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ΔΑΠΕΔΑ ΚΑΙ ΤΟΙΧΟΙ ΑΠΟ ΤΣΙΜΕΝΤΟ

Υβριδικό χρώμα δαπέδων

• Για εξωτερικά και εσωτερικά 
   δάπεδα χαμηλής καταπόνησης
• Αντοχή στη φθορά / χημικά / 
   καιρικές συνθήκες
• Εφαρμόζεται απευθείας σε 
   δάπεδα από τσιμέντο / μπετόν
• Χρωματίζεται σε χιλιάδες 
   αποχρώσεις

Τσιμεντόχρωμα διαλύτου

• Μεγάλη αντοχή στις δυσμενείς 
   καιρικές συνθήκες και στην 
   ατμοσφαιρική ρύπανση 
• Ισχυρή πρόσφυση και 
   σκληρότητα σε τοίχους, 
   τσιμεντένια δάπεδα, κεραμίδια, 
   γκαράζ, γήπεδα τένις κ.α. 
• Σε λευκό και σε 8 έτοιμες 
   αποχρώσεις

ΠΡΟΕΤΟΙΜΆΣΤΕ ΚΆΤΆΛΛΗΛΆ 
ΤΗΝ ΕΠΙΦΆΝΕΙΆ

Άντισκωριακό αστάρι 
μεταλλικών επιφανειών

• Υψηλή αντισκωριακή προστασία
• Ταχυστέγνωτο με μεγάλη 
   καλυπτικότητα και ελαστικότητα

Σιλικονούχο ντουκόχρωμα 
υψηλών αντοχών

• Μοναδική σιλικονούχα σύνθεση για 
   μέγιστη αντοχή για κάθε εσωτερική 
   και εξωτερική μεταλλική επιφάνεια
•  Αμετάβλητη στο χρόνο, 
    στις καιρικές συνθήκες και 
    στη UV ακτινοβολία γυαλάδα 
    και αποχρώσεις
• Κορυφαία σκληρότητα χωρίς 
   προσθήκη σκληρυντή
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Αναδείχθηκε DIY Προϊον της Χρονιάς  
για το 2020 από τους Ελληνες καταναλωτές
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ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ ΤΑΡΑΤΣΑΣ

Υβριδικό ελαστομερές 
πολυουρεθανικό σύστημα 
στεγάνωσης HyRoof Hybrid PU 
για περισσότερα από 10 χρόνια 
προστασία

• Στεγανοποιεί απόλυτα 
   επιτρέποντας τη διαφυγή 
   της υγρασίας
• Με 93% ανακλαστικότητα 
   μειώνει το κόστος ψύξης
• Με 300% ελαστικότητα καλύπτει
   άριστα ρωγμές και ρηγματώσεις
• Εύκολο και άοσμη εφαρμογή σε 
   όλες τις δομικές επιφάνειες
• Πιστοποιημένο ψυχρό χρώμα
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Υβριδικό αστάρι νερού 
πολυουρεθάνης

• Διεισδύει, αδιαβροχοποιεί και 
   σταθεροποιεί τις επιφάνειες
• Ισχυρή πρόσφυση σε σκυρόδεμα, 
   ασφαλτικές μεμβράνες, 
   τσιμεντόπλακες, ακρυλικές, 
   πολυουρεθανικές βαφές κ.α.
• Ιδανικό για το αστάρωμα 
   επιφανειών πριν τη στεγάνωση 
   με HyRoof Hybrid PU

ΝΆΝΟ–ΆΚΡΥΛΙΚΟ καινοτόμο  
ματ χρώμα τριυβριδικής (TRIBRID)  
νανο-τεχνολογίας

• MAX αντοχή και πρόσφυση
• MAX αντίσταση στο λέρωμα από
   βροχή και ατμοσφαιρικούς ρύπους
• MAX σταθερότητα αποχρώσεων
• MAX διαπνοή της επιφάνειας
• Πιστοποιημένο ψυχρό χρώμα
• Eιδικά ενισχυμένες 
   HD HIGH DURABILITY 
   αποχρώσεις για τη μέγιστη αντοχή

Κορυφαίας ποιότητας 
αντιμικροβιακή και οικολογική 
ριπολίνη νερού πολυουρεθάνης

• Πιστοποιημένη 
   αντιμικροβιακή δράση
• Ανώτερη κατηγορία Α+ για την 
   ποιότητα αέρα εσωτερικών χώρων
• Για εξωτερική και εσωτερική χρήση                                                                       
• Ενισχυμένη με UV φίλτρα για 
   τη μέγιστη αντοχή στην 
   ηλιακή ακτινοβολία
• Κατάλληλη για έπιπλα και παιχνίδια, 
   για χώρους υγειονομικού 
   ενδιαφέροντος και υψηλής διέλευσης
• Με ματ, σατινέ ή γυαλιστερό φινίρισμα

Πιστοποιημένο οικολογικό αστάρι 
βερνικοχρωμάτων νερού

• Ανώτερη κατηγορία Α+ για την 
   ποιότητα αέρα εσωτερικών χώρων
• Άριστη πρόσφυση σε ξύλο, γυαλί, 
   σκληρό PVC, αλουμίνιο και 
   μεταλλικές επιφάνειες
• Για εσωτερική και εξωτερική χρήση
• Καλύπτει και γεμίζει 
   βελτιστοποιώντας το τελικό φινίρισμα
• Επαναβάφεται την ίδια ημέρα 
   με χρώματα νερού ή διαλύτη

Κορυφαίας ποιότητας  
αντιμικροβιακό και οικολογικό  
ματ πλαστικό χρώμα

• Πιστοποιημένη
   αντιμικροβιακή δράση
• Ανώτερη κατηγορία 
   Indoor Air Comfort Gold 
   και Α+ για την ποιότητα αέρα 
   εσωτερικών χώρων 
• Εξαιρετική καλυπτικότητα 
   και απόδοση
• Μέγιστη αντοχή στο 
   συχνό πλύσιμο
• Λείο και ματ φινίρισμα
• Πρακτικά άοσμο

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΤΟΙΧΟΙ ΞΎΛΙΝΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΤΟΙΧΟΙ  

Πιστοποιημένο οικολογικό 
μικρονιζέ σιλικονούχο 
αστάρι νερού

• Ανώτερη κατηγορία 
   Indoor Air Comfort Gold 
   και Α+ για την ποιότητα αέρα 
   εσωτερικών χώρων
• Μέγιστη διείσδυση σε 
   αδύναμες επιφάνειες
• Ιδανικό για κάθε επιφάνεια 
   πριν τη βαφή με 
   υδατοδιαλυτά χρώματα
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