




Η ίδρυση της ΜΟΝΟΤΕΧ Ο.Ε. είναι αποτέλεσµα µακράς πορείας και πείρας στον 
τοµέα της εµπορίας και εφαρµογής µονωτικών υλικών του δηµιουργού της, κ. 
Νικόλαο Παπαγιαννίδη, που ξεκίνησε το 1972 µε την ίδρυση και τη ∆ιεύθυνση των 
εταιριών  ΒΕΤΟCEL B. Ελλάδος Ε.Π.Ε. και GRANOL Α.Ε.

Η έλλειψη STANDARDS  και εύρους εξειδίκευσης στα µονωτικά υλικά ήταν η 
αφετηρία για την ίδρυση της ΜΟΝΟΤΕΧ, η οποία ανέλαβε την εισαγωγή ΕΙ∆ΙΚΩΝ 
∆ΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ µε την πλήρη σηµασία του όρου –για να καλύψει το κενό και να 
δώσει αξιόπιστες λύσεις στα προβλήµατα του τεχνικού κόσµου.
Σήµερα, η εταιρία αντιπροσωπεύει τα µεγαλύτερα ονόµατα στο χώρο παραγωγής των 
µονωτικών υλικών της Ευρώπης και µε σύστηµα, σωστές επιλογές, ΛΟΓΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ, 
και σταθερές ποσότητες παρακαταθήκης, καλύπτει  κάθε πρόβληµα στο χώρο της 
ΜΟΝΩΣΗΣ-ΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ-ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ.

Όλα µας τα υλικά καλύπτονται µε Β.S, DIN, ASTM και διατίθενται µέσω δικτύου 
αντιπροσώπων σ’ όλη την Ελλάδα.
Επίσης, όλα τα εργοστάσια που αντιπροσωπεύουµε έχουν  πιστοποιητικό ISO καλής 
λειτουργίας.

Η αξιοπιστία των υλικών µας, η άµεση εξυπηρέτηση και η σωστή πολιτική τιµών 
είναι η εγγύηση για την περαιτέρω πορεία µας που στηρίζεται πάντα στην ΦΙΛΙΑ και 
ΕΚΤΙΜΗΣΗ των πελατών µας, τους οποίους Ι∆ΙΑΙΤΕΡΩΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ.



ΛευκόΣάκος 25 kg

Iνοπλισµένο συγκολλητικό υλικό για τοποθέτηση θερµοµονωτικών πλακών (Πιστοποίηση ETAG 004)
Iνοπλισµένη, ρητινούχα κόλλα µε βάση το τσιµέντο. Είναι ιδανικό για την συγκόλληση και για την επικάλυψη των θερµοµονωτικών πλακών 
διογκωµένης και εξηλασµένης  πολυστερίνης στις εξωτερικές όψεις των κτιρίων και στις ταράτσες. Επιπλέον, οπλισµένη µε υαλόπλεγµα, είναι 
κατάλληλη για την επικάλυψη των θερµοµονωτικών πλακών ως υπόστρωµα για το σοβά που θα ακολουθήσει σαν µέρος του συστήµατος για 
την εξωτερική θερµοµόνωση κατασκευών. Έχει µηδενική ολίσθηση, ελαστικότητα, αντοχή στην υγρασία και µεγάλο ανοιχτό χρόνο επικόλλησης. 

Τermozid

Ελαστικό επίχρισµα έτοιµο προς χρήση σε µορφή πάστας
Υψηλών απαιτήσεων ρητινούχος 100% ακρυλικός σοβάς τελικής στρώσης µε άριστη πρόσφυση και πολύ υψηλή ελαστικότητα. Προσφέρει 
µεγάλη ανθεκτικότητα στην βροχή και την υγρασία, δεν ρηγµατώνει όπως ο κοινός σοβάς και επιτρέπει την διαπνοή των δοµικών 
στοιχείων. Αντικαθιστά το τελικό χέρι του σοβά και την βαφή. Μπορεί να χρησιµοποιηθεί για εσωτερική και εξωτερική χρήση.  Υπάρχει η 
δυνατότητα να χρωµατιστεί απ’ ευθείας σε µεγάλη ποικιλία χρωµάτων.

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΘΕΡΜΟΠΡΟΣΟΨΗ

25 kg∆οχείο

Decorit

Terazid Betokontact G22
Αστάρι που χρησιµοποιείται σε εξωτερικές επιφάνειες προκειµένου να αυξηθεί η πρόσφυσή του µε άλλα υλικά µε βάση το 
τσιµέντο.

5 kg∆οχείο

Terazit G22

Αστάρι προετοιµασίας έγχρωµων σοβάδων (Πιστοποίηση ETAG 004)
Υψηλής ποιότητας αστάρι ακρυλικής βάσης, υδατοδιαλυτό, µε πολύ µεγάλη διεισδυτικότητα . Ενισχύει την πρόσφυση και ρυθµίζει την 
υδατοαπορροφητικότητα, προσφέροντας ιδανικό υπόστρωµα  στους έγχρωµους ακρυλικούς σοβάδες και στα ελαστικά επιχρίσµατα και 
εφαρµογή σε ένα µεγάλο πλήθος υποστρωµάτων και υλικών επικάλυψης.   

5 kg∆οχείο

Terazit G33

Συσκευασία  Βάρος Χρώµα Τιµή / kg

Σάκος 25 kg Γκρι

Συσκευασία  Βάρος Τιµή / kg

Συσκευασία  Βάρος Τιµή / kg

∆οχείο 25 kg

Συσκευασία  Βάρος Τιµή / kg



ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΘΕΡΜΟΠΡΟΣΟΨΗ

ΛευκόΚαρέ  1 m x 50 m 160 gr/ m2

Υψηλής αντοχής αντιαλκαλικό υαλόπλεγµα οπλισµού, κατάλληλο για χρήση σε εξωτερικές και εσωτερικές εφαρµογές· ενισχύει τα λεπτά 
έτοιµα επιχρίσµατα, αυξάνοντας την αντοχή τους σε εφελκυσµό, κρούση, ιδιαίτερα σε συνδέσεις ανόµοιων οικοδοµικών υποστρωµάτων 
ή συνδέσεις. Χρησιµοποιείται απαραίτητα για τον οπλισµό της βασικής στρώσης επιχρίσµατος σε εφαρµογές εξωτερικής θερµοµόνωσης 
τοιχοποιίας, δώµατος, κ.ά. 

Υαλόπλεγµα Θερµοπρόσοψης

Πλαστικά βύσµατα SP Τα πλαστικά βύσµατα SP προορίζονται για τη µηχανική στερέωση θερµοµονωτικών πλακών και εφαρµόζονται σε 
σκυρόδεµα, ελαφρύ σκυρόδεµα, συµπαγή τούβλα, πέτρα, ξύλο ενώ έχουν πολύ καλή πρόσφυση σε σοβά, χάρη στην ειδικά διαµορφωµένη 
επιφάνεια του κεφαλιού.

Καρφιά Θερµοπρόσοψης

200 τεµ. / ∆έµα

200 τεµ. / ∆έµα

200 τεµ. / ∆έµα

200 τεµ. / ∆έµα

11cm

14cm

15cm

18cm

2,5 m

Γωνιόκρανα µε πλέγµα κατάλληλα για εξωτερική θερµοµόνωση
Γωνιόκρανα με υαλόπλεγμα 10 m x 10 2,5m

Γωνιόκρανα

Γραφιτούχα Πλάκα ∆ιογκωµένης Πολυστερίνης 
Γραφιτούχα πλάκα διόγκωσης πολυστερίνης Eps 90 µε αντοχή στην συµπίεση  CS(10/Y)≥80 kPa.

50 x 100 cm

50 x 100 cm

50 x 100 cm

∆ιαστάσεις Μήκους & Πλάτους

70

80

100

∆ιαστάσεις Πάχους

7

6

5

Αρ. Πλακών / ∆έµα

3,5

3

2,5

m2 / ∆έµα Τιµή / m2

Οι διαστάσεις 80 και 100, διατίθενται κατόπιν παραγγελίας.

50 x 100 cm

50 x 100 cm

50 x 100 cm

∆ιαστάσεις Μήκους & Πλάτους

70

80

100

∆ιαστάσεις Πάχους

7

6

5

Αρ. Πλακών / ∆έµα

3,5

3

2,5

m2 / ∆έµα Τιµή / m2

Οι διαστάσεις 80 και 100, διατίθενται κατόπιν παραγγελίας.

EPS 90 (15-17kgr) Graphite 

Γραφιτούχα Πλάκα ∆ιογκωµένης Πολυστερίνης 
Γραφιτούχα πλάκα διόγκωσης πολυστερίνης Eps 90 µε αντοχή στην συµπίεση  CS(10/Y)≥80 kPa.

EPS 90 (15-17kgr) White

Συσκευασία  Κατανάλωση     Χρώµα Τιµή / m

∆ιαστάσεις    ∆έµα Τιµή / Τεµ.

Συσκευασία  Τιµή / m



Χαλαζίας

Χαλαζίας

Κόκκινη Ψηφίδα

Γκρι Ψηφίδα

2 mm (2,3 kg/m2)

4 mm (4,8 kg/m2)

4 kg/m2 Ψηφίδα 

4,5 kg/m2 Ψηφίδα 

5 kg/m2 Ψηφίδα 

 10 m x 1 m

Πλαστοµερής ασφαλτική µεµβράνη (ΑΡΡ) µε ευκαµψία εν ψυχρώ στους -5o C
Άσχιστη πλαστοµερής µεµβράνη ιδανική για στεγάνωση οροφών. Εφαρµογή µε φλόγιστρο. Φορέας non woven glass fiber net. 
Αντοχή στον εφελκισµό 800/900. Ιδανική µεµβράνη για τελική επιφάνεια σε κιόσκια και σκεπές.

42

 10 m x 1 m 23

 10 m x 1 m 25

 10 m x 1 m 25

∆ιαστάσεις      Ρολά / Παλέτα     Επικάλυψη    Βάρος  Τιµή / m2

Ασφαλτόπανα  -5o C
Prima Plast Eco APP -5οC

Λευκή Ψηφίδα

Γκρι Ψηφίδα

Λευκή Ψηφίδα

Πλαστοµερής ασφαλτική µεµβράνη (ΑΡΡ) µε ευκαµψία εν ψυχρώ στους -5o C    -8o C
Ασφαλτική µεµβράνη ιδανική για στεγάνωση οροφών. Εφαρµογή µε φλόγιστρο. Επαγγελµατική ασφαλτική µεµβράνη που συνδυάζει την 
ποιότητα στην αξία του υλικού (PRICE / VALUE). Φορέας non woven Polyester net. Αντοχή στον εφελκισµό 400/300.

 10 m x 1 m 23

 10 m x 1 m 23

∆ιαστάσεις      Ρολά / Παλέτα     Επικάλυψη    Βάρος  Τιµή / m2

Prima Plast APP -10οC  

Χαλαζίας

Γκρι Ψηφίδα

Λευκή Ψηφίδα

Λευκή Ψηφίδα

Γκρι Ψηφίδα

Λευκή Ψηφίδα

4 kg/m2

4,5 kg/m2 Ψηφίδα 

5 kg/m2 Ψηφίδα 

6 kg/m2 Ψηφίδα 

 10 m x 1 m

Ελαστοµερής ασφαλτική µεµβράνη (SBS) µε ευκαµψία εν ψυχρώ στους -20o C
Ασφαλτική µεµβράνη ιδανική για στεγάνωση οροφών. Εφαρµογή µε φλόγιστρο. Κορυφαία ποιότητα - µεγάλη αντοχή και στις πιο 
εξεζητηµένες καιρικές συνθήκες. Φορέας non woven polyester. Αντοχή στον εφελκισµό 500/400.

25

 10 m x 1 m 23

 10 m x 1 m 23

10 m x 1 m 20

10 m x 1 m 20

Γκρι Ψηφίδα

 7,5 m x 1 m 20

 7,5 m x 1 m 20

∆ιαστάσεις      Ρολά / Παλέτα     Επικάλυψη    Βάρος  Τιµή / m2

Ασφαλτόπανα  -20o C
Prima Elast Plus P  SBS -20ο C 

 8 m x 1 m 23



3610 Lt

Ασφαλτικό Βερνίκι / Λεπτόρευστο PRIMER
Το Primer No1 είναι ετοιµόχρηστο λεπτόρευστο αστάρι. Οικονοµικό επαγγελµατικό αστάρι πριν την εφαρµογή των ασφαλτοπάνων. 
Χρόνος στεγνώµατος 8 ώρες στους 20o C και 5 ώρες στους 35o C. Μεγάλη καλυπτικότητα περίπου στα 4 τετραγωνικά µέτρα το λίτρο.

Μεταλλικό

3620 Lt Μεταλλικό

Κιλά-Λίτρα ∆οχείο ∆οχεία/ Παλέτα Τιµή / Lt

4 / Χαρτοκιβώτιο3 kg

Ασφαλτική Μαστίχη
Το AquaMast είναι ασφαλτική µαστίχη ενός συστατικού. Παρασκευάζεται από άσφαλτο σε συνδυασµό µε ελαστοµερή πολυµερή, ειδικά 
πρόσθετα, πληρωτικά υλικά και µικρό ποσοστό οργανικού διαλύτη. Η επιφάνεια που δηµιουργείται µετά από την εξάτµιση του διαλύτη δεν 
προσβάλλεται από αραιά οξέα ή βάσεις και διάφορα χηµικά διαβρωτικά υγρά. Εφαρµογή σε στεγανοποίηση αρµών αλλά και στην 
σφράγιση των ασφαλτικών µεµβρανών.

Μεταλλικό

Κιλά-Λίτρα ∆οχείο ∆οχεία/ Χαρτοκιβώτιο Τιµή / kg

AquaMast

4 m2/ Lt

4 m2/ Lt

3619 kg

Ασφαλτικό Γαλάκτωµα
Το MONOCOAT είναι ασφαλτικό υδατοδιαλυτό γαλάκτωµα καφέ χρώµατος σε µορφή πολτού. Παρασκευάζεται από άσφαλτο και νερό σε  
συνδυασµό µε ειδικά πρόσθετα. Η µεµβράνη που δηµιουργείται µετά από την εξάτµιση του νερού δεν προσβάλλεται από αραιά οξέα  ή 
βάσεις και διάφορα χηµικά διαβρωτικά υγρά. ∆εν έχει αντοχή στα πετρελαιοειδή. Οικονοµική λύση για εφαρµογή ως αστάρι πριν την 
εφαρµογή των ασφαλτοπάνων. Εφαρµόζεται και για στεγάνωση περιµετρικών τοιχείων.

Πλαστικό

Κιλά-Λίτρα ∆οχείο ∆οχεία/ Παλέτα Τιµή / ∆οχείο

Primer - Προϊόντα Εφαρµογής Ασφαλτοπάνων
Monocoat

50-60 m2/ δοχείο

3617 Lt

Ασφαλτικό Βερνίκι / Παχύρευστο
Το Bitumen Primer είναι ελαστοµερές ασφαλτικό βερνίκι µε βάση άσφαλτο διυλιστηρίου συνθετικά ελαστικά, διαλύτες και ειδικά 
πρόσθετα. Ιδανικό προιόν για τη στεγάνωση και προστασία επιφανειών αλλά και σαν αστάρι πριν την εφαρµογή ασφαλτικών µεµβρανών. 
Η µεµβράνη που σχηµατίζεται µετά την εφαρµογή και το στέγνωµα αυτού παραµένει ελαστική µε την πάροδο του χρόνου και επιδεικνύει 
ιδιαίτερα καλή αντοχή στις αυξοµειώσεις της θερµοκρασίας τις συστολοδιαστολές κλπ. ∆εν έχει αντοχή στα πετρελαιοειδή.

Μεταλλικό

Κιλά-Λίτρα ∆οχείο ∆οχεία/ Παλέτα Τιµή / Lt

Bitumen Paint

µετά από διάλυση 10% 
50-60 m2/ δοχείο

Κατανάλωση     

Primer No:1

Κατανάλωση     

Κατανάλωση     



Εξαερισµός  /  Φυλλοσυλέκτης

20 / ΧαρτοκιβώτιοΤεµάχιο

Ειδικός Εξαερισµός Ασφαλτοπάνων
Εξαερισµός στεγάνωσης Φ75. Χρησιµοποιείται σε δώµατα τα οποία έχουν εγκλωβισµένη υγρασία παράλληλα µε τη εφαρµογή των 
ασφαλτοπάνων. Για την καλή λειτουργία των εξαερισµών συνιστάται το τρύπηµα της πλάκας να γίνει έως του σηµείου που υπάρχει η 
εγκλωβισµένη υγρασία.

Συσκευασία  ∆οχεία/ Χαρτοκιβώτιο Τιµή / Τεµ.

Εξαερισµός Φ75

Ειδικός Φυλλοσυλέκτης Υδρορροών
Πρόσθετο ειδικό τεµάχιο το οποίο αποτρέπει την σφράγιση των υδρορροών από φερτά ξένα σώµατα (φύλλα - βρωµιές) αλλά ταυτόχρονα 
διασφαλίζει την σωστή λειτουργία των υδρορροών.

Φυλλοσυλέκτης

20 / ΧαρτοκιβώτιοΤεµάχιο

Συσκευασία  ∆οχεία/ Χαρτοκιβώτιο Τιµή / Τεµ.

Ρολό 37,5 m2   

Ρολό 75 m2 

210 gr/m2 1,5 m x 25 m

1,5 m x 50 m

25-30

∆ιαστάσεις      Ρολά / Παλέτα     Συσκευασία  Βάρος  Τιµή / m2

Αναπνέουσα Mεµβράνη Στεγανοποίησης Πολυουρεθάνης µίας στρώσης µε πολυεστερικό πλέγµα
Η ελαστικότητα της πολυουρεθάνης σφραγίζει πλήρως όλες τις διατρήσεις και την καθιστά πλήρως στεγανή µετά την εφαρµογή. Η 
πιστοποιηµένη διαπνοή της (ζητήστε πιστοποιήσεις), την κάνει ιδανική για κατοικήσιµες σοφίτες. Εφαρµόζεται πάνω στο πέτσωµα και 
καρφώνεται µε την τοποθέτηση των πηχών. Επιβάλλεται να διατηρείται η αδιάκοπη ρύση.

Αναπνέουσα Μεµβράνη Πολυουρεθάνης 
Monodach Thermoisol 210    Επαναστατικό Προϊόν Νέας Τεχνολογίας   

Ρολό 37,5 m2   

Ρολό 45 m2 

360 gr/m2 1,5 m x 25 m

1,5 m x 30 m

20-30

∆ιαστάσεις      Ρολά / Παλέτα     Συσκευασία  Βάρος  Τιµή / m2

Αναπνέουσα Mεµβράνη Στεγανοποίησης Πολυουρεθάνης δύο στρώσεων µε πολυεστερικό πλέγµα
Η ελαστικότητα της πολυουρεθάνης σφραγίζει πλήρως όλες τις διατρήσεις και την καθιστά πλήρως στεγανή µετά την εφαρµογή. Η 
πιστοποιηµένη διαπνοή της (ζητήστε πιστοποιήσεις), την κάνει ιδανική για κατοικήσιµες σοφίτες. Εφαρµόζεται πάνω στο πέτσωµα και 
καρφώνεται µε την τοποθέτηση των πηχών. Επιβάλλεται να διατηρείται η αδιάκοπη ρύση.

Monodach Thermoisol 360    Επαναστατικό Προϊόν Νέας Τεχνολογίας   

25-30 210 gr/m2

20-30 360 gr/m2



Αναπνέουσα Υφασµάτινη Μεµβράνη Στεγών
Η  MONODACH  είναι µεµβράνη κεραµοσκεπών 3 στρώσεων, ατµοδιαπερατή (αναπνέουσα), αλλά απολύτως υγροµονωτική. Προστατεύει 
τις σκεπές από τις συµπυκνώσεις, από τη βροχή, το χιόνι, τη σκόνη και απ’ όλες τις  καιρικές συνθήκες.

Aναπνέουσες Μεµβράνες Κεραµοσκεπών
Αναπνέουσα Υφασµάτινη Μεµβράνη Στεγών    

Ρολό75 m2

Ρολό 75 m2

Ρολό 75 m2

Ρολό 75 m2

Ρολό 75 m2

Ρολό 75 m2

210 gr/m2 / Master Αυτοκόλλητη

210 gr/m2 / Master

170 gr/m2 / Αυτοκόλλητη

170 gr/m2

160 gr/m2 / Master Αυτοκόλλητη

160 gr/m2 / Master

 1,5 m x 50 m

 1,5 m x 50 m

 1,5 m x 50 m

 1,5 m x 50 m

 1,5 m x 50 m

 1,5 m x 50 m

30

30

30

30

30

30

∆ιαστάσεις      Ρολά / Παλέτα     Συσκευασία   Βάρος  Τιµή / m2

Ρολό 75 m2

Ρολό 75 m2

150 gr/m2 / Αυτοκόλλητη

150 gr/m2

 1,5 m x 50 m

 1,5 m x 50 m

30

Aσφαλτικές Μεµβράνες Κεραµοσκεπών Ιταλίας 
Aquarious PP Text Βlue 450 gr

Ρολό 30 m2450 gr 1 m x 30 m 42

∆ιαστάσεις      Ρολά / Παλέτα     Συσκευασία   Βάρος  Τιµή / m2

Ασφαλτική Ηµιαναπνέουσα Υφασµάτινη Μεµβράνη Κεραµοσκεπών 450 gr
Η Aquarious PP Text Blue είναι µια πολυεστερική ασφαλτική µεµβράνη για στεγάνωση κεραµοσκεπών 3 στρώσεων. Το ασφαλτικό που 
περιέχει είναι ελαστοπλαστικής ασφάλτου τύπου SBS που δίνει απόλυτη στεγάνωση από το νερό. Οι πολυεστέρες που περικλείουν την 
ασφαλτική στρώση, είναι υψηλών αντοχών και αντέχουν σε σχισίµο από καρφί και κρατούν την µεµβράνη σταθερή και οµοιόµορφη επιφάνεια. 

ΠΛΕΓΜΑ

ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ

 1,5 m x 50 m 30 120 gr/m2 Ρολό 75 m2

30

 1,5 m x 50 m 30 160 gr/m2 / RF Αλλουµινίου Ρολό 75 m2



Ρολό 75 m295 gr/m2 1,5 m x 50 m 30

∆ιαστάσεις      Ρολά / Παλέτα     Συσκευασία  Βάρος  Τιµή / m2

Mεµβράνη Πολυεθυλενίου 90 γραµµαρίων 
Αναπνέουσα µεµβράνη στεγανοποίησης στεγών πολυαιθυλενίου µε πλέγµα. Οικονοµική στεγανωτική µεµβράνη πριν την τοποθέτηση των 
κεραµιδιών. Εφαρµόζεται πάνω στο πέτσωµα και καρφώνεται µε την τοποθέτηση των πηχών. Επιβάλλεται να διατηρείται η αδιάκοπτη ρύση.

∆ιαπνέουσες Μεµβράνες Κεραµοσκεπών
Monofol 90 D     

Ταινίες                

7,5 cm

10 cm

15 cm

20 cm

30 cm

∆ιαστάσεις

4

3

2

1

1

Ρολά/Κιβώτιο

Αλουµίνιο

Αλουµίνιο

Αλουµίνιο

Κόκκινο

Κόκκινο

Αυτοκόλλητη Ασφαλτική Αλουµινοταινία
Αυτοκόλλητη ταινία µε επικάλυψη αλουµινίου και µε ασφαλτικό ελαστικό υπόστρωµα για κάλυψη των ρωγµών. Ρολά των 10 m. 
∆ιατίθενται σε χρώµα αλουµίνιο και κόκκινο.

Nicoband Αυτοκόλλητες Αλουµινοταινίες NEW!

Αλουµίνιο

Αλουµίνιο

Αλουµίνιο

Αλουµίνιο

Αλουµίνιο

5 cm 12

7,5 cm 8

10 cm 6

15 cm 4

25 cm 2

Κεραµιδί

Κεραµιδί

Κεραµιδί

Κεραµιδί

10 cm 6

15 cm 4

30 cm 2

100 cm 1

Αυτοκόλλητη Bουτιλική Aλουµινοταινία
Αυτοκόλλητη ταινία µε επικάλυψη αλουµινίου και µε βουτιλικό ελαστικό υπόστρωµα για να καλύπτει τις ρωγµές. Εξαιρετικά απλή στη χρήση. 
Εφαρµόζεται µε όλες τις καιρικές συνθήκες και σε πάσης φύσεως υποστρώµατα. Ρολά των 10m. ∆ιατίθενται σε χρώµα αλουµίνιο και κεραµιδί.

Addflash Αυτοκόλλητες Αλουµινοταινίες

Χρώµα Τιµή/Ρολό

∆ιαστάσεις Ρολά/Κιβώτιο Χρώµα Τιµή/Ρολό ∆ιαστάσεις Ρολά /Κιβώτιο Χρώµα Τιµή/Ρολό



Αυτοκόλλητα Ασφαλτόπανα

Classical Red

Classical Green

Classical Terracota

Beaver Grey

4,5 Kg/m2

4,5 Kg/m2

4,5 Kg/m2

4,5 Kg/m2

1 x 8 m

Easy Shingle Technonicol Αυτοκόλλητο Ασφαλτόπανο 
Το αυτοκόλλητο ασφαλτόπανο Easy Shingle, έρχεται να επιλύσει σειρά από κατασκευαστικά προβλήµατα στεγάνωσης στεγών όπως οι 
µικρές κλίσεις, εξασφαλίζοντας απόλυτη στεγανότητα έχοντας γρήγορη και εύκολη εφαρµογή χωρίς την χρήση ασφαλτικής ή άλλης 
µεµβράνης. Ποικιλία χρωµάτων. Εµφάνιση κεραµιδιού σε τρία σχέδια.

25

1 x 8 m 25

1 x 8 m 25

1 x 8 m 25

Συσκευασία Ρολά / Παλέτα     ΧρώµαΒάρος Τιµή / m2

Easy Shingle Αυτοκόλλητο Ασφαλτόπανο / Αποµίµηση Ασφαλτικού Κεραµιδιού NEW!

2,2 Kg/m2 Χαλαζίας

Αυτοκόλλητο ασφαλτόπανο µε επικάλυψη χαλαζία για την πλήρη στεγάνωση σε περιµετρικά τοιχία. Εφαρµόζεται και σαν υπόστρωµα πριν 
την τοποθέτηση των ασφαλτικών κεραµιδιών.

20

∆ιαστάσεις      Ρολά / Παλέτα  ΧρώµαΒάρος  Τιµή / m2

MIDA SELF PU 2.00S(PL) Αυτοκόλλητο Ασφαλτόπανο  

4 Kg/m2 Κόκκινο

Αυτοκόλλητο ασφαλτόπανο σε χρώµα κεραµιδί, µε την εφαρµογή του οποίου δίνονται λύσεις σε κατασκευαστικά προβλήµατα στεγάνωσης 
σε στέγες µε περιορισµένες κλίσεις. Γρήγορη και εύκολη εφαρµογή. ∆εν χρειάζεται χρήση οποιασδήποτε µεµβράνης.

20

∆ιαστάσεις      Ρολά / Παλέτα  ΧρώµαΒάρος  Τιµή / m2

ELASTOLEP PR3 EXTRA DESIGN RED  Αυτοκόλλητο Ασφαλτόπανο  

1,5 Kg/m2 Ρολό 7,5 m2

Technoelast Floor Technonicol Αυτοκόλλητο Ασφαλτόπανο
Αυτοκόλλητο ασφαλτόπανο πάχους 1,5mm µε πολυεστέρα σαν τελική επιφάνεια, για την στεγάνωση δαπέδων από µάρµαρο, πλακάκι, 
µωσαϊκό. Ο πολυεστέρας στην επάνω επιφάνεια του υλικού µας δίνει την δυνατότητα να επικολλήσουµε πλακάκια µε την χρήση 
ακρυλικής κόλλας. Ιδανικό για την στεγάνωση µπαλκονιών και µπάνιων πριν την συγκόλληση πλακιδίων και λουτήρων.

1

∆ιαστάσεις      Ρολά / Κιβώτιο Συσκευασία   Βάρος  Τιµή / m2

Technoelast Floor Αυτοκόλλητο Ασφαλτόπανο  NEW!

0,75 χ 10 m

1 x 8 m 25 4,5 Kg/m2 Brickwork Red

1 x 8 m 25 4,5 Kg/m2 Beaver Red

1 χ 10 m

1 χ 15 m



Ασφαλτική Κόλλα σε συσκευασία Φύσιγγας 330 cc                                                         
Ετοιµόχρηστη σφραγιστική και ασφαλτική κόλλα ασφαλτικών κεραµιδιών. Πρέπει να χρησιµοποιείται πάντοτε στην πρώτη σειρά των 
ασφαλτικών κεραµιδιών όπως και στα τελείωµατα.  

Κόλλες / Καρφιά / Εξαερισµοί Ασφαλτικών Κεραµιδιών

5 kg / χαρτοκιβώτιο1,5 cm

5 kg / χαρτοκιβώτιο2 cm

∆ιαστάσεις    Χαρτοκιβώτιο Τιµή

Γαλβανιζέ καρφιά πλατυκέφαλα για την στέρεη τοποθέτηση των ασφαλτικών κεραµιδιών. ∆εν σκουριάζουν. 
Για πέτσωµα µέχρι 0,8-1 cm συνίσταται το καρφί µήκους 1,5. Για παχύτερο πέτσωµα χρησιµοποιούµε το 2 cm καρφί.

Καρφιά Ασφαλτικών Κεραµιδιών

24 τεµ.Μαύρο

Χρώµα  Χαρτοκιβώτιο Τιµή / Τεµ.

Εξαερισµοί στεγών για εφαρµογή αεριζόµενης στέγης. Συνιστάται ένας εξαερισµός ανά 25 τετραγωνικά σκεπής. 
Από ειδικό πλαστικό που δεν αλλοιώνεται από την ηλιακή ακτινοβολία και θερµότητα.

Εξαερισµοί Ασφαλτικών Κεραµιδιών

25 τεµ.Φύσιγγα 330 cc

Κόλλα Ασφαλτικών Κεραµιδιών σε Φύσιγγα 330 cc  

Ασφαλτικά Κεραµίδια

Κόκκινο  ΠράσινοΛέπι3 m2 /  ∆έµα

Technonicol Αυτοκόλλητα Ασφαλτικά Κεραµίδια
Τα ασφαλτικά κεραµίδια είναι ελαφριά και εύκολα στην εφαρµογή. Είναι κεραµίδια οξειδωµένης ασφάλτου και µπορούν να εφαρµοστούν 
από κλίση στέγης 12 µοιρών και άνω. Το υλικό τοποθετείται κατευθείαν σε επιφάνειες Ο.S.B. ή PLYWOOD ή πέτσωµα.  Η χρήση 
ασφαλτικής µεµβράνης συνιστάται αναλόγως την κλίση της στέγης ή την επιφάνεια αυτής. 

36

Συσκευασία Πακέτα/ Παλέτα     ΧρώµαΣχήµα Τιµή / m2

Roofing Shingle Technonicol Αυτοκόλλητα Ασφαλτικά Κεραµίδια

TANGO

SAMBA 3 m2 /  ∆έµα 36 Ρόµβος Κόκκινο  Καφέ

Συσκευασία  Χαρτοκιβώτιο Τιµή / Τεµ.



Ρητινούχα κόλλα πλακιδίων
Υψηλών προδιαγραφών κόλλα πλακιδίων τσιµεντοειδούς βάσης. Για συγκόλληση κεραµικών πλακιδίων σε τοίχους και δάπεδα. Ιδανική 
για επιφάνειες από σκυρόδεµα, τσιµεντοκονία, πλινθοδοµή, σοβάδες κλπ. Με αντοχή στον παγετό και την υγρασία. Προσφέρει αυξηµένη 
θιξοτροπία κατά την εφαρµογή και χαµηλή ολίσθηση όταν τα πλακάκια τοποθετούνται σε κάθετες επιφάνειες.  Για εσωτερικούς και 
εξωτερικούς χώρους. Κατατάσσεται ως ενισχυµένη κόλλα τύπου C2Τ σύµφωνα µε την ευρωπαϊκή οδηγία EN 12004. 

25 kgΣάκος

Extra

Εύκαµπτη ινοπλισµένη ρητινούχα κόλλα πλακιδίων τεχνολογίας LOW DUST
Υψηλών προδιαγραφών ινοπλισµένη ρητινούχα κόλλα πλακιδίων τσιµεντοειδούς βάσης για υψηλές απαιτήσεις πρόσφυσης στις 
επιφάνειες και υψηλή αντοχή σε ρηγµατώσεις, έντονες συστολοδιαστολές, παγετό και υγρασία.  Για συγκόλληση πλακιδίων όλων των 
τύπων (π.χ. gres, porselanato, κεραµικό γρανίτη τύπου µαρµάρου) φυσικών λίθων και πλακιδίων µεγάλων διαστάσεων και βάρους σε 
τοίχους και δάπεδα. Για εσωτερικές και εξωτερικές εφαρµογές. Ενισχυµένη κόλλα µε βάση το τσιµέντο σύµφωνα µε την οµάδα C2TE 
S1.(Ευρωπαϊκή οδηγία ΕΝ 12004).

25 kgΣάκος

Bauflex Fiber

Κόλλες Πλακιδίων

Συσκευασία  Βάρος Τιµή / kg

Συσκευασία  Βάρος Τιµή / kg



45 x 55 cm

45 x 73 cm

∆ιαστάσεις     

10 

10

Τεµ. / Παλέτα Τιµή / Τεµ.

78 x 98 cm

∆ιαστάσεις     

10

Τεµ. / Παλέτα

Το µοντέλο Plux  είναι ένα λειτουργικό, διπλής υάλωσης µοντέλο φεγγίτη κατασκευασµένο από µαύρο αλουµίνιο. 
Ο χρωµατισµός τους δεν επηρεάζεται από τις UV ακτίνες και δεν ξεθωριάζει.

Φεγγίτες / Παράθυρα
Φεγγίτες Αλουµινίου BASIC

50 x 98 cm

66 x 118 cm

66 x 98 cm

∆ιαστάσεις     

94 x 98  cm

134 x 140 cm

114 x 118 cm

94 x 140 cm

94 x 118 cm

∆ιαστάσεις     ∆ιαστάσεις     Τιµή / Τεµ.Τιµή / Τεµ.

Κατόπιν Παραγγελίας  
Το πλαίσιό του είναι φτιαγµένο από αλουµίνιο βαµµένο στο σκούρο καφέ χρώµα, όπου δηµιουργούνται δύο υδρορροές ικανές στο να 
συντελέσουν στην αποχέτευση των νερών ακόµα και στις εντονότερες καταιγίδες. Το παράθυρο αυτό έχει ιδιαίτερους µεντεσέδες που 
επιτρέπουν την άµεση ευκολία στις ακόλουθες λειτουργίες: 

•  άνοιγµα σε 30 ° για βέλτιστο εξαερισµό του δωµατίου    •  το άνοιγµα σε 60 ° προς τα έξω για να εξασφαλίσει την πρόσβαση στη στέγη

•  µεγαλύτερη ασφάλεια στην περιστροφή του       •  µια καλύτερη θέση φύλλου για τον καθαρισµό του εξωτερικού γυαλιού

Παράθυρα PLV

∆ιαστάσεις     Τιµή / Τεµ.

78 x 140  cm

78 x 118  cm

50 x 70  εώς  50 x 90 cm

60 x 70  έως  60 x 90 cm

∆ιαστάσεις     Τιµή / Τεµ.

Σκάλα Οροφής Τύπου Φυσαρµόνικα
Ολοκληρωµένη, ασφαλής και οικονοµική σκάλα οροφής. ∆ιατίθεται σε µεγάλη ποικιλία διαστάσεων ώστε να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις. 
∆έκα χαλύβδινα σκαλοπάτια ενώνονται µεταξύ τους µε ατσάλινες βίδες, τα οποία δίνουν ένα σταθερό σύνολο. Από την δεξιά πλευρά της 
σκάλας προσαρµόζεται ένα τηλεσκοπικό µπράτσο για µεγαλύτερη ασφάλεια κατά την ανάβαση ή την κατάβαση.

Σκάλες
Σκάλα Οροφής Πτυσόµενη PANTO

70 x 60  έως  70 x 130 cm

80 x 80  cm

70 x 90 cm  έως  70 x 120 cm

∆ιαστάσεις     Τιµή / Τεµ.

Σκάλα Οροφής 4 Τεµαχίων
Ολοκληρωµένη, ασφαλής και οικονοµική σκάλα οροφής. ∆ιατίθεται σε 2 διαστάσεις. Τέσσερα χαλύβδινα πλαίσια ενώνονται µεταξύ τους 
µε ατσάλινες βίδες, τα οποία δίνουν ένα σταθερό σύνολο. Από την δεξιά πλευρά της σκάλας προσαρµόζεται ένα τηλεσκοπικό µπράτσο για 
µεγαλύτερη ασφάλεια κατά την ανάβαση ή την κατάβαση.

Σκάλα Οροφής Xαλύβδινη 4 PEZZI

•  ∆ιατίθενται και άλλες διαστάσεις κατόπιν παραγγελίας

55 x 98 cm 10

78 x 98 cm

Τιµή / Τεµ.

Τιµή / Τεµ.

Τιµή / Τεµ. ∆ιαστάσεις     

 

 



Λευκό

Κεραµιδί

5 kg

1 kg/ m25 kg

Συσκευασία  Κατανάλωση     Χρώµα Τιµή / Kg

Eπαλειφόµενα Στεγανωτικά Υλικά
Monoflex

Λευκό13 kg 1,3 kg/ m2

Ελαστοµερές Ακρυλικό Στεγανοποίησης ∆ωµάτων
Εξαιρετική αντίσταση σε ακραίες καιρικές συνθήκες διατηρώντας τις ιδιότητές του σε θερµοκρασίες από -25o C έως 100o C. 
Εφαρµογή µε ρολό ή πινέλο σε δύο στρώσεις. Αραίωση µε νερό µέχρι 5% για την πρώτη στρώση σαν αστάρι.

Monoflex Ηybrid

Υβριδικό Ελαστοµερές Στεγανωτικό Ταρατσών 
Υβριδικό ελαστοµερές στεγανωτικό ταρατσών από νανοτροποποιηµένες ρητίνες νέας γενιάς. Εξαιρετική πρόσφυση σε οποιαδήποτε 
επιφάνεια. Εφαρµογή µε ρολό. Αραίωση µέχρι 5-10% µια στρώση σαν αστάρι.

Ελαστοµερές Υδρόφοβο Ακρυλικό 
Ιδανικό για την στεγάνωση δωµάτων, µε εξαιρετικές ανακλαστικές ιδιότητες. Εξασφαλίζει βελτιωµένη εσωτερική θερµοκρασία λόγω της 
ανακλαστικότητάς του. Αντέχει σε θερµοκρασίες -31o C  -  +60o C.

Terazid Aqua cool

Λευκό12 kg 1,5 kg/ m2

Μαύρο5 kg

Στεγανωτικό τσιµεντοειδές ενός συστατικού, ετοιµόχρηστο για την υγροµόνωση δωµάτων και µπάνιων, που εξασφαλίζει ένα εύκαµπτο 
και χωρίς αρµούς προστατευτικό στρώµα. Χρησιµοποιείται πριν την εφαρµογή πλακιδίων και στα περιµετρικά τοιχία.

300 gr/ m2

Συσκευασία  Κατανάλωση     Χρώµα Τιµή / Kg

Terazid GT-11 Υγρή Υγροµόνωση

Γκρι5 kg

Στεγανωτικό Επαλειφόµενο Τσιµέντο
Επαλειφόµενο τσιµεντοειδές στεγανωτικό κρυσταλλικής δράσης για στεγάνωση σκυροδέµατος και ορυκτών δοµικών υλικών. 
Ιδανικό για πλήρη και µόνιµη στεγανοποίηση. Υδρατµοπερατό.

1,5 kg/ m2

Συσκευασία  Κατανάλωση     Χρώµα Τιµή / Kg

Aquasil

15 kg Λευκό

Συσκευασία  Κατανάλωση     Χρώµα Τιµή / Kg

Συσκευασία  Κατανάλωση     Χρώµα Τιµή / Kg

25 kg 300 gr/ m2 Μαύρο

25 kg 1,5 kg/ m2 Γκρι



Αποκολλητικά Ξυλοτύπων
Granota

Λαδί15 Lt / ∆οχείο 4 m2 / Lt

Συσκευασία  Κατανάλωση     Χρώµα Τιµή

Αντικολλητικό Λάδι Ξυλοτύπων - Συντηρητικό ξύλου
Καινούριας σύνθεσης υγρό το οποίο επαλειφόµενο στον ξυλότυπο πριν το καλούπωµα, προστατεύει αυτόν από τη φθορά ενώ παράλληλα 
διευκολύνει την αποκόλλησή του. Καλυπτικότητα : 15-20m/lt.

Θερµοµονωτικό Χρώµα για την αποφυγή συµπύκνωσης υδρατµών
Εσωτερική θερµονωτική βαφή που σχηµατίζει ένα θερµικό και µονωτικό στρώµα ανάµεσα στα τοιχώµατα του σπιτιού και στο γύρω 
περιβάλλον. Εφαρµογή µε πινέλο, ρολό, πιστόλι.

Αντιµουχλικά -  Αντισυµπυκνωτικά
Sfera

1 Lt

Καθαριστικό κατά της Μούχλας
Αντισηπτικό µικροβιοκτόνο υλικό που εξασφαλίζει την ολοκληρωτική καταστροφή της µούχλας και την τέλεια αποστείρωση.
Μέση κατανάλωση: 2-3 m/lt.

6 m2 / Lt

Συσκευασία  Κατανάλωση     Τιµή / Lt

2 m2 / Lt4 Lt

Toglimuffa

Αποστραγγιστική Μεµβράνη Περιµετρικών Τοιχείων
Αποστραγγιστική µεµβράνη βαρέως τύπου µε εξογκώµατα φτιαγµένη από υψηλής αντοχής πολυαιθυλένιο (HDPE) η οποία προσφέρει 
µεγάλη αντίσταση σε όλα τα χηµικά και µεγάλη αντοχή στην µηχανική πίεση (>200 KN/M2).
Η τραχιά επιφάνειά της λόγω των εξογκωµάτων διευκολύνει το νερό να ρέει από επάνω προς τα κάτω χωρίς να συσσωρεύεται στην 
επιφάνεια των περιµετρικών τοιχείων αφήνοντας πάντα την επιφάνεια του µπετόν στεγνή.

Αποστραγγιστικά
Monofox Planter

450 gr/m2

450 gr/m2

Παλέτα 720 m2  

Ρολό 60 m2  (2 χ 30 m)

Συσκευασία  Βάρος Τιµή / m2

210 Lt / Βαρέλι 4 m2 / Lt Λαδί

Συσκευασία  Κατανάλωση     Τιµή / Lt



Πλαστικοποιητής Κονιαµάτων  (Αντικαθιστά τον ασβέστη)
Προϊόν σε υγρή µορφή βασισµένο σε ρητίνες και χρησιµοποιείται για την πλαστικοποίηση κονιαµάτων. Είναι ελεύθερο χλωριδίων και δεν 
επιδρά στο χρόνο πήξεως του τσιµέντου.  Ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές B.S. 4887.

Πρόσµικτα Βελτιωτικά Σκυροδέµατος
Grana

200 ml / 50 kg  τσιµέντου

200 ml / 50 kg  τσιµέντου

200 ml / 50 kg  τσιµέντου

200 ml / 50 kg  τσιµέντου

200 ml / 50 kg  τσιµέντου

1000 Lt

210 Lt

20 Lt

5 Lt

1 Lt

Συσκευασία  ∆οσολογία Τιµή / Lt

Πλαστικοποιητής Κονιαµάτων  (Αντικαθιστά τον ασβέστη)
Προϊόν σε υγρή µορφή βασισµένο σε ρητίνες και χρησιµοποιείται για την πλαστικοποίηση κονιαµάτων. Είναι ελεύθερο χλωριδίων και δεν 
επιδρά στο χρόνο πήξεως του τσιµέντου. Ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές B.S. 4887.

Tufmix - Plaz

100 ml / 50 kg  τσιµέντου

100 ml / 50 kg  τσιµέντου

100 ml / 50 kg  τσιµέντου

100 ml / 50 kg  τσιµέντου

100 ml / 50 kg  τσιµέντου

1000 Lt

210 Lt

20 Lt

5 Lt

1 Lt

Συσκευασία  ∆οσολογία Τιµή / Lt

Plazprufe

250 ml / 50 kg  τσιµέντου

250 ml / 50 kg  τσιµέντου

250 ml / 50 kg  τσιµέντου

250 ml / 50 kg  τσιµέντου

1000 Lt

210 Lt

20 Lt

5 Lt

Συσκευασία  ∆οσολογία Τιµή / Lt

Στεγανωτικό Μάζης & Ρευστοποιητής Πλαστικοποιητής Σκυροδέµατος
Στεγανωτικό µάζης, ρευστοποιητής και µειωτής νερού του σκυροδέµατος που ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές B.S. 5075 και ASTM C 
494 τύπος A για την χρήση σε µείγµατα σκυροδέµατος. Στηρίζεται σε ειδικά χηµικά πρόσθετα και είναι σχεδιασµένο για γενικές χρήσεις 
ώστε να βελτιώνει την ποιότητα του µίγµατος.



Στεγανωτικό Μάζης Σκυροδέµατος
Προσθετικό υγρό, το οποίο δίνει πλήρη και µόνιµη υδατοστεγάνωση άοπλου, οπλισµένου, έτοιµου και προκατασκευασµένου 
σκυροδέµατος. ∆εν περιέχει χλωριούχο ασβέστιο κι έτσι δεν µπορεί να προκαλέσει διάβρωση των ενσωµατωµένων µετάλλων και σε 
καµία περίπτωση δεν επηρεάζει τον χρόνο πήξεως του τσιµέντου ΠΟΡΤΛΑΝΤ.

Πρόσµικτα Βελτιωτικά Σκυροδέµατος
Tufprufe - Sealopruf

200 ml / 50 kg  τσιµέντου

0,8 ml / βάρος  τσιµέντου

0,8 ml / βάρος  τσιµέντου

0,8 ml / βάρος  τσιµέντου

1000 Lt

210 Lt

20 Lt

5 Lt

Συσκευασία  ∆οσολογία Τιµή / Lt

Tufmix RG - Sealoplaz Retarding

125 ml / 50 kg  τσιµέντου

125 ml / 50 kg  τσιµέντου

125 ml / 50 kg  τσιµέντου

125 ml / 50 kg  τσιµέντου

1000 Lt

210 Lt

20 Lt

5 Lt

Συσκευασία  ∆οσολογία Τιµή / Lt

Επιβραδυντής Πήξεως Σκυροδέµατος
Πρόσθετο υγρό για την πλαστικοποίηση του σκυροδέµατος και µείωση του λόγου νερού /ύδατος µε επιβραδυντικές ιδιότητες. Έχει 
σχεδιαστεί για να ελέγχει και να επιβραδύνει την πήξη του σκυροδέµατος. Λιγνοσουλφονικής βάσης. Ελεύθερο χλωριδίων και 
αερακτικών. Ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές B.S 5075 και ASTM 494 τύπος D.

Tufmix WR - Sealoplaz

750 ml / Κυβικό περίπου / συµφέρει

125 ml / 50 kg  τσιµέντου

125 ml / 50 kg  τσιµέντου

125 ml / 50 kg  τσιµέντου

1000 Lt

210 Lt

20 Lt

5 Lt

Συσκευασία  ∆οσολογία Τιµή / Lt

Ρευστοποιητής - Πλαστικοποιητής Σκυροδέµατος
Πλαστικοποιητής και µειωτής νερού του σκυροδέµατος. Στηρίζεται σε ειδικά χηµικά πρόσθετα και είναι σχεδιασµένο για γενικές χρήσεις 
ώστε να βελτιώνει την ποιότητα του µίγµατος. Είναι ελεύθερο χλωριδίων, δεν περιέχει αερακτικό και µπορεί να χρησιµοποιηθεί σε όλων 
των ειδών τις σκυροδετήσεις. Συµβατό µε όλα τα είδη τσιµέντων. Ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές B.S. 5075 και ASTM C494. 



Οικοδοµική Ρητίνη - Συγκολλητικό Κονιαµάτων
Ειδική ρητίνη που προστίθεται κατά την ανάδευση στα κονιάµατα βελτιώνοντας τις ιδιότητες τους. Αντέχει στο αλκαλικό περιβάλλον τσιµέντου 
και καθιστά τον χρόνο ζωής των απεριόριστο. Αδιαβροχοποιεί τα κονιάµατα καθιστώντας τα κατάλληλα για χρήση και εφαρµογή σε χώρους µε 
ισχυρές αρνητικές πιέσεις. Προσδίδει ελαστικότητα στο κονίαµα ενώ παράλληλα αυξάνει την αντοχή του στην τριβή, την θλίψη και την κάµψη.

Πρόσµικτα Βελτιωτικά Σκυροδέµατος
Tufplast

10 - 30 %  Όγκου τσιµέντου

10 - 30 %  Όγκου τσιµέντου

10 - 30 %  Όγκου τσιµέντου

10 - 30 %  Όγκου τσιµέντου

10 - 30 %  Όγκου τσιµέντου

1000 Lt

210 Lt

20 Lt

5 Lt

1 Lt

Συσκευασία  ∆οσολογία Τιµή / Lt

Αντιπαγετικό - Επιταχυντής Σκυροδέµατος
Πρόσθετο υγρό υλικό για την χρήση ως επιταχυντού στο σκυρόδεµα και στα τσιµεντοειδή κονιάµατα. ∆εν έχει χλωριούχο ασβέστιο και 
χρησιµοποιείται και σε περιπτώσεις κατασκευών προέντασης ή εάν χρησιµοποιείται και τσιµέντο ταχείας πήξεως. ∆ίνει γρήγορη αντοχή, 
και βελτιώνει την αντοχή σε θλίψη. ∆ιευκολύνει στο γρήγορο ξεκαλούπωµα και ανεβάζει την παραγωγικότητα. Ανταποκρίνεται στις 
προδιαγραφές Β.S. 5075 και ΑSTM C 494 τύπος C.

Tufmix RH - Sealofrost

1 - 2% στο Βάρος τσιµέντου

1 - 2% στο Βάρος τσιµέντου

1 - 2% στο Βάρος τσιµέντου

1 - 2% στο Βάρος τσιµέντου

1250 kg

250 kg

25 kg

6 kg

Συσκευασία  ∆οσολογία Τιµή / Kg

20 τεµ.Σαλάµι 600 ml

Συσκευασία  Kιβώτιο Τιµή / Τεµ.

Πολυουρεθανική Mαστίχη για Aρµούς
Πολυουρεθανική σιλικόνη ενός συστατικού για αρµούς µεγάλου φάρδους. Άριστη συγκόλληση ακόµα και µε ξύλο. ∆ιατίθεται σε χρώµα άσπρο & γκρι.

Σιλικόνες

20 τεµ.Σαλάµι 600 ml

Πολυουρεθανική Mαστίχη
Πολυουρεθανική σιλικόνη ενός συστατικού µεγάλης ελαστικότητας µε άριστες συγκολλητικές ιδιότητες. ∆ιατίθεται σε κόκκινο χρώµα.

Resycolle

Resyflex 111

Συσκευασία  Kιβώτιο Τιµή / Τεµ.
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