή τους. 

σοβάδες 

Οι Σοβάδες της DUROSTICK 

Τυποποιημένα βιομηχανικά προϊόντα υψηλών προδιαγραφών που αντικαθιστούν -δημιουργώντας σημαντικά πλεονεκτήματα-       

παραδοσιακά εργοταξιακά χαρμάνια. Παρέχουν εξαιρετικές λύσεις, μηδενίζοντας πρακτικά ρηγματώσεις, ‘τριχιάσματα’ και απο-

κολλήσεις, ενώ παράλληλα προστατεύουν αποτελεσματικά την κατασκευή και τη διατηρούν ανέπαφη στον χρόνο και τις αντίξο-

ες καιρικές συνθήκες.

 και να κερδίσετε από την οργανωμένη και καλά σχεδιασμένη προ ολή τους. 
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ΡΚΕ ΟΙ ΣΥΝΕΡ ΕΣ Σ Ο Ε ΟΥΝ Κ ΝΕΙ Η Η

Ε Ε ΙΡΕ ΙΚ  ΠΟ ΕΛΕΣ

Η χρήση επιλεγμένων προωθητικών και ο σωστός και κατάλληλος 
σχεδιασμός ενεργειών προώθησης, συμβάλλει στην αύξηση τζίρου.
Ο συγκεκριμένος τζίρος πραγματοποιείται από τα προϊόντα 
που προωθούνται δια μέσω των παραπάνω ενεργειών. 

Α’ όψη Β’ όψη

Α’ όψη

Α’ όψη

Β’ όψη

Β’ όψηΑ’ όψη Β’ όψη
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 DUROSTICK έχει δημιουργήσει σειρά ειδικών προωθητικών  και χρωματολογίων που διευκολύνουν και διευρύνουν τις επιλογές των 

χρηστών και αναδεικνύουν με τον καλύτερο τρόπο τα πλεονεκτήματα των χρωμάτων της, τόσο σε επαγγελματίες ελαιοχρωματιστές 

όσο και σε ιδιώτες καταναλωτές.

Σχεδιάστε μα ί με την DUROSTICK την καμπάνια προώθησης για τα χρώματα της DUROSTICK 
που διαθέτετε στο κατάστημά σας  
Δείτε το σαν ευκαιρία να εντά ετε το επώνυμο χρώμα DUROSTICK στην γκάμα χρωμάτων 
του καταστήματός σας και να κερδίσετε πουλώντας το στους πελάτες σας. 

αστάρια & χρώµατα 

Τα Χρώματα, τα Αστάρια και τα Βερνίκια της DUROSTICK 

Πλήρης γκάμα ασταριών, χρωμάτων και βερνικιών για κάθε απαίτηση βαφής -όσο απαιτητική και εξειδικευμένη κι αν είναι αυτή- σε κάθε 

οικοδομική επιφάνεια. Εξαιρετικά καλυπτικά και ανθεκτικά σε πλύση, αποδίδουν άψογο τελικό φινίρισμα στις επιφάνειες βαφής.
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ΑΡΚΕΤΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΜΑΣ ΤΟ ΕΧΟΥΝ ΚΑΝΕΙ ΗΔΗ

ΜΕ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ!

Η χρήση επιλεγμένων προωθητικών και ο σωστός και κατάλληλος 
σχεδιασμός ενεργειών προώθησης, συμβάλλει στην αύξηση τζίρου.
Ο συγκεκριμένος τζίρος πραγματοποιείται από τα προϊόντα 
που προωθούνται δια μέσω των παραπάνω ενεργειών. 

Η εφαρµογή διατίθεται σε 
λογισµικό ANDROID &  iOS  

στο PLAY STORE και  
APP STORE αντίστοιχα.

Κατεβάστε την εφαρµογή

COLORS by DUROSTICK, ΚΑΝΤΕ ΤΟ ΤΩΡΑ!    

Η εφαρµογή που πρέπει 
να βρίσκεται σε κάθε κινητό!

Xρωµατίστε, διασκεδάστε, επιλέξτε σωστά! 
Αποκτήστε τη δική σας εµπειρία χρωµατίζοντας επιφάνειες.   
Συνδυάστε χρώµατα και αποχρώσεις.  
Περάστε το χρόνο σας ευχάριστα και δηµιουργικά.  
Πειραµατιστείτε µε χρώµατα και συνδυασµούς  
στο δικό σας χώρο! 

•Χρωµατίστε επιφάνειες ζωντανά ή σε στατικές φωτογραφίες 

•Επιλέξτε συνδυασµούς χρωµάτων  
•Αποθηκεύστε τις επιλογές σας  
• ∆είτε προϊόντα  
•Παρακολουθήστε videos εφαρµογών  
•Βρείτε σηµεία πώλησης χρωµάτων DUROSTICK  
•Μιλήστε µε τη DUROSTICK. 
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Application

To ιδανικό χρώµα για εφαρµογή σε:

ΑΥΤΟΚΑΘΑΡΙΖΟΜΕΝΟ
ΣΙΛΙΚΟΝΟΥΧΟ ΧΡΩΜΑ NANOMOΡΙΑΚΗΣ  

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΕΣ
ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ

ΣΙΛΙΚΟΝΟΥΧΟ ΧΡΩΜΑ NANOMOΡΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 
ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ

Εφαρµογές & πλεονεκτήµατα: 
• Κορυφαίας ποιότητας ακρυλικό σιλικονούχο χρώµα
• Αδιάβροχο. Αυτοκαθαρίζεται από το νερό της βροχής. 
• Ανεπηρέαστο από ρύπους και λασποβροχή
• Ανθεκτικό στις αντίξοες καιρικές συνθήκες 
• Υδρόφοβο (απωθεί το νερό), δεν ευνοεί τη 

δηµιουργία µυκήτων και άλγης
• Μεγάλη καλυπτικότητα
• Ισχυρή πρόσφυση
• Ευκολία εφαρµογής
• Χρωµατίζεται σε πλούσια γκάµα αποχρώσεων

Επιλέξτε το για: 
• Ανακαίνιση κτιρίων και αναπαλαίωση διατηρητέων 

και νεοκλασικών όψεων, χωρίς να αλλοιώνει το 
χαρακτήρα και την αρχιτεκτονική τους µορφή. 
• Μακροχρόνια προστασία όλων των εξωτερικών 

επιφανειών σε αστικό, ορεινό, παραθαλάσσιο, 
βιοµηχανικό ή µολυσµένο περιβάλλον. 

Κατανάλωση: 1lt/10,5-12m2 ανά στρώση, 
  στις κατάλληλα προετοιµασµένες επιφάνειες. 
Συσκευασία: ∆οχείο 3lt (4,5kg) & 10lt (14,5kg).
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technical@durostick.gr

DUROSTICK A.B.E.Ε.
AΣΠPOΠYPΓOΣ ATTIKHΣ, 193 00, Τηλ.: 211.60 03 500-599, Fax:  210.55 99 612  

ΘΕΣΣAΛΟΝΙΚΗ: ΒΙ.ΠΕ. Θ. - ΣΙΝ∆ΟΣ, Ο.Τ. 44, Ο∆ΟΣ ∆Α 10, 570 22, 
Τηλ.: 2310.795 797, Fax: 2310.797 367, email: info@durostick.gr

5/
20

18

Βιοµηχανικά ή µολυσµένα 
αστικά περιβάλλοντα

Παλαιά κτίρια Νέα κτίρια

Ανακαλύψτε 
τη ‘µαγεία’  

των χρωµάτων 
DUROSTICK
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• Ανεβαίνουν  σε κάθε οικοδομική επιφάνεια:  Μαρμαροσοβάδες, σκυρόδεμα, πορομπετόν, γυψοσανίδα, εμφανές μπετόν, τσιμεντοσανίδα.  

•Βάφονται στη μάζα τους με χρωστικές DUROCOLOR POWDER-C της DUROSTICK διευκολύνοντας τη διόρθωση των ατελειών των επιφανειών. 

•Παρουσιάζουν υψηλή αντοχή, ισχυρή πρόσφυση, δεν σκάνε ,  δεν κρεμάνε  και δεν συρρικνώνονται. 

στόκοι σπατουλαρίσµατος & επισκευών

ΔΕΙΞΤΕ ΣΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΑΣ ΤΑ ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

κερδίστε χρόνο & χρήμα

ΚΑΝΤΕ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΚΙΝΗΣΗ!

Προτείνετε 

άφοβα τον στόκο 

που ταιριάζει στην 

ανάγκη τους για 

άψογο αποτέλεσµα 

εφαρµογής!
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Από την γκάμα των 350 και πλέον προϊόντων μας έχουμε επιλέξει για εσάς και τους ιδιώτες πελάτες σας - καταναλωτές, 

34 προϊόντα με τα οποία μπορούν να γίνουν οι ίδιοι μάστορες κάνοντας μικροεπισκευές και μερεμέτια.

Τοποθετήστε το s an  προώθησης που δημιουργήσαμε για τον σκοπό αυτό και θυμηθείτε ότι ... ό,τι βλέπει το μάτι, δεν αφήνει το χέρι .

& µαστορέµατα

Επικεντρώνει
την προσοχή

του καταναλωτή
και οδηγεί σε
αυθόρμητη

πώληση

Σε ποιον δεν αρέσουν 
τα ΜΑΣΤΟΡΕΜΑΤΑ;

Αποκτήστε και διαθέστε στους πελάτες σας το ανανεωμέ-
νο έντυπο μαστορεμάτων με 100+ προϊόντα!
Το έντυπο που απευθύνεται στους DIY τύπους, οι οποί-
οι θέλουν να κολλήσουν από πλακάκια μέχρι παπούτσια, 
να σφραγίσουν ποικιλία από αρμούς, να στοκάρουν τρύ-
πες, να αδιαβροχοποιήσουν υφάσματα, μάρμαρα, πλακά-
κια, ξύλινες επιφάνειες, να στεγανώσουν την ταράτσα, να 
βάψουν μέσα και έξω το σπίτι ή το γραφείο τους, να διακο-
σμήσουν, ακόμα και να καθαρίσουν.

Προσφέρετε στους πελάτες σας αυτό το πρακτικό έντυπο 
σε μικρό μέγεθος και θα τους λύσετε τα χέρια.

Περιγραφή
Διαστάσεις: 10cm  25cm ύψος
Σελίδες: 24

Ενότητες:
• Με την DUROSTICK, κόλλησε
• Με την DUROSTICK, σφράγισε
• Με την DUROSTICK, αδιαβροχοποίησε
• Με την DUROSTICK, στεγάνωσε
• Με την DUROSTICK, βάψε
• Με την DUROSTICK, διακόσμησε
• Με την DUROSTICK, καθάρισε
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Τα Καθαριστικά της DUROSTICK 

Για κάθε χρήση η DUROSTICK έχει τη λύση και στα καθαριστικά! Καθαριστικά για περισσότερο ή λιγότερο εξειδικευμένες χρήσεις, 

πρακτικά για κάθε ανάγκη του σπιτιού, της οικοδομής, του αυτοκινήτου, ακόμα και του σκάφους.πρακτικά για κάθε ανάγκη του σπιτιού, της οικοδομής, του αυτοκινήτου, ακόμα και του σκάφους.

Δημιουργήσαμε προωθητικά κατάλληλα για να ενημερώσουν και να πληροφορήσουν την αγορά και να συνδέσουν άμεσα τις ανάγκες (για 

καθαρισμό) των καταναλωτών με επιλογή προϊόντων καθαρισμού από την DUROSTICK που θα βρουν αποκλειστικά στο δικό σας κατάστημα.

Σχεδιάστε μα ί με την DUROSTICK την καμπάνια προώθησης για τα καθαριστικά της DUROSTICK 
που διαθέτετε στο κατάστημά σας  Εντά τε την πλήρη γκάμα καθαριστικών της DUROSTICK στην 
γκάμα προϊόντων του καταστήματός σας και κερδίστε από τη συντονισμένη και στοχευμένη προ-

ολή και προώθησή τους.

καθαριστικά 

 έχει τη λύση και στα καθαριστικά! Καθαριστικά για περισσότερο ή λιγότερο εξειδικευμένες χρήσεις, 

πρακτικά για κάθε ανάγκη του σπιτιού, της οικοδομής, του αυτοκινήτου, ακόμα και του σκάφους.

Επικεντρώνει
την προσοχή

του καταναλωτή
και οδηγεί σε
αυθόρμητη

πώληση

 έχει τη λύση και στα καθαριστικά! Καθαριστικά για περισσότερο ή λιγότερο εξειδικευμένες χρήσεις, 

Επικεντρώνει
την προσοχή

του καταναλωτή
και οδηγεί σε
αυθόρμητη

πώληση
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ΡΚΕ ΟΙ ΣΥΝΕΡ ΕΣ Σ Ο Ε ΟΥΝ Κ ΝΕΙ Η Η

Ε Ε ΙΡΕ ΙΚ  ΠΟ ΕΛΕΣ

Η χρήση επιλεγμένων προωθητικών και ο σωστός και κατάλληλος 
σχεδιασμός ενεργειών προώθησης, συμβάλλει στην αύξηση τζίρου.
Ο συγκεκριμένος τζίρος πραγματοποιείται από τα προϊόντα 
που προωθούνται δια μέσω των παραπάνω ενεργειών. 

DUROSTICK
...και καθάρισες!

         -
  DUROSTICK   .

Σ   DUROSTICK & Κ ,  η λ -
λη η    λ     
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Ομάδα εξαιρετικών προϊόντων διακόσμησης ορι-
ζοντίων και καθέτων επιφανειών, εσωτερικών και 
εξωτερικών χώρων.
Καταξιωμένο ως υλικό στη συνείδηση του Έλληνα, 
κύρια στη νησιωτική χώρα, αλλά όχι μόνο, έχει επα-
νέλθει δυναμικά τα τελευταία χρόνια ως βιομηχανο-
ποιημένο, άριστης ποιότητας υλικό για να δώσει μο-
ντέρνες διακοσμητικές λύσεις σε επαγγελματικούς 
και ιδιωτικούς χώρους, υπνοδωμάτια και χώρους 
υποδοχής ξενοδοχείων, ars, χώρων εστίασης,  
ιδιωτικούς χώρους κ.ά. με πλειάδα εφαρμογών σε 
δάπεδα, τοίχους, σύνθετους οικοδομικούς όγκους.

Oι Πατητές Τσιμεντοκονίες της DUROSTICK 

είναι πλέον ευρέως γνωστές και αποδεκτές 

από αρχιτέκτονες, μηχανικούς, εργολάβους, 

τεχνίτες, καταστήματα και βεβαίως τους χρή-

στες των χώρων που αυτή έχει εφαρμοσθεί. 

∆ιακόσµηση & Αντοχή                  Πατητές Τσιµεντοκονίες & Πάστα DUROSTICK
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∆ιακόσµηση & Αντοχή                  Πατητές Τσιµεντοκονίες & Πάστα DUROSTICK

Σ η  η    η  λη η  -
      λ  

η      λ-
λ      λ   

    η   η  
 η   η . 

Σ   λ η   -
η  η  ,   -

.

Μ     λ     η  Π -
η  Τ   η   λ   η , 

      λ  .
∆η  λ   η    -
η    Χ λ  A  DS-255  DS-290.

Ε  η  Π η   η   η   λ λ  λ -
 DS-4160  η  η η  DS-250  λ  -

 η η    RESIN PO DER.
Ε  η  λ    ISTA, ISTA SHINE, 
DECOFIN EPOXY SF, DECOFIN POLYURETHANE, DECOFIN A UA, 
DECOFIN A UA PU  DECOFIN EPOXY A UA. 

Πατητές Τσιµεντοκονίες & Πάστα DUROSTICK

Μ     λ     η  Π
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κτίζεις; συντηρείς; επισκευάζεις; ανακαινίζεις;

Η DUROSTICK στην αγορά με ‘όχημα’ το μήνυμα: 

ΚΤΙΖΕΙΣ; ΣΥΝΤΗΡΕΙΣ; ΕΠΙΣΚΕΥΑΖΕΙΣ; ΑΝΑΚΑΙΝΙΖΕΙΣ;   ΕΔΩ ΥΠΑΡΧΕΙ ΛΥΣΗ! 

DUROSTICK για κάθε χρήση, DUROSTICK υπάρχει λύση! Ένα επιτυχημένο, ευρέως αναγνωρισμένο και αγαπητό σύνθημα στα χείλη των 

καταναλωτών, εδώ και πάρα πολλά χρόνια, ‘σήμα κατατεθέν’ της DUROSTICK, έχει εδώ και κάποια χρόνια αποκτήσει το  ‘αδελφό’ μή-

νυμα ΚΤΙΖΕΙΣ; ΣΥΝΤΗΡΕΙΣ; ΕΠΙΣΚΕΥΑΖΕΙΣ; ΑΝΑΚΑΙΝΙΖΕΙΣ;   ΕΔΩ ΥΠΑΡΧΕΙ ΛΥΣΗ! 

Το ΕΔΩ  αναφέρεται στο σημείο πώλησης, στο κατάστημα του συνεργάτη της DUROSTICK, όπου και τοποθετείται συνήθως ως σήμαν-

ση. Το μήνυμα που μεταφέρει έρχεται, αποδεδειγμένα, να λειτουργήσει ως πόλος έλξης πελατών στο κατάστημα, ενισχύοντας την επι-

σκεψιμότητά του και δημιουργώντας δυναμική ανάπτυξης του τζίρου του με προϊόντα DUROSTICK και όχι μόνο. 

Τα μηνύματα που παίρνουμε από την αγορά σε σχέση με αυτήν την επικοινωνιακή πρόταση είναι πάρα πολύ ενθαρρυντικά και μας προ-

τρέπουν να συνεχίσουμε και να διευρύνουμε την ενέργεια τόσο με το συγκεκριμένο μήνυμα όσο και με πληθώρα άλλων ελκυστικών επι-

κοινωνιακών προτάσεων που συνθέτουν τη συνολική προσέγγισή μας σχετικά με την ενίσχυση της επισκεψιμότητας και κατ’ επέκταση 

της ζήτησης και της αύξησης του τζίρου των καταστημάτων.

κτίζεις; 
συντηρείς;
επισκευάζεις; 
ανακαινίζεις;

κτίζεις; συντηρείς;
επισκευάζεις; ανακαινίζεις;

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΕΛΑΤΗ-ΤΗΛΕΦΩΝΟ

κτίζεις; συντηρείς; 
επισκευάζεις; 
ανακαινίζεις;

κτίζεις; 
συντηρείς; 
επισκευάζεις; 
ανακαινίζεις;

Προτεινόμενες διαστάσεις 
για μεταλλικές σημάνσεις

100x200cm 125x250cm
140x300cm 290x600cm
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ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΔΙΑΤΡΗΤΑ

Η  και  Προ  Πω ω

www.durostick.gr
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KAΡΤΟΛΙΝΑ ΓΙΑ DS-220 (Κωδ. 3941)
ΚΑΡΤΟΛΙΝΑ µε στήριγµα & 10 DVD Στεγανοποίησης 
Ταρατσών (Κωδ. 3723)

∆ΕΙΓΜΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ
ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΟΥ DS-220 

∆ΕΙΓΜΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ
ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΟΥ No39

ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΠΡΟΚΑΛΕΣΤΕ ΤΟ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ

KAΡΤΟΛΙΝΑ ΓΙΑ No39 (Κωδ. 3940)
ΚΑΡΤΟΛΙΝΑ µε στήριγµα & 10 DVD Στεγανοποίησης 
Ταρατσών (Κωδ. 3723)

KAΡΤΟΛΙΝΑ ΓΙΑ HYDROSTOP-PU (Κωδ. 6012)
ΚΑΡΤΟΛΙΝΑ µε στήριγµα
& 10 3πτυχα έντυπα HYDROSTOP-PU (Κωδ. 6802)

KAΡΤΟΛΙΝΑ ΓΙΑ HYDROSTOP ROOF (Κωδ. 6300)
ΚΑΡΤΟΛΙΝΑ µε στήριγµα
& 10 4πτυχα έντυπα HYDROSTOP ROOF (Κωδ. 3515)



Τεχνικά χαρακτηριστικά 
•    Μεταλλική κατασκευή, µε µηχανισµό  

περιστροφής 3600. Περιστρέφεται για να  

παρουσιάζεται το κάθε σαλόνι του, χωρίς  

να χρειάζεται να κινείται ο ενδιαφερόµενος. 

•  Βάση: Στρογγυλή, διαµέτρου 65cm

•  Εξωτερική διάμετρος: 83cm

• Ύψος: 2,05m

•  Μετόπη: Forex στρογγυλό 2 όψεων, µε δυνατότητα περιστροφής 

για τον προσανατολισµό της (θέαση)

•  Κίνηση: 5 ρόδες, για την ‘ασφαλή’ µετακίνησή του σε κάθε επιθυ-

µητό σηµείο του καταστήµατος.  

Στη µία ρόδα έχει προβλεφθεί φρένο που το  

σταθεροποιεί στην τελική του θέση.

•  Βαφή: Ηλεκτροστατική, σε ουδέτερο γκρι χρώµα για να  

εντάσσεται µε ευκολία στο περιβάλλον κάθε καταστήµατος

• Φύλλα: 16

•  Διάσταση φύλλου: Πλάτος 36cm, ύψος 125cm

• Απαίτηση χώρου τοποθέτησης: 1m2

Το Εκθετήριο Τεχνοτροπιών της DUROSTICK, 

δηµιουργήθηκε για να προβάλλει το αποτέλεσµα 

της εφαρµογής µιας σειράς κορυφαίων προϊόντων, 

που αφορούν τη διακόσµηση σε εσωτερικούς και 

εξωτερικούς χώρους, σε δάπεδα και τοίχους.

ΕΤΣΙ ΛΕΓΕΤΑΙ Η ‘ΑΝΕΜΗ’ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ 

Ρ Ε Α Λ Ι Σ Τ Ι Κ Ω Ν  Ε Φ Α Ρ Μ Ο Γ Ω Ν  Τ Ω Ν 

∆ΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΗΣ DUROSTICK.

 Forex στρογγυλό 2 όψεων, µε δυνατότητα περιστροφής 

-

DECO 
CENTER

Γίνετε το κέντρο του  
    κόσµου της διακόσµησης!

Κωδ. 6740

Η  και  Προ  Πω ω
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Γίνετε το κέντρο του  
    κόσµου της διακόσµησης!

∆εξί  
φύλλο 

Εµφανίζεται 

η Γρανιτένια Πατητή 

Τσιµεντοκονία  

DS-254 IRON 

στις αποχρώσεις Λευκό 

&  Ροδάκινο  

(DUROCOLOR POWDER-C 

No26 x 1).

Για τον χρωµατισµό  

των Πατητών Τσιµεντοκονιών, 

χρησιµοποιείται ως βάση  

η λευκή τους απόχρωση.

Αριστερό 
φύλλο 

Εµφανίζεται 

η Κλασική Πατητή  

Τσιµεντοκονία DS-250 

στην απόχρωση  

Γκρι Ανοιχτό. ∆εξί 
φύλλο

Εµφανίζεται 

η Γρανιτένια Πατητή 

Τσιµεντοκονία 

DS-254 IRON 

στις αποχρώσεις Λευκό 

&  Ροδάκινο 

(DUROCOLOR POWDER-C

No26 x 1).

Για τον χρωµατισµό 

των Πατητών Τσιµεντοκονιών, 

χρησιµοποιείται ως βάση 

η λευκή τους απόχρωση.

Εµφανίζεται 

 Κλασική Πατητή 

Τσιµεντοκονία DS-250 

στην απόχρωση 

Γκρι Ανοιχτό.

ΠΑΤΗΤΕΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΕΣ
  Πλευρές & Θέσεις DECO CENTER

ΠΡΟΚΑΛΕΣΤΕ ΤΟ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ
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∆εξί  
φύλλο 

Εµφανίζεται 

η Εύκαµπτη Πατητή 

Τσιµεντοκονία  

DS-252 FLEX στην  

απόχρωση Γκρι Σκούρο.

Εµφανίζεται 

η Εύκαµπτη Πατητή 

Τσιµεντοκονία  

DS-252 FLEX

στις αποχρώσεις  Ροδάκινο 

(DUROCOLOR POWDER-C 

 No26 x 1), 

Αύρα (DUROCOLOR POWDER-C 

No24 x 1) &  

Πηγή (DUROCOLOR POWDER-C 

No23 x 1).

Για τον χρωµατισµό  

των Πατητών Τσιµεντοκονιών, 

χρησιµοποιείται ως βάση

η λευκή τους απόχρωση.

Εµφανίζεται 

η

Τσιµεντοκονία 

DS-252 FLEX

στις αποχρώσεις  Ροδάκινο 

(DUROCOLOR POWDER-C

 No26 x 1), 

Αύρα (DUROCOLOR POWDER-C 

No24 x 1) & 

Πηγή (DUROCOLOR POWDER-C 

No23 x 1).

Για τον χρωµατισµό 

των Πατητών Τσιµεντοκονιών, 

χρησιµοποιείται ως βάση

η λευκή τους απόχρωση.

Εµφανίζεται 

 Εύκαµπτη Πατητή 

Τσιµεντοκονία 

στην 

απόχρωση Γκρι Σκούρο.

Εµφανίζεται 

η

Τσιµεντοκονία 

DS-252 FLEX

στις αποχρώσεις  Ροδάκινο 

(DUROCOLOR POWDER-C

 No26 x 1), 

Αύρα (DUROCOLOR POWDER-C 

No24 x 1) & 

Πηγή (DUROCOLOR POWDER-C 

No23 x 1).

Για τον χρωµατισµό 

των Πατητών Τσιµεντοκονιών, 

χρησιµοποιείται ως βάση

η λευκή τους απόχρωση.

Αριστερό 
φύλλο 

ΠΑΤΗΤΕΣ        ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΕΣ
Πλευρές & Θέσεις

Εµφανίζεται 

η Βελούδινη Πατητή 

Τσιµεντοκονία  

DS-256 FLEX VELVET 

στην απόχρωση  

Γκρι Ανοιχτό.

DECO CENTER

Η  και  Προ  Πω ω
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ΠΑΤΗΤΕΣ        ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΕΣ

∆εξί  
φύλλο 

Εµφανίζεται 

η Βελούδινη Πατητή 

Τσιµεντοκονία  

DS-256 FLEX VELVET 

στην απόχρωση  

Γκρι Ανοιχτό.

Εµφανίζεται 

η Βελούδινη Πατητή 

Τσιµεντοκονία  

DS-256 FLEX VELVET 

στις αποχρώσεις 

Κρέµα 

(DUROCOLOR POWDER-C 

 Nο14 x 1),  

Ελαφρόπετρα 

(DUROCOLOR POWDER-C 

 Nο46 x 1) 

& Τοπάζι 

(DUROCOLOR POWDER-C 

 Nο47 x 1).

Εµφανίζεται 

Βελούδινη Πατητή 

Τσιµεντοκονία  

DS-256 FLEX VELVET

στην απόχρωση 

Γκρι Ανοιχτό.

Εµφανίζεται 

η 

Τσιµεντοκονία  

DS-256 FLEX VELVET

στις αποχρώσεις 

Κρέµα 

(DUROCOLOR POWDER-C

 Nο14 x 1), 

Ελαφρόπετρα 

(DUROCOLOR POWDER-C

 Nο46 x 1) 

& Τοπάζι 

(DUROCOLOR POWDER-C

 Nο47 x 1).

Εµφανίζεται 

η 

Τσιµεντοκονία  

DS-256 FLEX VELVET

στις αποχρώσεις 

Κρέµα 

 Nο14 x 1), 

Ελαφρόπετρα 

 Nο46 x 1) 

& Τοπάζι 

 Nο47 x 1).

Αριστερό 
φύλλο 

ΠΡΟΚΑΛΕΣΤΕ ΤΟ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ
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∆εξί  
φύλλο 

Εµφανίζεται η 

Παστώδης Πατητή DS-258  

DECO MICRO FLEX.   

Στη λευκή της απόχρωση, 

υποδέχθηκε τη χρωστική  

DUROCOLOR Νο7. 

Εµφανίζεται 

η Παστώδης Πατητή 

DS-258 DECO 

MICRO FLEX  

στις έτοιµες αποχρώσεις

Λευκό, Γκρι Ανοιχτό και  

Γκρι Σκούρο.

Εµφανίζεται η 

DS-258 

DECO MICRO FLEX.  

Στη λευκή της απόχρωση, 

υποδέχθηκε τη χρωστική  

DUROCOLOR Νο7. 

Εµφανίζεται 

η 

DS-258 DECO 

MICRO FLEX  

στις έτοιµες αποχρώσεις

Λευκό, Γκρι Ανοιχτό και  

Γκρι Σκούρο.

Εµφανίζεται 

η 

DS-258 DECO 

MICRO FLEX  

στις έτοιµες αποχρώσεις

Λευκό, Γκρι Ανοιχτό και  

Γκρι Σκούρο.

Αριστερό 
φύλλο 

    ΠΑΣΤΩ∆ΗΣ ΠΑΤΗΤΗ
Πλευρές & Θέσεις DECO CENTER

Η  και  Προ  Πω ω
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∆εξί  
φύλλο 

Εµφανίζεται,  

η Ρητίνη Υγρού Γυαλιού  

DECO LIQUID GLASS,

 µε ενσωµατωµένη 

χάρτινη φωτογραφία, 

αντικείµενα και χρωµατικές 

τεχνοτροπίες που 

δηµιουργήθηκαν µε τις   

Χρωστικές DUROCOLOR. 

    ΠΑΣΤΩ∆ΗΣ ΠΑΤΗΤΗ VITRO HYBRID &  
                       DECO LIQUID GLASS

Εµφανίζεται το  διακοσµητικό  

επίχρισµα µε  υαλοψηφίδες 

VITRO HYBRID. 

Εµφανίζεται, 

η

DECO LIQUID GLASS,

µε ενσωµατωµένη 

χάρτινη φωτογραφία, 

αντικείµενα και χρωµατικές 

τεχνοτροπίες που 

δηµιουργήθηκαν µε τις  

Χρωστικές DUROCOLOR. 

                       DECO LIQUID GLASS

Εµφανίζεται το  διακοσµητικό 

επίχρισµα µε  υαλοψηφίδες

VITRO HYBRID.

Αριστερό 
φύλλο 

ΠΡΟΚΑΛΕΣΤΕ ΤΟ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ
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∆εξί  
φύλλο 

Εµφανίζεται ο  

Στόκος Τεχνοτροπίας  

σε µορφή πούδρας 

MATIZ Stucco Decorativo. 

Η Μπλεδίζουσα τεχνοτροπία, 

δηµιουργήθηκε µε τη λευκή βάση 

του MATIZ Stucco Decorativo  

και τη χρήση των υγρών χρωστικών 

σε µορφή σύριγγας  

DUROCOLOR Νο18 & Νο13.

Η Πρασινίζουσα τεχνοτροπία, 

δηµιουργήθηκε µε τη λευκή βάση  

του MATIZ Stucco Decorativo  

και τη χρήση των υγρών  

χρωστικών σε µορφή σύριγγας  

DUROCOLOR Νο10 & Νο20.

Η Κοκκινίζουσα τεχνοτροπία, 

δηµιουργήθηκε µε τη λευκή βάση  

του MATIZ Stucco Decorativo  

και τη χρήση των υγρών  

χρωστικών σε µορφή σύριγγας  

DUROCOLOR Νο13, Νο14 & Νο16.

Εµφανίζεται 

ο Στόκος Τεχνοτροπίας  

σε µορφή πούδρας 

MATIZ Stucco Decorativo.

Στη λευκή του βάση,  

χρησιµοποιήθηκαν οι υγρές  

χρωστικές σε µορφή σύριγγας 

DUROCOLOR Νο1 & Νο4.

Αριστερό 
φύλλο 

Εµφανίζεται ο 

Στόκος Τεχνοτροπίας 

σε µορφή πούδρας 

MATIZ Stucco Decorativo. 

Η Μπλεδίζουσα τεχνοτροπία, 

δηµιουργήθηκε µε τη λευκή βάση 

του MATIZ Stucco Decorativo 

και τη χρήση των υγρών χρωστικών 

σε µορφή σύριγγας 

DUROCOLOR Νο18 & Νο13.

Η Πρασινίζουσα τεχνοτροπία, 

δηµιουργήθηκε µε τη λευκή βάση 

του MATIZ Stucco Decorativo

και τη χρήση των υγρών 

χρωστικών σε µορφή σύριγγας 

DUROCOLOR Νο10 & Νο20.

Η Κοκκινίζουσα τεχνοτροπία, 

δηµιουργήθηκε µε τη λευκή βάση 

του MATIZ Stucco Decorativo

και τη χρήση των υγρών 

χρωστικών σε µορφή σύριγγας 

DUROCOLOR Νο13, Νο14 & Νο16.

Εµφανίζεται 

ο Στόκος Τεχνοτροπίας 

σε µορφή πούδρας 

MATIZ Stucco Decorativo.

Στη λευκή του βάση, 

χρησιµοποιήθηκαν οι υγρές 

χρωστικές σε µορφή σύριγγας

DUROCOLOR Νο1 & Νο4.

MATIZ STUCCO DECORATIVO
Πλευρές & Θέσεις DECO CENTER

Η  και  Προ  Πω ω
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MATIZ STUCCO DECORATIVO QUARTZ DECO        

Αριστερό-∆εξί 
φύλλο 

Εµφανίζονται τα ∆ιακοσµητικά Χαλαζιακά Αδρανή 
QUARTZ DECO σε  συνδυασµό µε 

τις Συνδετικές Ρητίνες QUARTZ DECO EPOXY 
&  QUARTZ DECO HYBRID.

Στο φύλλο, από επάνω προς τα κάτω: 
QUARTZ DECO µε κωδική ονοµασία 

Total Black, σε κοκκοµετρία από 
0,7mm έως 2mm.

QUARTZ DECO µε κωδική ονοµασία 
Pure White, σε κοκκοµετρία 

 από 0,7mm έως 2mm.
QUARTZ DECO σε συνδυασµό  

των δύο κωδικών  
Total Black & Pure White  

QUARTZ DECO µε κωδική ονοµασία 
Island Seaside, σε κοκκοµετρία  

από 1mm έως 2mm.
QUARTZ DECO µε κωδική ονοµασία 

Rocky Canyon, σε κοκκοµετρία  
από 1mm έως 2mm. 

QUARTZ DECO µε κωδική ονοµασία 
River Mouth, σε κοκκοµετρία  

από 1mm έως 2mm.
QUARTZ DECO µε κωδική ονοµασία 

Stone Hill, σε κοκκοµετρία  
από 0,7mm έως 1,7mm.

QUARTZ DECO µε κωδική ονοµασία 
Mediterranean Coast,  

σε κοκκοµετρία από 2mm έως 4mm.
QUARTZ DECO µε κωδική ονοµασία 

Aegean Mosaic, σε κοκκοµετρία  
από 4mm έως 8mm.

ΠΡΟΚΑΛΕΣΤΕ ΤΟ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ
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Αριστερό 
φύλλο 

∆εξί  
φύλλο 

Βερνίκια Προστασίας  

& ∆ιακόσµησης Πατητών 

Τσιµεντοκονιών.

Στο συγκεκριµένο φύλλο,  

ως βάση χρησιµοποιήθηκε  

η Πατητή Τσιµεντοκονία  

DS-256 FLEX VELVET.

Στη συνέχεια η επιφάνεια 

ασταρώθηκε µε τον  

Μικροµοριακό  

Σταθεροποιητή AQUAFIX.

Τέλος, εφαρµόστηκαν µε την 

παρακάτω σειρά τα  

Βερνίκια προστασίας:

DECOFIN AQUA PU 

Υδατοδιαλυτό Πολυουρεθανικό 

Βερνίκι 2 συστατικών,

DECOFIN POLYURETHANE 

Πολυουρεθανικό Βερνίκι  

2 συστατικών,

DECOFIN EPOXY AQUA 

Εποξειδικό Βερνίκι Νερού,  

2 συστατικών,

DECOFIN EPOXY SF  

Εποξειδικό Βερνίκι 2 συστατικών,

VISTA  

Ακρυλικό βερνίκι διαλύτου, 

DECOFIN AQUA  

Ακρυλικό βερνίκι νερού.

Εµφανίζεται  

το dB Block ως 

υπόστρωµα για χρήση  

σε  δάπεδα και  τοίχους. 

Στο φύλλο, από επάνω προς τα 

κάτω, συµµετέχουν τα προϊόντα:

DS-4160 + DS-252 FLEX,

DS-258 DECO MICRO FLEX.

STUCOFIX ELASTIC PUTTY 

+ SUPER ECO,  

D-80 HYDROSTOP ELASTIC. Στα ρεαλιστικά δείγµατα, µπορείτε 

να δείτε τη στιλπνότητα του κάθε 

βερνικιού, καθώς και τον βαθµό 

επηρεασµού της τελικής απόχρωσης 

της επένδυσης.

Πλευρές & Θέσεις DECO CENTER

φύλλο

Βερνίκια Προστασίας

Πατητών 

Τσιµεντοκονιών.

Στο συγκεκριµένο φύλλο, 

ως βάση χρησιµοποιήθηκε 

η Πατητή Τσιµεντοκονία 

DS-256 FLEX VELVET.

Στη συνέχεια η επιφάνεια 

ασταρώθηκε µε τον 

Μικροµοριακό 

AQUAFIX.

Τέλος, εφαρµόστηκαν µε την 

παρακάτω σειρά τα 

Βερνίκια προστασίας:

DECOFIN AQUA PU

Υδατοδιαλυτό Πολυουρεθανικό 

Βερνίκι 2 συστατικών,

DECOFIN POLYURETHANE 

Πολυουρεθανικό Βερνίκι 

2 συστατικών,

DECOFIN EPOXY AQUA 

Εποξειδικό Βερνίκι Νερού, 

2 συστατικών,

DECOFIN EPOXY SF 

Εποξειδικό Βερνίκι 2 συστατικών,

VISTA

Ακρυλικό βερνίκι διαλύτου, 

DECOFIN AQUA

Εµφανίζεται 

το dB Block

υπόστρωµα για χρήση 

σε  δάπεδα και  τοίχους. 

Στο φύλλο, από επάνω προς τα 

κάτω, συµµετέχουν τα προϊόντα:

DS-4160

DS-258 DECO MICRO FLEX.

STUCOFIX ELASTIC PUTTY 

+ SUPER ECO, 

D-80 HYDROSTOP ELASTIC. Στα ρεαλιστικά δείγµατα, µπορείτε 
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Περιεχόµενα
Εµφανίζονται συνολικά 23 προϊόντα

Πατητή Τσιµεντοκονία DS-250, η Κλασική
Πατητή Τσιµεντοκονία DS-252 FLEX, η Εύκαµπτη 
Πατητή Τσιµεντοκονία DS-256 FLEX VELVET, η Βελούδινη 
Πατητή Τσιµεντοκονία DS-254 IRON, η Γρανιτένια
Πατητή DS-258 DECO MICRO FLEX, η Παστώδης

dB BLOCK  Πολυχρηστική πάστα µε Θερµοµονωτικές, Αντιρηγµατικές, 
Ηχοµονωτικές & Στεγανοποιητικές ιδιότητες

DS-4160 Υαλόπλεγµα οπλισµού επενδύσεων

MATIZ Stucco Decorativo Στόκος Τεχνοτροπίας

QUARTZ DECO  Χαλαζιακά αδρανή διαφόρων κοκκοµετριών

QUARTZ DECO EPOXY Εποξειδική Συνδετική Ρητίνη 2 συστατικών

QUARTZ DECO HYBRID Υβριδική Συνδετική Ρητίνη 

VITRO HYBRID ∆ιακοσµητικό επίχρισµα µε υαλοψηφίδες

DECO LIQUID GLASS Ρητίνη Υγρού Γυαλιού

DUROCOLOR Υγρές Χρωστικές σε µορφή σύριγγας

DUROCOLOR POWDER – C  Χρωστικές σε µορφή πούδρας.

AQUAFIX Μικροµοριακός Σταθεροποιητής – Αστάρι υποστρωµάτων

DECOFIN EPOXY SF Εποξειδικό Βερνίκι 2 συστατικών

DECOFIN EPOXY AQUA Εποξειδικό Βερνίκι Νερού, 2 συστατικών

DECOFIN POLYURETHANE  Πολυουρεθανικό Βερνίκι  
2 συστατικών

DECOFIN AQUA PU  Υδατοδιαλυτό Πολυουρεθανικό  
Βερνίκι 2 συστατικών

DECOFIN AQUA Ακρυλικό βερνίκι νερού

WATERPROOF 400 Βερνίκι Πολυουρίας 2 συστατικών

VISTA Ακρυλικό βερνίκι διαλύτου

Πολυχρηστική πάστα µε Θερµοµονωτικές, Αντιρηγµατικές,

 Εποξειδική Συνδετική Ρητίνη 2 συστατικών

 Μικροµοριακός Σταθεροποιητής – Αστάρι υποστρωµάτων

 Εποξειδικό Βερνίκι Νερού, 2 συστατικών

DECO 
CENTER
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DUROCOLOR POWDER-C
Το σύστηµα χρωµατισµού όλων των λευκών κονιαµάτων, ακούει στο όνοµα DUROCOLOR POWDER-C.

48+1 κωδικοί χρωστικών σε µορφή πούδρας δηµιουργούν 96 αποχρώσεις χρωµατολογίου.

Τακτοποιήστε το σύνολο των συσκευασιών των 250gr, στο στιβαρό stand που σας διαθέτουµε και δώστε τη δυνατότητα 

στους επαγγελµατίες πελάτες σας να χρωµατίσουν τις πατητές τσιµεντοκονίες, τους στόκους σπατουλαρίσµατος και κάθε 

άλλο λευκό κονίαµα.

∆ιατίθεται και σε λευκό,  για την ‘ενδυνάµωση’ 

της λευκότητας των τσιµεντοκονιαµάτων.

Τεχνικά χαρακτηριστικά 
Ίχνος εδάφους 

Πλάτος: 85cm

Βάθος: 45cm

Ύψος: 224cm

Κίνηση: 

4 ρόδες, στην µία φρένο  

για τη σταθεροποίησή του

∆υνατότητα φιλοξενίας 

προϊόντων: 

48 κωδικοί προϊόντων

Η αρχική τοποθέτηση του Stand, 

συνοδεύεται από 5 χρωµατολόγια

 σπιράλ DUROCOLOR  POWDER-C.

Κωδ. 2238

Κωδ. 2241
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DUROCOLOR POWDER-C DUROCOLOR (Ραφιού-Πάγκου)
Το σύστηµα χρωµατισµού DUROCOLOR, περιλαµβάνει 20 κωδικοποιηµένες χρωστικές σε µορφή σύριγγας (20 

ml), που αποδίδουν 120 αποχρώσεις χρωµατολογίου. ∆ιατίθεται και λευκή σύριγγα των 20ml. Συνδυάστε τη µε 

εποξειδικές και ακρυλικές ρητίνες, χωρίς διαλύτες, για τη δηµιουργία ξεχωριστών κατασκευών.

Το προωθητικό τους stand, περιλαµβάνει το σύνολο των κωδικών και συνοδεύεται από ενηµερωτικά έντυπα του 

προϊόντος και βεντάλιες µε τις  ρεαλιστικές τους αποχρώσεις, στο σύνολό τους.

Φιλοξενήστε το και δώστε τη δυνατότητα στους πελάτες σας να χρωµατίσουν κάθε λευκό υδατοδιαλυτό χρώµα, αλλά 

και να δηµιουργήσουν τεχνοτροπίες µε παστώδεις πατητές, στόκους τεχνοτροπιών κ.ά.

Τεχνικά χαρακτηριστικά 
Ύψος: 64cm

Πλάτος: 55cm

Βάθος: 24cm

Προϊόντα στο Stand  
20 κωδικοποιηµένες χρωστικές 

(από 1-20), σε συσκευασία  

δοσοµετρικής σύριγγας  

µε περιεχόµενο 20ml.

10 τεµάχια ανά κωδικό  

χρωστικής (συσκευασία κουτί).

200 τεµάχια,  

συνολικά (20 κουτιά).

Η αρχική τοποθέτηση του Stand, 

συνοδεύεται από 5 χρωµατολόγια 

σπιράλ DUROCOLOR & από  

2 βεντάλιες DUROCOLOR,  

120 αποχρώσεων.

και να δηµιουργήσουν τεχνοτροπίες µε παστώδεις πατητές, στόκους τεχνοτροπιών κ.ά.

Τεχνικά χαρακτηριστικά 
 64cm

 55cm

 24cm

Προϊόντα στο Stand 
20 κωδικοποιηµένες χρωστικές 

(από 1-20), σε συσκευασία 

δοσοµετρικής σύριγγας 

µε περιεχόµενο 20ml.

10 τεµάχια ανά κωδικό 

χρωστικής (συσκευασία κουτί).

200 τεµάχια, 

συνολικά (20 κουτιά).

Η αρχική τοποθέτηση του Stand, 

5 χρωµατολόγια

σπιράλ DUROCOLOR & από 

 DUROCOLOR, 

120 αποχρώσεων.

Κωδ. 2523

NEA 
Λευκή 

Χρωστική

+
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∆εξί  
φύλλο 

Εµφανίζεται το διακοσµητικό  

επίχρισµα µε υαλοψηφίδες 

VITRO HYBRID. 

Εµφανίζεται 

η Παστώδης Πατητή  

DS-258 DECO  

MICRO FLEX.  

Στη λευκή της απόχρωση, 

υποδέχθηκε τις χρωστικές 

σε µορφή σύριγγας  

DUROCOLOR Νο2 & Νο13. 

Εµφανίζονται τα Χαλαζιακά  Αδρανή 

QUARTZ DECO  µε κωδική ονοµασία  

Island Seaside, σε κοκκοµετρία από 

1mm έως 2mm, σε συνδυασµό µε την 

Συνδετική Ρητίνη QUARTZ DECO 

EPOXY.

∆εξί 
φύλλο

Εµφανίζεται το διακοσµητικό 

επίχρισµα µε υαλοψηφίδες

VITRO HYBRID.

Εµφανίζεται 

Παστώδης Πατητή 

DS-258 DECO 

MICRO FLEX.  

Στη λευκή της απόχρωση, 

υποδέχθηκε τις χρωστικές 

σε µορφή σύριγγας  

DUROCOLOR Νο2 & Νο13. 

Εµφανίζονται  τα Χαλαζιακά  

Αδρανή QUARTZ DECO µε 

κωδική ονοµασία  

Stone Hill, σε κοκκοµετρία 

από 0,7mm έως 1,7mm, σε 

συνδυασµό µε την Συνδετική 

Ρητίνη QUARTZ  

DECO ΗYBRID. 

Εµφανίζονται τα Χαλαζιακά  Αδρανή 

QUARTZ DECO 

Island Seaside

1mm έως 2mm, σε συνδυασµό µε την 

Συνδετική Ρητίνη 

EPOXY.

Εµφανίζονται  τα Χαλαζιακά  

QUARTZ DECO µε 

κωδική ονοµασία 

, σε κοκκοµετρία 

από 0,7mm έως 1,7mm, σε 

συνδυασµό µε την Συνδετική 

Στη βάση του εµφανίζεται η Ρητίνη Υγρού  Γυαλιού DECO LIQUID GLASS  µε χρωµατικές τεχνοτροπίες που 

δηµιουργήθηκαν µε τις χρωστικές DUROCOLOR. 

Διαστάσεις:  (ΠxΥxB): 40cm x 35cm x 40cm

Κωδ.6993

Πλευρές & Θέσεις MINI DECO         CENTER

∆εξί  
φύλλο 

Αριστερό 
φύλλο 

Αριστερό 
φύλλο 
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∆εξί  
φύλλο Αριστερό 

φύλλο 

∆εξί  
φύλλο 

Αριστερό 
φύλλο 

Εµφανίζεται η Γρανιτένια Πατητή 

Τσιµεντοκονία DS-254 IRON 

στην απόχρωση Ροδάκινο (DUROCOLOR  

POWDER-C No26 x 1).

Για τον χρωµατισµό  των Πατητών 

Τσιµεντοκονιών, χρησιµοποιείται  

ως βάση  η λευκή τους απόχρωση.

Εµφανίζεται το Ρητινούχο, 

διακοσµητικό λείο 

τσιµεντοκονίαµα 

DS-259 DECO MICRO RESIN  

στην απόχρωση Μόκα.

∆εξί 
φύλλο

Αριστερό
φύλλο

 Ρητινούχο, 

διακοσµητικό λείο 

τσιµεντοκονίαµα 

DS-259 DECO MICRO RESIN 

στην απόχρωση Μόκα.

Εµφανίζεται 

η Βελούδινη Πατητή 

Τσιµεντοκονία  

DS-256 FLEX VELVET 

στην απόχρωση  

Γκρι Ανοιχτό.

φύλλοΑριστερό
φύλλο

Εµφανίζεται η 

Τσιµεντοκονία DS-254 IRON 

στην απόχρωση Ροδάκινο (DUROCOLOR 

POWDER-C No26 x 1).

Για τον χρωµατισµό  των Πατητών 

Τσιµεντοκονιών, χρησιµοποιείται 

ως βάση  η λευκή τους απόχρωση.

Εµφανίζεται 

Βελούδινη Πατητή 

Τσιµεντοκονία  

DS-256 FLEX VELVET

στην απόχρωση 

Γκρι Ανοιχτό.

Εµφανίζεται η Εύκαµπτη Πατητή 

Τσιµεντοκονία DS-252 FLEX

στην απόχρωση  Αύρα 

(DUROCOLOR POWDER-C No24 x 1).

Για τον χρωµατισµό των Πατητών 

Τσιµεντοκονιών, χρησιµοποιείται 

ως βάση η λευκή τους απόχρωση.

MINI DECO         CENTER
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STAND  
ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΩΝ  

Το stand (εσωτερικού χώρου) των Στεγανωτικών προϊόντων της 

DUROSTICK, δηµιουργήθηκε για να προβάλλει το αποτέλεσµα 

της εφαρµογής του συνόλου των στεγανωτικών προϊόντων, σε 

διάτρητα ψάθινα καλάθια που µε την εφαρµογή του ανάλογου 

στεγανωτικού, µετατρέπονται σε ασφαλείς δεξαµενές, χωρίς 

ίχνος διαρροών. 

Γίνετε το κέντρο της ενηµέρωσης. Προσφέρετε στους πελάτες 

σας λύσεις προσαρµοσµένες στις δικές τους ιδιαίτερες ανάγκες 

στεγανοποίησης των επιφανειών τους, αλλά και ανάλογα µε τη 

χρήση που θα έχει η ταράτσα τους.

Πείστε µε ευκολία τους πελάτες σας, για την  
αποτελεσµατικότητα των στεγανωτικών  
που τους προτείνετε.

∆ώστε λύσεις για τη στεγανοποίηση  
Ταρατσών, Τοιχίων, Υπογείων & ∆εξαµενών. 

∆είξτε την πανίσχυρη  
στεγανοποιητική δράση των        προϊόντων της DUROSTICK!

Κωδ. 6741

Τεχνικά χαρακτηριστικά  
•    Μεταλλική κατασκευή

•  Βαφή: Ηλεκτροστατική σε Μπλε απόχρωση

•  Βάση: πλάτος: 55cm, βάθος: 30cm 

• Συνολικό  Ύψος: 2,12m

•  Μετόπη: Forex στρογγυλό 2 όψεων διαµέτρου 35cm  

•  Κίνηση: Τροχήλατο, µε 4 ρόδες
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∆είξτε την πανίσχυρη  
στεγανοποιητική δράση των        προϊόντων της DUROSTICK! δράση των        προϊόντων της DUROSTICK!

Περιεχόµενα

•    12 στεγανοποιηµένα καλάθια επίδειξης

•    12 επεξηγηµατικά έντυπα, ένα για κάθε προϊόν που συµµετέχει,  

µε ρεαλιστικό δείγµα εφαρµογής του στεγανωτικού

•    Έντυπο dB Block   

•    Πολύπτυχο έντυπο µε το σύνολο των στεγανωτικών προϊόντων DUROSTICK

Προϊόντα 

•    WATERPROOF 400 ∆ιάφανο Βερνίκι  

Αλειφατικής Πολυουρίας 2 συστατικών

•    WATERPROOF 500 Στεγανωτικό Ταρατσών µε βάση την Πολυουρία  

2 συστατικών

•    HYDROSTOP-PU Πολυουρεθανικό Στεγανωτικό Ταρατσών

•    DS-220 Ελαστοµερές Στεγανωτικό Ταρατσών (Καουτσούκ)

•    Νο39 Ελαστοµερές Ακρυλικό Στεγανωτικό Ταρατσών

•    TECHNOPROOF Οικονοµικό, Ελαστοµερές Ακρυλικό Στεγανωτικό Ταρατσών

• HYDROSTOP ROOF Εύκαµπτο, Τσιµεντοειδές Στεγανωτικό Ταρατσών, ενός συστατικού

•  HYDROSTOP 2 συστατικών Εύκαµπτο, Τσιµεντοειδές Στεγανωτικό  

για ταράτσες και κάθετες επιφάνειες

•  HYDROSTOP WATERTANK (PROFESSIONAL) Εύκαµπτο, Γκρι, Επαλειφόµενο  

Τσιµεντοειδές κονίαµα 2 συστατικών, για απαιτητικές στεγανώσεις και  

ειδικές εφαρµογές. Πιστοποιηµένο για χρήση σε δεξαµενές πόσιµου νερού.

•  dB Block Υπόστρωµα στεγανωτικών, µε Αντιρηγµατικές,  

Αντικραδασµικές, Ηχοµονωτικές και Θερµοµονωτικές ιδιότητες

•  D-1 Επαλειφόµενο κονίαµα στεγανοποίησης τοιχίων, δαπέδων,  

υπογείων και στεγών

•  D-1 FLEX Εύκαµπτο, ινοπλισµένο, επαλειφόµενο 

 στεγανωτικό κονίαµα, ενός συστατικού.
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Σε ποιον δεν αρέσουν τα         Μαστορέµατα!
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Ο.ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟ STAND

Προϊόν Συσκευασία Τεμ./κιβ.

ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΔΙΑΦΑΝΗ (ΣΩΛΗΝΑΡΙΟ)  80ml 25
ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΛΕΥΚΗ (ΣΩΛΗΝΑΡΙΟ)  80ml 25
DUROSIL FIRE ΠΥΡΑΝΤΟΧΗ ΣΙΛΙΚΟΝΗ  80ml Blister 12
FIRE PROOF ΠΥΡΑΝΤΟΧΟ ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΟ 280ml 12
DS POLYMER**  ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΟ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 340gr 6
DS POLYMER**  ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΟ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 340gr 6
DUROWOOD DS POLYMER (ΑΠΟΧΡΩΣΗ ΚΑΤ' ΕΠΙΛΟΓΗ) 340gr 6
MS-POLYMER POWER GLUE ΑΜΕΣΗΣ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ  80ml Blister 12
MS-POLYMER POWER GLUE ΑΜΕΣΗΣ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ 290ml 12
D-90 ΠOΛΥΟΥΡΕΘΑΝΙΚΗ ΥΠΕΡΚΟΛΛΑ  80ml Blister 12
ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΗ ΚΟΛΛΑ 2 ΩΡΩΝ 400gr 12
ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΗ ΚΟΛΛΑ (ΠΛΑΣΤΕΛΙΝΗ) 20 ΛΕΠΤΩΝ 56gr 12
Νο69 ΒΕΝΖΙΝΟΚΟΛΛΑ (ΣΩΛΗΝΑΡΙΟ)  70ml 20*
DS-205 SUPER GLUE 250gr 20
ΗΟΒΒΥ ΚΟΛΛΑ ΞΥΛΟΥ & ΧΑΡΤΟΥ 110gr 20
Νο37 ΡΕΥΣΤΗ ΚΟΛΛΑ  1kg 12
D-2 ΑΦΡΟΣ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ 300ml 12
RUST FREE ΑΝΤΙΣΚΩΡΙΑΚΟ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ 200ml 12
RUST FREE ΑΝΤΙΣΚΩΡΙΑΚΟ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ 400ml 12
DUROWOOD ΑΚΡΥΛΙΚΟΣ ΞΥΛΟΣΤΟΚΟΣ ΝΕΡΟΥ 
(ΑΠΟΧΡΩΣΗ ΚΑΤ' ΕΠΙΛΟΓΗ) 200gr 12

DUROWOOD ΑΚΡΥΛΙΚΟΣ ΞΥΛΟΣΤΟΚΟΣ ΝΕΡΟΥ 
(ΑΠΟΧΡΩΣΗ ΚΑΤ' ΕΠΙΛΟΓΗ) 200gr 12

DUROXYL WOOD PROTECTION/CONDITIONER - 
ΠΑΡΑΣΙΤΟΚΤΟΝΟ 120ml 20

TEAK OIL 750ml 12
NANO PROOF CERAMIC DS-270 750ml 15
Νο39 ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΟ ΤΑΡΑΤΣΩΝ 1kg 12
D-59 ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΟ ΚΕΡΑΜΙΔΙΩΝ  1lt 15
D-20 ΠΡΟΣΜΙΚΤΟ ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΓΑΛΑΚΤΩΜΑ ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ 1lt 15
ΜΠΑΝΙΟ & ΚΟΥΖΙΝΑ ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΧΡΩΜΑ 1kg 12
ΑΦΡΟΣΤΟΚΟΣ 250ml 18
SUPER FLEX POWDER ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΟ 250gr 12
DS-247 TAXYΠΗΚΤΟ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ ΚΟΝΙΑΜΑ 1kg 10
D-32 TΑΧYΠΗΚΤΟΣ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ ΛΕΥΚΟΣ ΣΟΒAΣ 5kg 4
PLUS 52,5 ΛΕΥΚΟ - ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ  
ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΤΣΙΜΕΝΤΟ 4kg 6

PLUS 52,5 ΓΚΡΙ - ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ  
ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΤΣΙΜΕΝΤΟ 4kg 6

ΣΥΝΟΛΟ ΚΩΔΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 34

Η  και  Προ  Πω ω
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Σε ποιον δεν αρέσουν τα         Μαστορέµατα!

Τεχνικά χαρακτηριστικά 
Ίχνος εδάφους 

Πλάτος: 97cm

Βάθος: 40cm

Ύψος: 200cm

Κίνηση: 

4 ρόδες, στην µία φρένο για  

τη σταθεροποίησή του

∆υνατότητα φιλοξενίας 

προϊόντων: 

34 κωδικοί προϊόντων 

34 χρήσιµα προϊόντα, για όλους τους πελάτες σας που ‘πιάνουν’ τα χέρια τους. Το stand προώθησης συνοδεύεται από 

τηλεόραση που παρουσιάζει τα προϊόντα και τη χρησιµότητά τους. Ανοίξτε την και εκµεταλλευτείτε τη δύναµη της εικόνας µέσα 

στο κατάστηµά σας. Εκπλήξτε ευχάριστα τους πελάτες σας 

και τονώστε τις πωλήσεις σας µε το stand των 

Μαστορεµάτων της DUROSTICK, που ‘µιλάει’ πριν από εσάς, 

για εσάς.

∆ιαθέστε τα ενηµερωτικά έντυπα που περιέχονται και 

κάντε γνωστές τις λύσεις που παρέχουν 

τα προϊόντα που αγοράσατε.

Προϊόντα-λύσεις για DIYers και όχι µόνο!

Κωδ. 6663

Συνοδεύεται 
από 

ενηµερωτικά 
έντυπα

ΠΡΟΚΑΛΕΣΤΕ ΤΟ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ
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DUROSTICK και         Καθάρισες!

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟ STAND

Προϊόν Συσκευασία Τεμ./κιβ.

BIOCLEAN  ΒΙΟΔΙΑΣΠΩΜΕΝΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΓΙΑ  
ΜΠΑΝΙΟ ΚΑΙ ΚΟΥΖΙΝΑ 750ml 12

BIOCLEAN ΒΙΟΔΙΑΣΠΩΜΕΝΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ 
ΓΥΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΜΑΡΜΑΡΩΝ 750ml 12

BIOCLEAN ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ  
ΒΙΟΔΙΑΣΠΩΜΕΝΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ - ΑΦΑΙΡΕΙ ΛΑΔΙΑ, 
ΓΡΑΣΑ ΚΑΙ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ

750ml 12

BIOCLEAN ΒΙΟΔΙΑΣΠΩΜΕΝΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΓΙΑ 
ΤΖΑΜΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΑ 750ml 12

BIOCLEAN ΒΙΟΔΙΑΣΠΩΜΕΝΟ ΚΑΘΑΡ. ΤΟΙΧΩΝ ΑΠΟ 
ΝΙΚΟΤΙΝΗ & ΚΑΠΝΙΑ 1lt 18

BIOCLEAN ΒΙΟΔΙΑΣΠΩΜΕΝΟ ΥΓΡΟ ΠΙΑΤΩΝ 500ml 18
BIOCLEAN ΒΙΟΔΙΑΣΠΩΜΕΝΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ  
AIR CONDITION 500ml 12

QUICK CLEANER ΔΡΑΣΤΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 750ml 18
SALT FREE ΑΦΑΙΡΕΤΙΚΟ ΑΛΑΤΩΝ 750ml 18
D-95 CLEANER ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΓΙΑ ΜΟΥΧΛΑ 500ml 15
D-19 GRAFFITI REMOVER 500ml 15
DUROFRESH  
ΙΣΧΥΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 750ml 18

ALUMINIUM CLEANER 500ml 12
DS-210 ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΚΟΛΛΑΣ 
ΑΠΟ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ 180ml 20

GLASS CLEANER ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΖΑΜΙΑ ΤΖΑΚΙΩΝ 500ml 12
DUROCLEAN ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΚΑΜΙΝΑΔΑΣ 90gr 20
FAST CLEAN ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ  
ΓΙΑ ΤΖΑΚΙΑ ΚΑΙ ΜΠΑΡΜΠΕΚΙΟΥ 750ml 18

D-21 ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΑΓΥΑΛΙΣΤΩΝ ΜΑΡΜΑΡΩΝ 1lt 15
D-22 ΑΔΙΑΒΡΟΧΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΜΑΡΜΑΡΩΝ & ΓΡΑΝΙΤΩΝ 1lt 15
D-25 ΑΥΤΟΓΥΑΛΙΣΤΗ ΠΑΡΚΕΤΙΝΗ ΜΑΡΜΑΡΩΝ  1lt 15
D-7 ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΠΕΤΡΑΣ 1lt 15
ΟΞΙΝΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ 1lt 15
D-14 ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ 900gr 15
DRAIN CLEANER ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ 500ml 15
D-16 HYDROSTOP ΑΔΙΑΒΡΟΧΟΠΟΙΗTIKO ΑΡΜΩΝ 500ml 15
D-16 HYDROSTOP ΑΔΙΑΒΡΟΧΟΠΟΙΗTIKO ΑΡΜΩΝ 1lt 15
NANO PROOF FABRIC DS-300 500ml 15
NANO PROOF MARMO DS-275 750ml 15

ΣΥΝΟΛΟ ΚΩΔΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 28

28 προϊόντα καθαρισµού για κάθε χρήση,                  στη διάθεση του συνόλου των πελατών σας.

Η  και  Προ  Πω ω
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Συνοδεύεται 
από 

ενηµερωτικό 
έντυπο

DUROSTICK και         Καθάρισες!
Χρήσιµα προϊόντα καθαρισµού, απορρύπανσης, αδιαβροχοποίησης, για νοικοκυρές, 

νοικοκύρηδες και επαγγελµατίες του χώρου των έργων και 

των ανακαινίσεων. Το stand προώθησης συνοδεύεται από 

τηλεόραση που παρουσιάζει τα προϊόντα και τη χρησιµότητά 

τους. Προσφέρετε αποτελεσµατικές λύσεις 

στους πελάτες σας, µε προϊόντα σχεδιασµένα 

για κάθε απαίτηση. Γίνετε η πηγή στις αναζητήσεις 

τους και εισπράξτε κέρδη και την ευγνωµοσύνη τους. 

∆ιαθέστε τα ενηµερωτικά έντυπα που περιέχονται και 

κάντε γνωστές τις λύσεις που παρέχουν τα προϊόντα 

που αγοράσατε.

Χρήσιµα προϊόντα καθαρισµού, απορρύπανσης, αδιαβροχοποίησης, για νοικοκυρές, 

νοικοκύρηδες και επαγγελµατίες του χώρου των έργων και 

των ανακαινίσεων. Το stand προώθησης συνοδεύεται από 

τηλεόραση που παρουσιάζει τα προϊόντα και τη χρησιµότητά 

στους πελάτες σας, µε προϊόντα σχεδιασµένα 

για κάθε απαίτηση. Γίνετε η πηγή στις αναζητήσεις 

τους και εισπράξτε κέρδη και την ευγνωµοσύνη τους. 

∆ιαθέστε τα ενηµερωτικά έντυπα που περιέχονται και 

κάντε γνωστές τις λύσεις που παρέχουν τα προϊόντα 

Τεχνικά χαρακτηριστικά 
Ίχνος εδάφους 

Πλάτος: 90cm

Βάθος: 40cm

Ύψος: 200cm

Κίνηση: 

4 ρόδες, στην µία φρένο για  

τη σταθεροποίησή του

∆υνατότητα φιλοξενίας 

προϊόντων: 

28 κωδικοί προϊόντων 

28 προϊόντα καθαρισµού για κάθε χρήση,                  στη διάθεση του συνόλου των πελατών σας.

Κωδ. 6662
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DUROSTICK και          Αυτοκίνητο!

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟ STAND

Προϊόν Συσκευασία Τεμ./κιβ.

SPRAY ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΠΙΣΣΑΣ & ΡΕΤΣΙΝΙΟΥ 180ml 24

WAX AUTO SHAMPOO 750ml 20

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΖΑΝΤΩΝ 750ml 18

ΚΡΕΜΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΘΑΜΠΩΝ ΦΑΝΑΡΙΩΝ 200ml 15

DUROFOAM CLEANER ΑΦΡΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 400ml 12

NANO PROOF FABRIC DS-300 500ml 15

DUROFLASH ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ & ΓΥΑΛΙΣΤΙΚΟ ΤΑΜΠΛΟ 300ml 16

AUTO WIPE ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΠΑΡΜΠΡΙΖ 250ml 24

GLASSHIELD ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΤΖΑΜΙΩΝ 500ml 12

SILICONE SPRAY 400ml 12

RUST FREE ΑΝΤΙΣΚΩΡΙΑΚΟ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ 200ml 12

RUST FREE ΑΝΤΙΣΚΩΡΙΑΚΟ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ 400ml 12

BIOCLEAN ΒΙΟΔΙΑΣΠΩΜΕΝΗ ΚΡΕΜΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΧΕΡΙΩΝ   500ml 20

ΓΡΑΣΟ  125gr 10

ΓΡΑΣΟ 1lt 12

ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΗ ΚΟΛΛΑ (ΠΛΑΣΤΕΛΙΝΗ) 20 ΛΕΠΤΩΝ  56gr 12

AUTOFLOW ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΟ 1lt 24

AUTOFLOW ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΟ 4lt 6

D-63 BIOCLEAN ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ  
ΓΙΑ ΠΕΡΙΤΤΩΜΑΤΑ ΠΟΥΛΙΩΝ & ΕΝΤΟΜΑ 500ml 12

ΣΥΝΟΛΟ ΚΩΔΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 19

19 προϊόντα για τον καλλωπισµό, τον                    καθαρισµό και τη συντήρηση αυτοκινήτων και µοτοσικλετών!

Η  και  Προ  Πω ω
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DUROSTICK και          Αυτοκίνητο!
Γίνετε  το σηµείο αναφοράς για ειδικά προϊόντα, 

που οι περισσότεροι πελάτες σας δεν γνωρίζουν 

την  ύπαρξή τους.

Προϊόντα για το ξεθάµπωµα των φαναριών, 

την αδιαβροχοποίηση των σαλονιών, 

την απορρύπανση από έντοµα και κουτσουλιές, 

την  αφαίρεση  ρετσιν ιού ,  την  επ ισκευή 

µεταλλικών σηµείων και άλλα χρήσιµα και 

απαραίτητα. ∆ώστε λύσεις στις αναζητήσεις τους 

και δηµιουργήστε νέα έσοδα για την επιχείρησή σας.

Τεχνικά χαρακτηριστικά 
Ίχνος εδάφους 

Πλάτος: 64cm

Βάθος: 47cm

Ύψος: 175cm

Κίνηση: 

4 ρόδες, στην µία φρένο για  

τη σταθεροποίησή του

∆υνατότητα φιλοξενίας 

προϊόντων: 

19 κωδικοί προϊόντων 

19 προϊόντα για τον καλλωπισµό, τον                    καθαρισµό και τη συντήρηση αυτοκινήτων και µοτοσικλετών!

Κωδ. 6196

Συνοδεύεται 
από 

ενηµερωτικό 
έντυπο

Γίνετε  το σηµείο αναφοράς για ειδικά προϊόντα, 

που οι περισσότεροι πελάτες σας δεν γνωρίζουν 

την απορρύπανση από έντοµα και κουτσουλιές, 

την  αφαίρεση  ρετσιν ιού ,  την  επ ισκευή 

µεταλλικών σηµείων και άλλα χρήσιµα και 

απαραίτητα. ∆ώστε λύσεις στις αναζητήσεις τους 

και δηµιουργήστε νέα έσοδα για την επιχείρησή σας.

19 προϊόντα για τον καλλωπισµό, τον                    καθαρισµό και τη συντήρηση αυτοκινήτων και µοτοσικλετών!

Κωδ. 6196
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DUROSTICK και        Σκάφος!
ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟ STAND

Προϊόν Συσκευασία Τεμ./κιβ.
BIOCLEAN ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ 750ml 12

BIOCLEAN BOAT CLEANER 750ml 12

BIOCLEAN ΓΙΑ ΤΖΑΜΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΑ 750ml 12

BIOCLEAN ΥΓΡΟ ΠΙΑΤΩΝ 500ml 18

BIOCLEAN AIR CONDITION 500ml 12

BIOCLEAN D-63 ΚΑΘΑΡ. ΓΙΑ ΠΕΡΙΤΤΩΜΑΤΑ ΠΟΥΛΙΩΝ & ΕΝΤΟΜΑ 500ml 12

YACHT CLEANER 750ml 18

SALT FREE ΑΦΑΙΡΕΤΙΚΟ ΑΛΑΤΩΝ 750ml 18

GEL COAT CLEANER 1lt 12

TEAK OIL 750ml 12

MARINER AQUA 750ml 12

NANO PROOF WOOD DS-350 750ml 12

MARINE METAL CLEANER & POLISH 150gr 12

RUST FREE ΑΝΤΙΣΚΩΡΙΑΚΟ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ 400ml 12

SILICONE SPRAY 400ml 12

DUROFOAM CLEANER ΑΦΡΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 400ml 12

NANO PROOF FABRIC DS-300 500ml 15

WOOD CLEANER ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΗΠΟΥ 1,2lt 12

SPRAY ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΠΙΣΣΑΣ ΚΑΙ ΡΕΤΣΙΝΙΟΥ 180ml 24

DS-205 SUPER GLUE 250gr 20

No69 ΒΕΝΖΙΝΟΚΟΛΛΑ (ΣΩΛΗΝΑΡΙΟ) 70ml 20

ΠΟΝΤΙΚΟΚΟΛΛΑ (ΣΩΛΗΝΑΡΙΟ) 135gr 25

ΓΟΜΑΛΑΚΑ 200ml 12

PRIMER-PU 250ml 12

DUROFLEX-PU ΜΑΣΤΙΧΗ ΥΨΗΛΗΣ ΠΡΟΣΦΥΣΗΣ 310ml 12

DUROFLEX-PU MARINE ADHESIVE 300ml 12

MS-POLYMER MARINE 300ml 12

MS-POLYMER POWER GLUE ΑΜΕΣΗΣ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ 290ml 12

D-90 ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΙΚΗ ΥΠΕΡΚΟΛΛΑ 290ml 12

ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΔΙΑΦΑΝΗ 280ml 25

ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΗ ΚΟΛΛΑ (ΠΛΑΣΤΕΛΙΝΗ) 20 ΛΕΠΤΩΝ 56gr 12

D-26 ΔΙΑΒΡΩΤΙΚΟ ΧΡΩΜΑΤΩΝ & ΒΕΡΝΙΚΙΩΝ 500ml 12

D-26 ΔΙΑΒΡΩΤΙΚΟ ΧΡΩΜΑΤΩΝ & ΒΕΡΝΙΚΙΩΝ 1lt 12

RUST REMOVER ΑΦΑΙΡΕΤΙΚΟ ΣΚΟΥΡΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ 1lt 12

AUTOFLOW ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΟ 1lt 24

WATERTRAP ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ (ΣΥΣΚΕΥΗ) 8

WATERTRAP ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ (ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ) 600gr 12

dB BLOCK ΠΟΛΥΧΡΗΣΤΙΚΗ ΠΑΣΤΑ 3kg 6

ΣΥΝΟΛΟ ΚΩΔΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 38

Η  και  Προ  Πω ω
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DUROSTICK και        Σκάφος!

Τεχνικά χαρακτηριστικά 
Ίχνος εδάφους 

Πλάτος: 77cm

Βάθος: 45cm

Ύψος: 190cm

Κίνηση: 

4 ρόδες, στην µία φρένο για  

τη σταθεροποίησή του

∆υνατότητα φιλοξενίας 

προϊόντων: 

38 κωδικοί προϊόντων 

Το stand που λειτουργεί σαν κατάστηµα, µέσα στο κατάστηµά σας!

Κωδ. 6866

Συνοδεύεται 
από 

ενηµερωτικό 
έντυπο

ΠΡΟΚΑΛΕΣΤΕ ΤΟ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ

Για όλους εσάς που η επιχείρησή σας βρίσκεται σε νησί 

ή έχει κοντά της θάλασσα, το stand των Σκαφών της 

DUROSTICK συµπεριλαµβάνει τα απαραίτητα προϊόντα 

για τον καθαρισµό, τη συντήρηση και τον καλλωπισµό 

τους. ‘Εισπράξτε’ την αγάπη των ιδιοκτητών 

πλεούµενων µέσων, ανεξάρτητα από το 

είδος και το µέγεθός τους, 

διαθέτοντάς τους 38 προϊόντα – λύσεις 

για κάθε τους ανάγκη.
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‘Αποθεώστε’ τα προϊόντα για          τη συντήρηση και  
                  τη διακόσµηση των          Πέτρινων επενδύσεων!

Καθαριστικά, αδιαβροχοποιητικά, βερνίκια, φυσικά εφαρµοσµένα δείγµατα προϊόντων 

και ενηµερωτικά έντυπα, όλα επάνω σε ένα θεµατικό stand, ικανό να προκαλέσει 

το ενδιαφέρον των πελατών σας που επέλεξαν την πέτρα για να δοµήσουν ή να 

διακοσµήσουν δάπεδα και τοίχους.

12 εξειδικευµένα προϊόντα, για τους λάτρεις της πέτρας.

∆είξτε τα, ξεχωρίστε τα, προσφέρετε λύσεις... 

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟ STAND

Προϊόν Συσκευασία Τεμ./κιβ.

RENOLIT ΑΔΙΑΒΡΟΧΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΕΤΡΩΝ 1lt 15

NANO PROOF CERAMIC DS-270 750ml 15

NANO PROOF CERAMIC DS-270 3,5lt 6

D-72 ΒΕΡΝΙΚΙ ΠΕΤΡΑΣ ΝΕΡΟΥ 750ml 12

D-72 ΒΕΡΝΙΚΙ ΠΕΤΡΑΣ ΝΕΡΟΥ 2,5lt 2

D-12 ΒΕΡΝΙΚΙ ΠΕΤΡΑΣ ΔΙΑΛΥΤΟΥ 1lt 12

D-12 ΒΕΡΝΙΚΙ ΠΕΤΡΑΣ ΔΙΑΛΥΤΟΥ 4lt 6

D-7 ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΕΤΡΩΝ 1lt 15

D-7 ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΕΤΡΩΝ 5lt 2

VISTA ΒΕΡΝΙΚΙ ΜΑΤ ΔΙΑΛΥΤΟΥ 750ml 12

DECOFIN POLYURETHANE ΜΑΤ ΒΕΡΝΙΚΙ 2 ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ
750gr  
(A+B)

(547gr+203gr)
6

DECOFIN AQUA PU ΥΔΑΤΟΔΙΑΛΥΤΟ ΜΑΤ ΒΕΡΝΙΚΙ 2 ΣΥΣΤ. (Α) 815gr 6

DECOFIN AQUA PU ΥΔΑΤΟΔΙΑΛΥΤΟ ΜΑΤ ΒΕΡΝΙΚΙ 2 ΣΥΣΤ. (Β) 185gr 6

ΣΥΝΟΛΟ ΚΩΔΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 12

Η  και  Προ  Πω ω
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‘Αποθεώστε’ τα προϊόντα για          τη συντήρηση και  
                  τη διακόσµηση των          Πέτρινων επενδύσεων!

Τεχνικά χαρακτηριστικά 
Ίχνος εδάφους 

Πλάτος: 82cm

Βάθος: 45cm

Ύψος: 192cm

Κίνηση: 

2 ρόδες

∆υνατότητα φιλοξενίας 

προϊόντων: 

12 κωδικοί προϊόντων 

Κωδ. 2478

Συνοδεύεται 
από 

ενηµερωτικό 
έντυπο

ΠΡΟΚΑΛΕΣΤΕ ΤΟ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ
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Συγκεντρώστε όλα τα χρήσιµα       και απαραίτητα προϊόντα  
                         που αφορούν τις          Υδραυλικές εργασίες! 

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟ STAND

Προϊόν Συσκευασία Τεμ./κιβ.
D-2 ΑΦΡΟΣ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ 300ml 12

D-2 ΑΦΡΟΣ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ 750ml 12

ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΗ ΚΟΛΛΑ (ΠΛΑΣΤΕΛΙΝΗ) 20 ΛΕΠΤΩΝ 56gr 12

DUROFLEX-PU ΜΑΣΤΙΧΗ ΥΨΗΛΗΣ ΠΡΟΣΦΥΣΗΣ 310ml 12

ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΔΙΑΦΑΝΗ 280ml 25

ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΛΕΥΚΗ 280ml 12

ΚΟΛΛΑ PVC ΔΙΑΦΑΝΗ (ΣΩΛΗΝΑΡΙΟ) 70ml 20

ΚΟΛΛΑ PVC ΔΙΑΦΑΝΗ 250ml 20

ΚΟΛΛΑ PVC ΔΙΑΦΑΝΗ 500ml 12

ΚΟΛΛΑ PVC ΓΚΡΙ 250ml 20

ΚΟΛΛΑ PVC ΓΚΡΙ 500ml 12

ΚΟΛΛΑ PVC ΛΕΥΚΗ 250ml 20

ΚΟΛΛΑ PVC ΛΕΥΚΗ 500ml 12

PVC PRIMER 236ml 12

ΑΛΟΙΦΗ ΧΑΛΚΟΥ 125gr 24

ΒΟΡΑΚΑΣ 120gr 18

ΜΙΝΙΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 250gr 12

ΓΟΜΑΛΑΚΑ 60ml 12

ΓΟΜΑΛΑΚΑ 200ml 12

ΚΟΛΛΑ ΓΙΑ ΑΦΡΩΔΗ ΜΟΝΩΤΙΚΑ 200ml 12

DUROSIL FIRE ΠΥΡΑΝΤΟΧΗ ΣΙΛΙΚΟΝΗ 310ml 12

D-11 SUPER FAST ΤΑΧΥΠΗΚΤΟ ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑΜΑ 3kg 8

DUROFAST ΤΣΙΜΕΝΤΟ ΤΑΧΕΙΑΣ ΠΗΞΕΩΣ 1kg 12

DUROFAST ΤΣΙΜΕΝΤΟ ΤΑΧΕΙΑΣ ΠΗΞΕΩΣ 4kg 2

D-32 ΤΑΧΥΠΗΚΤΟΣ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ ΛΕΥΚΟΣ ΣΟΒΑΣ 5kg 4

MS-POLYMER POWER GLUE ΑΜΕΣΗΣ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ 290ml 12

D-15 ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΒΟΘΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ 5kg 2

D-14 ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ 900gr 15

D-14 ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ 1800gr 15

BIOCLEAN ΚΡΕΜΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΧΕΡΙΩΝ 500ml 20

ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΟ ΓΙΑ ΑΦΡΩΔΗ ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΣΩΛΗΝΩΝ 1kg 12

RUST FREE ΑΝΤΙΣΚΩΡΙΑΚΟ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ 200ml 12

AUTOFLOW ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΟ 1lt 24

AUTOFLOW ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΟ 4lt 3

ΣΥΝΟΛΟ ΚΩΔΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 34

Η  και  Προ  Πω ω
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∆ιευρύνετε το ενδιαφέρον των πελατών σας για τη συγκεκριµένη κατηγορία προϊόντων.

Αποφρακτικά, σφραγιστικά, πληρωτικά, συγκολλητικά, επισκευαστικά, όλα σε ένα θεµατικό stand.

Επαγγελµατίες αλλά και ιδιώτες θα εκτιµήσουν

 την παρουσία του κι εσείς µε την ελάχιστη ‘θυσία’ 

χώρου, θα εµπλουτίσετε την γκάµα σας µε 

34 προϊόντα, στοχευµένα να εξυπηρετήσουν 

τις ανάγκες περισσότερων πελατών σας.

Συγκεντρώστε όλα τα χρήσιµα       και απαραίτητα προϊόντα  
                         που αφορούν τις          Υδραυλικές εργασίες! 

Αποφρακτικά, σφραγιστικά, πληρωτικά, συγκολλητικά, επισκευαστικά, όλα σε ένα θεµατικό stand.

 την παρουσία του κι εσείς µε την ελάχιστη ‘θυσία’ 

Τεχνικά χαρακτηριστικά 
Ίχνος εδάφους 

Πλάτος: 77cm

Βάθος: 45cm

Ύψος: 190cm

Κίνηση: 

4 ρόδες, στην µία φρένο για  

τη σταθεροποίησή του

∆υνατότητα φιλοξενίας 

προϊόντων: 

34 κωδικοί προϊόντων 

Κωδ. 6197

ΠΡΟΚΑΛΕΣΤΕ ΤΟ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ
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ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΑ ΤΡΟ ΗΛΑΤΑ ΕΤΑΛΛΙΚΑ AN

ΔΩΣΤΕ Ω ΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΑΣ!

ΖΗΤΗΣΤΕ ΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ ΤΟΥΣ

Κάντε δικό σας το ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΚΟ STAND  
Eνηµέρωσης Ιδιωτών & Τεχνιτών

Τεχνικά χαρακτηριστικά 
• Μεταλλική κατασκευή, µε µηχανισµό περιστροφής 3600.

•  Βαφή: Ηλεκτροστατική, σε ουδέτερο γκρι χρώµα για να  

εντάσσεται µε ευκολία στο περιβάλλον κάθε καταστήµατος.

•  Μετόπη: Forex στρογγυλό 2 όψεων, µε δυνατότητα  

περιστροφής για τον προσανατολισµό της (θέαση).

• Βάση: Στρογγυλή.

•  Κίνηση: 6 ρόδες, για την ‘ασφαλή’ µετακίνησή του σε κάθε  

επιθυµητό σηµείο του καταστήµατος.  

Στη µία ρόδα έχει προβλεφθεί φρένο που το  

σταθεροποίει στην τελική του θέση. 

Επιπρόσθετα, περιστρέφεται για να παρουσιάζεται  

η κάθε πλευρά του, χωρίς να χρειάζεται  

να κινείται ο ενδιαφερόµενος.

• Απαίτηση χώρου τοποθέτησης: 75cm x 75cm.

• Ύψος: 210cm.

• Πλευρές: 4 Εντύπων & 2 ∆ειγµάτων.

Το πολυµορφικό stand της DUROSTICK φιλοδοξεί να γίνει 

το σηµείο αναφοράς σε κάθε κατάστηµα που διαθέτει προς 

πώληση προϊόντα της εταιρείας µας. 

Περιλαµβάνει το σύνολο των ενηµερωτικών µας εντύπων, 

σε συνδυασµό µε ρεαλιστικά χρωµατολόγια και δείγµατα 

εφαρµογών των προϊόντων µας.

Συνολικά

32 Θέσεις εντύπων & 6 Ράφια φιλοξενίας δειγµάτων. 

Αναλυτικά

Πλευρές 6 
Α4 έντυπα, 8 Θέσεις 
Α5 έντυπα, 18 Θέσεις
4 θήκες για στενότερα έντυπα, 2 θέσεις για οριζόντια έντυπα. Κωδ. 6860
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ΑΥ ΗΣΤΕ ΤΙΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΣΑΣ!

ΤΟΥ ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΚΟΥ STAND
Πλευρές & Θέσεις

Πλευρά 1

  Πλευρά 2 

3 ράφια για τη φιλοξενία χρωµατολογίων, φυσικών 

δειγµάτων προϊόντων και stand εντύπων.

Στην πλευρά εµφανίζονται τα δείγµατα:  

Χρωµατολόγιο και δείγµα ‘ελαστικότητας’ ΕΥΚΑΜΠΤΟΥ  

& ΕΛΑΙΟΑΠΩΘΗΤΙΚΟΥ Αρµόστοκου, 

Χρωµατολόγιο DS POLYMER,  

Στην πλευρά εµφανίζονται τα χάρτινα stand εντύπων: 

Stand µε mini κατάλογο προϊόντων 

σε Ελληνικά - Αγγλικά - Αλβανικά, 

Stand για έντυπα χρώµατος 

(ΚΥΚΛΑ∆ΕΣ, ΠΟΝΤΟΣ και ΚΡΗΤΗ).

4 θέσεις εντύπων σε διάσταση Α4 

& 4 θήκες εντύπων για στενότερα έντυπα.

Στην πλευρά εµφανίζονται τα έντυπα: 

Τεχνοτροπιών, Πατητών, Colors the magazine edition, 

Xρωµατολόγιο σοβάδων, DUROPAINT-PU, 10 ΧΡΟΝΙΑ 

ΕΓΓΥΗΣΗ, Colors the Pocket edition (χρωµατολόγιο direct), 

Ξυλοπροστασίας.
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Πλευρές & Θέσεις

Πλευρά 4

Πλευρά 6

4 θέσεις για έντυπα Α4.

Στην πλευρά εµφανίζονται τα 

έντυπα: 

Εγχειρίδιο Σύγχρονης 

∆όµησης, THERMOSEAL  

& COOL ROOF,  

DS-220 & THERMOELASTIC 

COLOUR,  

DUROSTICK & Καθάρισες. 

3 ράφια για τη φιλοξενία φυσικών δειγµάτων 

προϊόντων.

Στην πλευρά εµφανίζονται:  

Eκθετήριο τεχνοτροπιών Mini Deco Center,  

και τα δείγµατα: D-90, MS-POLYMER POWER GLUE, 

DUROFLEX-PU, ΕΠΟΞΕΙ∆ΙΚΗΣ ΠΛΑΣΤΕΛΙΝΗΣ  

και ΕΠΟΞΕΙ∆ΙΚΗΣ ΚΟΛΛΑΣ,  

καλάθι στεγάνωσης µε DUROFLEX POWDER,  

καλάθι στεγάνωσης µε DS-220, περιστρεφόµενο 

stand πάγκου µε στόκους σπατουλαρίσµατος.

Πλευρά 3

8 θέσεις εντύπων σε διάσταση Α5  

&  2 θέσεις για οριζόντια έντυπα.

Στην πλευρά εµφανίζονται τα έντυπα: 

Οδηγός συγκόλλησης και αρµολόγησης 

πλακιδίων, Στεγανωτικών,  

DS-259 DECO MICRO RESIN, Πέτρινων 

επενδύσεων και κατασκευών, ΗYDROSTOP WALL, 

Επισκευαστικών κονιαµάτων,  

DUROFLEX POWDER, Αδιαβροχοποιητικών,  

dB BLOCK, Σκαφών. 

Πλευρά 5

10 θέσεις για έντυπα Α5.

Στην πλευρά εµφανίζονται 

τα έντυπα: ΑIR CONDITION & 

GEL ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΧΕΡΙΩΝ, 

Mαστορεµάτων, D-80 HYDROSTOP 

elastic, DUROPOXY, DUROMAX, 

ANTI SLIP, MS-POLYMER  

POWER GLUE, Αυτοκινήτου  

& µοτοσικλέτας, Πόντων,  

Προωθητικών stands.

ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΑ ΤΡΟ ΗΛΑΤΑ ΕΤΑΛΛΙΚΑ AN

ΔΩΣΤΕ Ω ΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΑΣ!

ΖΗΤΗΣΤΕ ΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ ΤΟΥΣ
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Το πολυµορφικό µας stand,  
είναι ζωντανός οργανισµός!
Ως τέτοιο, µπορεί να υποδέχεται ανά διαστήµατα κάθε νέο έντυπο ή 

δείγµα προϊόντος της DUROSTICK.

Η αξία του έγκειται στο γεγονός ότι πλήρες, καθαρό και στη 

σωστή θέση µέσα στο κατάστηµα, µπορεί να γίνει πόλος έλξης 

ενδιαφέροντος του κάθε καταναλωτή, επισκέπτη του καταστήµατος. 

Η τοποθέτησή του, δίνει την ευκαιρία στην επιχείρηση που το 

φιλοξενεί, να ενηµερώνει έγκαιρα και έγκυρα κάθε ενδιαφερόµενο 

και φυσικά να γίνει µοχλός αγορών σε προϊόντα που µέχρι τώρα δεν 

διαφηµίζονταν ή ήταν αθέατα στον φυσικό χώρο του καταστήµατος.

Η θέση του stand, είναι όπως καταλαβαίνετε κρίσιµης σηµασίας, 

αφού θα λειτουργήσει ιδανικά σε χώρο θεατό από το σύνολο των 

επισκεπτών του καταστήµατος.

Η γνώση σας για το περιεχόµενο του stand, θα δώσει σε εσάς και 

τους συνεργάτες σας τη δυνατότητα άµεσης πρόσβασης σε κάθε 

πληροφορία που αφορά προϊόντα που ήδη διαθέτετε ή άλλα που 

ενδιαφέρεστε να δείτε ή που σας ζητούνται.

Τα δείγµατα εφαρµογών των προϊόντων που περιλαµβάνονται 

στο σώµα του, διευκολύνουν την κατανόηση των ιδιαίτερων 

χαρακτηριστικών τους. O κάθε ενδιαφερόµενος µπορεί να τα 

κρατήσει στα χέρια του και να πειστεί για τη χρηστικότητα και την 

αποτελεσµατικότητά τους.

Από τη στιγµή που το stand πάρει τη θέση του στο κατάστηµά σας, ο 

συνεργάτης από το τµήµα πωλήσεών µας που σας εξυπηρετεί, θα 

είναι κοντά σας για να σας ‘ξεναγήσει’ στις δυνατότητές του.

Γρήγορα θα αντιληφθείτε, ότι το πολυµορφικό µας stand µπορεί 

να γίνει το εφαλτήριο για την επικοινωνία µε τους πελάτες σας που 

ενδιαφέρονται να βρουν την κατάλληλη λύση στο πρόβληµά τους.

Έντυπα και δείγµατα, στην πραγµατικότητα προωθούν τα προϊόντα 

που έχετε αγοράσει, ενώ ξεδιπλώνουν στο σύνολό της την γκάµα 

των προϊόντων DUROSTICK.

Παρακαλούµε, σηµειώστε:
Το πολυµορφικό stand είναι ιδιοκτησία της DUROSTICK και σας 

διατίθεται προς χρήση σαν εργαλείο καθηµερινής επικοινωνίας µε 

τους πελάτες σας.

Έντυπα και δείγµατα που φιλοξενούνται στο σώµα του, είναι 

προϊόντα που µπορούν να διατίθενται σε κάθε ενδιαφερόµενο.

Η πληρότητα του stand θα πρέπει να είναι διαρκής ώστε να ‘εκπέµπει’ 

ενδιαφέρον. 

Η συµπλήρωσή του µπορεί να γίνεται από εσάς, από το απόθεµα που 

διαθέτετε.

Αν κάτι από το περιεχόµενό του σας λείψει, ενηµερώστε τους 

συνεργάτες σας από το τµήµα πωλήσεών µας, για να φροντίσουν την 

αποστολή τους.

Νοικοκυρεύουµε την επικοινωνία µας
Όλα µαζεµένα και τακτοποιηµένα, για να δώσουµε τη δυνατότητα σε εσάς και τους πελάτες σας, να 

έρχεστε σε επαφή µε το σύνολο των εντύπων και δειγµάτων της DUROSTICK. 

Για να µην ‘χάνονται’, για να µην ψάχνετε, για να ξέρουµε εµείς και εσείς ότι πλέον υπάρχει ένα ση-

µείο που φιλοξενεί στο σύνολό τους τα επικοινωνιακά µέσα της εταιρείας µας.

Γιατί εµείς στην DUROSTICK, είµαστε προσανατολισµένοι στη συνεργασία µας µαζί σας, σεβό-

µαστε την καθηµερινότητά σας και διαχρονικά φροντίζουµε να έχετε στη διάθεσή σας κάθε τι που 

µπορεί να διευκολύνει την πώληση των προϊόντων µας.

Σκάναρε το QR code 

µε το κινητό ή 

το tablet σου

και δες όλα τα stands 

προώθησης

της DUROSTICK!

ΑΥ ΗΣΤΕ ΤΙΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΣΑΣ!
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ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΑ ΤΡΟ ΗΛΑΤΑ ΕΤΑΛΛΙΚΑ AN

ΔΩΣΤΕ Ω ΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΑΣ!

ΖΗΤΗΣΤΕ ΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ ΤΟΥΣ

Περιστρεφόµενο stand µε δείγµατα 
                                   εφαρµοσµένων προϊόντων

Τεχνικά χαρακτηριστικά
• Διαστάσεις: 65cm  x 65cm  x 190cm ύψος

• Πλευρές: 4

• Μεταλλική κατασκευή, µε µηχανισµό περιστροφής 360°, 

προκειµένου ο ενδιαφερόµενος να µπορεί να το περιστρέφει χω-

ρίς ο ίδιος να µετακινείται 

• Βαφή: Ηλεκτροστατική σε ουδέτερο γκρι χρώµα

• Μετόπη: Forex παραλληλόγραµµο 2 όψεων

• Βάση: Tετράγωνη

•  Κίνηση: 4 ρόδες για την ασφαλή και εύκολη µετακίνησή του. 

Στη µία ρόδα έχει προβλεφθεί φρένο για την σταθεροποίησή 

του.

Σκοπός αυτού του προωθητικού εργαλείου είναι η διευκό-

λυνση των πελατών σας για την κατανόηση των ιδιοτήτων 

των προϊόντων, ενώ ταυτόχρονα θα έχουν τη δυνατότητα 

να δουν και να νιώσουν το ρεαλιστικό αποτέλεσµα εφαρ-

µογής τους.

Επωφεληθείτε και εσείς από το νέο Stand, τοποθετώντας 

το στο καλύτερο δυνατό σηµείο του καταστήµατός σας.

Κωδ. 6444
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ΑΥ ΗΣΤΕ ΤΙΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΣΑΣ!

Πλευρές & Θέσεις

Πλευρά 1
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  Πλευρά 2 

Στην πλευρά εµφανίζεται το έντυπο: 

• dB BLOCK µε ‘πέτσα’

Επίσης, εµφανίζονται τα δείγµατα:

• dB BLOCK σε γυψοσανίδα (2 δείγματα):

- dB BLOCK Anti-Crack/ DS-259 DECO MICRO RESIN/ 

 STUCOFIX ELASTIC PUTTY/SUPER ECO

- dB BLOCK Anti-Crack/STUCOFIX ELASTIC PUTTY

/SUPER ECO/DS-258 DECO MICRO FLEX/DECOFIN AQUA PU

• dB BLOCK 6 σε 1 (συγκολλητικής δύναµης)

• dB BLOCK µε HYDROSTOP ACRYLIC PLASTER FINE/ HYDROSTOP 

PLASTER ELASTIC/D-80 HYDROSTOP elastic

• dB BLOCK και DS-220 σε ‘πέτσα’

• dB BLOCK Crash Test σε τσιµεντοσανίδα

• Μεταλλικό κουτί άδειο

• dB BLOCK εφαρµογή σε µεταλλικό κουτί εξωτερικά.

Στην πλευρά εµφανίζονται τα δείγµατα:

•  Δείγμα ANTISLIP ADDITIVE POWDER ως πρόσθετο 

βερνικιών Πετρών και Πατητών Τσιµεντοκονιών δαπέδων

• ∆είγµα Ζελατίνα µε ANTISLIP ADDITIVE POWDER

•  Χρωµατολόγιο κασετίνα – ΕΥΚΑΜΠΤΟΣ & 

ΕΛΑΙΟΑΠΩΘΗΤΙΚΟΣ ΑΡΜΟΣΤΟΚΟΣ (12 αποχρώσεις)

• Βεντάλια Αρµόστοκων (32 αποχρώσεις)

• Χρωµατολόγιο Τσιµεντοειδών Αρµόστοκων

• Χρωµατόλογιο Εποξειδικών Αρµόστοκων

• ∆είγµα EXTRA POWER & DUROPOXY

• ∆είγµα ΑΚΡΥΛΙΚΗ.
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Πλευρές & Θέσεις

Πλευρά 4

Στην πλευρά εµφανίζονται τα δείγµατα:

• Βεντάλια DUROEPOXY FLOOR SF (9 Αποχρ.)

• Βεντάλια Πατητών Τσιμεντοκονιών (12 Αποχρ.)

• Βεντάλια Χαλαζιακών Αδρανών QUARTZ DECO

•  Βεντάλια Τεχνοτροπιών (MATIZ, DS-258 DECO MICRO 

FLEX, DECO LIQUID GLASS)

• QUARTZ DECO – Μωσαϊκό Αιγαίου

• QUARTZ DECO – Μεσογειακή Ακτή

• QUARTZ DECO – Βραχώδες Φαράγγι

•  DS-259 DECO MICRO RESIN με AQUAFIX/DECOFIN  

POLYURETHANE

•  Σύστημα Πολυουρίας δαπέδων 2 Συστατικών 

/Εποξειδικού 2 Συστατικών

• DECO LIQUID GLASS/DUROCOLOR.

Πλευρά 3

Στην πλευρά εµφανίζονται τα δείγµατα:

• ANTI SLIP • WATERPROOF MORTAR

• Χαλαζιακών Ασταριών DS-255/DS-260 QUARTZ PRIMER

/DS-290 • Ζελατίνα BASECOAT THERMO

• MEGAFIX, εφαρµογή 

εύκαµπτου κονιάµατος επάνω σε forex

• THERMOSEAL, Ολοκληρωµένο σύστηµα θερµοµόνωσης & 

ενεργειακής αναβάθµισης κτιρίων, µε HYDROSTOP SILICONE PLASTER, 

HYDROSTOP ACRYLIC PLASTER & HYDROSTOP PLASTER ELASTIC

• COOL ROOF LIGHT, Ολοκληρωµένο σύστηµα  

θερµοστεγάνωσης ταρατσών.

ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΑ ΤΡΟ ΗΛΑΤΑ ΕΤΑΛΛΙΚΑ AN

ΔΩΣΤΕ Ω ΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΑΣ!

ΖΗΤΗΣΤΕ ΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ ΤΟΥΣ
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Πλευρές & Θέσεις

Α Όψη Β Όψη

•  Έντυπο dB BLOCK µε ‘πέτσα’

•  ∆είγµα dB BLOCK µε  

HYDROSTOP ACRYLIC PLASTER 

FINE/ HYDROSTOP PLASTER 

ELASTIC/D-80  

HYDROSTOP elastic

• Μεταλλικό κουτί άδειο

•  dB BLOCK εφαρµογή σε 

µεταλλικό κουτί εξωτερικά

•  dB BLOCK σε γυψοσανίδα  

(2 δείγµατα):

-  dB BLOCK Anti-Crack/ 

 DS-259 DECO MICRO RESIN/ 

 STUCOFIX ELASTIC PUTTY/ 

SUPER ECO

-  dB BLOCK Anti-Crack/ 

STUCOFIX ELASTIC PUTTY/ 

SUPER ECO/DS-258 DECO  

MICRO FLEX/DECOFIN AQUA PU

• Έντυπο dB BLOCK µε ‘πέτσα’

• dB BLOCK και DS-220 σε ‘πέτσα’

•  ∆είγµα dB BLOCK 6 σε 1 

(συγκολλητικής δύναµης)

•  ∆είγµα dB BLOCK Crash Test  

σε ποροµπετόν

•  ∆είγµα dB BLOCK Crash Test σε 

Μπετουδάκι (2τµχ)

•  ∆είγµα dB BLOCK Crash Test σε 

τσιµεντοσανίδα.

ΑΥ ΗΣΤΕ ΤΙΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΣΑΣ!

BLOCK και DS-220 σε ‘πέτσα’

∆είγµα dB BLOCK Crash Test σε 

∆είγµα dB BLOCK Crash Test σε 

ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟ ΕΤΑΛΛΙΚΟ AN  ΟΝΟ Ε ΔΕΙΓ ΑΤΑ ΕΦΑΡ ΟΓΩΝ  

Τώρα όλα όσα µπορεί να κάνει το καινοτόµο προϊόν dB BLOCK σε ένα µεταλλικό stand 2 όψεων. Το stand έχει 

µικρή διάσταση και µπορεί να τοποθετηθεί εύκολα σε οποιοδήποτε σηµείο του καταστήµατός σας.

Ζητήστε το stand και δώστε την ευκαιρία στους πελάτες σας να γνωρίσουν το πρωτοποριακό προϊόν της 

DUROSTICK, dB BLOCK, µέσα από τα δείγµατα εφαρµογής του όπου παρουσιάζονται οι Αντιρηγµατικές, 

Αντικραδασµικές, Στεγανωτικές, Θερµοµονωτικές και Ηχοµονωτικές ιδιότητές του.

Ένα µόνο προϊόν µε 6 µοναδικές ιδιότητες, δεν θα πρέπει να λείπει από το κατάστηµά σας!

Τεχνικά Χαρακτηριστικά
• Διαστάσεις: 27cm πλάτος x 42cm βάθος x 165cm ύψος

• Όψεις: 2

• Μεταλλική κατασκευή 

• Βαφή: Ηλεκτροστατική σε ουδέτερο γκρι χρώµα

• Μετόπη: Forex παραλληλόγραµµο 2 όψεων

Κωδ. 6453
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GAZEBO
Κωδ.6906
∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΠxΥxB): 
3 x 2,40 x 3m

ΑΝ Ο ΩΡΟΣ ΣΑΣ ΤΟ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ...

Η  και  Προ  Πω ω

ΖΗΤΗΣΤΕ Τ  ΜΕ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ ΤΟΥ

STAND  
ΜΕ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

STAND  
ΜΕ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 

ΣΚΑΦΩΝ

STAND  
ΜΕ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

STAND  
ΤΕΧΝΟΤΡΟΠΙΩΝ  

- DECO  
CENTER

STAND 
ΜΕ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 

ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΩΝ

STAND   
ΜΕ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 
ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ  
& ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

ΠΕΤΡΙΝΩΝ  
ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ

STAND   
ΜΕ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 

ΜΑΣΤΟΡΕΜΑΤΩΝ
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ΚΡΕ ΑΣΤΟΙ ΚΥΒΟΙ N  ANNE

ΑΥ ΗΣΤΕ ΤΙΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΣΑΣ!

Κρεµαστοί κύβοι µε τέσσερα διαφορετικά προϊόντα (ένα σε κάθε 

πλευρά). Ο πρωτοποριακός και µοντέρνος τρόπος διαφήµισης από την 

DUROSTICK µε βασικό πλεονέκτηµα να µην καταλαµβάνει ωφέλιµο 

χώρο στο κατάστηµά σας. Η διακριτική τους κίνηση θα κεντρίσει το 

ενδιαφέρον των πελατών σας ώστε να αναζητήσουν τα προϊόντα που 

προβάλλονται.

∆ιαφηµιστικές σηµαίες για την ενίσχυση της επικοι-

νωνίας µε τους πελάτες σας. 

Το σηµαντικό πλεονέ κτηµά τους είναι η κίνησή τους 

που προσελκύει αµέσως το βλέµµα των πελατών και 

άλλων διερχοµένων από το κατάστηµά σας. 

Τεχνικά χαρακτηριστικά
Διαστάσεις: 50Χ50cm  Υλικό: Ελαφριά κατασκευή από 

πολυπροπυλένιο

Κύβος προϊόντων βαφής-επένδυσης
Κωδ.6995

Βeach flag Durostick
Κωδ. ΣΗΕΚ 0022
∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΠxΥ): 75 x 250cm

Κύβος Thermoseal
Κωδ.6429

Κωδ.6995

Κύβος στεγανωτικών
Κωδ.6994Κωδ.6994

Κύβος Thermoseal

Κωδ.6994

Βeach flag Durostick
Κωδ. ΣΗΕΚ 0022
∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΠxΥ): 75 x 250cm

Βeach flag Thermoseal
Κωδ. ΣΗΕΚ 0032

∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΠxΥ): 75 x 250cm



292

Κωδ.3168
Έντυπο ΣΚΑΦΩΝ

Κωδ.6761
ΠΑΤΗΤΕΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΕΣ 
& ΠΑΣΤΑ

Κωδ.6483 - ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Ο∆ΗΓΟΣ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ
& ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΩΝ

ΕΝΤΥΠΑ

ΠΡΟΚΑΛΕΣΤΕ ΤΟ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ

Κωδ.6644
ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΧΝΟΤΡΟΠΙΩΝ

Κωδ.6828
ΕΝΤΥΠΟ ΧΡΩΜΑΤΟΣ
Κωδ.6828

Κωδ.6484
2πτυχο έντυπο 
MEGAFIX

Κωδ.3581 ΕΛΛΗΝΙΚΑ

DUROSTICK & ΚΑΘΑΡΙΣΕΣ!

Κωδ.6544
DS-220 & THERMOELASTIC COLOUR 
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜHΣΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
ΕΩΣ ΚΑΙ 30%

Κωδ.6544

Κωδ.6149
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ

Κωδ.6149
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 
ΘΕΡΜΟΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ ΤΑΡΑΤΣΩΝ

Κωδ.6628
2πτυχο έντυπο
10 ΧΡΟΝΙΑ

Κωδ.6628 Κωδ.6718
2πτυχο έντυπο
DUROPAINT PU

Κωδ.6718

Κωδ.6963
20 σέλιδο έντυπο dB BLOCK
Κωδ.6963

Κωδ.6968 - ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΜΙΝΙ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 2021-2022     

Κωδ.6968 ΕΛΛΗΝΙΚΑΚωδ.6989
ΕΓΧΕΙΡΙ∆ΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ 
∆ΟΜΗΣΗΣ 2021

Κωδ.6989

Κωδ. 6418
Έντυπο χρώµατος 
ΠΟΝΤΟΣ

Κωδ. 6418 Κωδ. 6501
Έντυπο χρώµατος 
ΚΥΚΛΑ∆ΕΣ

Κωδ. 6501 Κωδ. 6502
Έντυπο χρώµατος 
ΚΡΗΤΗ

Κωδ. 6502
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ΕΝΤΥΠΑ

... Ε 1002 ΤΡΟΠΟΥΣ

ΖΗΤΗΣΤΕ ΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ ΤΟΥΣ

Κωδ.6067
7πτυχο έντυπο
ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΕΤΡΑΣ

Κωδ.6725
7πτυχο έντυπο ΠΡΟΪΟΝΤΑ  
Α∆ΙΑΒΡΟΧΟΠΟΙΗΣΗΣ

Κωδ.3493
3πτυχο έντυπο
DUROMAX

Κωδ.6704
3πτυχο έντυπο
DS POLYMER

Κωδ.6766
3πτυχο έντυπο
D-80 HYDROSTOP elastic

Κωδ.6766 Κωδ.6764
3πτυχο έντυπο
DUROFLEX POWDER

Κωδ.6764 Κωδ.6982
3πτυχο έντυπο
DUROPOXY

Κωδ.6982

Κωδ.6738
4πτυχο έντυπο
WATERPROOF 500

Κωδ.6779
4πτυχο έντυπο
dB BLOCK & DS-220

Κωδ.2961
3πτυχο έντυπο
HYDROSTOP 2 ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ

Κωδ.6737
3πτυχο έντυπο
WATERPROOF 400

Κωδ.6802
3πτυχο έντυπο
HYDROSTOP-PU

Κωδ.6194
4πτυχο έντυπο
TECHNOPROOF

Κωδ.3513
3πτυχο έντυπο
D-1

Κωδ.6736
3πτυχο έντυπο
D-1 FLEX

Κωδ.3585
4πτυχο έντυπο
DS-220

Κωδ.3642
4πτυχο έντυπο
No39

Κωδ.3515
4πτυχο έντυπο
HYDROSTOP ROOF

Κωδ.6556
4πτυχο έντυπο  
HYDROSTOP WATERTANK

Κωδ.6027
CLUB ΤΕΧΝΙΤΩΝ
Κωδ.6027 Κωδ.6160

ΜΑΣΤΟΡΕΜΑΤΑ
Κωδ.6160Κωδ.6310

4πτυχο έντυπο
ANTISLIP

Κωδ.6310 Κωδ.6803
3πτυχο έντυπο 
MS-POLYMER 
POWER GLUE

Κωδ.6803 Κωδ.6760
3πτυχο έντυπο
WALL PRO NANO PAINT

Κωδ.6760

To ιδανικό χρώµα για εφαρµογή σε:

ΑΥΤΟΚΑΘΑΡΙΖΟΜΕΝΟ
ΣΙΛΙΚΟΝΟΥΧΟ ΧΡΩΜΑ NANOMOΡΙΑΚΗΣ  

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΕΣ
ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ

ΣΙΛΙΚΟΝΟΥΧΟ ΧΡΩΜΑ NANOMOΡΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 
ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ

Εφαρµογές & πλεονεκτήµατα: 
• Κορυφαίας ποιότητας ακρυλικό σιλικονούχο χρώµα
• Αδιάβροχο. Αυτοκαθαρίζεται από το νερό της βροχής. 
• Ανεπηρέαστο από ρύπους και λασποβροχή
• Ανθεκτικό στις αντίξοες καιρικές συνθήκες 
• Υδρόφοβο (απωθεί το νερό), δεν ευνοεί τη 

δηµιουργία µυκήτων και άλγης
• Μεγάλη καλυπτικότητα
• Ισχυρή πρόσφυση
• Ευκολία εφαρµογής
• Χρωµατίζεται σε πλούσια γκάµα αποχρώσεων

Επιλέξτε το για: 
• Ανακαίνιση κτιρίων και αναπαλαίωση διατηρητέων 

και νεοκλασικών όψεων, χωρίς να αλλοιώνει το 
χαρακτήρα και την αρχιτεκτονική τους µορφή. 
• Μακροχρόνια προστασία όλων των εξωτερικών 

επιφανειών σε αστικό, ορεινό, παραθαλάσσιο, 
βιοµηχανικό ή µολυσµένο περιβάλλον. 

Κατανάλωση: 1lt/10,5-12m2 ανά στρώση, 
  στις κατάλληλα προετοιµασµένες επιφάνειες. 
Συσκευασία: ∆οχείο 3lt (4,5kg) & 10lt (14,5kg).
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technical@durostick.gr

DUROSTICK A.B.E.Ε.
AΣΠPOΠYPΓOΣ ATTIKHΣ, 193 00, Τηλ.: 211.60 03 500-599, Fax:  210.55 99 612  

ΘΕΣΣAΛΟΝΙΚΗ: ΒΙ.ΠΕ. Θ. - ΣΙΝ∆ΟΣ, Ο.Τ. 44, Ο∆ΟΣ ∆Α 10, 570 22, 
Τηλ.: 2310.795 797, Fax: 2310.797 367, email: info@durostick.gr
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Βιοµηχανικά ή µολυσµένα 
αστικά περιβάλλοντα

Παλαιά κτίρια Νέα κτίρια

Κωδ.6008
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕ ΠΟΝΤΟΥΣ 
& ΚΕΡ∆ΙΣΕ ∆ΩΡΑ

Κωδ.6008
Κωδ.6198
Πολύπτυχο έντυπο  
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

Κωδ.6198

Κωδ.6739
Πολύπτυχο έντυπο
ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΩΝ

Κωδ.6739
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ΕΝΤΥΠΑ

ΕΝΟΓΛΩΣΣΑ ΕΝΤΥΠΑ

ΠΡΟΚΑΛΕΣΤΕ ΤΟ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ

Κωδ. 6322
4πτυχο έντυπο DS-259 
DECO MICRO RESIN

Κωδ. 6322

Κωδ. 6987
4πτυχο έντυπο DS-258
DECO MICRO FLEX

Κωδ. 6987 Κωδ. 6997
3πτυχο έντυπο 
HYDROSTOP WALL

Κωδ. 6997 Κωδ. 6404
Έντυπο 
ΞΥΛΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Κωδ. 6404 Κωδ. 6425
Έντυπο Ο∆ΗΓΟΣ  
ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ & ΑΡΜΟ-
ΛΟΓΗΣΗΣ ΠΛΑΚΙ∆ΙΩΝ  
& ΦΥΣΙΚΩΝ ΛΙΘΩΝ

Κωδ. 6425Κωδ. 6199
Πολύπτυχο έντυπο ΕΠΙΣ-
ΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ

Κωδ. 6199

Κωδ. 6423 - ΑΓΓΛΙΚΑ
Πολύπτυχο έντυπο ΕΠΙΣ-
ΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ

Κωδ. 6423 - ΑΓΓΛΙΚΑ

Κωδ.6431
7πτυχο έντυπο ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ GEL ΧΕΡΙΩΝ
Κωδ.6431Κωδ. 6399

Έντυπο ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΩΝ 
ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΤΕΣ

Κωδ. 6399 Κωδ. 6324
Έντυπο ΧΡΩΜΑΤΩΝ 
1/3 ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ

Κωδ. 6324

Ξεφυλλίστε τα έντυπα της 
DUROSTICK και ψηφιακά στο 

www.durostick.gr

Κωδ.6940 - ΑΓΓΛΙΚΑ 
20 σέλιδο έντυπο dB BLOCK

Κωδ.6633 - ΑΓΓΛΙΚΑ
Ο∆ΗΓΟΣ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ
& ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΩΝ

Κωδ.6643 - ΑΛΒΑΝΙΚΑ
Ο∆ΗΓΟΣ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ
& ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΩΝ

Κωδ.6428 - ΑΓΓΛΙΚΑ
ΕΓΧΕΙΡΙ∆ΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ 
∆ΟΜΗΣΗΣ 2021

Κωδ.6841 - ΑΓΓΛΙΚΑ
ΜΙΝΙ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 

Κωδ.6841 - ΑΓΓΛΙΚΑ Κωδ.6843 - ΑΛΒΑΝΙΚΑ
ΜΙΝΙ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 

Κωδ.6843 - ΑΛΒΑΝΙΚΑ

Κωδ.6940 - ΑΓΓΛΙΚΑ Κωδ.6909 - ΑΓΓΛΙΚΑ
3πτυχο έντυπο
D-1

Κωδ.6911 - ΑΓΓΛΙΚΑ
3πτυχο έντυπο
D-1 FLEX

Κωδ.6913 - ΑΓΓΛΙΚΑ 
4πτυχο έντυπο
HYDROSTOP-PU

Κωδ.6922 - ΑΓΓΛΙΚΑ 
4πτυχο έντυπο
HYDROSTOP ROOF

Κωδ.6911 ΑΓΓΛΙΚΑΚωδ.6909 ΑΓΓΛΙΚΑ Κωδ.6913 - ΑΓΓΛΙΚΑ Κωδ.6922 - ΑΓΓΛΙΚΑ Κωδ.6559 - ΑΓΓΛΙΚΑ 
4πτυχο έντυπο 
HYDROSTOP WATERTANK
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... Ε 1002 ΤΡΟΠΟΥΣ

ΕΝΟΓΛΩΣΣΑ ΕΝΤΥΠΑ

Κωδ.6917 - ΑΓΓΛΙΚΑ
4πτυχο έντυπο
dB BLOCK & DS-220

Κωδ.6920 - ΑΓΓΛΙΚΑ
3πτυχο έντυπο
HYDROSTOP 2 ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ 

Κωδ.6597 - ΑΓΓΛΙΚΑ
DUROCOLOR POWDER-C
Πολύπτυχο χρωµατολόγιο 
96 αποχρώσεων για τον 
χρωµατισµό των στόκων 
σπατουλαρίσµατος, της 
πατητής τσιµεντοκονίας 
και όλων των λευκών 
κονιαµάτων. 

ADVANTAGES

• Remarkable resistant to adverse weather conditions

• Maintains its properties from -30°C up to +90°C

• Resistant to permanent moisture and standing water

 • Contains powerful UV filters, for resistance to solar radiation

• Impervious to atmospheric pollutants

• Water vapour permeable

• Reflective, reduces surface temperature

• Seals surface cracks and ‘prevents’ them from reappearing

• Guaranteed result

• Certified ‘Cool’ material (high reflectivity in solar radiation) by the Environmental 
Studies Group of the University of Athens (UoA).
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CONSUMPTION: 
1.0-1.5kg/m² for two coats, 
depending on the substrate.

PACKAGING: 
Container 5kg, 15kg, 25kg

WORRY-FREE WATERPROOFING SYSTEM 

With the waterproofing system 
you achieve:
≥ More powerful adhesion
≥ Greater durability
≥ Prevention of future detachment

Watch the filmed application of the product at www.durostick.com

ROOF WATERPROOFING SYSTEM

Cleaning

1st coat DS-220

Primer DUROSTICK AQUAFIX

2nd coat DS-220

DS-220 AQUAFIX
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Elastomeric waterproofer 
for flat roofs (liquid rubber) Elastomeric waterproofer 

for flat roofs (liquid rubber)

DUROSTICK S.A.
ATHENS: ASPROPYRGOS, ATTICA, GR: 193 00,  Tel.: +30 211 60 03 500-599, Fax: +30 210 55 99 612  

THESSALONIKI: INDUSTRIAL PARK-SINDOS, S.B. 44, STREET DA 10, GR: 570 22 , Tel.: +30 2310 795 797, 
+30 2310 797 365, Fax: +30 2310 797 367, www.durostick.com, e-mail: info@durostick.com

Elastomeric waterproofer 
for flat roofs (liquid rubber)

Κωδ.6915 - ΑΓΓΛΙΚΑ
4πτυχο έντυπο
DS-220

Κωδ.6928 - ΑΓΓΛΙΚΑ
4πτυχο έντυπο
No39

Κωδ.6936 - ΑΓΓΛΙΚΑ
4πτυχο έντυπο
WATERPROOF 500

Κωδ.6933 - ΑΓΓΛΙΚΑ
3πτυχο έντυπο
WATERPROOF 400

Κωδ.6930 - ΑΓΓΛΙΚΑ
4πτυχο έντυπο
TECHNOPROOF

Κωδ.6907 - ΑΓΓΛΙΚΑ
Πολύπτυχο έντυπο
ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΩΝ

Κωδ.6907 ΑΓΓΛΙΚΑΚωδ. 6430 - ΑΓΓΛΙΚΑ
4πτυχο έντυπο DS-258
DECO MICRO FLEX

Κωδ. 6430 - ΑΓΓΛΙΚΑΚωδ.6942 - ΑΓΓΛΙΚΑ
ΠΑΤΗΤΕΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΕΣ 
& ΠΑΣΤΑ

Κωδ.6953 - ΑΓΓΛΙΚΑ
ΕΝΤΥΠΟ  
ΤΕΧΝΟΤΡΟΠΙΩΝ

Κωδ.6953 - ΑΓΓΛΙΚΑΚωδ.6224 - ΑΛΒΑΝΙΚΑ
ΠΑΤΗΤΕΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΕΣ 
& ΠΑΣΤΑ

Κωδ.6422 - ΑΓΓΛΙΚΑ
7πτυχο έντυπο ΠΡΟΪΟΝΤΑ  
Α∆ΙΑΒΡΟΧΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΔΕΙΓ ΑΤΑ ΕΦΑΡ ΟΣ ΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Κωδ.6726
EXTRA POWER 
& DUROPOXY 
∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΠxΥ): 
21 x 32cm

Κωδ.2264
ΑΚΡΥΛΙΚΗ
∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΠxΥ): 
30 x 19cm

Κωδ.2266
ΑΚΡΥΛΙΚΗ
∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΠxΥ): 
45 x 30,5cm

∆ΕΙΓΜΑ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ
ΠΛΑΚΙ∆ΙΩΝ ΣΕ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΑΝΙ∆Α

∆ΕΙΓΜΑ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ 
& ΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΛΑΚΙ∆ΙΩΝ ΣΕ ΤΖΑΜΙ 

∆ΕΙΓΜΑ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ
ΠΛΑΚΙ∆ΙΩΝ ΣΕ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΑΝΙ∆Α

www.durostick.com
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ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΔΕΙΓ ΑΤΑ ΕΦΑΡ ΟΣ ΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

1002 ΤΡΟΠΟΙ...

ΔΕΙΓ ΑΤΑ ΕΦΑΡ ΟΣ ΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΖΗΤΗΣΤΕ ΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ ΤΟΥΣ

Κωδ.6603
COOL ROOF light
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΘΕΡΜΟΜΟΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ
ΤΑΡΑΤΣΩΝ

ΡΕΑΛΙΣΤΙΚΑ ∆ΕΙΓΜΑΤΑ THERMOSEAL & COOL ROOF light

Κωδ.6018
THERMOSEAL
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΜΕ HYDROSTOP SILICONE PLASTER, 
HYDROSTOP ACRYLIC PLASTER & HYDROSTOP PLASTER ELASTIC

Α’ ΟΨΗ 
Α’ ΟΨΗ 

Β’ ΟΨΗ 

Β’ ΟΨΗ 

Κωδ.6451
∆είγµα DS-259 DECO MICRO RESIN
µε AQUAFIX /DECOFIN 
POLYURETHANE

∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΠxΥ): 48 x 30cm

ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΕΣ ΚΑΡΤΟΛΙΝΕΣ ΖΗΤΗΣΤΕ ΤΙΣ ΜΕ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ ΤΟΥΣ

Κωδ.6009
∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΠxΥxB): 0,60 x 1,10 x 0,35m

KAΡΤΟΛΙΝΑ WATERPROOF MORTARΚΑΡΤΟΛΙΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ THERMOSEAL

Β’ ΟΨΗ 

Κωδ.6010
∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΠxΥxB): 0,60 x 1,10 x 0,35m

Α’ ΟΨΗ Β’ ΟΨΗ Α’ ΟΨΗ 

NEO
ΔΕΙΓΜΑ

Β’ ΟΨΗ 

Α’ ΟΨΗ 

NEO
ΔΕΙΓΜΑ

NEO
ΔΕΙΓΜΑ

Κωδ.6450
∆είγµα Σύστηµα Πολυουρίας 
2 Συστ. /Εποξειδικό 2 Συστ. 

∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΠxΥ): 48 x 30cm
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...ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΗ ΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΣΑΣ!

ΔΕΙΓ ΑΤΑ ΕΦΑΡ ΟΣ ΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΖΗΤΗΣΤΕ ΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ ΤΟΥΣ

Κωδ.6975
∆είγµα VITRO HYBRID 1-4mm

Κωδ.3802
ΕΥΚΑΜΠΤΟΣ & ΕΛΑΙΟΑΠΩΘΗΤΙΚΟΣ ΑΡΜΟΣΤΟΚΟΣ
∆είγµα ‘ελαστικότητας’ αρµόστοκου

Κωδ.3957
HYDROSTOP PLASTER ELASTIC
∆είγµα ‘ελαστικότητας’ & υδαταπωθητικότητας σοβά

Κωδ.3957

Κωδ.6015
Εφαρµοσµένο δείγµα 
χαλαζιακών ασταριών  
DS-255, DS-260 & 
DS-290

∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΠxΥ): 33 x 43cm

Εφαρµοσµένο δείγµα 
χαλαζιακών ασταριών 

∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΠxΥ): 33 x 43cm

Κωδ.6665
MS-POLYMER MARINE
∆είγµα συγκόλλησης

Κωδ.6804
MS POLYMER POWER GLUE 
∆είγµατα συγκόλλησης

Κωδ.3753
ΝΑΝΟ PROOF FABRIC DS-300
∆είγµα αδιαβροχοποιηµένου
υφάσµατος

Κωδ.6395 (ΛΕΙΟ)
Κωδ.6396 (ΓΡΑΦΙΑΤΟ) 
HYDROSTOP SILICONE PLASTER

Κωδ.6397 (ΛΕΙΟ)
Κωδ.6398 (ΓΡΑΦΙΑΤΟ) 
HYDROSTOP PLASTER ELASTIC

Κωδ.6462
Εφαρµοσµένο δείγµα βερνικιών
σε Πέτρα

Κωδ.6449
∆είγµα DECO LIQUID GLASS
/DUROCOLOR

∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΠxΥ): 48 x 30cm 

Κωδ.2297 
DUROEPOXY FLOOR SF
∆είγµα µε απόχρωση λείας 
& αδρής υφής

Κωδ.6411 
∆είγµα ANTISLIP ADDITIVE POWDER 
ως πρόσθετο βερνικιών Πετρών και 
Πατητών τσιµεντοκονιών δαπέδων

∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΠxΥ): 33 x 43cm

NEO
ΔΕΙΓΜΑ

NEO
ΔΕΙΓΜΑ

Α’ ΟΨΗ 

Α’ ΟΨΗ 

Α’ ΟΨΗ 

ΛΕΙΟ

ΛΕΙΟ

ΓΡΑΦΙΑΤΟ

ΓΡΑΦΙΑΤΟ

Α’ ΟΨΗ 

Α’ ΟΨΗ 

Β’ ΟΨΗ 

Β’ ΟΨΗ 

Β’ ΟΨΗ 

Β’ ΟΨΗ 

Β’ ΟΨΗ 

Β’ ΟΨΗ 

Α’ ΟΨΗ 
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ΔΕΙΓ ΑΤΑ ΕΦΑΡ ΟΣ ΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΠΡΟΚΑΛΕΣΤΕ ΤΟ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ

Κωδ.6836
dB BLOCK  
∆είγµα συγκολλητικής 
δύναµης

Κωδ.6446
∆είγµα dB BLOCK - Σύστηµα 
Αντιρηγµατικής Προστασίας 
Εσωτερικής Τοιχοποιίας
STUCOFIX ELASTIC PUTTY/
SUPER ECO/DS-258 DECO 
MICRO FLEX/DECOFIN 
AQUA PU

∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΠxΥ): 30 x 40cm 

Κωδ.6811
dB BLOCK
Μεταλλικό κουτί άδειο

Κωδ.6814
dB BLOCK 
∆είγµα σε ‘πέτσα’

Κωδ.6976
dB BLOCK & 
D-80 HYDROSTOP elastic

Κωδ.6977
dB BLOCK & 
WATERPROOF 500

Κωδ.6797
dB BLOCK & DS-252 FLEX
∆είγµα σε τσιµεντοσανίδα

Κωδ.6454
dB BLOCK µε DS-259 DECO MICRO RESIN/ STUCOFIX 
ELASTIC PUTTY/SUPER ECO 

Κωδ.6837
dB BLOCK 
∆είγµα σε ποροµπετόν 

Κωδ.6816
dB BLOCK
∆είγµα Crash Test σε τσιµεντοσανίδα

Κωδ.6838
dB BLOCK
∆είγµα Crash Test µπετουδάκι

Κωδ. 2656
∆είγµα συγκόλλησης D-90 
µε διαφορετικά υλικά

Κωδ.6810
dB BLOCK
∆είγµα σε µεταλλικό κουτί (Εξωτερικά)

∆είγµα Crash Test µπετουδάκι

∆είγµα συγκόλλησης D-90 

Τοποθετήστε 
τις πέτρες, 
ανακινήστε τα 
δοχεία και 
διαπιστώστε µόνοι 
σας τη διαφορά  
στην ένταση 
του ήχου

Κωδ.6810
dB BLOCK
Κωδ.6810

Κωδ.6454 Κωδ.6452
dB BLOCK µε HYDROSTOP ACRYLIC PLASTER FINE/ 
HYDROSTOP PLASTER ELASTIC / D-80 HYDROSTOP elastic

NEO
ΔΕΙΓΜΑ

NEO
ΔΕΙΓΜΑ

Α’ ΟΨΗ Α’ ΟΨΗ 

Β’ ΟΨΗ Β’ ΟΨΗ 
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Κωδ.6463
MEGAFIX
Εφαρµοσµένο δείγµα εύκαµπτου 
κονιάµατος επάνω σε PVC

ΔΕΙΓ ΑΤΑ ΕΦΑΡ ΟΣ ΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΔΗ ΙΟΥΡΓΗΣΤΕ ΝΕΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

ΖΗΤΗΣΤΕ ΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ ΤΟΥΣ

Κωδ.2704 ΛΕΥΚΟ
Κωδ.2355 ΓΚΡΙ
DUROFLEX-PU
∆είγµα πολυουρεθανικού 
σφραγιστικού Κωδ.6974

∆είγµα WATERPROOF MORTAR

Α’ ΟΨΗ Β’ ΟΨΗ

Κωδ.2725
ΕΠΟΞΕΙ∆ΙΚΗ 
ΠΛΑΣΤΕΛΙΝΗ 20’

Κωδ.2894
ΕΠΟΞΕΙ∆ΙΚΗ ΚΟΛΛΑ 
2 ωρών

∆είγµατα επίδειξης συγκολλητικής ικανότητας

Κωδ. 6420
∆είγµα ζελατίνα 
ANTISLIP ADDITIVE 
POWDER σε βερνίκια 
δαπέδων

Κωδ. 6432
∆είγµα ζελατίνα 
BASECOAT 
THERMO

Κωδ.6445
∆είγµα µπάνιο µε DS-259 DECO MICRO RESIN 
(τοίχος) & DECO LIQUID GLASS (δάπεδο)

∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΠxΥxB): 28 x 21 x 21cm

NEO
ΔΕΙΓΜΑ

NEO
ΔΕΙΓΜΑ

Κωδ.6433
DB BLOCK & DS-220 
∆είγµα σε ‘πέτσα’ 

NEO
ΔΕΙΓΜΑ

NEO
ΔΕΙΓΜΑ

Κωδ.6973
∆είγµα ANTISLIP

Α’ ΟΨΗΑ’ ΟΨΗΑ’ ΟΨΗ Β’ ΟΨΗΒ’ ΟΨΗ

Β’ ΟΨΗ
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ΠΡΟΚΑΛΕΣΤΕ ΤΟ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ

Πείτε λιγότερα, δείχνοντας περισσότερα!
Τα ειδικά προωθητικά για σιλικόνες και σφραγιστικά, περιγράφουν τα προϊόντα 
και επικοινωνούν τα πλεονεκτήµατά τους

ΤΡΟΠΟΙ ΠΡΟΩ ΗΣΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΩΝ  ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΩΝ

Κωδ.6541 (ΘΗΚΗ 12 ΘΕΣΕΩΝ)
Κωδ.6542 (ΘΗΚΗ 24 ΘΕΣΕΩΝ)

ΘΗΚΕΣ ΓΙΑ ΦΥΣΙΓΓΕΣ

Κωδ.6134
Stand πάγκου µε πραγµατικά δείγµατα
DS POLYMER & DUROWOOD DS POLYMER. 
Συνοδεύεται από το έντυπο DS POLYMER Κωδ.6704

Κωδ.6478
Stand πάγκου µε δείγµατα χρωµάτων

∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΠxΥxB): 20 x 35 x 20cm

DS POLYMER & DUROWOOD DS POLYMER
ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΑ & ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΑ

∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΠxΥxB): 20 x 35 x 20cm

ΔΕΙΓ Α ΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ ΣΕ ΚΑΛΑ ΑΚΙ

ΔΕΙΓ Α AN Σ 
ΑΚΡΥΛΙΚΩΝ ΡΩ ΑΤΩΝ

Κωδ.2534
D-1

Κωδ.2046
No39

Κωδ.6057
HYDROSTOP WATERTANKHYDROSTOP WATERTANK

Κωδ.6077
DS-220

Κωδ.2289
HYDROSTOP FLOOR

Κωδ.2272
HYDROSTOP ROOF

Κωδ.2541
HYDROSTOP 2 συστατικώνHYDROSTOP 2 συστατικών

Κωδ.6468
DUROFLEX POWDER (ΚΕΡΑΜΙ∆Ι)DUROFLEX POWDER (ΚΕΡΑΜΙ∆Ι)

∆ώστε τα στους πελάτες σας 

να τα γεµίσουν µε νερό και... 

θα διαπιστώσουν µόνοι τους  

του ‘λόγου το αληθές’!

Προσθέστε νερό στον κουβά και αφήστε τα δείγµατα 

ακρυλικών χρωµάτων DUROSTICK βυθισµένα.

∆είτε και µόνοι σας την αντοχή τους, σε βάθος χρό-

νου, ακόµα και σε µια τέτοια συνθήκη!

∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΠxΥxB): 20 x 35 x 20cm∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΠxΥxB): 20 x 35 x 20cm



301

ΡΩ ΑΤΟΛΟΓΙΑ

ΔΗ ΙΟΥΡΓΗΣΤΕ ΝΕΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

ΖΗΤΗΣΤΕ ΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ ΤΟΥΣ

Κωδ.2473
Χάρτινο stand πάγκου
µε πραγµατικά δείγµατα αρµόστοκων 

ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΚΡΥΛΙΚΩΝ  
& ΕΠΟΞΕΙ∆ΙΚΩΝ ΑΡΜΟΣΤΟΚΩΝ

Κωδ.2241 (ΕΛΛΗΝΙΚΑ) 
Πολύπτυχο χρωµατολόγιο 96 αποχρώ-
σεων για τον χρωµατισµό των στόκων 
σπατουλαρίσµατος, της πατητής 
τσιµεντοκονίας και όλων των λευκών 
κονιαµάτων. 

DUROCOLOR POWDER-C

Κωδ.2524
Πολύπτυχο χρωµατολόγιο 120 επιλεγ-
µένων αποχρώσεων και 32 χρωµατι-
κών συνδυασµών του δοσοµετρικού 
συστήµατος δηµιουργίας αποχρώσεων 
DUROCOLOR. 

DUROCOLOR

Κωδ.6981 Κωδ.6865

Κωδ.2204
Βεντάλια αρµόστοκων 32 αποχρώσεων

ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΡΜΟΣΤΟΚΩΝ

Κωδ.3827
Χρωµατολόγιο - κασετίνα 
12 αποχρώσεων 

ΕΥΚΑΜΠΤΟΣ & ΕΛΑΙΟΑΠΩΘΗΤΙΚΟΣ
 ΑΡΜΟΣΤΟΚΟΣ

Κωδ.6701

ΒΕΝΤΑΛΙΑ 120 ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ 
ΑΠΟΧΡΩΣΕΩΝ DUROCOLOR

Κωδ.6134
Stand πάγκου µε 
πραγµατικά δείγµατα
DS POLYMER & 
DUROWOOD 
DS POLYMER

DS POLYMER & DUROWOOD DS POLYMER ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΑ & ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΑ
ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΤΣΙΜΕΝΤΟΕΙ∆ΩΝ 

ΑΡΜΟΣΤΟΚΩΝ
ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΠΟΞΕΙ∆ΙΚΩΝ 

ΑΡΜΟΣΤΟΚΩΝ

Κωδ.6981

www.durostick.gr

Κωδ.6664 Κωδ.6232 Κωδ.6321 Κωδ.6329

ΒΕΝΤΑΛΙΑ COLORS 
855 ΑΠΟΧΡΩΣΕΩΝ

ΒΕΝΤΑΛΙΑ COLORS XTERIOR 
261 ΑΠΟΧΡΩΣΕΩΝ

ΒΕΝΤΑΛΙΑ ΠΑΤΗΤΩΝ ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΩΝ 
12 ΑΠΟΧΡΩΣΕΩΝ

ΒΕΝΤΑΛΙΑ 
ΤΕΧΝΟΤΡΟΠΙΩΝ

Κωδ.6330

ΒΕΝΤΑΛΙΑ ΧΑΛΑΖΙΑΚΩΝ Α∆ΡΑΝΩΝ 
∆ΙΑΦΟΡΩΝ ΚΟΚΚΟΜΕΤΡΙΩΝ

Κωδ.6410

ΒΕΝΤΑΛΙΑ 
DUROEPOXY FLOOR SF

Κωδ.6419

ΒΕΝΤΑΛΙΑ 
POLYUREA FLOOR COATING
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ΔΗ ΙΟΥΡΓΗΣΤΕ ΝΕΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

ΖΗΤΗΣΤΕ ΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ ΤΟΥΣ

Κωδ.3251
Χρωµατολόγιο 88 αποχρώσεων
βερνικιών ξύλου βάσεως νερού

ΚΑΡΤΟΛΙΝΑ DUROXYL AQUA

Κωδ.6479
Mini χρωµατολόγιο 15 αποχρώσεων χαλαζιακών αδρανών
∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΠxΥ): 31 x 26cm

ΚΑΡΤΟΛΙΝΑ QUARTZ DECO

Κωδ.3440
Χρωµατολόγιο 12 αποχρώσεων
βερνικιών ξύλου διαλύτου

ΚΑΡΤΟΛΙΝΑ DUROXYL

Κωδ. 6829
The pocket edition

ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΤΣΕΠΗΣ

Κωδ.6618 (ΠΟΛΥΤΕΛΗΣ ΕΚ∆ΟΣΗ)
Πολύπτυχο χρωµατολόγιο 
44 επιλεγµένων αποχρώσεων. 
Πραγµατικό δείγµα παστωδών σοβάδων.

HYDROSTOP SILICONE PLASTER

AN  ΕΝΤΥΠΩΝ

Κωδ.6723  
∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΠxΥxB):  
20 x 28 x 20cm

Συνοδεύεται από τo έντυπo  
DUROPAINT PU
Κωδ.6718

Κωδ.6414  
∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΠxΥxB):  
20 x 28 x 20cm

Συνοδεύεται από τo έντυπo  
ΚΡΗΤΗ
Κωδ.6502

Κωδ.6426  
∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΠxΥxB):  
20 x 28 x 20cm

Συνοδεύεται από τo έντυπo  
ΠΟΝΤΟΣ
Κωδ.6418

STAND ΠΑΓΚΟΥ ΕΝΤΥΠΩΝ

Κωδ.6818  
∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΠxΥxB):  
20 x 28 x 20cm

Συνοδεύεται από τo έντυπo  
10 XΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ
Κωδ.6628

Συνοδεύεται από τo έντυπo 

STAND ΠΑΓΚΟΥ 
DUROPAINT PU

STAND ΠΑΓΚΟΥ 
ΚΡΗΤΗ

STAND ΠΑΓΚΟΥ 
ΠΟΝΤΟΣ

STAND ΠΑΓΚΟΥ 
10 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ

Κωδ.6413  
∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΠxΥxB):  
20 x 28 x 20cm

Συνοδεύεται από τo έντυπo  
ΚΥΚΛΑ∆ΕΣ
Κωδ.6501

Συνοδεύεται από τo έντυπo 

STAND ΠΑΓΚΟΥ 
ΚΥΚΛΑ∆ΕΣ

STAND ΠΑΓΚΟΥ ΕΝΤΥΠΩΝ

Κωδ.6029  
(ΧΑΡΤΙΝΟ STAND 2 θέσεων)
∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΠxΥxB):  
0,25 x 0,40 x 0,15m

Συνοδεύεται από τα έντυπα  
ΠΟΝΤΩΝ Κωδ.6008 και 
CLUB TΕΧΝΙΤΩΝ Κωδ.6027

STAND ΠΑΓΚΟΥ CLUB  
ΤΕΧΝΙΤΩΝ-ΠΟΝΤΩΝ

Κωδ. 6475
Χρωµατολόγιο 15 αποχρώσεων χαλαζιακών αδρανών
∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΠxΥ): 35 x 45cm 

Α’ ΟΨΗ 

Α’ ΟΨΗ 

Β’ ΟΨΗ 

Β’ ΟΨΗ 
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AN  ΕΝΤΥΠΩΝ

ΔΗ ΙΟΥΡΓΗΣΤΕ ΝΕΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

Αξιοποιήστε τα θεµατικά έντυπα και
          ...προβάλετέ τα στα ειδικά χάρτινα stands          ...προβάλετέ τα στα ειδικά χάρτινα stands

Για να λάβετε έντυπα που µπορούν να φιλοξενηθούν στο Ανανεωµένο επιτραπέζιο χάρτινο 
stand, σε περίπτωση που δεν έχετε ήδη στο κατάστηµά σας, µη διστάσετε να επικοινωνήσε-
τε µε τη συνεργάτιδά σας, στην Αθήνα στο 211 60 03 500 και στη Θεσσαλονίκη στο 2310 795 
797. Επίσης, είµαστε στη διάθεσή σας να σας αποστείλουµε και επιπλέον επιτραπέζια χάρτινα 
stands εφόσον τα χρειάζεστε.

STAND ΠΑΓΚΟΥ ΕΝΤΥΠΩΝ STAND ΠΑΓΚΟΥ 3ών ΘΕΣΕΩΝ

Κωδ.6030 
(ΧΑΡΤΙΝΟ STAND 2 θέσεων)
∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΠxΥxB): 
0,25 x 0,40 x 0,15m

Συνοδεύεται
από έντυπα DUROSTICK 
της επιλογής σας

STAND ΠΑΓΚΟΥ ΕΝΤΥΠΩΝ STAND ΠΑΓΚΟΥ 3ών ΘΕΣΕΩΝ

Συνοδεύεται από τους 
ΜΙΝΙ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥΣ 
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ    
Κωδ.6968 - ΕΛΛΗΝΙΚΑ, 
ΑΝΑΝΕΩΜΕΝΗ ΕΚ∆ΟΣΗ
Κωδ.6841- ΑΓΓΛΙΚΑ, 
Κωδ.6843- ΑΛΒΑΝΙΚΑ

AN  ΕΝΤΥΠΩΝ

STAND ΠΑΓΚΟΥ 3ών ΘΕΣΕΩΝ

2 θέσεων)

STAND ΠΑΓΚΟΥ ΕΝΤΥΠΩΝ

Eνδεικτικά, το εικονιζόµενο,  
συνοδεύεται από τα έντυπα  
DUROPOXY Κωδ.6982 και 
DS POLYMER Κωδ.6704

Κωδ.6844 (ΧΑΡΤΙΝΟ STAND) 
3 θέσεων
∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΠxΥxB): 
0,33 x 0,38 x 0,18m

Οι συνδυασμοί εντύπων 
παρουσιάζονται ενδεικτικά
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ΔΗ ΙΟΥΡΓΗΣΤΕ ΝΕΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

Χάρτινο stand πάγκου.
Συνοδεύεται από 20 τεµ. 180ml

DS-210 ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ  
ΓΙΑ ΑΥΤΟΚΟΛ. ΤΑΙΝΙΕΣ

304

Χάρτινο stand πάγκου.
Συνοδεύεται από 12 τεµ. 500ml

     ALUMINIUM CLEANER     GLASS CLEANER

Χάρτινο stand πάγκου.
Συνοδεύεται από 12 τεµ. 500ml

Κωδ.2245
Μεταλλικό stand πάγκου.
Συνοδεύεται από 25 τεµ. ΠΟΝΤΙΚΟΚΟΛΛΑ 135gr, 
20 τεµ. ΠΟΝΤΙΚΟΠΑΓΙ∆Α Νο1 και 24 τεµ. Νο2
∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΠxΥxB): 55 x 78 x 27cm

ΠΟΝΤΙΚΟΚΟΛΛΕΣ-ΠΟΝΤΙΚΟΠΑΓΙ∆ΕΣ

Χάρτινο stand πάγκου.
Συνοδεύεται από 12 τεµ. 500ml

BIOCLEAN AIR CONDITION

Κωδ.2523
Μεταλλικό stand πάγκου.
Συνοδεύεται από 10 τεµ. των 20ml ανά απόχρωση.
∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΠxΥxB): 55 x 64 x 24cm

DUROCOLOR (ΣΥΡΙΓΓΕΣ)

Κωδ.6116
Περιστρεφόµενο stand πάγκου
µε πραγµατικό δείγµα εφαρµογής

    ΣΤΟΚΟΙ ΣΠΑΤΟΥΛΑΡΙΣΜΑΤΟΣ

Συνοδεύεται από 25 τεµ. ΠΟΝΤΙΚΟΚΟΛΛΑ 135gr, 

Χάρτινο stand πάγκου. Συνοδεύεται από  
12 τεµ. 70ml σε ΧΡΥΣΟ, ΑΣΗΜΙ, ΧΑΛΚΟ

LUSSO D’ORO
∆ΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗ ΠΟΥ∆ΡΑ ΤΕΧΝΟΤΡΟΠΙΑΣ

ANTISLIP ADDITIVE POWDER
ANTIOΛΙΣΘΗΤΙΚΑ ΣΦΑΙΡΙ∆ΙΑ ΓΙΑ ΒΕΡΝΙΚΙΑ

DS-247 
TAΧΥΠΗΚΤΟ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ

D-66 REPAIR - EΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ ΣΤΟΚΟΣ ΓΙΑ 
ΕΝΤΟΝΕΣ ΡΩΓΜΕΣ ΚΑΙ ΟΠΕΣ

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΧΕΡΙΩΝ 
ΜΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ∆ΡΑΣΗ

DUROWOOD 
ΑΚΡΥΛΙΚΟΣ ΣΤΟΚΟΣ ΝΕΡΟΥ

ΑΝΤIFREEZE POWDER
ANTIΠΑΓΕΤΙΚΟ ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ

SUPER FLEX POWDER
EYΚΑΜΠΤΟ ΙΝΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΟ

DUROCLEAN ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ  
ΚΑΜΙΝΑ∆ΑΣ, ΤΖΑΚΙΟΥ & ΞΥΛΟΣΟΜΠΑΣ

Χάρτινο stand πάγκου.  
Συνοδεύεται από 20 τεµ. 90gr

    WOOD CLEANER

Χάρτινο stand πάγκου.
Συνοδεύεται από 12 τεµ. 500ml

Χάρτινο stand πάγκου.  
Συνοδεύεται από 10 τεµ. 1kg

Χάρτινο stand πάγκου.  
Συνοδεύεται από 10 τεµ. 1kg

Χάρτινο stand πάγκου.  
Συνοδεύεται από 20 τεµ. 120ml

Χάρτινο stand πάγκου.  
Συνοδεύεται από 8 τεµ. 200gr

Χάρτινο stand πάγκου.  
Συνοδεύεται από 12 τεµ. 150grΣυνοδεύεται από 12 τεµ. 150gr

Χάρτινο stand πάγκου.  
Συνοδεύεται από 12 τεµ. 500gr

Χάρτινο stand πάγκου.  
Συνοδεύεται από 12 τεµ. 250gr

Συνοδεύεται από 20 τεµ. 120ml
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ΑΦΙΣΕΣ ΖΗΤΗΣΤΕ ΤΙΣ ΜΕ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ ΤΟΥΣ

... E 1002 ΤΡΟΠΟΥΣ

Χάρτινο stand πάγκου.  
Συνοδεύεται από 20 τεµ. 110gr

DUROLIN 100
KOΛΛΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

DUROLIN 200
KOΛΛΑ ΓΙΑ ΧΑΡΤΙΝΕΣ ΤΑΠΕΤΣΑΡΙΕΣ

ΗΟΒΒΥ
KΟΛΛΑ ΞΥΛΟΥ & ΧΑΡΤΟΥ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΖΕ

DUROXYL Wood Protection/Conditioner
ΠΑΡΑΣΙΤΙΚΤΟΝΟ - ΕΞΟΛΟΘΡΕΥΕΙ ΤΟ ΣΑΡΑΚΙ

Χάρτινο stand πάγκου.  
Συνοδεύεται από 12 τεµ. 125gr

Χάρτινο stand πάγκου.  
Συνοδεύεται από 12 τεµ. 150gr

Χάρτινο stand πάγκου.  
Συνοδεύεται από 20 τεµ. 120ml

Κωδ.3785 Κωδ.6983

Κωδ.3580 Κωδ.6132

H εξέλιξη στα χρώµατα  
των εξωτερικών επιφανειών  

www.durostick.gr

4 Σύνθεση στην αιχµή της τεχνολογίας, πολλαπλασιάζει γεωµετρικά τις αντοχές του  
χρώµατος σε κάθε ‘απαιτητικό’ περιβάλλον, αστικό, ορεινό ή παραθαλάσσιο 

4 Πιστοποιηµένο ‘Ψυχρό’ χρώµα. Υψηλή ανακλαστικότητα-Χαµηλή θερµική αγωγιµότητα 

4Ανεπηρέαστο από την υγρασία και το νερό

4 Ελαστικό, δεν ρηγµατώνει από τις συστολές-διαστολές των επιφανειών  
και τις ακραίες θερµοκρασιακές µεταβολές

4Αναλλοίωτο σε θερµοκρασίες από -200C έως και +800 C 

4 Η απίστευτη αντοχή του στο συχνό πλύσιµο, το προκρίνει για χρήση και σε εσωτερικούς 
χώρους που εκτίθενται σε συνεχή υγρασία ή που χρειάζεται να καθαρίζονται τακτικά.

Επειδή αυτό δεν µπορεί να γίνεται τακτικά...       

4Σύνθεση στην αιχµή της τεχνολογίας, πολλαπλασιάζει γεωµετρικά τις αντοχές του 
χρώµατος σε κάθε ‘απαιτητικό’ περιβάλλον, αστικό, ορεινό ή παραθαλάσσιο 

4Πιστοποιηµένο ‘Ψυχρό’ χρώµα. Υψηλή ανακλαστικότητα-Χαµηλή θερµική αγωγιµότητα 

4Ανεπηρέαστο από την υγρασία και το νερό

4Ελαστικό, δεν ρηγµατώνει από τις συστολές-διαστολές των επιφανειών 
και τις ακραίες θερµοκρασιακές µεταβολές

4Αναλλοίωτο σε θερµοκρασίες από -20

4Η απίστευτη αντοχή του στο συχνό πλύσιµο, το προκρίνει για χρήση και σε εσωτερικούς 
χώρους που εκτίθενται σε συνεχή υγρασία ή που χρειάζεται να καθαρίζονται τακτικά.

Επειδή αυτό δεν µπορεί να γίνεται τακτικά...       

Υβριδικό, Ακρυλικό-Πολυουρεθανικό χρώµα 

για πολλά-πολλά χρόνια!
Βάψτε µια φορά & ξενοιάστε

Κωδ.6710

Η εφαρµογή διατίθεται σε 
λογισµικό ANDROID &  iOS  

στο PLAY STORE και  
APP STORE αντίστοιχα.

Κατεβάστε την εφαρµογή

COLORS by DUROSTICK, ΚΑΝΤΕ ΤΟ ΤΩΡΑ!    

Η εφαρµογή που πρέπει 
να βρίσκεται σε κάθε κινητό!

Xρωµατίστε, διασκεδάστε, επιλέξτε σωστά! 
Αποκτήστε τη δική σας εµπειρία χρωµατίζοντας επιφάνειες.   
Συνδυάστε χρώµατα και αποχρώσεις.  
Περάστε το χρόνο σας ευχάριστα και δηµιουργικά.  
Πειραµατιστείτε µε χρώµατα και συνδυασµούς  
στο δικό σας χώρο! 

•Χρωµατίστε επιφάνειες ζωντανά ή σε στατικές φωτογραφίες 
•Επιλέξτε συνδυασµούς χρωµάτων  
•Αποθηκεύστε τις επιλογές σας  
• ∆είτε προϊόντα  
•Παρακολουθήστε videos εφαρµογών  
•Βρείτε σηµεία πώλησης χρωµάτων DUROSTICK  
•Μιλήστε µε τη DUROSTICK. 
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Κωδ.6040 Κωδ.6545

λες οι αφίσες 
έχουν διάσταση 

32x48cm

Κωδ.6165 Κωδ.6163

Κωδ.6762 Κωδ.6164Κωδ.6043 Κωδ.6162 Κωδ.6417
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Κωδ. 6899

∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΠxΥxB): 35 x 81 x 18cm
Παραγγελία/Χωρητικότητα:
WOOD CLEANER 500ml, 12 τεµ./8 τεµ.
WOOD CLEANER 1,2lt, 12 τεµ./8 τεµ.

Κωδ. 2269

∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΠxΥxB): 35 x 81 x 18cm
Παραγγελία/Χωρητικότητα: 
WATERTRAP Συσκευή & Κρύσταλλοι,  
8 τεµ./8 τεµ. WATERTRAP Ανταλλακτικοί 
Κρύσταλλοι 600gr, 12 τεµ./12 τεµ.

 WATERTRAP 

WOOD CLEANER 

Κωδ.  6897

∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΠxΥxB): 35 x 81 x 18cm
Παραγγελία/Χωρητικότητα:
ΟΞΙΝΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΚΙ∆ΙΩΝ 1lt,  
15 τεµ./8 τεµ.
D-16 HYDROSTOP 500ml, 15 τεµ. /14 τεµ.

ΟΞΙΝΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ &  D-16 HYDROSTOP

Κωδ. 2727

∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΠxΥxB): 35 x 81 x 18cm
Παραγγελία/Χωρητικότητα:
D-14 900gr, 30 τεµ./24 τεµ.

Κωδ. 6898

∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΠxΥxB): 35 x 81 x 18cm
Παραγγελία/Χωρητικότητα:
RUST REMOVER 500ml, 24 τεµ./24 τεµ.

RUST REMOVER

Κωδ. 6998

∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΠxΥxB): 35 x 81 x 18cm
Παραγγελία/Χωρητικότητα:
SPRAY ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΧΕΡΙΩΝ 1lt, 
12 τεµ./12 τεµ.

SPRAY ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΧΕΡΙΩΝ 

Κωδ. 6328

∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΠxΥxB): 35 x 81 x 18cm
Παραγγελία/Χωρητικότητα:
GEL ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΧΕΡΙΩΝ 500ml, 
24 τεµ./24 τεµ.

GEL ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΧΕΡΙΩΝD-14 ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ

Κωδ.  6901

∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΠxΥxB): 35 x 81 x 18cm
Παραγγελία/Χωρητικότητα: 
RUST FREE 200ml, 24 τεµ./24 τεµ. 
RUST FREE 400ml, 12 τεµ./12 τεµ.

RUST FREE

ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ EΝΗ ΕΡΩΣΗ!

www.durostick.gr

ΖΗΤΗΣΤΕ ΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ ΤΟΥΣAΡΤΙΝΑ AN



307

Κωδ. 6956

∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΠxΥxB): 38 x 81 x 18cm
Παραγγελία/Χωρητικότητα: 
D-21 1lt, 15 τεµ./9 τεµ.
BIOCLEAN 750ml, 18 τεµ./9 τεµ.

Κωδ. 6961

∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΠxΥxB): 35 x 81 x 18cm
Παραγγελία/Χωρητικότητα: 
ΝANO PROOF FABRIC DS-300 500ml, 
15 τεµ./18 τεµ.
 

D-21 & BIOCLEAN

ΝANO PROOF FABRIC DS-300

Κωδ.  6958
∆ιαστάσεις (ΠxΥxB): 38 x 81 x 18cm
Παραγγελία/Χωρητικότητα: 
D-22 1lt, 15 τεµ./8 τεµ.
D-25 1lt, 15 τεµ./9 τεµ.

D-22 & D-25

Κωδ. 6966
7πτυχο έντυπο προωθητικών stands 

ΕΝΤΥΠΟ ΧΑΡΤΙΝΩΝ STANDS

Κωδ. 6960
∆ιαστάσεις (ΠxΥxB): 38 x 81 x 18cm
Παραγγελία/Χωρητικότητα: 
GLASSHIELD  500ml, 12 τεµ./9 τεµ.
ΚΡΕΜΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΘΑΜΠΩΝ  
ΦΑΝΑΡΙΩΝ 200ml, 15 τεµ./15 τεµ.

GLASSHIELD & ΚΡΕΜΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
ΘΑΜΠΩΝ ΦΑΝΑΡΙΩΝ

ΑΝΑΔΕΙ ΕΤΕ ΤΗ ΔΥΝΑ ΙΚΗ ΤΟΥΣ...

 Συνδυάστε τα προωθητικά stands µεταξύ τους και 

 δηµιουργήστε δυναµικές προβολές που αναδεικνύουν 

 τα προϊόντα και τη χρήση τους. 

 Προκαλέστε το ενδιαφέρον των πελατών σας και 

 απολαύστε πωλήσεις! ! απολαύστε πωλήσεις!  απολαύστε πωλήσεις! !!

Τρίγωνο

Πύργος

Σε σειρά

www.durostick.gr

ΖΗΤΗΣΤΕ ΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ ΤΟΥΣAΡΤΙΝΑ AN
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Ανοίγουµε το… σπίτι µας
                      και σας υποδεχόµαστε µε θέρµη!

Ελάτε να ακούσετε, να πληροφορηθείτε, να εκπαιδευτείτε, να µάθετε:

• Για έξυπνες τεχνικές λύσεις με προϊόντα DUROSTICK 
για τη νέα κατασκευή, τη συντήρηση, την επισκευή, 
την ανακαίνιση, τη διακόσμηση! 

• Για προϊόντα που γνωρίζετε, καθώς και για νέα και 
καινοτόμα προϊόντα και λύσεις. 

• Για τρόπους και μεθόδους πώλησης, για την εμπο-
ρική δυναμική προϊόντων, πώς την αποτιμούμε, πώς 
την αξιοποιούμε, πώς κερδίζουμε από αυτήν. 

• Για τρόπους και μεθόδους διεκδίκησης οικοδομικών 
έργων πάσης φύσης με αξιοπρεπείς αμοιβές και απο-
λαβές. 

Η εταιρεία DUROSTICK, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες εκπαί-
δευσης του τεχνικού κόσμου της Βορείου Ελλάδας, στέκεται δί-
πλα στους επαγγελματίες τεχνίτες. Δημιούργησε ένα υπερσύγ-
χρονο εκπαιδευτικό κέντρο, στην έδρα της εταιρείας για τη Βό-
ρεια Ελλάδα, στη Σίνδο Θεσσαλονίκης.
Το κέντρο εκπαίδευσης και ενημέρωσης της DUROSTICK  έχει 
στόχο την υλοποίηση τεχνικών σεμιναρίων για τα καινοτόμα 
προϊόντα και εφαρμογές της DUROSTICK.

Στο Συνεδριακό Κέντρο της DUROSTICK στον Ασπρόπυργο Αττι-
κής διενεργούμε ενημερωτικές εκδηλώσεις, ημερίδες και σεμι-
νάρια απευθυνόμενοι στον τεχνικό κόσμο της οικοδομής, αλλά 
και στα συνεργαζόμενα καταστήματα. 
Για οποιαδήποτε νέα ενέργεια θα σας παρέχεται έγκαιρη και λε-
πτομερής ενημέρωση.

Συνεδριακό κέντρο ΑΘΗΝΑΣ

Συνεδριακό κέντρο ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
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Η DUROSTICK, η πρωτοπόρα 
ελληνική εταιρεία στην παραγωγή 
και διάθεση εξελιγμένων δομικών 

υλικών θεωρεί υποχρέωσή της να βρίσκεται 
συνεχώς σε άμεση επαφή με τον τεχνικό 
κόσμο της οικοδομής! Αυτό, μεταξύ 
άλλων, γίνεται μέσω διενέργειας τεχνικών 
σεμιναρίων παρουσίασης και εφαρμογής 
των προϊόντων της, καθώς και των λύσεων 
που αυτά προσφέρουν στον επαγγελματία 
της οικοδομής και κατ’ επέκταση στη 
βελτίωση της ποιότητας κατασκευής της.  
Η DUROSTICK πραγματοποιεί σεμινάρια 
τεχνικής επιμόρφωσης καθ’ όλη τη διάρκεια 
του έτους σε όλη την Ελλάδα. 
Τα σεμινάρια αυτά αφορούν είτε σε 
συγκεκριμένη θεματολογία κατά κατηγορία 
επαγγελματιών της οικοδομής (όπως  

πλακάδες, σοβατζήδες, ελαιοχρωματιστές 
κ.ά.) είτε αφορούν σεμινάρια γεωγραφικής 
περιοχής με γενική τεχνική ενημέρωση σε 
τεχνίτες της περιοχής. 

Η συμμετοχή στα τεχνικά σεμινάρια της 
DUROSTICK:
•  Δημιουργεί κανάλι αμφίδρομης 

επικοινωνίας της εταιρείας με τον 
τεχνικό κόσμο της χώρας. 

•  Ενημερώνει τους επαγγελματίες του 
χώρου για αποτελεσματικούς τρόπους 
εφαρμογής νέων και ήδη καταξιωμένων 
προϊόντων της εταιρείας. 

•  Παρέχει την κατάλληλη 
επιχειρηματολογία για τη σωστή 
διαπραγμάτευση για το ‘κλείσιμο 
της δουλειάς’ σε ένα ιδιαίτερα 

ανταγωνιστικό περιβάλλον. 
•  Υποστηρίζει περαιτέρω την 

επιχειρηματολογία αυτή με 
παροχή, στους επαγγελματίες που 
παρευρίσκονται σε αυτά, εφαρμοσμένων 
δειγμάτων των προϊόντων της σε 
εύχρηστη βαλίτσα ειδικά σχεδιασμένη 
για τον σκοπό αυτό.

•  Προάγει την ποιότητα της εργασίας του 
τεχνίτη, ενισχύει την καλή του φήμη και 
βελτιώνει το αποτέλεσμα της εφαρμογής 
των προϊόντων και κατ’ επέκταση την 
ποιότητα κατασκευής της οικοδομής.

•  Συνδέει όλους εκείνους που 
παρακολουθούν τα ενημερωτικά 
σεμινάρια της εταιρείας με διαρκή 
τεχνική υποστήριξη μέσω τηλεφώνου, 
διαδικτύου ακόμα και επιτόπου στο έργο. 

ΣΥΝΑΝΤΑME ΤΟΝ ΤΕΧΝΙΚΟ 
ΚΟΣΜΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ!

ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΑΣ ΣΤΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΤΗΣ 
DUROSTICK ΚΕΡΔΙΖΟΥΜΕ ΟΛΟΙ!
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H  DUROSTICK δίνει λύσεις µε φυσική  
παρουσία Τεχνικών της Συµβούλων στο σηµείο  

του προβλήµατος της οικοδοµής ή του σπιτιού!
Έχοντας πάντα ως στόχο οι καταναλωτές να αποκοµίζουν µία όσο το δυνατόν θετικότερη εµπειρία πριν, κατά και µετά 

την αγορά των προϊόντων της DUROSTICK, έχουµε εντάξει στην Τεχνική Υποστήριξη µία επιπλέον υπηρεσία που αφο-

ρά στην επιτόπου επίσκεψη τεχνικού µας συµβούλου στον χώρο, τον οποίο υπάρχει ανάγκη για εκτίµηση σοβαρού θέµα-

τος επισκευής, στεγάνωσης, µόνωσης κ.ά.. Κατά την επίσκεψη προτείνονται στους ενδιαφερόµενους λύσεις µε προϊόντα 

DUROSTICK, όπως επίσης και τα πλησιέστερα καταστήµατα συνεργατών της εταιρείας για να τα προµηθευτούν και πιθα-

νόν να πάρουν συστάσεις για τεχνίτες - εφαρµοστές.

 Η υπηρεσία αυτή γίνεται γνωστή µε προβολή της σε έντυπα και ηλεκτρονικά µέσα, στο ραδιόφωνο του REAL FM και του 

ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ 93,2  µε τα οποία συνεργαζόµαστε, καθώς και στον ιστότοπο της εταιρείας στο www.durostick.gr.

Ανταποδίδουµε την εµπιστοσύνη 

που µας έχετε δείξει στα 

33 χρόνια παρουσίας µας στην 

αγορά των δοµικών υλικών.

Αν σχεδιάζετε την ενεργειακή 

αναβάθµιση της κατοικίας σας, 

τη µόνωση, τη στεγάνωση, την 

εκτεταµένη ανακαίνιση, την επι-

σκευή της,  

επικοινωνήστε 
ΤΩΡΑ µε την 

DUROSTICK!

Εντελώς ∆ωρεάν!
•  Θα σας επισκεφθεί εξειδικευμένος τεχνικός σύμβουλος της DUROSTICK 

για λεπτομερή εκτίμηση των αναγκών σας.

• Θα σας προτείνει τις κατάλληλες λύσεις και προϊόντα.

•  Θα σας υποδείξει επιλεγμένα καταστήματα συνεργατών μας από όπου θα 

τα προμηθευτείτε.

•  Στα καταστήματα θα πάρετε συστάσεις για έμπειρους τεχνίτες που θα τα 

εφαρμόσουν κατάλληλα στον χώρο σας.

Τώρα στον χώρο σας!
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H  DUROSTICK δίνει λύσεις µε φυσική  
παρουσία Τεχνικών της Συµβούλων στο σηµείο  

του προβλήµατος της οικοδοµής ή του σπιτιού!

Τώρα στον χώρο σας!

H  DUROSTICK δίνει λύσεις µε φυσική 
παρουσία Τεχνικών της Συµβούλων στο σηµείο Τεχνικών της Συµβούλων στο σηµείο Τεχνικών της Συµβούλων

του προβλήµατος της οικοδοµής ή του σπιτιού!υποστηρίζει... τους επαγγελµατίες...

 DUROSTICK δίνει λύσεις µε φυσική  DUROSTICK δίνει λύσεις µε φυσική  DUROSTICK
Τεχνικών της Συµβούλων

...µε την Παρουσία  της!

H DUROSTICK, πιστή στο όραµα και τις αξίες της, είναι στο πλευρό του κάθε επαγγελµατία του κατασκευαστικού κλάδου. 

Έχοντας στελεχωµένο Τµήµα Τεχνικής Υποστήριξης – Έργων µε έµπειρους Μηχανικούς και Τεχνικούς Εφαρµογών  είναι 

σε θέση να παρέχει τεχνογνωσία, συµβουλευτική καθοδήγηση και συστάσεις σε όλους τους εµπλεκόµενους µε κάθε τε-

χνικό έργο, ανεξαρτήτως µεγέθους (ξενοδοχεία, επαγγελµατικοί χώροι, βιοµηχανικά κτίρια, κατοικίες, δηµόσιες και  

ιδιωτικές επενδύσεις). Υποστήριξη σε αρχιτεκτονικές µελέτες έργων, βοηθητική σύνταξη τεχνοοικονοµικών 

 προσφορών, αυτοψία σοβαρών προβληµάτων µε παρουσία Τεχνικού Συµβούλου επί του έργου, εκπαίδευση και 

 ενηµέρωση  Τεχνικών Εταιρειών και Συνεργείων Εφαρµογής µε Ειδικά Σεµινάρια, δειγµατισµοί υλικών… είναι  µερικές 

από τις  υπηρεσίες που µπορεί να παρέχει η εταιρεία. Η DUROSTICK είναι εµπράκτως δίπλα στον κάθε επαγγελµατία!

 

Μάθετε 
περισσότερα στο 

www.durostick.gr



Στις αρχές του 2000, η Ευρωπαϊκή Ένωση δημιούργησε ένα νέο σύστημα κατάταξης για κόλλες και αρμόστοκους.

Βάσει των ευρωπαϊκών προδιαγραφών, δημιουργήθηκαν οι κατηγορίες ΕΝ 12004 και 12002 για τις κόλλες και
ΕΝ 13888 για τους αρμόστοκους, που καθιστούν πλέον εύκολη την αναγνώριση και αξιολόγηση των προϊόντων, ανάλογα 
με το εύρος της εφαρμογής και των τεχνικών χαρακτηριστικών τους.

Η κατάταξη των προϊόντων γίνεται πλέον βάσει των επιδόσεών τους και τα χαρακτηριστικά εφαρμογής τους
αναφέρονται με «σύμβολα συμμόρφωσης» στις συσκευασίες και στα έντυπα.

Τα παραπάνω ισχύουν και για άλλες κατηγορίες προϊόντων, όπως:

Η σήμανση CE αποτελεί για όλες τις κατηγορίες προϊόντων πιστοποιημένη εγγύηση, όσον αφορά στα ελάχιστα απαιτού
μενα χαρακτηριστικά από τις ισχύουσες προδιαγραφές. Τα χαρακτηριστικά αυτά παραμένουν σταθερά σε όλες τις παρα
γόμενες ποσότητες.

Οι διαδικασίες βεβαίωσης και συμμόρφωσης για κάθε προϊόν ορίζονται λεπτομερώς στις ευρωπαϊκές τεχνικές προδιαγρα
φές. Όλα τα προϊόντα ελέγχονται και συμμορφώνονται με τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς. 
Σε αυτά που δεν αναγράφεται η σήμανση CE δεν απαιτείται συμμόρφωση στα ευρωπαϊκά πρότυπα. 
Για τα προϊόντα της DUROSTICK που δεν φέρουν τη σήμανση CE, θα πρέπει να τονίσουμε ότι οι πιστοποιήσεις που έχει 
λάβει η εταιρεία (ISO 9001 από το έτος 2000), το άρτια οργανωμένο & εξοπλισμένο Χημείο και Εργαστήριο Φυσικών Δοκι
μών της εταιρείας, το υψηλής κατάρτισης επιστημονικό προσωπικό, καθώς και οι υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και ο 
μηχανολογικός της εξοπλισμός αποτελούν ισχυρό εχέγγυο για την ποιότητα και αξιοπιστία των προϊόντων της.  

Ζητήστε (την απαραίτητη) ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗΣ για τα προϊόντα που φέρουν τη σήμανση CE.

Η DUROSTICK έχει μελετήσει, σχεδιάσει, πιστοποιήσει κατά το ευρωπαϊκό πρότυπο ETAG 004 το ολοκληρωμένο Σύστημα 
Εξωτερικής Θερμομόνωσης κτιρίων και κατοικιών (External Thermal Insulation Composite System (ETICS)) με το διακριτικό 
τίτλο ‘THERMOSEAL’, με αριθμό πιστοποίησης ΕΟΤΑ: ETA13/0006 και ΕΟΤΑ: ETA13/0007. Το σύστημα έχει καταχωρηθεί 
στην Κλάση 1*, σε μετρήσεις που έχουν γίνει στα εργαστήρια της BVFS στην Αυστρία και έχει πιστοποιηθεί από τον 
 κοινοποιημένο οργανισμό OIB.

*(ανώτερη δυνατή βαθμίδα)
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Ευρωπαϊκές προδιαγραφές

• επιχρίσματα (ΕΝ 9981)

• κονιάματα τοιχοποιίας (ΕΝ 9982)

• επιπεδωτικά κονιάματα (ΕΝ 13813)

• πρόσθετα σκυροδέματος (ΕΝ 9342)

• προϊόντα και συστήματα για την προστασία 
και επισκευή δομημάτων από σκυρόδεμα 
(ΕΝ 1504)

• υλικά αρμών για γυψοσανίδες (ΕΝ 13963)

Οι κόλλες πλακιδίων και ειδικών 
δομικών στοιχείων ελέγχονται 
βάσει των Ευρωπαϊκών Προτύπων 
ΕΝ 12004 και ΕΝ 12002 ως προς 
τα ακόλουθα:

• Ανοικτός χρόνος  
επικόλλησης 

• Κατακόρυφη ολίσθηση
• Αντοχή σε απόσπαση 

μετά από:
 - 28 ημέρες σε κανονικές συνθήκες 

περιβάλλοντος
 - θερμική γήρανση στους +70°C
 - εμβάπτιση σε νερό
 - 25 κύκλους ψύξης-απόψυξης
• Εγκάρσια παραμόρφωση μετά από 

σημειακή φόρτιση

EN 12004

Τα επιχρίσματα (σοβάδες)  
ελέγχονται βάσει του 
Ευρωπαϊκού Προτύπου
ΕΝ 998-1 ως προς 
τα ακόλουθα:

• Αντοχή σε θλίψη  
μετά από ωρίμανση  
28 ημερών

• Υδαταπορρόφηση μέσω τριχοειδών
• Αντοχή σε πρόσφυση
• Θερμική αγωγιμότητα
• Αντίδραση στη φωτιά

EN 998-1

Τα κονιάματα τοιχοποιίας ελέγ-
χονται βάσει του Ευρωπαϊκού 
Προτύπου ΕΝ 998-2 ως προς τα 
ακόλουθα:

• Αντοχή σε θλίψη  
μετά από ωρίμανση  
28 ημερών

• Υδαταπορρόφηση μέσω 
τριχοειδών

• Αντοχή σε πρόσφυση
• Αντίδραση στη φωτιά
• Θερμική αγωγιμότητα
• Περιεχόμενο ποσοστό χλωροϊόντων

EN 998-2
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Προϊόντα και συστήματα για έγχυση 
στο σκυρόδεμα ελέγχονται βάσει 
του Ευρωπαϊκού Προτύπου  
ΕΝ 1504-5 ως προς τα ακόλουθα:

• Αντοχή πρόσφυσης  
σε εφελκυσμό

• Αντοχή πρόσφυσης  
σε λοξή διάτμηση

• Ογκομετρική  
συρρίκνωση

• Θερμοκρασία υαλώδους μετάπτωσης
• Εργασιμότητα
• Διαβρωτική συμπεριφορά
• Ανθεκτικότητα

EN 1504-5

Τα επιχρίσματα (παστώδεις σιλι-
κονούχοι και ακρυλικοί σοβάδες) 
ελέγχονται βάσει του Ευρωπαϊκού 
Προτύπου ΕN 15824 ως προς τα 
ακόλουθα:

• Υδρατμοπερατότητα
• Απορρόφηση νερού
• Πρόσφυση
• Ανθεκτικότητα
• Θερμική αγωγιμότητα
• Αντίδραση στη φωτιά

EN 15824

Δομικά συνδετικά ελέγχονται βάσει 
του Ευρωπαϊκού Προτύπου  
ΕΝ 1504-4 ως προς τα ακόλουθα:

• Διατμητική αντοχή  
πρόσφυσης

• Αντοχή σε θλίψη
• Συρρίκνωση
• Εργασιμότητα
• Ευαισθησία στο νερό
• Μέτρο ελαστικότητας
• Συντελεστής θερμικής διαστολής
• Θερμοκρασία υαλώδους μετάπτωσης
• Αντίδραση στη φωτιά
• Ανθεκτικότητα

EN 1504-4

Τα πρόσμικτα σκυροδέματος 
ελέγχονται βάσει του Ευρωπαϊκού 
Προτύπου ΕΝ 934-2 ως προς τα 
ακόλουθα:

• Ομοιογένεια
• Χρώμα
• Ειδικό βάρος
• Ξηρό υπόλειμμα
• pH
• Ολικό χλώριο
• Υδατοδιαλυτό χλώριο
• Περιεχόμενα αλκάλια
• Μείωση νερού
• Περιεκτικότητα αέρα στο τσιμέντο
• Αντοχή σε θλίψη
• Xρόνος σκλήρυνσης

EN 934-2

Τα επιπεδωτικά κονιάματα  
ελέγχονται βάσει του Ευρωπαϊκού 
Προτύπου ΕΝ 13813 ως προς τα 
ακόλουθα:

• Αντοχή σε θλίψη  
μετά από ωρίμανση  
28 ημερών

• Αντοχή σε κάμψη  
μετά από ωρίμανση  
28 ημερών 

• Αντίδραση στη φωτιά
• Πρόσφυση στο σκυρόδεμα
• Αντοχή σε τριβή

EN 13813

Τα κονιάματα για την προστασία 
των επιφανειών του σκυροδέματος 
ελέγχονται βάσει του Ευρωπαϊκού  
Προτύπου EN 1504-2  
ως προς τα ακόλουθα:

• Διαπερατότητα sD  
σε CO

2
 

• Υδρατμοπερατότητα sD 
• Τριχοειδής απορρόφη-

ση νερού
• Πρόσφυση στο σκυρό-

δεμα
• Αντοχή στην κρούση
• Τεχνιτή γήρανση
• Αντίδραση στη φωτιά

EN 1504-2

Τα κονιάματα για την επισκευή 
σκυροδέματος ελέγχονται  
βάσει του Ευρωπαϊκού Προτύπου  
ΕΝ 1504-3 ως προς τα ακόλουθα:

• Αντοχή σε θλίψη  
μετά από ωρίμανση 
28 ημερών

• Μέτρο ελαστικότητας 
μετά από ωρίμανση 
28 ημερών

• Πρόσφυση στο σκυρόδεμα
• Θερμική συμβατότητα σε κύκλους  

ψύξης-απόψυξης, καταιγίδας,
 ξηρής θέρμανσης
• Περιεχόμενο ποσοστό χλωροϊόντων
• Αντίσταση στην ενανθράκωση
• Τριχοειδής απορρόφηση νερού
• Αντίδραση στη φωτιά

EN 1504-3

Τα κονιάματα για αρμολόγηση 
γυψοσανίδων ελέγχονται βάσει του 
Ευρωπαϊκού Προτύπου ΕΝ 13963 
ως προς τα ακόλουθα:

• Τρόπος σκλήρυνσης 
• Την ακριβή χρήση τους 
• Αντίδραση στη φωτιά

EN 13963
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ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΕΝ 12004 ΓΙΑ ΚΟΛΛΕΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ 

Τύπος κόλλας

C1:
Κανονική

τσιμεντοειδής 
κόλλα

C2:
Ενισχυμένη 

τσιμεντοειδής 
κόλλα

Τεχνικά χαρακτηριστικά Μέθοδος ελέγχου Ελάχιστη απαίτηση

Αντοχή

σε απόσπαση 

μετά από:

• 28 ημέρες σε κανονικές συνθήκες* 

ΕΝ 1348

≥ 0,50 Ν/mm² ≥ 1,00 Ν/mm²

• θερμική γήρανση στους +70°C για 14 ημέρες ≥ 0,50 Ν/mm² ≥ 1,00 Ν/mm²

• εμβάπτιση σε νερό για 21 ημέρες ≥ 0,50 Ν/mm² ≥ 1,00 Ν/mm²

• 25 κύκλους ψύξης - απόψυξης ≥ 0,50 Ν/mm² ≥ 1,00 Ν/mm²

                            Ανοικτός χρόνος επικόλλησης πλακιδίου ΕΝ 1346 ≥ 20 min ≥ 20 min

ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΚΟΛΛΕΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ
Χαρακτηρισμός Ιδιότητα Μέθοδος ελέγχου Ελάχιστη απαίτηση

Τ: κόλλα με μειωμένη ολίσθηση Κατακόρυφη ολίσθηση ΕΝ 1308 ≤ 0,5 mm

Ε: κόλλα με παρατεταμένο χρόνο επικόλλησης Ανοικτός χρόνος επικόλλησης ΕΝ 1346 ≥ 30 min

F: κόλλα ταχείας πήξεως
Αντοχή σε απόσπαση σε 24 ώρες ΕΝ 1348 ≥ 0,50 N/mm²

Ανοικτός χρόνος επικόλλησης ΕΝ 1346 ≥ 10 min

Τύπος κόλλας

Κόλλες Διασποράς Κόλλες αντιδρώντων ρητινών

D1:
Κανονική

D2:
Ενισχυμένη

R1: 
Κανονική

R2:
 Ενισχυμένη

Τεχνικά χαρακτηριστικά
Μέθοδος 
ελέγχου

Ελάχιστη απαίτηση

Αντοχή  σε απόσπαση μετά από 28 ημέρες 
σε κανονικές συνθήκες* 

ΕΝ 1324 ≥ 1,00 Ν/mm² ≥ 1,00 Ν/mm²
≥ 2,00
Ν/mm²

≥ 2,00
Ν/mm²

Πρόσφυση 
μέσω 
διάτμησης 
μετά από:

• θερμική γήρανση στους 
+70°C για 14 ημέρες

D: ΕΝ 1324

R: EN 12003

≥ 1,00 Ν/mm² ≥ 1,00 Ν/mm²

• εμβάπτιση σε νερό για 14 
ημέρες

≥ 0,50 Ν/mm²
≥ 2,00
Ν/mm²

≥ 2,00
Ν/mm²

• καταπόνηση σε υψηλή 
θερμοκρασία

≥ 1,00 Ν/mm²

• θερμικά σοκ
≥ 2,00
Ν/mm²

Ανοικτός χρόνος επικόλλησης πλακιδίου ΕΝ 1346 ≥ 20 min ≥ 20 min ≥ 20 min ≥ 20 min

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΕΝ 12002 ΓΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΕΣ ΚΟΛΛΕΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ

Τύπος κόλλας Τεχνικά χαρακτηριστικά
Μέθοδος 
ελέγχου

Ελάχιστη απαίτηση

S1: εύκαμπτη
Εγκάρσια παραμόρφωση S μετά από φόρτιση σε 3 σημεία ΕΝ 12002

2,5 mm ≤ S < 5 mm

S2: πολύ εύκαμπτη S ≥ 5 mm

* Συνθήκες μέτρησης: Θερμοκρασία περιβάλλοντος 23±2°C, Σχετική υγρασία : 50±5%, Ταχύτητα αέρα : ≤ 0,2 m/s
Χαρακτηρισμός A1/Α1fl: μη εύφλεκτο
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ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΕΝ 13813 ΓΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΟΕΙΔΗ ΕΠΙΠΕΔΩΤΙΚΑ

Τύπος κονιάματος Τεχνικά χαρακτηριστικά Μέθοδος 
ελέγχου Ελάχιστη απαίτηση

C20
Αντοχή σε θλίψη/συμπίεση μετά από ωρίμανση 28 ημερών EN 13892-2

≥ 20 Ν/mm²

C30 ≥ 30 Ν/mm²

F4
Αντοχή σε κάμψη μετά από ωρίμανση 28 ημερών EN 13892-2

≥ 4 Ν/mm²

F5 ≥ 5 Ν/mm²

Χαρακτηρισμός Α1fl: μη εύφλεκτο 

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΕΝ13888 ΓΙΑ ΑΡΜΟΣΤΟΚΟΥΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ

Τεχνικά χαρακτηριστικά Μέθοδος 
ελέγχου

Τύπος αρμόστοκου / Απαίτηση

CG1: 
Κανονικός 

τσιμεντοειδής 
αρμόστοκος

CG2:
Ενισχυμένος 

τσιμεντοειδής 
αρμόστοκος

RG:
Εποξειδικός 
αρμόστοκος

Αντοχή σε τριβή ΕΝ 12808-2 ≤ 2000 mm3 ≤ 1000 mm3 ≤ 250 mm3

Αντοχή 28 ημερών σε:
• θλίψη

ΕΝ 12808-3

≥ 15,0 Ν/mm² ≥ 45 Ν/mm²

• κάμψη   ≥ 3,5 Ν/mm² ≥ 30 Ν/mm²

Αντοχή μετά από 25 κύκλους
ψύξης - απόψυξης σε:

• θλίψη

ΕΝ 12808-3

≥ 15,0 Ν/mm² -

• κάμψη   ≥ 3,5 Ν/mm² -

Συρρίκνωση ΕΝ 12808-4 ≤ 2 mm/m ≤ 1,5 mm/m

Απορρόφηση νερού μετά από:
• 30 min

ΕΝ 12808-5
≤ 5gr ≤ 2gr -

• 240 min ≤ 10gr ≤ 5gr ≤ 0,1gr

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΕΝ 998-1 ΓΙΑ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ

Τύπος Επιχρίσματος Τεχνικά χαρακτηριστικά Μέθοδος 
ελέγχου Απαίτηση

CSI

Αντοχή σε θλίψη / συμπίεση μετά από ωρίμανση
28 ημερών* EN 1015-11

0,4 - 2,5 Ν/mm²

CSII 1,5 - 5,0 Ν/mm²

CSIII 3,5 - 7,5 Ν/mm²

CSIV ≥ 6,0 Ν/mm²

W0

Υδαταπορρόφηση (c) διαμέσου τριχοειδών ΕΝ 1015-18

Δεν καθορίζεται

W1 c ≤ 0,40 kg/m².min0.5

W2 c ≤ 0,20 kg/m².min0.5

T1
Συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας (λ) ΕΝ 1745

λ ≤ 0,10 W/mK

T2 λ ≤ 0,20 W/mK

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΕΝ 998-2 ΓΙΑ ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ

Τύπος Επιχρίσματος Τεχνικά χαρακτηριστικά Μέθοδος 
ελέγχου Ελάχιστη απαίτηση

Μ10
Αντοχή σε θλίψη / συμπίεση

μετά από ωρίμανση 28 ημερών* EN 1015-11

≥ 10 Ν/mm²

Μ15 ≥ 15 Ν/mm²

Μ20 ≥ 20 Ν/mm²

* Συνθήκες μέτρησης: Θερμοκρασία περιβάλλοντος 20±2°C, Σχετική υγρασία: 65±5%,  Χαρακτηρισμός A1/Α1fl: μη εύφλεκτο

315315
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ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΕΝ 204 ΓΙΑ ΘΕΡΜΟΠΛΑΣΤΙΚΕΣ 
ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΞΥΛΟΥ

Τύπος κόλλας Τεχνικά χαρακτηριστικά
Μέθοδος 
ελέγχου

Ελάχιστη 
απαίτηση

Πεδία εφαρμογής

D1 7 ημέρες σε κανονικές συνθήκες*

EN 205

≥ 10 Ν/mm²

Για κατασκευές που θα χρησιμοποιηθούν 
σε εσωτερικούς χώρους όπου η 
περιεχόμενη υγρασία του ξύλου δεν θα 
υπερβαίνει το 15%. 

D2

7 ημέρες σε κανονικές συνθήκες* ≥ 10 Ν/mm²
Για κατασκευές που θα χρησιμοποιηθούν 
σε εσωτερικούς χώρους με πιθανότητα 
σποραδικής βραχύβιας έκθεσής τους σε 
νερό ή με υψηλή υγρασία. Η περιεχόμενη 
υγρασία του ξύλου δεν θα υπερβαίνει 
το 18%.

7 ημέρες σε κανονικές συνθήκες*
3 ώρες σε νερό στους (20±5)°C

≥ 8 Ν/mm²

D3

7 ημέρες σε κανονικές συνθήκες* ≥ 10 Ν/mm²
Για κατασκευές εσωτερικών χώρων που 
έρχονται συχνά σε βραχύβια έκθεση σε
νερό ή υψηλή υγρασία. Κατάλληλη και 
για χρήση σε στεγασμένες κατασκευές 
εξωτερικών χώρων, χωρίς άμεση έκθεσή 
τους στις καιρικές επιδράσεις.

7 ημέρες σε κανονικές συνθήκες*
4 ημέρες σε νερό στους (20±5)°C

≥ 2 Ν/mm²

7 ημέρες σε κανονικές συνθήκες*
4 ημέρες σε νερό στους (20±5)°C
7 ημέρες σε κανονικές συνθήκες*

≥ 8 Ν/mm²

D4

7 ημέρες σε κανονικές συνθήκες* ≥ 10 Ν/mm² Για κατασκευές εσωτερικών χώρων 
με συχνή και μακροχρόνια έκθεση στο 
νερό. Κατάλληλη και για χρήση σε 
κατασκευές εξωτερικών χώρων που είναι 
εκτεθειμένες στις καιρικές επιδράσεις, 
αλλά μετά από κάλυψη της επιφάνειας με 
προστατευτικές ουσίες.

7 ημέρες σε κανονικές συνθήκες*
4 ημέρες σε νερό στους (20±5)°C

≥ 4 Ν/mm²

7 ημέρες σε κανονικές συνθήκες*
6 ώρες σε βραστό νερό
2 ώρες σε νερό στους (20±5)°C

≥ 4 Ν/mm²

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΕΝ 1504-3 ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

Tεχνικά Χαρακτηριστικά
Μέθοδος 
ελέγχου

Ελάχιστη απαίτηση
R4 R3 R2 R1

Αντοχή σε θλίψη μετά από ωρίμανση 28 ημερών ΕΝ 12190 ≥ 45 N/mm² ≥ 25 N/mm² ≥ 15 N/mm² ≥ 10 N/mm²

Μέτρο ελαστικότητας ΕΝ 13412 ≥ 20 GPa ≥ 15 GPa

Πρόσφυση στο σκυρόδεμα ΕΝ 1542 ≥ 2 N/mm² ≥ 1,5 N/mm² ≥ 0,8 N/mm² ≥ 0,8 N/mm²

Τριχοειδής απορρόφηση νερού EN 13057 ≤ 0,5 kg/m2.h0,5 ≤ 0,5 kg/m2.h0,5

Θερμική συμβατότητα εκφρασμένη ως πρόσφυση 
σύμφωνα με EN 1542: 50 κύκλους ψύξης-απόψυξης

ΕΝ 13687-1 ≥ 2 N/mm² ≥ 1,5 N/mm² ≥ 0,8 N/mm²

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΕΝ 1504-2 ΓΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ (c)
Tεχνικά Χαρακτηριστικά Μέθ. ελέγχου Ελάχιστη απαίτηση
Διαπερατότητα sD στο CO2 EN 1062-6 sD > 50m

Υδρατμοπερατότητα sD
EN ISO 
7783-2

Class I sD < 5m (υδρατμοπερατό)
Class II 5m< sD ≤ 50m
Class III sD ≥ 50m (μη υδρατμοπερατό)

Τριχοειδής απορρόφηση νερού w EN 1062-3 w <0,1 kg/m2.h0,5

Πρόσφυση σε σκυρόδεμα EN 1542

≥ 0,50 N/mm² για συστήματα χωρίς κυκλοφορία, 
ελαστικά ή γεφύρωσης ρωγμών

≥ 0,70 N/mm² για συστήματα χωρίς κυκλοφορία, σκληρά

Αντοχή στην κρούση
ΕΝ ISO 
6272-1

Class I: ≥ 4 Nm / Class II: ≥ 10 Nm / Class III: ≥ 20 Nm

Ευρωπαϊκές προδιαγραφές

* Συνθήκες μέτρησης: Θερμοκρασία περιβάλλοντος 20±2°C, Σχετική υγρασία: 50±5%, Χαρακτηρισμός A1/Α1fl: μη εύφλεκτο
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317Τα τεχνικά χαρακτηριστικά που αναγράφονται στα τεχνικά φυλλάδια είναι απόρροια των διαρκών ελέγχων και μελετών που διεξάγονται στα χημικά εργαστήρια
της DUROSTICK. Τα τεχνικά φυλλάδια που υπάρχουν στο εγχειρίδιο αναιρούν κάθε προηγούμενη έκδοση για το ίδιο προϊόν. 

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ KATA ΕΝ 12004 & ΕΝ 12002

ΠΡΟΪΟΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΚΟΛΛΕΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ ΒΑΣΕΩΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ

ELASTIC C2TE/S2 Ενισχυμένη κόλλα πλακιδίων με μηδενική κατακόρυφη ολίσθηση και παρατεταμένο χρόνο 
επικόλλησης. Πολύ εύκαμπτη.

EXTRA POWER C2TE/S2 Ενισχυμένη κόλλα πλακιδίων με μηδενική κατακόρυφη ολίσθηση και παρατεταμένο χρόνο 
επικόλλησης. Πολύ εύκαμπτη.

EXTRA POWER GEL C2TE/S1 Ενισχυμένη, με μοναδικές ιδιότητες GEL κόλλα πλακιδίων. Έχει μηδενική κατακόρυφη 
ολίσθηση και παρατεταμένο χρόνο επικόλλησης. Εύκαμπτη.

GOLD C2TE/S1 Ενισχυμένη κόλλα πλακιδίων με μηδενική κατακόρυφη ολίσθηση και παρατεταμένο χρόνο 
επικόλλησης. Εύκαμπτη.

PLUS C2TE/S1 Ενισχυμένη κόλλα πλακιδίων με μηδενική κατακόρυφη ολίσθηση και παρατεταμένο χρόνο 
επικόλλησης. Εύκαμπτη.

DUROFAST FLEX C2FT/S1 Ενισχυμένη κόλλα πλακιδίων με μηδενική κατακόρυφη ολίσθηση. Ταχείας πήξεως. 
Εύκαμπτη.

SUPER ΑΚΡΥΛΙΚΗ C2TE Ενισχυμένη κόλλα πλακιδίων με μηδενική κατακόρυφη ολίσθηση και παρατεταμένο χρόνο 
επικόλλησης.

ΑΚΡΥΛΙΚΗ C2TE Ενισχυμένη κόλλα πλακιδίων με μηδενική κατακόρυφη ολίσθηση και παρατεταμένο χρόνο 
επικόλλησης.

ΤΑΧΕΙΑΣ ΠΗΞΕΩΣ C2FT Ενισχυμένη κόλλα πλακιδίων με μηδενική κατακόρυφη ολίσθηση. Ταχείας πήξεως.

PROFESSIONAL C2E Ενισχυμένη κόλλα πλακιδίων με παρατεταμένο χρόνο επικόλλησης.

EXPERT C1TE Κανονική κόλλα πλακιδίων με μηδενική κατακόρυφη ολίσθηση και παρατεταμένο χρόνο 
επικόλλησης.

ZX C1T Κανονική κόλλα πλακιδίων με μηδενική κατακόρυφη ολίσθηση.

SPECIAL MONOCOTTURA C1 Κανονική κόλλα πλακιδίων.

ΚΟΛΛΕΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΒΑΣΕΩΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ

D-5 C2T Ενισχυμένη κόλλα φυσικών πετρών με μηδενική κατακόρυφη ολίσθηση.

D-23 C2T Ενισχυμένη κόλλα μαρμάρων με μηδενική κατακόρυφη ολίσθηση.

ΡΕΥΣΤΕΣ ΚΟΛΛΕΣ (ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ) ΕΙΔΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 
No35 D1FT Kανονική κόλλα για ξύλα σε μορφή πάστας, ταχείας πήξεως, με μηδενική ολίσθηση.

No36 D1 Κανονική κόλλα γενικής χρήσης σε ρευστή μορφή.

No37 D2TE Ενισχυμένη κόλλα πλακιδίων σε ρευστή μορφή με παρατεταμένο ανοιχτό χρόνο και 
μηδενική ολίσθηση.

D-100 D2F/D3 Eνισχυμένη κόλλα για ξύλα σε μορφή πάστας, ταχείας πήξεως, κρυσταλλιζέ, με εξαιρετική 
αντοχή στην υγρασία.

DS-200 D3/D4 Ελαστική κόλλα για ξύλινα δάπεδα, με εξαιρετική αντοχή στην υγρασία.

DS-205 D3/D4 Υπερκόλλα ελαστική για βρεχόμενες ξυλοκατασκευές, με εξαιρετική αντοχή στην υγρασία.

ΚΟΛΛΕΣ ΑΝΤΙΔΡΩΝΤΩΝ ΡΗΤΙΝΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

D-33 R2 Ενισχυμένη κόλλα εποξειδικής βάσης για μπετόν και μέταλλα.

ΕΠΟΞ. ΚΟΛΛΑ 2 ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ R1T Κανονική κόλλα εποξειδικής βάσης, γενικής χρήσης, με μηδενική ολίσθηση.

ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΗ ΠΛΑΣΤΕΛΙΝΗ R1T Κανονική κόλλα εποξειδικής βάσης, γενικής χρήσης, με μηδενική ολίσθηση.

DUROPOXY R2 Ενισχυμένη κόλλα εποξειδικής βάσης. 

ΣΤΟΚΟΙ ΑΝΤΙΔΡΩΝΤΩΝ ΡΗΤΙΝΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

DUROPOXY RG Ενισχυμένος αρμόστοκος και κόλλα πλακιδίων εποξειδικής βάσης.

D-38 RG Εποξειδικός οικοδομικός στόκος - κόλλα 2 συστατικών.
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ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΜΟΣΤΟΚΩΝ BAΣΕΩΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ ΚΑΤΑ ΕΝ 13888
ΠΡΟΪΟΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΡΜΟΣΤΟΚΟΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ 
ΛΕΠΤΟΚΟΚΚΟΣ 1-10mm CG2/WAr Υψηλών απαιτήσεων αρμόστοκος πλακιδίων, με χαμηλή απορροφητικότητα σε νερό (w) 

και αντοχή στην τριβή (Ar).

ΑΡΜΟΣΤΟΚΟΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ 
& ΠΕΤΡΩΝ ΧΟΝΔΡΟΚΟΚΚΟΣ 
5-20mm

CG2/WAr Υψηλών απαιτήσεων αρμόστοκος πλακιδίων & πετρών, με χαμηλή απορροφητικότητα σε 
νερό (w) και αντοχή στην τριβή (Ar).

ΑΡΜΟΣΤΟΚΟΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ  
& ΜΑΡΜΑΡΩΝ YΠΕΡΛΕΠΤΟΣ 
0-3mm

CG2/WAr Υψηλών απαιτήσεων αρμόστοκος πλακιδίων & μαρμάρων, με χαμηλή απορροφητικότητα 
σε νερό (w) και αντοχή στην τριβή (Ar).

ΕΥΚΑΜΠΤΟΣ & ΕΛΑΙΟΑΠΩΘΗΤΙΚΟΣ 
ΑΡΜΟΣΤΟΚΟΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ  
& ΜΑΡΜΑΡΩΝ 1-8mm

CG2/WAr
Υψηλών απαιτήσεων εύκαμπτος, υδαταπωθητικός & ελαιοαπωθητικός αρμόστοκος 
πλακιδίων και μαρμάρων με χαμηλή απορροφητικότητα σε νερό (w) και αντοχή στην 
τριβή (Ar).

D-4 ΑΡΜΟΣΤΟΚΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ 
ΠΛΑΚΩΝ 8-50mm CG2/WAr Υψηλών απαιτήσεων αρμόστοκος πετρών, με χαμηλή απορροφητικότητα σε νερό (w) και 

αντοχή στην τριβή (Ar).

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΩΝ & KONIAMΑTΩN ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΤΑ ΕΝ 998-1 & ΕΝ 998-2
ΠΡΟΪΟΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

D-40 GP: CSIV/W1 Ενισχυμένος σοβάς βασικής στρώσης με πολύ υψηλές αντοχές και χαμηλή υδαταπορροφητικότητα.

ROMIX GP: CSIII/W1 Ενισχυμένος σοβάς τελικής στρώσης με υψηλές αντοχές και χαμηλή υδαταπορροφητικότητα.

D-41 GP: CSIII/W2 Ενισχυμένος σοβάς τελικής στρώσης με υψηλές αντοχές και πολύ χαμηλή υδαταπορροφητικότητα.

D-32 GP: CSIΙ/W0 Ταχύπηκτος επισκευαστικός σοβάς.

D-46 GP: CSIΙ/W0 Ταχύπηκτος επισκευαστικός σοβάς.

HYDROSTOP 
PLASTER DS-74 GP: CSIII/W2 Ενισχυμένος σοβάς τελικής στρώσης με υψηλές αντοχές και πολύ χαμηλή υδαταπορροφητικότητα.

HYDROSTOP 
PLASTER DS-75 GP: CSIV/W2 Ενισχυμένος σοβάς τελικής στρώσης για τεχνοτροπία χωριάτικου - γραφιάτου με υψηλές αντοχές και 

πολύ χαμηλή υδαταπορροφητικότητα.

MATIZ STUCCO 
DECORATIVO GP: CSIΙ/W0 Διακοσμητικός ακρυλικός στόκος τεχνοτροπίας σε μορφή πούδρας.

HYDROSTOP 
ANTIQUE R: CSIΙ Ποζολανικός σοβάς αποκατάστασης κτιρίων.

STUCOFIX-P GP: CSIΙ/W0 Υπέρλεπτος στόκος σπατουλαρίσματος για τελικό φινίρισμα επιφανειών. 
Εσωτερική /εξωτερική χρήση.

POWDER COAT GP: CSIΙI/W0 Καλυπτικός στόκος σπατουλαρίσματος για κάλυψη ατελειών έως 4mm/στρώση. 
Εσωτερική /εξωτερική χρήση.

GRANULAR GP: CSIII/W0 Ρητινούχος τσιμεντόστοκος, ενισχυμένος, για κάλυψη ατελειών έως 20mm/στρώση. 
Εσωτερική /εξωτερική χρήση.

GRANULAR 
ULTRA GP: CSII/W0 Ρητινούχος τσιμεντόστοκος εξομάλυνσης για κάλυψη ατελειών έως 15mm/στρώση.

Εσωτερική /εξωτερική χρήση.

D-77 GP: CSIV/W1 Ρητινούχος στόκος τσιμεντοσανίδων, ενισχυμένος, με χαμηλή υδαταπορροφητικότητα για  εσωτερική /
εξωτερική χρήση

D-42 ONE COAT OC: CSIII/W1 Υδαταπωθητικός σοβάς μίας στρώσης με υψηλές αντοχές και χαμηλή υδατοαπορροφητικότητα.

HYDROSTOP 
plaster elastic-fine GP: CSIII/W2 Τσιμεντοειδής ρητινούχος, εύκαμπτος, χαμηλής υδαταπορροφητικότητας σοβάς τελικής στρώσης-λείος.

HYDROSTOP 
plaster elastic-grafiato GP: CSIII/W2 Τσιμεντοειδής ρητινούχος, εύκαμπτος, χαμηλής υδαταπορροφητικότητας σοβάς τελικής στρώσης-γραφιάτο.

ΜEGAFIX GP: CSIII/W2 Τσιμεντοειδές, εύκαμπτο, επισκευαστικό κονίαμα πολλαπλών χρήσεων.

DS-259 DECO 
MICRO RESIN GP: CSIII/W2 Eύκαμπτο διακοσμητικό επίχρισμα τελικής στρώσης, υψηλών αντοχών και χαμηλής 

υδατοαπορροφητικότητας.

Σημείωση:  Τα τεχνικά χαρακτηριστικά προκύπτουν από μετρήσεις βασιζόμενες στα Ευρωπαϊκά Πρότυπα που αντιστοιχούν στην κατηγορία των προϊόντων και 
σε συγκεκριμένες συνθήκες περιβάλλοντος. Τα αποτελέσματα ενδέχεται να ποικίλουν εξαιτίας διαφορετικών περιβαλλοντικών συνθηκών κατά την εφαρμο-
γή του προϊόντος.

Χαρακτηρισμός: GP:Εξωτερικό /εσωτερικό επίχρισμα γενικής χρήσης, OC:Εσωτερικό/εξωτερικό επίσχρισμα μιάς στρώσης.
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ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΣΙΜΕΝΤΟΕΙΔΩΝ ΕΠΙΠΕΔΩΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑ ΕΝ 13813
ΠΡΟΪΟΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

D-6 CT: C20-F4-AR4 Τσιμεντοειδές επιπεδωτικό με υψηλές μηχανικές αντοχές.

D-64 CT: C50-F15-AR2 Αυτοεπιπεδούμενο, ταχύπηκτο τσιμεντοκονίαμα εξομάλυνσης δαπέδων σε πάχη έως 30mm, υψηλών 
αντοχών αντιτριβικό.

D-65 CT: C30-F6-AR2 Αυτοεπιπεδούμενο, ταχύπηκτο τσιμεντοκονίαμα εξομάλυνσης δαπέδων σε πάχη έως 10mm.

DS-252 FLEX CT: C30-F7-AR2 Πατητή τσιμεντοκονία, επιπεδωτικό υψηλών αντοχών, αντιτριβικό.

DS-254 IRON CT: C40-F15-AR2 Πατητή τσιμεντοκονία, επιπεδωτικό υψηλών αντοχών, αντιτριβικό.

DS-256 FLEX 
VELVET CT: C25-F7-AR2 Πατητή τσιμεντοκονία, επιπεδωτικό υψηλών αντοχών, αντιτριβικό.

DS-259 DECO 
MICRO RESIN CT-C16- F4-AR1 Πατητή τσιμεντοκονία, επιπεδωτικό, υψηλών επιφανειακών αντοχών, αντιτριβικό.

ANTISLIP CT:C70-F10-AR1 Τσιμεντοειδές επιπεδωτικό, υψηλών αντοχών, αντιτριβικό.

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΠΙΣΚΕΥAΣΤΙΚΩΝ ΔΟΜΗΜΑΤΩΝ ΑΠO ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΚΑΤA ΕΝ 1504-3

ΠΡΟΪΟΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

MEGAFIX R1 Επισκευαστικό μη δομικών στοιχείων. Εύκαμπτο πολλαπλών χρήσεων.

D-11 SUPER FAST R2 Επισκευαστικό μη δομικών στοιχείων. Ταχύπηκτο.

D-66 REPAIR R2 Επισκευαστικό μη δομικών στοιχείων. Για σφράγιση έντονων ρωγμών.

SUPER FLEX POWDER R2 Επισκευαστικό μη δομικών στοιχείων. Ρητινούχο, για σφράγιση ρωγμών 1-15mm.

D-55 R3 Επισκευαστικό δομικών στοιχείων. Ρητινούχο, με αναστολέα διάβρωσης, για στρώσεις πάχους 2-20mm.

DUROFAST R3 Επισκευαστικό δομικών στοιχείων. Ταχύπηκτο 3ών λεπτών.

DUROFIX R3 Επισκευαστικό δομικών στοιχείων. Πολυμερικό, για πάχη έως 6cm/στρώση.

EASYFIX R3 Επισκευαστικό δομικών στοιχείων. Πολυμερικό, για πάχη έως 7cm/στρώση.

PIT FIX R3 Επισκευαστικό δομικών στοιχείων. Ταχύπηκτο 15 λεπτών.

DS-240 R4 Επισκευαστικό δομικών στοιχείων. Ενισχυμένο, μη συρρικνούμενο. Ταχύπηκτο.

DS-244 POWER MORTAR 
RESIN

R4 Επισκευαστικό δομικών στοιχείων. Ενισχυμένο, ρητινούχο, θιξοτροπικό, για πάχη έως 6cm/στρώση.

DS-245 POWER MORTAR 
RAPID

R4 Επισκευαστικό δομικών στοιχείων. Ενισχυμένο, ρητινούχο, θιξοτροπικό, για πάχη έως 4cm/στρώση. 
Ταχύπηκτο.

DS-247 R4 Επισκευαστικό δομικών στοιχείων. Ενισχυμένο, ταχύπηκτο, θιξοτροπικό, για ρωγμές έως 4cm. Ταχύπηκτο.

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά που αναγράφονται στα τεχνικά φυλλάδια είναι απόρροια των διαρκών ελέγχων και μελετών που διεξάγονται στα χημικά εργαστήρια
της DUROSTICK. Τα τεχνικά φυλλάδια που υπάρχουν στο εγχειρίδιο αναιρούν κάθε προηγούμενη έκδοση για το ίδιο προϊόν. 
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Οι υπερσύγχρονοι τρόποι παραγωγής στις εγκαταστάσεις μας

των 68.000m2 από τις οποίες τα 25.000m2 είναι στεγασμένοι χώροι,

το εξειδικευμένο προσωπικό μας και ο άρτιος μηχανολογικός εξοπλισμός 

εγγυώνται την ποιότητα των προϊόντων DUROSTICK. 

Εγκαταστάσεις Αθήνας

Eπέκταση των  
εγκαταστάσεών μας
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Εγκαταστάσεις Θεσσαλονίκης



ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ το στους τεχνίτες του καταστήµατός σας…
Στην προσπάθειά µας να έρθουµε ακόµη πιο κοντά στον τεχνίτη της οι-

κοδοµής και το έργο του, έχουµε δηµιουργήσει µια λέσχη (CLUB) τεχνι-

τών, η συµµετοχή τους στην οποία θα τους αποφέρει σηµαντικά οφέλη. 

Παράλληλα, έχουµε σχεδιάσει και λανσάρει ένα σύστηµα επιβράβευσης 

µε τη συγκέντρωση κουπονιών (πόντων)  που θα βρουν σε πλειάδα προϊ-

όντων DUROSTICK που αγοράζουν. Αναζητήστε λεπτοµέρειες στο σχετι-

κό έντυπο ή στη σελίδα µας στο Web: www.durostick.gr 

Μοιράστε τους τα  Έντυπα 
(ΤΕΧΝΙΤΩΝ & ΠΟΝΤΩΝ) και  
παροτρύνετέ τους 
να γίνουν µέλη στο CLUB ΤΕΧΝΙΤΩΝ  
της DUROSTICK!

Είναι προς όφελος όλων ΜΑΣ!

Στην προσπάθειά µας να έρθουµε ακόµη πιο κοντά στον τεχνίτη της οι-

κοδοµής και το έργο του, έχουµε δηµιουργήσει µια λέσχη (CLUB) τεχνι-

τών, η συµµετοχή τους στην οποία θα τους αποφέρει σηµαντικά οφέλη. 

Παράλληλα, έχουµε σχεδιάσει και λανσάρει ένα σύστηµα επιβράβευσης 

µε τη συγκέντρωση κουπονιών (πόντων)  που θα βρουν σε πλειάδα προϊ-

όντων DUROSTICK που αγοράζουν. Αναζητήστε λεπτοµέρειες στο σχετι-

CLUB
DUROSTICK

708150326

12/2018

www.durostick.gr
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ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ το στους τεχνίτες του καταστήµατός σας…

323

Με 200 ΠΟΝΤΟΥΣ  κερδίζουν το ΔΩΡΟ Δ ή το ΔΩΡΟ Ε 
Με 500 ΠΟΝΤΟΥΣ  κερδίζουν το ΔΩΡΟ Α ή το ΔΩΡΟ Β 
ή το ΔΩΡΟ Γ
Με 1000 ΠΟΝΤΟΥΣ  κερδίζουν το ΔΩΡΟ ΣΤ
Με 2000 ΠΟΝΤΟΥΣ  κερδίζουν το ΔΩΡΟ Ζ

• 4 ΦΟΡΜΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

• 2 ΜΠΟΥΦΑΝ ΑΜΑΝΙΚΑ

• 2 ΝΑÚΛΟΝ ΑΔΙΑΒΡΟΧΑ 

     ME ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ

•  1 ΜΠΟΥΦΑΝ  

ΧΕΙΜΩΝΙΑΤΙΚΟ

• 4 ΚΑΠΕΛΑ JOKEY

• 2 ΦΟΥΤΕΡ

ΔΩΡΟ Α

ΔΩΡΟ Β

ΔΩΡΟ Γ

ΔΩΡΟ Δ

ΔΩΡΟ Ε

ΔΩΡΟ ΣΤ

ΔΩΡΟ Ζ

•  1 ΘΕΡΜΟΣ ΝΕΡΟΥ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ

•  1 ΘΕΡΜΟΣ ΚΑΦΕ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ

• 2 ΦΟΡΜΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

• 1 ΝΑÚΛΟΝ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ

     ME ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ

• 4 ΜΠΛΟΥΖΑΚΙΑ ΜΑΚO

• 1 ΣΑΚ ΒΟΥΑΓΙΑΖ

• 4 ΚΑΠΕΛΑΚΙΑ JOKEY

•  1 ΜΠΟΥΦΑΝ  

ΑΜΑΝΙΚO

• 1 ΖΕΥΓΑΡΙ WALKIE TALKIE (εμβέλειας 5km)

• AΝΑΠΤΗΡΑ ZIPPO AΜΕΡΙΚΗΣ

• ΣΤΥΛΟ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ

• 1 TABLET 10’’, χωρητικότητας 16GB 

• 3ήμερη διαμονή σε ξενοδοχείο 5 αστέρων στην Ελλάδα 

Όλοι ΚΕΡΔΙΖΟΥΝ...

...ΔΩΡΑ!
ΚΕΡΔΙΖΟΥΝ...

ΔΩΡΟ
διαμονή σε 

ξενοδοχείο 5 
αστέρων στην 

Ελλάδα

ΡΑ!

                   Μιλήστε στους ΠΕΛΑΤΕΣ σας για τους πόντους 
                         και για τα ΔΩΡΑ που δίνει η DUROSTICK!
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25kg

15kg

λοι κερδίζουν ΔΩΡΑ... με προϊόντα DUROSTICK!

RESIN POWDER  
(ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΗ ΡΗΤΙΝΗ  
ΣΕ ΜΟΡΦΗ ΠΟΥΔΡΑΣ)

DUROMAX (100  ΑΚΡΥΛΙΚH  
ΡΗΤΙΝΗ ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ)

18lt

DUROSTOP (BEΛΤΙΩΤΙΚΗ  
ΑΚΡΥΛΙΚΗ ΡΗΤΙΝΗ ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ)

20lt

D-20 (ΑΚΡΥΛΙΚΟ  
ΓΑΛΑΚΤΩΜΑ ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ)

20lt

DS-290 ΧΑΛΑΖΙΑΚΟ  
ΑΣΤΑΡΙ ΠΡΟΣΦΥΣΗΣ

25kg

DS-255 (ΧΑΛΑΖΙΑΚΟ  
ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΑΣΤΑΡΙ)

15kg

DS-255 (ΧΑΛΑΖΙΑΚΟ  
ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΑΣΤΑΡΙ)

5kg

DUROMAX (100  ΑΚΡΥΛΙΚH  
ΡΗΤΙΝΗ ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ)

3,5lt

ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΑ - ΠΡΟΣΜΙΚΤΑ ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ & ΑΣΤΑΡΙΑ

3 

ΠΟΝΤΟΙ
3 

ΠΟΝΤΟΙ 4 

DS-290 ΧΑΛΑΖΙΑΚΟ 

8 
ΠΟΝΤΟΙ

8 
ΠΟΝΤΟΙ 15 

ΠΟΝΤΟΙ

5 

ΠΟΝΤΟΙ

6kg 5
 ΠΟΝΤΟΙ

12kg10
 ΠΟΝΤΟΙ

DS-252 EΥΚΑΜΠΤΗ ΠΑΤΗΤΗ 
ΤΣΙΜ/ΝΙΑ ΓΙΑ ΤΟΙΧΟΥΣ & ΔΑΠΕΔΑ

25kg

DS-254 IRON ΠΑΤΗΤΗ  
ΤΣΙΜ/ΝΙΑ ΔΑΠΕΔΟΥ

25kg

DS-256 FLEX VELVET   
ΛΕΠΤΟΚΟΚΚΗ ΠΑΤΗΤΗ ΤΣΙΜ/ΝΙΑ  

ΓΙΑ ΤΟΙΧΟΥΣ & ΔΑΠΕΔΑ  

25kg3 

ΠΟΝΤΟΙ

DS-254 IRON ΠΑΤΗΤΗ 

25kg3 

ΠΟΝΤΟΙ

DS-256 FLEX VELVET  

3 

ΠΟΝΤΟΙ

DS-250 ΠΑΤΗΤΗ ΤΣΙΜ/ΝΙΑ  
ΓΙΑ ΤΟΙΧΟΥΣ & ΔΑΠΕΔΑ

ΠΑΤΗΤΕΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΕΣ & ΠΑΣΤΑ

DS-258 DECO MICRO FLEX ΠΑΤΗΤΗ ΣΕ ΜΟΡΦΗ ΠΑΣΤΑΣDS-258 DECO MICRO FLEX ΠΑΤΗΤΗ ΣΕ ΜΟΡΦΗ ΠΑΣΤΑΣ

 2,5
ΠΟΝΤΟΙ

10
 ΠΟΝΤΟΙ

12kg6,6kg

QUARTZ DECO ΕPOXY ΣΥΝΔΕΤΙΚΗ ΡΗΤΙΝΗ

2,5kg25kg

ΤΣΙΜΕΝΤΟΕΙΔΕΙΣ ΣΟΒΑΔΕΣ

DS-75 ΧΩΡΙΑΤΙΚΟΣ ΡΗΤΙΝΟΥΧΟΣ 
ΥΔΑΤΑΠΩΘΗΤΙΚΟΣ ΣΟΒΑΣ

ΗΥDROSTOP PLASTER ELASTIC ΛΕΙΟΣ 
EΥΚΑΜΠΤΟΣ ΣΟΒΑΣ

DS-74 ΛΕΙΟΣ ΡΗΤΙΝΟΥΧΟΣ 
ΥΔΑΤΑΠΩΘΗΤΙΚΟΣ ΣΟΒΑΣ

 2,5
ΠΟΝΤΟΙ

2 

ΠΟΝΤΟΙ 2 

ΠΟΝΤΟΙ

D-40 ΙΝΟΠΛΙΣΜΕΝΟΣ  
ΣΟΒΑΣ ΒΑΣΙΚΗΣ ΣΤΡΩΣΗΣ

ΗΥDROSTOP PLASTER ELASTIC 
ΓΡΑΦΙΑΤΟΣ EΥΚΑΜΠΤΟΣ ΣΟΒΑΣ 

D-42 ONE COAT  
ΥΔΑΤΑΠΩΘΗΤΙΚΟΣ ΣΟΒΑΣ

D-42 ONE COAT D-40 ΙΝΟΠΛΙΣΜΕΝΟΣ 

1 

ΠΟΝΤΟΣ
1 

ΠΟΝΤΟΣ 2,5
ΠΟΝΤΟΙ

ΧΑΛΑΖΙΑΚΑ ΑΔΡΑΝΗ - ΡΗΤΙΝΕΣ - ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΕΣ ΠΑΣΤΕΣ

QUARTZ DECO ΕPOXY ΣΥΝΔΕΤΙΚΗ ΡΗΤΙΝΗ

25kg

20kg

12kg

EXTRA POWER GEL ΕΥΚΑΜΠΤΗ, 
ΘΙΞΟΤΡΟΠΙΚΗ ΚΟΛΛΑ  

ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΛΙΘΩΝ

25kg

EXTRA POWER 100   
ΒΙΝΑΚΡΥΛΙΚΗ ΚΟΛΛΑ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ

25kg

ELASTIC ΕΥΚΑΜΠΤΗ ΚΟΛΛΑ  
ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΝΙΤΩΝ

25kg

D-23 ΚΟΛΛΑ ΜΑΡΜΑΡΩΝ 
& ΓΡΑΝΙΤΩΝ

25kg

ΤΑΧΕΙΑΣ ΠΗΞΕΩΣ 
ΚΟΛΛΑ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ 

25kg

ΖΧ ΑΝΤΙΠΑΓΕΤΙΚΗ  
ΚΟΛΛΑ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ  

PROFESSIONAL ΡΗΤΙΝΟΥΧΑ 
ΚΟΛΛΑ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ 

ΑΚΡΥΛΙΚΗ 
ΚΟΛΛΑ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ 

ΚΟΛΛΕΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ, ΓΡΑΝΙΤΩΝ & ΜΑΡΜΑΡΩΝ

25kg 25kg 25kg1 

ΠΟΝΤΟΣ 1 

ΠΟΝΤΟΣ

25kg

 3,5
ΠΟΝΤΟΙ

2 

ΠΟΝΤΟΙ

3 

ΠΟΝΤΟΙ

EXPERT ΘΙΞΟΤΡΟΠΙΚΗ 
ΚΟΛΛΑ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ 

25kg

SUPER ΑΚΡΥΛΙΚΗ  
ΚΟΛΛΑ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ

25kg2 

ΠΟΝΤΟΙ1 

ΠΟΝΤΟΣ

GOLD ΕΥΚΑΜΠΤΗ ΚΟΛΛΑ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ 
ΥΨΗΛΩΝ ΑΝΤΟΧΩΝ

25kg

PLUS ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗ 
ΚΟΛΛΑ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ

25kg2 

ΠΟΝΤΟΙ 1,5
       ΠΟΝΤΟΣ

 1,5
       ΠΟΝΤΟΣ

 2,5
ΠΟΝΤΟΙ

25kg3 

ΠΟΝΤΟΙ
20kg3    

ΠΟΝΤΟΙ

15kg

DS-259 DECO MICRO RESIN ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΟ ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑΜΑ

QUARTZ DECO- ΧΑΛΑΖΙΑΚΑ ΑΔΡΑΝΗ ΔΙΑΦ. ΚΟΚΟΜΕΤΡΙΩΝ

3    

ΠΟΝΤΟΙ
3    

ΠΟΝΤΟΙ

3    

ΠΟΝΤΟΙ
3    

ΠΟΝΤΟΙ

QUARTZ DECO HYBRID YΒΡΙΔΙΚΗ ΣΥΝΔΕΤΙΚΗ ΡΗΤΙΝΗ  VITRO HYBRID ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΟ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑ

25kg 25kg

25kg 25kg25kg

25kg

25kg
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6kg 5
 ΠΟΝΤΟΙ

15kg10
 ΠΟΝΤΟΙ

15kg10
 ΠΟΝΤΟΙ25kg15

 ΠΟΝΤΟΙ

10kg5
 ΠΟΝΤΟΙ

3 

ΠΟΝΤΟΙ
8

ΠΟΝΤΟΙ 2,5
ΠΟΝΤΟΙ

ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΑ

ΑΚΡΥΛΙΚΑ & ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΑ

ΠΑΣΤΩΔΕΙΣ ΣΟΒΑΔΕΣ

ΗΥDROSTOP SILICONE PLASTER  
ΑΔΙΑΒΡΟΧΟΣ ΣΟΒΑΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΣΤΡΩΣΗΣ

ΗΥDROSTOP ACRYLIC PLASTER  
ΑΔΙΑΒΡΟΧΟΣ ΣΟΒΑΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΣΤΡΩΣΗΣ

BASECOAT THERMO ΠΑΣΤΩΔΕΣ, 
ΑΝΤΙΡΗΓΜΑΤΙΚΟ, ΟΡΓΑΝΙΚΟ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑ 

ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΩΝ ΠΛΑΚΩΝ

D-1 ΕΠΑΛΕΙΦΟΜΕΝΟ ΚΟΝΙΑΜΑ 
ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ

25kg

D-1 FLEX ΕΥΚΑΜΠΤΟ, 
ΕΠΑΛΕΙΦΟΜΕΝΟ ΚΟΝΙΑΜΑ 

ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ

18kg

DS-220 ΕΛΑΣΤΟΜΕΡΕΣ  
ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΟ ΤΑΡΑΤΣΩΝ

WATERPROOF EPOXY PRIMER AQUA 
-ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΟ ΔΙΑΦΑΝΟ  

ΑΣΤΑΡΙ ΝΕΡΟΥ 2 ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ

20kg

WATERPROOF MORTAR 
ΕΥΚΑΜΠΤΟ KONIAMA 

ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ 

20kg

WATERPROOF 500 
ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΟ ΤΑΡΑΤΣΩΝ ΠΟΛΥΟΥΡΙΑΣ 

2 ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ

4kg

HYDROSTOP 2 ΣΥΣT. ΕΥΚΑΜΠΤΟ  
ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΟ ΤΑΡΑΤΣΩΝ 

16kg

dB BLOCK  
ΠΟΛΥΧΡΗΣΤΙΚΗ ΠΑΣΤΑ

4 

ΠΟΝΤΟΙ
5 

ΠΟΝΤΟΙ

6
ΠΟΝΤΟΙ

ΗΥDROSTOP WATERTANK  
ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΟ 2 ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ

14kg 11kg

ΗΥDROSTOP ROOF 
ΛΕΥΚΟ ΤΣΙΜ. ΣΤΕΓ. ΤΑΡΑΤΣΩΝ

 2,5
ΠΟΝΤΟΙ

4 

ΠΟΝΤΟΙ

25kg10
 ΠΟΝΤΟΙΠΟΝΤΟΙΠΟΝΤΟΙ

TECHNOPROOF 
ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΟ ΤΑΡΑΤΣΩΝ

15kg6
 ΠΟΝΤΟΙ

15lt15
 ΠΟΝΤΟΙΠΟΝΤΟΙΠΟΝΤΟΙΠΟΝΤΟΙ

HYDROSTOP-PU ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΙΚΟ  
ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΟ ΤΑΡΑΤΣΩΝ

10lt8
 ΠΟΝΤΟΙ

15kg6
ΠΟΝΤΟI

ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΣΤΟΚΟΣ 

STUCOFIX ELASTIC PUTTY ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΣΤΟΚΟΣ ΑΡΜΩΝ,  
ΡΩΓΜΩΝ & ΕΞΟΜΑΛΥΝΣΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ

15kg15kg15kg15kg15kg

STUCOFIX ELASTIC PUTTY ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΣΤΟΚΟΣ ΑΡΜΩΝ, 

D-80 HYDROSTOP ELASTIC 
ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΟ ΕΛΑΣΤΟΜΕΡΕΣ ΧΡΩΜΑ

10lt8
ΠΟΝΤΟΙ

ΑΚΡΥΛΙΚΟ 100  ΧΡΩΜΑ  
ΥΨΗΛΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ

ΤΣΙΜΕΝΤΟΧΡΩΜΑ ΑΚΡΥΛ. 100  ΓΙΑ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΜΟΥΧΛΑ

WALL PRO ΝΑΝΟ PAINT
AYTOKAΘΑΡΙΖΟΜΕΝΟ  
ΣΙΛΙΚΟΝΟΥΧΟ ΧΡΩΜΑ

10lt 10lt 10lt10 

ΠΟΝΤΟΙ
6 

ΠΟΝΤΟΙ
5 

ΠΟΝΤΟΙ

ΤΗERMOELASTIC COLOUR
ΘΕΡΜΟΚΕΡΑΜΙΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΧΡΩΜΑ

10lt

ΕΧTRA-ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΧΡΩΜΑ 
ΥΨΗΛΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ 

SUPER - ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΧΡΩΜΑ 
ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ

SUPER ECO - ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ 
ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΧΡΩΜΑ 

10lt 10lt 10lt4 

ΠΟΝΤΟΙ
4 

ΠΟΝΤΟΙ
3 

ΠΟΝΤΟΙ

ΜΠΑΝΙΟ & ΚΟΥΖΙΝΑ  
ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ  

ΑΠΟ ΜΥΚΗΤΕΣ & ΜΟΥΧΛΑ 
10 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ 

100  ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΧΡΩΜΑ

SUPER FLOOR PU, ΥΒΡΙΔΙΚΟ, 
ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΙΚΟ -  

ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΧΡΩΜΑ ΔΑΠΕΔΩΝ

10lt 10lt 10lt10 

ΠΟΝΤΟΙ
6 

ΠΟΝΤΟΙ
5 

ΠΟΝΤΟΙ

ΣΤΟΚΟΙ  ΣΠΑΤΟΥΛΑΡΙΣΜΑΤΟΣ

STUCOFIX - P ΑΚΡΥΛΙΚΟΣ  
ΣΤΟΚΟΣ ΣΠΑΤΟΥΛΑΡΙΣΜΑΤΟΣ

20kg

GRANULAR ΡΗΤΙΝΟΥΧΟΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΟΚΟΣ

POWDER COAT ΚΑΛΥΠΤΙΚΟΣ  
ΣΤΟΚΟΣ ΣΠΑΤΟΥΛΑΡΙΣΜΑΤΟΣ

25kg1
ΠΟΝΤΟΣ  1,5

       ΠΟΝΤΟΣ

25kg

 1,5
       ΠΟΝΤΟΣ

Νο39 ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΕΛΑΣΤΟΜΕΡΕΣ ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΟ ΤΑΡΑΤΣΩΝ

15kg8
 ΠΟΝΤΟΙ

25kg 8
 ΠΟΝΤΟΙ

25kg 4
 ΠΟΝΤΟΙ

25kg 4
 ΠΟΝΤΟΙ

DUROSTICK DUROPAINT-PU
YBΡΙΔΙΚΟ, ΑΚΡΥΛΙΚΟ-ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΙΚΟ ΧΡΩΜΑ

10 

ΠΟΝΤΟΙ
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λοι κερδίζουν ΔΩΡΑ... με προϊόντα DUROSTICK!

προϊόντα για τη νέα κατασκευή, τη συντήρηση, 
την επισκευή, την ανακαίνιση και τη διακόσµηση 

του σπιτιού και της οικοδοµής!
www.durostick.gr

ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

25kg1 

ΠΟΝΤΟΣ

D-10 ΣΥΓΚΟΛ. ΚΟΝΙΑΜΑ ΓΙΑ ΔΟΜΙΚΑ 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΡΟΜΠΕΤΟΝ

25kg 1 

ΠΟΝΤΟΣ

ULTRACOLL THERMO ΙΝΟΠΛΙΣΜΕΝΗ ΚΟΛΛΑ 
ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΩΝ ΠΛΑΚΩΝ

25kg

25kg

ULTRAFIX THERMO INOΠΛΙΣΜΕΝΗ 
ΚΟΛΛΑ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΩΝ ΠΛΑΚΩΝ

 EASYFIX ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ, 
ΠΟΛΥΜΕΡΙΚΟ, ΙΝΟΠΛ.ΤΣΙΜΕΝ/ΜΑ

25kg1 

ΠΟΝΤΟΣ

D-6 ΙΝΟΠΛΙΣΜΕΝΗ ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑ

25kg1 

ΠΟΝΤΟΣ

RΟΜΙΧ THERMO ΙΝΟΠΛΙΣΜΕΝΗ ΚΟΛΛΑ 
ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΩΝ ΠΛΑΚΩΝ

RΟΜΙΧ THERMO ΙΝΟΠΛΙΣΜΕΝΗ ΚΟΛΛΑ 

25kg2 

ΠΟΝΤΟΙ

D-4 ΑΚΡΥΛΙΚΟΣ ΑΡΜΟΣΤΟΚΟΣ 
ΓΙΑ ΠΛΑΚΕΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ & ΦΥΣΙΚΕΣ ΠΕΤΡΕΣ

25kg

D-4 ΑΚΡΥΛΙΚΟΣ ΑΡΜΟΣΤΟΚΟΣ 

25kg

D-55 ΙΝΟΠΛΙΣΜΕΝO ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ 
ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑΜΑ ΜΕ ΑΝΑΣΤΟΛΕΑ ΔΙΑΒΡΩΣΗΣ

25kg 2,5
ΠΟΝΤΟΙ

25kg

DS-244 POWER MORTAR RESIN 
ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ ΡΗΤΙΝΟΥΧΟ ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑΜΑ

25kg 2,5
ΠΟΝΤΟΙ

25kg

DS-245 POWER MORTAR RAPID 
ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ ΤΣΙΜΕΝΤ/ΝΙΑΜΑ ΤΑΧΕΙΑΣ ΠΗΞΗΣ

25kg3 

ΠΟΝΤΟΙ

25kg

ULTRACOLL THERMO ΙΝΟΠΛΙΣΜΕΝΗ ΚΟΛΛΑ 

25kg

ΜΕGAFIX  
ΕΥΚΑΜΠΤΟ ΚΟΝΙΑΜΑ

ΜΕGAFIX ANTISLIP ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΡΗ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΓΙΑ 
ΣΚΑΛΟΠΑΤΙΑ & ΟΛΙΣΘΗΡΕΣ ΒΑΤΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ

ANTISLIP ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΡΗ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΓΙΑ 

25kg5 

ΠΟΝΤΟΙ

 2,5
ΠΟΝΤΟΙ

1 

ΠΟΝΤΟΣ 3,5
ΠΟΝΤΟΙ

BEΡNIKIA

DECOFIN EPOXY SF ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΟ  
ΓΥΑΛΙΣΤΕΡΟ ΒΕΡΝΙΚΙ 2 ΣΥΣΤ.

15
ΠΟΝΤΟI

RENOLIT  
ΑΔΙΑΒΡΟΧΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΕΤΡΩΝ

4lt3 

ΠΟΝΤΟΙ

DECOFIN POLYURETHANE   
ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΙΚΟ MAT ΒΕΡΝΙΚΙ 2 ΣΥΣΤ.

5kg10
 ΠΟΝΤΟΙ

D-12 ΒΕΡΝΙΚΙ ΠΕΤΡΑΣ ΔΙΑΛΥΤΟΥ

4lt3 

ΠΟΝΤΟΙ

DECOFIN AQUA PU  
ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΙΚΟ MAT ΒΕΡΝΙΚΙ ΝΕΡΟΥ 2 ΣΥΣΤ.

5 

ΠΟΝΤΟΙ

DECOFIN AQUA PU 

55
ΠΟΝΤΟΙΠΟΝΤΟΙΠΟΝΤΟΙ

WATERPROOF 400, ΔΙΑΦΑΝΟ ΒΕΡΝΙΚΙ ΑΛΕΙΦΑΤΙΚΗΣ 
ΠΟΛΥΟΥΡΙΑΣ 2 ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ

DECO LIQUID GLASS,  
ΡΗΤΙΝΗ ΥΓΡΟΥ ΓΥΑΛΙΟΥ

DECOFIN EPOXY AQUA  
ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΟ ΣΑΤΙΝΕ ΒΕΡΝΙΚΙ 2 ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ

QUARTZ DECO VARNISH GEL ΠΛΗΡΩΤΙΚΟ, ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΟ 
ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΧΑΛΑΖΙΑΚΩΝ ΑΔΡΑΝΩΝ

VISTA ΒΕΡΝΙΚΙ ΜΑΤ ΓΙΑ  
ΠΑΤΗΤΗ & ΦΥΣΙΚΕΣ ΠΕΤΡΕΣ

2,5lt

VISTA ΒΕΡΝΙΚΙ ΜΑΤ ΓΙΑ 

2,5lt3 

ΠΟΝΤΟΙ

5kg15
         ΠΟΝΤΟI 5kg10

         ΠΟΝΤΟI 10
ΠΟΝΤΟI5

ΠΟΝΤΟI

Για όλους εµάς που συµβάλλουµε στην 
έρευνα, την ανάπτυξη και την παραγωγή 
κάθε προϊόντος DUROSTICK, η στιγµή 
που ένα προϊόν µας φτάνει στα χέρια του 
καταναλωτή, είναι η πιο σηµαντική. 
Τους επιβραβεύουµε για την επιλογή τους!

DECOFIN EPOXY SF ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΟ 

151515

WATERPROOF 400, ΔΙΑΦΑΝΟ ΒΕΡΝΙΚΙ ΑΛΕΙΦΑΤΙΚ

5kg5kg5kg
         

DECOFIN EPOXY AQUA 

3kg

QUARTZ DECO VARNISH GEL ΠΛΗΡΩΤΙΚΟ, ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚ

Πάνω από...
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D-28 ΑΥΤΟΓΥΑΛΙΣΤΗ ΠΑΡΚΕΤΙΝΗ ΞΥΛΙΝΩΝ ΔΑΠΕΔΩΝ ................................................................ 169

D-29 SPOT FREE ΑΔΙΑΒΡ/ΚΟ, ΕΛΑΙΟΑΠΩΘΗΤΙΚΟ ΕΜΠΟΤΙΣΜΟΥ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ & ΓΡΑΝΙΤΩΝ ....... 27

D-31 ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗ ΛΑΣΠΗ KΤΙΣΙΜΑΤΟΣ ......................................................................................... 99

D-32 ΤΑΧΥΠΗΚΤΟΣ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ ΛΕΥΚΟΣ ΣΟΒΑΣ ........................................................... 57, 107

D-33 ΕΝΕΣΙΜΗ ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΗ ΡΗΤΙΝΗ 2 ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ ...................................................................... 64

D-34 HYDROSTOP ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΟ ΜΑΖΑΣ & ΡΕΥΣΤΟΠΟΙΗΤΗΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ .................... 102

D-38 ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΤΟΚΟΣ - ΚΟΛΛΑ 2 ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ ............................................ 65

D-40 ΙΝΟΠΛΙΣΜΕΝΟΣ ΣΟΒΑΣ ΒΑΣΙΚΗΣ ΣΤΡΩΣΗΣ ......................................................................... 106

D-41 ΣΟΒΑΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΣΤΡΩΣΗΣ ΥΔΑΤΑΠΩΘΗΤΙΚΟΣ ..................................................................... 106

D-42 ΟΝΕ COAT ΥΔΑΤΑΠΩΘΗΤΙΚΟΣ ΣΟΒΑΣ ΜΙΑΣ ΣΤΡΩΣΗΣ ..................................................... 107

D-44 ΥΠΕΡΡΕΥΣΤΟΠΟΙΗΤΗΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ .............................................................................. 102

D-46 TAXYΠΗΚΤΟΣ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ ΣΟΒΑΣ ............................................................................... 108

D-55 ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤIKO, ΡΗΤΙΝΟΥΧΟ, ΙΝΟΠΛΙΣΜENO ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑΜΑ  
ΜΕ ΑΝΑΣΤΟΛΕΑ ΔΙΑΒΡΩΣΗΣ, ΓΙΑ ΠΑΧΗ 2-20mm/ΣΤΡΩΣΗ ............................................................ 117

D-59 ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΟ ΚΕΡΑΜΙΔΙΩΝ, ΔΙΑΚΟΣΜΗΤ. ΚΕΡΑΜ. ΤΟΥΒΛΩΝ & ΠΗΛΙΝΩΝ ΓΛΑΣΤΡΩΝ ....... 46

D-61 ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΓΙΑ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΑ ΚΑΙ ΑΣΗΜΙΚΑ ..................................................................... 172

D-64 ΑΥΤΟΕΠΙΠΕΔΟΥΜΕΝΟ, ΤΑΧΥΠΗΚΤΟ ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑΜΑ  
ΕΞΟΜΑΛΥΝΣΗΣ ΔΑΠΕΔΩΝ, 3-30mm ................................................................................................. 18

D-65 ΑΥΤΟΕΠΙΠΕΔΟΥΜΕΝΟ, ΤΑΧΥΠΗΚΤΟ ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑΜΑ  
ΕΞΟΜΑΛΥΝΣΗΣ ΔΑΠΕΔΩΝ, 1-10mm ................................................................................................. 17

D-66 REPAIR ΕΠΙΣΚ/ΚΟΣ ΣΤΟΚΟΣ ΓΙΑ ΕΝΤΟΝΕΣ ΡΩΓΜΕΣ  
ΚΑΙ ΟΠΕΣ ΕΞΩΤ. & ΕΣΩΤ. ΧΩΡΩΝ .................................................................................................... 125

D-67 ΥΛΙΚΟ ΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΩΝ ................................................................................ 124

D-71 ΤΑΧΥΠΗΚΤΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΓΥΨΟΣ ................................................................................... 100

D-72 ΑΟΣΜΟ ΒΕΡΝΙΚΙ ΠΕΤΡΑΣ ΝΕΡΟΥ .................................................................................... 94, 153

D-77 ΡΗΤΙΝΟΥΧΟΣ ΣΤΟΚΟΣ ΕΞΟΜΑΛΥΝΣΗΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΑΝΙΔΩΝ 1-10mm/ΣΤΡΩΣΗ .................. 124

D-80 HYDROSTOP ELASTIC ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΟ ΕΛΑΣΤΟΜΕΡΕΣ ΧΡΩΜΑ ............................. 136, 141

D-84 ΡΕΥΣΤΟΠΟΙΗΤΗΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ & ΕΠΙΒΡΑΔΥΝΤΗΣ ΠΗΞΕΩΣ ......................................... 102

D-88 ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΚΟΛΛΑ ................................................................................................................. 16

D-89 ΚΟΛΛΑ ΒΙΝΥΛΙΚΩΝ ΔΑΠΕΔΩΝ ΚΑΙ ΜΟΚΕΤΩΝ ......................................................................... 17

D-90 ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΙΚΗ ΥΠΕΡΚΟΛΛΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ................................................ 68

D-95 CLEANER ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΥΓΡΟ ΓΙΑ ΜΟΥΧΛΑ ..................................................................... 171

D-100 ΑΚΡΥΛΙΚΗ ΞΥΛΟΚΟΛΛΑ ΤΑΧΕΙΑΣ ΠΗΞΕΩΣ, ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΖΕ, ΜΕ ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΥΓΡΑΣΙΑ ... 62

dB BLOCK ΠΟΛΥΧΡΗΣΤΙΚΗ ΠΑΣΤΑ ................................................................................................. 50

DS-200 ΑΔΙΑΒΡΟΧΗ ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΚΟΛΛΑ ΓΙΑ ΞΥΛΙΝΑ ΔΑΠΕΔΑ ........................................................ 62

DS-205 SURER GLUE ΥΠΕΡΚΟΛΛΑ ΓΙΑ ΒΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΞΥΛΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ............................... 62

DS-210 ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΚΟΛΛΑΣ ΑΠΟ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ....................... 175

DS-220 ΕΛΑΣΤΟΜΕΡΕΣ ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΟ ΤΑΡΑΤΣΩΝ (ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ) ................................................. 43

DS-230 ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΥΑΛΟΤΑΙΝΙΑ ΑΡΜΩΝ ΜΕ ΑΝΟΙΓΜΑ ΚΑΡΕ 2,5x2,5mm

ΓΙΑ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΕΣ, ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΑΝΙΔΕΣ & ΡΩΓΜΩΝ ΣΕ ΜΠΕΤΟΝ ΚΑΙ ΣΟΒΑ ........................... 48, 126

DS-240 ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ, ΤΑΧΥΠΗΚΤΟ, ΕΠΙΣΚ/ΚΟ ΜΗ ΣΥΡΡΙΚΝΟΥΜΕΝΟ ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑΜΑ ..... 116

DS-244 POWER MORTAR RESIN ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ, ΙΝΟΠΛΙΣΜΕΝΟ,  
ΡΗΤΙΝΟΥΧΟ, ΘΙΞΟΤΡΟΠΙΚΟ ΚΟΝΙΑΜΑ, ΓΙΑ ΠΑΧΗ ΕΩΣ 6cm/ΣΤΡΩΣΗ ............................................. 117

DS-245 POWER MORTAR RAPID ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ, ΙΝΟΠΛΙΣΜΕΝΟ,  
ΘΙΞΟΤΡΟΠΙΚΟ ΚΟΝΙΑΜΑ TAΧΕΙΑΣ ΠΗΞΗΣ, ΓΙΑ ΠΑΧΗ ΕΩΣ 4cm/ΣΤΡΩΣΗ ....................................... 117

DS-247 TΑΧΥΠΗΚΤΟ, ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ ΚΟΝΙΑΜΑ  
ΜΕ ΑΝΑΣΤΟΛΕΑ ΔΙΑΒΡΩΣΗΣ, ΓΙΑ ΠΑΧΗ ΕΩΣ 4cm/ΣΤΡΩΣΗ ........................................................... 119

DS-250 ΠΑΤΗΤΗ ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑ ΓΙΑ ΤΟΙΧΟΥΣ & ΔΑΠΕΔΑ .......................................................... 72

DS-252 FLEX ΕΥΚΑΜΠΤΗ ΠΑΤΗΤΗ ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑ ΓΙΑ ΤΟΙΧΟΥΣ & ΔΑΠΕΔΑ ........................... 73

DS-254 IRON ΠΑΤΗΤΗ ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑ ME ΣΜΥΡΙΔΟΠΕΤΡΑ ..................................................... 76

DS-255 ΧΑΛΑΖΙΑΚΟ ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΑΣΤΑΡΙ ΠΡΟΣΦΥΣΗΣ ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ, ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΛΥΤΕΣ ....... 88, 106

DS-256 FLEX VELVET ΛΕΠΤΟΚΟΚΚΗ, ΕΥΚΑΜΠΤΗ ΠΑΤΗΤΗ ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑ  
ΓΙΑ ΤΟΙΧΟΥΣ & ΔΑΠΕΔΑ .................................................................................................................... 77

DS-258 DECO MICRO FLEX ΠΑΤΗΤΗ ΣΕ ΜΟΡΦΗ ΠΑΣΤΑΣ ....................................................... 82 
DS-258 DECO MICRO FLEX ΣΚΛΗΡΥΝΤΗΣ .......................................................................... 82 
DS-259 DECO MICRO RESIN ΡΗΤΙΝΟΥΧΟ, ΛΕΙΟ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΟ ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑΜΑ ......... 78

DS-260 QUARTZ PRIMER ΧΑΛΑΖΙΑΚΟ ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΑΣΤΑΡΙ ΠΡΟΣΦΥΣΗΣ  
ΓΙΑ ΞΥΛΑ & ΜΕΤΑΛΛΑ, ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΛΥΤΕΣ .................................................................................. 88, 105

DS-265 ΚΥΨΕΛΩΤΟ ΚΟΡΔΟΝΙ ΓΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΑΡΜΩΝ ........................................... 48

DS-290 ΧΑΛΑΖΙΑΚΟ ΑΣΤΑΡΙ ΠΡΟΣΦΥΣΗΣ .............................................................................. 88, 105

DS-490 ΥΑΛΟΠΛΕΓΜΑ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΣΙΜΕΝΤ. ΕΠΑΛΕΙΦΟΜ. ΣΤΕΓΑΝ. ΣΤΡΩΣΕΩΝ  
& ΣΤΟΚΩΝ ΕΞΟΜΑΛ. ΜΕ ΑΝΟΙΓΜΑ ΚΑΡΕ 4x4mm ..................................................................... 48, 126
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DS-1090 ΥΑΛΟΠΛΕΓΜΑ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΟΒΑΔΩΝ ΜΕ ΑΝΟΙΓΜΑ ΚΑΡΕ 10x10mm .......................... 113

DS-4160 ΥΑΛΟΠΛΕΓΜΑ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΘΕΡΜΟΠΡΟΣΟΨΕΩΝ  
ΚΑΙ ΠΑΤΗΤΩΝ ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΩΝ ΔΑΠΕΔΩΝ, ΜΕ ΑΝΟΙΓΜΑ ΚΑΡΕ 4x4mm .............................. 89, 113

DS POLYMER ΕΛΑΣΤΟΜΕΡΕΣ ΣΦΡΑΓ/ΚΟ & ΣΥΓΚΟΛ/ΚΟ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ...................... 33

DECO LIQUID GLASS ΡΗΤΙΝΗ ΥΓΡΟΥ ΓΥΑΛΙΟΥ ................................................................ 128, 163

DECOFIN AQUA ΑΚΡΥΛΙΚΟ MAT BEΡΝΙΚΙ ΝΕΡΟΥ  
ΓΙΑ ΤΕΧΝΟΤΡΟΠΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕΤΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ .......................................................................... 92, 129

DECOFIN AQUA PU ΔΙΑΦΑΝΟ, ΥΔΑΤΟΔΙΑΛΥΤΟ,  
ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΙΚΟ ΜΑΤ ΒΕΡΝΙΚΙ 2 ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ ............................................................ 91, 162

DECOFIN EPOXY AQUA ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΟ ΣΑΤΙΝΕ ΒΕΡΝΙΚΙ 2 ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ,  
ΓΙΑ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ................................................ 92, 161

DECOFIN EPOXY SF ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΟ ΓΥΑΛΙΣΤΕΡΟ ΒΕΡΝΙΚΙ 2 ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ  
ΓΙΑ ΠΑΤΗΤΗ ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑ & ΦΥΣΙΚΕΣ ΠΕΤΡΕΣ .................................................................. 91, 161

DECOFIN POLYURETHANE ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΙΚΟ ΜΑΤ ΒΕΡΝΙΚΙ 2 ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ  
ΓΙΑ ΠΑΤΗΤΗ ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑ & ΦΥΣΙΚΕΣ ΠΕΤΡΕΣ .................................................................. 91, 161

DECOLUX ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΟ ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΒΕΡΝΙΚΙ ΔΙΑΛΥΤΟΥ ΓΙΑ ΤΕΧΝΟΤΡΟΠΙΕΣ ......................... 127

DRAIN CLEANER  ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΕΣ KAI ΣΙΦΟΝΙΑ ........................................ 174

DUROCLEAN ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΚΑΜΙΝΑΔΑΣ ΤΖΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΞΥΛΟΣΟΜΠΑΣ ...................................... 172

DUROCOLOR ΧΡΩΜΟΣΥΝΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΡΙΓΓΕΣ 20ml ................................................................. 144

DUROCOLOR POWDER-C ΧΡΩΣΤΙΚΕΣ ΣΕ ΜΟΡΦΗ ΠΟΥΔΡΑΣ  
ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΓΧΡΩΜΩΝ ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ ............................................................................... 74

DUROEPOXY ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΟ ΧΡΩΜΑ 2 ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ, ΜΕ ΔΙΑΛΥΤΕΣ ............................................ 158

DUROEPOXY FLOOR PRIMER SF ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΟ ΑΣΤΑΡΙ 2 ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ, ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΛΥΤΕΣ ... 159

DUROEPOXY FLOOR SF ΕΠΑΛΕΙΦ. ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΗ ΒΑΦΗ 2 ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ, ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΛΥΤΕΣ ..... 159

DUROEPOXY PRIMER ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΟ ΑΣΤΑΡΙ 2 ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ, ΜΕ ΔΙΑΛΥΤΕΣ............................ 158

DUROFAST ΤΣΙΜΕΝΤΟ ΤΑΧΕΙΑΣ ΠΗΞΕΩΣ ................................................................................ 57, 99

DUROFAST FLEX ΕΥΚΑΜΠΤΗ ΚΟΛΛΑ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ ΤΑΧΕΙΑΣ ΠΗΞΕΩΣ..........................................15

DUROFIBRE ΙΝΕΣ ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟΥ 6 & 12mm ..................................................................... 103

DUROFINA ΛΕΠΤΟΚΟΚΚΟΣ, ΑΚΡΥΛΙΚΟΣ ΣΤΟΚΟΣ ΣΠΑΤΟΥΛΑΡΙΣΜΑΤΟΣ ................................... 122

DUROFIX ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ, ΠΟΛΥΜΕΡΙΚΟ,  
ΙΝΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑΜΑ, ΓΙΑ ΠΑΧΗ ΕΩΣ 6cm/ΣΤΡΩΣΗ ................................................ 118

DUROFLASH ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ - ΓΥΑΛΙΣΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑΜΠΛΟ & ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ AYTOKINHTOY ............ 178

DUROFLEX-PU ΕΛΑΣΤΟΜΕΡΕΣ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΙΚΟ ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΟ (ΜΑΣΤΙΧΗ)  
ΥΨΗΛΗΣ ΠΡΟΣΦΥΣΗΣ........................................................................................................................ 35

DUROFLEX-PU MARINE ADHESIVE ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΙΚΗ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΗ ΜΑΣΤΙΧΗ ....... 34, 66

DUROFLEX POWDER ΕΥΚΑΜΠΤΟ TΣΙΜΕΝΤΟΕΙΔΕΣ  
ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΟ - ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΟ 2 ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ ................................................................................ 46

DUROFOAM CLEANER ΑΦΡΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ .......................................................................... 180

DUROFRESH ΙΣΧΥΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ..................................................... 171

DUROLAC ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΟ & ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΒΕΡΝΙΚΙ ΞΥΛΟΥ ΔΙΑΛΥΤΟΥ ............................... 150

DUROLAC AQUA ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΟ & ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΒΕΡΝΙΚΙ ΞΥΛΟΥ ΒΑΣΕΩΣ ΝΕΡΟΥ .......... 150
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HYDROSTOP WALL ΥΔΡΟΦΟΒΟ ΠΥΡΙΤΙΚΟ ΔΙΑΛΥΜΑ ................................................................ 45

HYDROSTOP WATERTANK (PROFESSIONAL) ΕΥΚΑΜΠΤΟ, ΓΚΡΙ,  
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ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΩΝ & ΣΗΜΑΤΩΝ

Αφορά σε προϊόντα με υψηλή διεισδυτική ικανότητα λόγω της 
μικρομοκριακής τους σύνθεσης.

Αφορά σε προϊόντα που χρωματίζονται με το Δοσομετρικό Σύστημα Δημιουργίας 
Αποχρώσεων Durocolor.

Αφορά σε προϊόντα με υψηλή υδαταπωθητική ικανότητα λόγω της 
υδρόφοβης δομής των μορίων τους.

Αφορά σε προϊόντα που χρωματίζονται με το Σύστημα Δημιουργίας Αποχρώσεων 
Color Collection system.

Αφορά σε χρώματα που εμφανίζουν υψηλή αντοχή στο πλύσιμο. Αφορά σε προϊόντα που συμμετέχουν στο Oλοκληρωμένο Σύστημα Θερμομόνωσης 
και Ενεργειακής Αναβάθμισης Κτιρίων, Thermoseal.

Αφορά σε προϊόντα που έχουν ιδιαίτερα μεγάλη αντοχή στην υπεριώδη 
ακτινοβολία λόγω των ισχυρών φίλτρων UV που περιέχουν. 

Αφορά σε προϊόντα που συμμετέχουν στο Oλοκληρωμένο Σύστημα 
Θερμοστεγάνωσης Ταρατσών Cool Roof, στο ελαφροβαρές Cool Roof Light και στο 
Cool Roof Inverted. 

Αφορά σε προϊόντα με υψηλή διεισδυτική ικανότητα λόγω της νανομοριακής 
σύνθεσής τους.

Αφορά σε ‘Ψυχρά’ προϊόντα, πιστοποιημένα από την ομάδα μελετών κτιριακού 
περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Αφορά σε προϊόντα εξαιρετικά χαμηλού ποσοστού εκπομπής Πτητικών 
Οργανικών Ενώσεων. Αφορά σε προϊόντα χαμηλού ποσοστού εκπομπής Πτητικών Οργανικών Ενώσεων.

Δ O Σ Ο Μ Ε Τ Ρ Ι Κ Ο  Σ Υ Σ Τ Η Μ Α  Δ Η Μ Ι Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ  Α Π Ο Χ Ρ Ω Σ Ε Ω Ν

certified by DUROSTICK

ΣΥΣΤΗΜΑ ΘΕΡΜΟΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ ΤΑΡΑΤΣΩΝ
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Είναι το ακρωνύµιο (Accord european relatif au transport international des merchandises Dangereuses par Route) της Ευ-

ρωπαϊκής Συµφωνίας σχετικά µε τις ∆ιεθνείς (ή εγχώριες) Μεταφορές Επικίνδυνων Εµπορευµάτων. Τα παραρτήµατα της 

ADR περιλαµβάνουν διατάξεις που -µεταξύ άλλων- αφορούν την ταξινόµηση των εµπορευµάτων, τις διαδικασίες αποστολής, 

τις συνθήκες µεταφοράς, φόρτωσης, εκφόρτωσης, διαχείρισης, τις απαιτήσεις για τα πληρώµατα και το όχηµα. Οι παραπά-

νω διατάξεις υπόκεινται σε τροποποιήσεις- επικαιροποιήσεις ανά τακτά χρονικά διαστήµατα (συνήθως ανά διετία). Τις νέες 

εκδόσεις της ADR ενσωµατώνει κάθε φορά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπό µορφή Οδηγίας µε την οποία εναρµονίζουν το εθνικό 

τους δίκαιο και την οποία εφαρµόζουν τα κράτη µέλη της Ε.Ε.

Ένα σηµαντικό πρόβληµα που προκύπτει κατά τη µεταφορά επικίνδυνων εµπορευµάτων είναι ότι µερι-

κές ύλες µπορούν να αντιδράσουν επικίνδυνα µε άλλες στην περίπτωση που αναµιχθούν κατά λάθος. Οι 

συσκευασίες υλών που φέρουν διαφορετικές ετικέτες κινδύνου πρέπει να φορτώνονται σε διαφορε-

τικά οχήµατα ή σε διαφορετικά εµπορευµατοκιβώτια. Όταν η µικτή φόρτωση είναι επιτρεπτή σύµφωνα 

µε την ADR, τότε πρέπει να αποµονώνονται και να ασφαλίζονται µε τέτοιο τρόπο ώστε να είναι αδύνατη 

η ανάµιξη ή επαφή τους, ακόµα και στην περίπτωση ατυχήµατος. 

Η DUROSTICK εναρµονισµένη µε την ADR και στην προσπάθειά της να διευκολύνει τη διάθεση, αλλά και 

την όσο το δυνατό οικονοµικότερη µεταφορά των εµπορευµάτων της, ενέταξε στον τιµοκατάλογο που 

κρατάτε στα χέρια σας το σύµβολο ADR, καθώς και την κλάση ταξινόµησής του για τα προϊόντα που την 

αφορούν. Σύµφωνα µε τη συµφωνία ADR τα υλικά που ανήκουν στην κλάση 2,3,8,9,  µπορούν να µετα-

φερθούν στο ίδιο όχηµα µε υλικά που δεν υπάρχει ένδειξη ADR, αρκεί να είναι συσκευασµένα σε ξεχω-

ριστό εµπορευµατοκιβώτιο ή παλέτα. 

Τι είναι η ADR;

Κλάση 1: Εκρηκτικές ουσίες και είδη

Κλάση 2: Αέρια

Κλάση 3: Εύφλεκτα υγρά

Κλάση 4.1: Εύφλεκτα στερεά, αυτενεργές ουσίες και στερεά 

απευαισθητοποιηµένα εκρηκτικά

Κλάση 4.2: Ουσίες µε πιθανότητα αυτόµατης καύσης

Κλάση 4.3: Ουσίες που σε επαφή µε το νερό αναδίδουν  

εύφλεκτα αέρια

Κλάση 5.1: Οξειδωτικές ουσίες 

Κλάση 5.2: Οργανικά υπεροξείδια

Κλάση 6.1: Τοξικές ουσίες

Κλάση 6.2: Μολυσµατικές ουσίες 

Κλάση 7: Ραδιενεργά υλικά

Κλάση 8: ∆ιαβρωτικές ουσίες

Κλάση 9: ∆ιάφορες επικίνδυνες ουσίες και είδη

Σηµείωση: Τα προϊόντα της DUROSTICK που περιλαµβάνο-

νται στον κατάλογο ταξινοµούνται στις κλάσεις 2,3,8,9.

Ποιά είναι τα επικίνδυνα εµπορεύµατα σύµφωνα µε την ADR;

Πώς θα διευκολύνουµε την καθηµερινότητά µας και θα διασφαλίσουµε τη µεταφορά των 
εµπορευµάτων µας σύµφωνα µε την ADR;

ΟΙ ΚΛΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ADR ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΕΞΗΣ: 

Συµπερασµατικά λοιπόν αναφέρουµε ότι για την ασφαλέστερη και οικονοµικότερη µεταφορά των υλικών της εται-
ρείας µας, θα πρέπει να οµαδοποιούνται οι παραγγελίες σας µε προϊόντα µε την ένδειξη ADR και χωρίς ένδειξη 
ADR, σε ξεχωριστό εµπορευµατοκιβώτιο ή παλέτα, προκειµένου να είναι δυνατή η φόρτωσή τους στο ίδιο όχηµα.

Είµαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση χρειαστείτε.
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1. Οι Τιμές του τιμοκαταλόγου επιβαρύνονται με τον ανάλογο Φ.Π.Α.

2. Οι Παραγγελίες αφορούν ακέραιο αριθμό χαρτοκιβωτίων.

3. Τα Εμπορεύματα παραδίδονται με αυτοκίνητα της εταιρείας με δωρεάν μεταφορικά εντός
 Νομού Αττικής και Θεσσαλονίκης.
 Για Αποστολές εκτός Νομού Αττικής και Θεσσαλονίκης, τα εμπορεύματα θα παραδίδονται σε
 πρακτορεία επιλογής του πελάτη και θα ταξιδεύουν για λογαριασμό του με ευθύνη του πρακτορείου, 

είτε με αυτοκίνητα της εταιρείας με προσυμφωνημένο κόστος μεταφοράς.

4. Επιστροφές δεν γίνονται δεκτές.

5. Η εκκαθάριση των τιμολογίων γίνεται στο τέλος κάθε ημερολογιακού μήνα και αποτελεί    
αναγκαία προϋπόθεση για την παροχή τυχόν εκπτώσεων.

6. Επιταγές με ημερομηνίες αποπληρωμής άνω των 120 ημερών, από την ημερομηνία έκδοσης
 του εκάστοτε τιμολογίου, δεν γίνονται δεκτές.

7. Για ειδικές παραγγελίες που αφορούν συσκευασίες, προϊόντα ή αποχρώσεις που δεν αναφέρονται 
στον τιμοκατάλογο, θα πρέπει να υπάρξει συμφωνία για την ποσότητα, την τιμή, καθώς και τον χρόνο 
παράδοσής τους.

8. Ο παρών τιμοκατάλογος καταργεί κάθε προηγούμενο.

ΠPOΣOXH: Aπαγορεύεται η ολική ή μερική αναπαραγωγή του παρόντος εντύπου, η αναμετάδοσή του σε οποιαδήποτε μορφή ή μέγεθος, ηλεκτρονικά ή μηχανικά, με φωτοτυπία, εγγραφή ή με άλλα 

μέσα (ακόμη και τμηματικά ή περιληπτικά) χωρίς τη γραπτή άδεια της DUROSTICK, σύμφωνα με το άρθρο 5, του Νόμου 2121/1993 και της Διεθνούς Σύμβασης Bέρνης Παρισιού που κυρώθηκε με 

τον Νόμο 100/1975.

Η DUROSTICK δεν ευθύνεται για τυχόν τυπογραφικά λάθη σε τιμές και χαρακτηριστικά των προϊόντων.

ΑΘΗΝΑ: Τηλ.: 211 60 03 500 - 599 (100 γραμμές), 210 55 16 500, 210 55 98 350  /  Fax: 210 55 99 612

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τηλ.: 2310 795 797, 2310 797 365  /  Fax: 2310 797 367

ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΤΗΛ. ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ

www.durostick.gr   e-mail: info durostick.gr

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Αρ. λογαριασμού:  091470098-81 / IBAN: GR 3801100910000009147009881

ALPHA BANK Αρ. λογαριασμού:   168002320000-941 / IBAN: GR 9401401680168002320000941

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Αρ. λογαριασμού:   5115-022-418-513 / IBAN: GR 5501721150005115022418513

ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK Αρ. λογαριασμού:   0026-0335-21-0200776268 / IBAN: GR 9002603350000210200776268

Για κάθε προϊόν DUROSTICK υπάρχει αναλυτική και πλήρης τεκμηρίωση αναφορικά με θέματα προφύλαξης 
και ασφαλούς χρήσης.
Τα Σχετικά Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας βρίσκονται στη διάθεση κάθε ενδιαφερομένου.

ΔΕΥΤΕΡΑ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8:00-17:00
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Μια ∆ΥΝΑΤΗ, ΘΕΤΙΚΗ 
εικόνα για τον εαυτό μας, 

είναι η καλύτερη 

προετοιμασία για 

την ΕΠΙΤΥΧΙΑ.

Η ΖΩΗ μοιάζει με την 

 αναρρίχηση. Υπάρχει μόνο  

ένας δρόμος, χωρίς 

πισωγύρισμα, και αυτός είναι 

μόνο προς τα ΠΑΝΩ.

Ένα ευχάριστο διάλειµµα 
µε την DUROSTICK!

Ο ΦΟΒΟΣ είναι 

το πιο 

μη δημιουργικό 

 ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑ. 

Δημιουργεί 

τις προϋποθέσεις 

για να 

εγκαταλείψουμε 

κάτι πριν καν 

προσπαθήσουμε.

ΣΤΟΧΟΣ είναι το επιθυμητό 

και επιδιωκόμενο ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 

εντός καθορισμένου χρονικού 

διαστήματος.

Μην αφήνεις για 

ΑΥΡΙΟ ό,τι μπορείς 

να κάνεις ΣΗΜΕΡΑ, 
μην αφήνεις 

για σήμερα 

ό,τι μπορείς να 

κάνεις ΤΩΡΑ.

Οι ΝΙΚΗΤΕΣ 

γνωρίζουν ότι η 

προσαρμοστικότητα 

είναι το ΚΛΕΙ∆Ι για 

την ΕΠΙΤΥΧΙΑ. 

Η ΖΩΗ μας μπορεί 

να είναι ένα ΖΩΝΤΑΝΟ 
ΘΑΥΜΑ ή ένας ζωντανός 

εφιάλτης, εμείς 

επιλέγουμε. 

Ο ΣΟΦΟΣ γνωρίζει 

ότι καμιά επιτυχία όπως 

και καμιά αποτυχία δεν 

είναι οριστική.

Οι ΑΝΘΡΩΠΟΙ 
είναι τόσο 

ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟΙ 
όσο οι ίδιοι 

αποφασίζουν 

να είναι.

Η ΧΑΡΑ της ζωής 

υπάρχει μόνο εκεί που 

υπάρχουν δυσκολίες 

που πρέπει να 

ΚΑΤΑΚΤΗΘΟΥΝ.
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Ένα ευχάριστο διάλειµµα 
µε την DUROSTICK!

Βάλε ΚΟΚΚΙΝΑ γυαλιά και θα δεις τους ανθρώπους 

κόκκινους, άλλαξε γυαλιά και βάλε μπλε 

και θα τους δεις μπλε. 

Οι ΑΝΘΡΩΠΟΙ είναι ίδιοι ανεξάρτητα με τα γυαλιά 

που φοράς. Δεν μπορείς να ΑΛΛΑΞΕΙΣ τον ΚΟΣΜΟ, 
αλλάζεις τα μάτια σου και αλλάζει και ο κόσμος μαζί. 

Το ΠΑΙ∆Ι σου δεν 

είναι παιδί σου, 

είναι παιδί 

της ζωής, διψάει 

να ΖΗΣΕΙ. Έγινε 

μέσα από σένα 

αλλά όχι για σένα 

και παρόλο που 

είναι μαζί σου δε 

σου ανήκει, άστο 

ΕΛΕΥΘΕΡΟ.ΝΙΚΗ είναι η προσωπική 

επιδίωξη κάποιου για ατομική 

αυτοπραγμάτωση, δηλαδή, για 

υλοποίηση ΣΤΟΧΩΝ που θα 

τον κάνουν ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟ.

ΑΠΟΤΥΧΙΑ δεν είναι 

να πέφτει κάποιος 

κάτω, αποτυχία είναι 

να ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ 
κάτω. 

Η γάτα δε θα σταματήσει να ΚΥΝΗΓΑ 
ποτέ το ποντίκι ή το πουλί παρόλο που 

δεν ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΕΙ κάθε φορά. 

Αν έλεγε μέσα της μετά από δύο-τρεις 

αποτυχίες ότι δε θα τα καταφέρει και εγκατέλειπε 

την ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ δε θα είχε επιβιώσει.

Ο πιο ΑΞΙΟΘΑΥΜΑΣΤΟΣ άνθρωπος 

είναι αυτός που δε χάνει ποτέ το 

ΘΑΡΡΟΣ του μπρος στις κακοτυχίες 

της ΖΩΗΣ. 

Οι ΝΙΚΗΤΕΣ 

επιμένουν 

στις ΕΠΙΘΥΜΙΕΣ τους 

όχι στους 

περιορισμούς τους.

ΣΤΑΜΑΤΑ να 

κάνεις αυτό που 

δε σου αρέσει, 

σταμάτα να γίνεσαι 

ΘΥΜΑ της 

ιστορίας σου.

Εάν ΠΛΗΡΩΝΕΙΣ 

εσύ τον βιολιστή, 

φρόντισε να παίζει τα 

ΤΡΑΓΟΥ∆ΙΑ 
που εσύ θέλεις.

Δεν υπάρχουν 

ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ χαμένες 

παρά μόνο αυτές που εγκατέλειψες.  

Δεν είναι η ∆ΥΝΑΜΗ που λείπει 

από τους ανθρώπους, 

αλλά η ΘΕΛΗΣΗ.

Η ΑΓΝΟΙΑ φέρνει 

πανικό και η γνώση 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ.
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DUROSTICK A.B.E.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ, ΧΡΩΜΑΤΩΝ & ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ
AΘΗΝA: AΣΠPOΠYPΓOΣ ATTIK Σ, ΤΚ: 193 00  Τηλ.: 211 60 03 500 - 599, 210 55 16 500, 210 55 98 350, a : 210 55 99 612
ΘΕΣΣAΛΟΝΙΚΗ: ΒΙ.ΠΕ. Θ. - ΣΙΝΔΟΣ, Ο.Τ. 44, ΟΔΟΣ ΔΑ 10, ΤΚ: 570 22 Τηλ.: 2310 795 797, 2310 797 365, a : 2310 797 367
ΚΥΠΡΟΣ: DUROLIG T L.T.D. ACTORY: TSERI INDUSTRIAL AREA, P.O.BOX: 17011, 2260 NICOSIA T l.: 00357 22 48 59 48, a : 00357 22 57 33 20

www.durostick.gr   e-mail: info@durostick.gr

Πώς να μας επισκεφθείτε
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