ΠΡΟΙΟΝ

STUCCO FINE
10

STUCCO 12

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΤΙΜΗ

STUCCO FINE 10 ΣΤΟΚΟΣ ΣΠΑΤΟΥΛΑΡΙΣΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ
ΥΠΕΡΛΕΠΤΟΣ – ΡΗΤΙΝΟΥΧΟΣ ΥΔΑΤΟΑΠΩΘΗΤΙΚΟΣ (ΛΕΥΚΟΣ)
Χρησιμοποιείται για το σπατουλάρισμα επιφανειών, προτού το βάψιμο τους
όταν απαιτείτε ιδιαίτερο λείο αποτέλεσμα. Κατάλληλο για επιφάνειες σοβάδων ,
πάνω σε εμφανές σκυρόδεμα, σε γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες, για την
επιδιόρθωση τυχόν μικροατελειων – τριχοειδής μορφής ρωγμών στις
σοβατισμένες επιφάνειες. Μέχρι 3mm κάθε στρώση 1 η 2 χέρια.
Κατανάλωση 1.0 – 1.2kg / m2

20kg

ΥΛΙΚΟ ΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΩΝ
Λεπτόκοκκος στόκος με βάση τον γύψο για την αρμολόγηση των γυψοσανίδων
και την κάλυψη των ενώσεων με την τοιχοποιία. Μπορεί επίσης να
χρησιμοποιηθεί και για την επιδιόρθωση μερικώς φθαρμένων επιφανειακά
τμημάτων των γυψοσανίδων.
Κατανάλωση 100-200gr/m2 ανάλογα με τις διαστάσεις του αρμού.

STUCCO BASE
20

STUCCO BASE 20
ΚΑΛΥΠΤΙΚΟΣ ΕΞΟΜΑΛΥΝΤΙΚΟΣ ΣΤΟΚΟΣ ΣΠΑΤΟΥΛΑΡΙΣΜΑΤΟΣ
Χρησιμοποιείται για το σπατουλάρισμα επιφανειών από σοβά ή εμφανές
μπετόν, για επιδιόρθωση τυχών ατελειών ή κάλυψη μικρορωγμών στην
επιφάνεια τους. Είναι κατάλληλο για εσωτερικές και εξωτερικές επιφάνειες.

801 Τελικής
Στρώσης
Ρητινούχος

801 ΣΟΒΑΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΣΤΡΩΣΗΣ ΡΗΤΙΝΟΥΧΟΣ ΥΔΑΤΟΑΠΩΘΗΤΙΚΟΣ (ΛΕΥΚΟΣ –
ΕΓΧΡΩΜΟΣ) ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Χρησιμοποιείται ως σοβάς τελικής στρώσης για εξωτερικές και εσωτερικές
επιφάνειες. Παράγεται και έγχρωμος σε 16 ηλιοσταθερες αποχρώσεις.
1mm Κοκκομετρία , μαρμαροκονίας από 3 – 5 mm σε 1 στρώση
Κατανάλωση 5.0 – 6.0kg / m2

1100 Decor
Extra Σοβάς
Τελικής
Στρώσης

1100 DECOR EXTRA ΣΟΒΑΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΣΤΡΩΣΗΣ ΡΗΤΙΝΟΥΧΟΣ, ΥΔΑΤΟΑΠΩΘΗΤΙΚΟΣ,
ΙΝΟΠΛΙΣΜΕΝΟΣ (ΛΕΥΚΟΣ – ΕΓΧΡΩΜΟΣ)
Υψηλής ποιότητας προϊόν τσιμεντοειδούς βάσης για σοβάτισμα πάνω σε
θερμομονωμένες επιφάνειες ως σοβάς τελικής στρώσης. Είναι ιδιαιτέρα
υδατοαπωθητικος και ενισχυμένος με ίνες και πολυμερή που του εξασφαλίζουν
υψηλή πρόσφυση και ελαστικότητα
Κατανάλωση 4.0 – 6.0kg / m2

EA S Y
CONTACT
3000

EASY CONTACT 3000 ΑΣΤΑΡΙ ΠΡΟΣΦΥΣΗΣ ΣΟΒΑΔΩΝ (ΚΟΚΚΙΝΩΠΟ)
Χρησιμοποιείται για την αύξηση της πρόσφυσης των διαφορών τύπων σοβάδων
(με βάση το τσιμέντο η τον γύψο) πάνω σε λείες, σε ελάχιστα η ιδιαιτέρα
απορροφητικές επιφάνειες όπως εμφανές σκυρόδεμα, εξηλασμένη –
διογκωμένη πολυστερίνη, σοβάδες, τσιμεντοσανίδες, γυψοσανίδες,
γυψοσοβάδες κ.α. Συγχρόνως μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για την ενίσχυση
των παλαιών η φθαρμένων σοβατισμένων τοιχίων προτού τις εργασίες
ανακαίνισης και επιδιόρθωσης τους προτού την επίστρωση λευκών η έγχρωμων
σοβάδων τελικής στρώσης. Το Easy Contact είναι κατάλληλο για εσωτερικές και
εξωτερικές επιφάνειες.
Κατανάλωση 0.25 – 0.45 kg / m2
L10 ΛΑΣΠΗ ΚΤΙΣΙΜΑΤΟΣ
Χρησιμοποιείται για το κτίσιμο κάθε μεγέθους και είδους τούβλων (κοινά ή
θερμομονωτικά), για δομικά στοιχεία τσιμέντου (κοινά ή θερμομονωτικά), κ.α.
Επίσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί για μικροεπισκευές και μερεμέτια στο χώρο
της οικοδομής.
Κατανάλωση 15 – 20kg / m2
Ακρυλικός Σουβάς Easymix 1200
Ακρυλικός ελαστικός υδαταπωθητικός σοβάς σε πάστα έτοιμος προς χρήση.
Χρησιμοποιείται ως σοβάς τελικής στρώσης και είναι κατάλληλος για εσωτερική
και εξωτερική χρήση.
Έχει άριστη πρόσφυση σε όλα τα δομικά υλικά όπως σκυρόδεμα ,σοβάς ,
τσιμεντοσανίδα , γυψοσανίδα κτλ.
Είναι ιδανικός ως τελική στρώση σε εξωτερικές θερμομονώσεις .Η ελαστικότητα
του αποτρέπει τις ρηγματώσεις

L10 Λάσπη
κτισίματος

Ακρυλικός
Σουβάς
Easymix 1200
1 mm
1.5mm
2 mm

*Οι τιμές του τιμοκαταλόγου μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση
** Οι τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν το ΦΠΑ
5/9/2016
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5kg

4kg

25kg

25kg

25kg

20kg
5kg

40kg
25kg

18kg

ΚΟΛΛΕΣ
ΠΡΟΙΟΝ

STANDARD 50
C1

STANDARD 100
C1 T

EXTRA 300
C2 TE

SUPER ELASTIC 500
C2 TE S1

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΤΙΜΗ

ΚΟΛΛΑ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ ΑΚΡΥΛΙΚΗ
Για τοποθέτηση απορροφητικών
πλακιδίων και πλακιδίων φυσικών
δομικών υλικών για εσωτερικές κυρίως
άλλα και εξωτερικές επιφάνειες δαπέδων
και τοίχων.
Πρόσφυση ≥ 1.5N / mm²
ΚΟΛΛΑ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ ΡΗΤΙΝΟΥΧΑ
Για τοποθέτηση απορροφητικών
πλακιδίων και πλακιδίων φυσικών
δομικών υλικών για εσωτερικές κυρίως
άλλα και εξωτερικές επιφάνειες δαπέδων
και τοίχων.
Πρόσφυση ≥ 1.5N / mm²

Άσπρη
Γκρίζα

ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗ ΡΗΤΙΝΟΥΧΑ ΚΟΛΛΑ
ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ
Κατάλληλη για επικόλληση πλακιδίων
κάθε τύπου, φυσικά πετρώματα και
γενικά απορροφητικών και μη
απορροφητικών πλακιδίων, σε τοίχους,
δάπεδα, γυψοσανίδες, τσιμεντοσανίδες,
προπετών, πάνω σε υπάρχοντα παλιά
πλακίδια, μωσαϊκά κλπ.
Για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.
Πρόσφυση ≥ 1.8N / mm²
ΡΗΤΙΝΟΥΧΑ ΥΠΕΡΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗ ΚΟΛΛΑ ΓΙΑ
ΔΥΣΚΟΛΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Ιδανική για χώρους με αυξημένες
απαιτήσεις σε θερμοκρασιακές μεταβολές
και διακυμάνσεις υγρασίας (πισίνες,
ενδοδαπέδια θέρμανση, μπαλκόνια,
μπάνια, σκυρόδεμα, ελαφρομπετόν,
γυψοσανίδες, τσιμεντοσανίδες, πάνω σε
υπάρχοντα παλιά πλακίδια, μωσαϊκά κλπ).
Για επικόλληση απορροφητικών και μη
απορροφητικών πλακιδίων κεραμικών ή
φυσικής και διακοσμητικής πέτρας.
Για χρήση σε εξωτερικούς και εσωτερικούς
χώρους
Πρόσφυση ≥ 2.03N / mm²
ΚΟΛΛΑ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ ΡΗΤΙΝΟΥΧΑ ΥΠΕΡ
ΕΛΑΣΤΙΚΗ (ΛΕΥΚΗ)
Βελτιωμένη Τσιμεντοειδής κόλλα
πλακιδίων , υψηλής ευκαμψίας, με
παρατεταμένο ανοικτό χρόνο, με
μειωμένη ολίσθηση και επιπρόσθετα
χαρακτηριστικά για εσωτερικούς και
εξωτερικούς χώρους για δάπεδα και
τοίχους. Για επικόλληση όλων των ειδών
πλακιδίων σε πολύ δύσκολες εφαρμογές
και όπου χρειάζεται πολύ μεγάλη
ελαστικότητα.
Πρόσφυση ≥ 2.5N / mm²

ULTRA ELASTIC S2
C2 TE S2

*Οι τιμές του τιμοκαταλόγου μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση
** Οι τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν το ΦΠΑ
30/3/2016
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Άσπρη

Γκρίζα

Άσπρη

Άσπρη

Άσπρη

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΚΟΛΛΕΣ
ΠΡΟΙΟΝ

1000 Κόλλα
θερμομονωτικών
πλακών

SUPER EXTRA 400
C2T

L200

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
1000 ΚΟΛΛΑ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΩΝ ΠΛΑΚΩΝ
ΡΗΤΙΝΟΥΧΑ, ΙΝΟΠΛΙΣΜΕΝΗ,
ΥΔΑΤΟΑΠΩΘΗΤΙΚΗ
Χρησιμοποιείται για την επικόλληση
θερμομονωτικών πλακών πολυστερίνης
(EPS, XPS) η για την επικόλληση του
υαλοπλέγματος πάνω στην εξωτερική τους
πλευρά. Υπάρχει η εναλλακτική λύση της
1001 (πιο λεπτόκοκκη). Αποτελεί ιδανικό
υπόστρωμα για την εφαρμογή των
σοβάδων τελικής στρώσης του συστήματος
εξωτερικής θερμομόνωσης.
Κατανάλωση: 3.5 – 4.5kg/m2 όταν
χρησιμοποιείται ως υλικό επικόλλησης των
θερμομονωτικών πλακών & περίπου
1.5kg/m2/1mm όταν χρησιμοποιείται για
την επίστρωση του υαλοπλέγματος
SUPER EXTRA 400 ΚΟΛΛΑ ΜΑΡΜΑΡΩΝ –
ΓΡΑΝΙΤΗ – ΠΕΤΡΑ
Για τοποθέτηση πλακών και πλακιδίων από
μάρμαρα και γρανίτες, όπως επίσης και για
άλλα φυσικά δομικά υλικά, κεραμικά
πλακίδια με μικρό πορώδες κ.α, για
εσωτερικές και εξωτερικές επιφάνειες
δαπέδων και τοίχων. Κατάλληλη για
επικόλληση πλακιδίων πάνω σε
συνηθισμένα υποστρώματα από μπετόν,
ελαφρομπετόν, τσιμεντοκονίες, σοβάδες,
τσιμεντοσανίδες, γυψοσανίδες,
γυψοσοβάδες.
Κατανάλωση: 2 – 4kg/m2 ανάλογα με τον
είδος των πλακιδίων και τις απαιτήσεις του
υποστρώματος
Πρόσφυση ≥ 2.6N / mm²
L200 ΚΟΛΛΑ ΓΙΑ ΠΟΡΟΜΠΕΤΟΝ
Κονίαμα για δομικά στοιχεία από
πορομπετόν. Χρησιμοποιείται για το
κτίσιμο κάθε μεγέθους δομικών στοιχείων
από πορομπετόν καθώς και για παρόμοια
δομικά στοιχεία υψηλού πορώδους. Είναι
κατάλληλο και υλικό σπατουλαρίσματος
των επιφανειών δόμησης από τα εν λόγω
υλικά τόσο για εσωτερικούς όσο και για
εξωτερικούς χώρους.
Κατανάλωση! 13 – 14kg/m2 για στρώση
πάχους 4mm και ανάλογα με το είδος και
το μέγεθπς των δομικών στοιχείων , ενώ
για το σπατουλάρισμα η ποσότητα
κυμαίνεται σε 5 – 6kg/m2

*Οι τιμές του τιμοκαταλόγου μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση
** Οι τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν το ΦΠΑ
11/3/2015
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ΤΙΜΗ

ΑΚΡΥΛΙΚΟΣ ΑΡΜΟΣΤΟΚΚΟΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ
ΧΡΩΜΑΤΑ
Νο. 200 – ΛΕΥΚΟΣ
No.201 – ΓΚΡΙ ΑΡΖΑΝ
Νο. 202 – ΑΝΟΙΧΤΟ ΓΚΡΙ
Νο. 203 – ΣΚΟΥΡΟ ΓΚΡΙ
No.204 – ΣΤΑΧΤΙ
No.206 – ΑΝΘΡΑΚΙ
No207 - ΕΚΡΟΥ
Νο.208 – ΑΝΕΜΩΝΑ
Νο. 208-1 – BAHAMA BEIGE
No. 209 – ΑΝΟΙΧΤΗ ΜΑΝΩΛΙΑ
Νο. 210 – ΚΑΦΕ ΑΝΟΙΧΤΟ
No. 215 – ΣΟΚΟΛΑΤΙ
Νο. 222 – ΜΑΥΡΟ
No. 223 - ΚΟΚΚΙΝΟ
ΠΡΟΙΟΝ

( 0-5mm)
ΤΙΜΗ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΤΙΜΗ

2000 LATEX

2000 LATEX ΑΚΡΥΛΙΚΗ ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΗ ΡΗΤΙΝΗ ΠΡΟΣΦΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΟΕΙΔΗ ΠΡΟΙΟΝΤΑ
Έτοιμο γαλάκτωμα υψηλής ποιότητας. Χρησιμοποιείται ως πρόσμικτο, με σκοπό την βελτίωση
πολλών ιδιοτήτων τους, όπως την πρόσφυση , την ελαστικότητα, την υδατοαπωθητικοτητα,
την αποτριψη κ.α

20kg:

2040 Equalizer Primer

2040 EQUALIZER PRIMER ΑΣΤΑΡΙ ΣΟΒΑΔΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ & ΕΓΧΡΩΜΟΥΣ
ΣΟΒΑΔΕΣ
Έτοιμο ρητινούχο υδατικό γαλάκτωμα, υψηλής ποιότητας. Χρησιμοποιείται ως αστάρι
εξομάλυνσης της απορροφητικότητας και βελτίωσης της υδατοαπωθητικοτητας καθώς και
για την ενίσχυση της σταθερότητας και βελτίωση της πρόσφυσης προτού την επίστρωση τους
με ακρυλικούς η ρητινούχους έτοιμους σοβάδες.
ST 40-S
ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑΜΑ
Υψηλών αντοχών – ρητινούχο – ινοπλισμένο – υδατοαπωθητικό

ST 4 0 S

ST 5 0

ST 6 0

2350 Αυτοεπιπεδούμενο

Ίνες πολυπροπυλενίου

ST 50
ΤΑΧΗΠΥΚΤΟΣ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ ΣΟΒΑΣ ΙΝΟΠΛΙΣΜΕΝΟΣ, ΡΗΤΙΝΟΥΧΟΣ (ΛΕΥΚΟΣ)
Χρησιμοποιείται για γρήγορες επισκευαστικές και επιδιορθωτικές εργασίες επιφανειών από
σοβά, σκυροδέματος (κοινό ή εμφανές) ή απευθείας πάνω σε τοιχοποιίες από τούβλα ή άλλα
δομικά στοιχεία. Είναι κατάλληλο για εσωτερικές και εξωτερικές επιφάνειες

ST 60
Τσιμεντοειδής κονίαμα αντιδιαβρωτικής προστασίας και γέφυρα πρόσφυσης

2350
Αυτοεπιπεδούμενο τσιμεντοκονίαμα δαπέδων ινοπλισμένο – ρητινούχο. Προϊόν με βάση το
γκρί τσιμέντο. Για εξομάλυνση – επιπέδωση και ενίσχυση των δαπέδων από σκυρόδεμα,
τσιμεντοκονίες, παλαιά μωσαϊκά κλπ. Κατανάλωση 13.5kg/m2 για πάχους στρώσης 6mm
ανάλογα με το υπόστρωμα.
Ίνες πολυπροπυλενίου
Συνθετικές ίνες από πολυπροπυλένιο ειδικής επεξεργασίας που χρησιμοποιούνται για την
ενίσχυση κονιαμάτων και σκυροδέματος. Επιφέρουν μείωση έως και μηδενισμό των ρωγμών.
Βελτιώνουν την ελαστικότητα, την αντοχή σε τριβή και κρούση και τη συνεκτικότητα των
κονιαμάτων κατά τη διάστρωση.

*Οι τιμές του τιμοκαταλόγου μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση
** Οι τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν το ΦΠΑ
14/12/2015
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5kg:
18kg:
4kg:
25kg:
5kg:
25kg:
5kg:

5kg:
800gr:

25kg :

900gr:

