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Η ΕΛΑΣΤΟΤΕΤ ιδρύθηκε το 1970 και ήταν η πρώτη εταιρεία 
στην Ελλάδα στον τομέα παραγωγής αλλά και εφαρμογής 
σφραγιστικών υλικών, με εξειδίκευση σε σφραγιστικά αρμών 
δύο συστατικών.
Η άριστη τεχνογνωσία στην παραγωγή σφραγιστικών και 
μονωτικών υλικών καθώς και η εμπειρία εφαρμογής τους 
στα μεγαλύτερα τεχνικά έργα στην Ελλάδα καθιέρωσαν την 
ΕΛΑΣΤΟΤΕΤ ως την κορυφαία παραγωγική εταιρεία στην 
Ελληνική αγορά.



Η ΕΛΑΣΤΟΤΕΤ ξεχωρίζει γιατί προσφέρει 

• Πλήρη και ευέλικτη γκάμα σφραγιστκών και επαλειπτικκών 
υλικών που καλύπτει πλήρως τις ανάγκες οποιουδήποτε 
επαγγελματία.

• διαφορετικούς τύπους συσκευασίας (φύσιγγες, σωληνάρια, 
λουκάνικα, δοχεία) που καλύπτουν κάθε πιθανή ανάγκη.

• Εξυπηρέτηση υψηλού επιπέδου με τεχνική υποστήριξη για 
την επιλογή και την εφαρμογή του κατάλληλου υλικού καθώς και 
με δυνατότητας ανάπτυξης προϊόντων κατά παραγγελία (ειδικά 
χρώματα, ειδικοί τύποι).

• Εγγύηση ποιότητας σε όλα τα παραγόμενα προϊόντα, 
πιστοποιημένη με ΙSO 9001.  H συνεργασία με τους 
μεγαλύτερους οίκους του εξωτερικού διασφαλίζει την παραγωγή 
προϊόντων υψηλής ποιότητας και τελευταίας τεχνολογίας. 
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AΚΡΥΛΙΚΑ 
ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΑ
ΣΤΟΚΟΙ

ACRYLIC PRO 6000
Ακρυλικό σφραγιστικό υψηλής ελαστικότητας με 
πολύ καλή αντοχή στην ακτινοβολία UV και τις 
καιρικές συνθήκες. Είναι ιδιαίτερα ανθεκτικό στη 
βροχή ακόμα και σε πολύ σύντομο χρόνο (μερικές 
ώρες) από την εφαρμογή του. Στην επαφή του με 
τον αέρα μετατρέπεται σε πλαστοελαστική μάζα με 
πρόσφυση τόσο σε πορώδη δομικά υλικά (μπετόν, 
σοβά, αμιαντοτσιμέντο, ξύλο, τούβλο, κ.τ.λ), όσο και 
σε μη πορώδη υλικά, όπως αλουμίνιο, PVC, λαμαρίνα, 
κ.α. Βάφεται μετά τη σκλήρυνσή του με τα συνήθη 
οικοδομικά χρώματα, χωρίς να δημιουργεί γυαλάδες 
ή κρακελάρισμα της βαφής. 

ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
Είναι κατάλληλο για αρμούς σε όλα τα δομικά υλικά 
σε εσωτερικούς και εξωτερικούς  χώρους, όπως 
ανάμεσα σε παράθυρα και περβάζια, κουφώματα 
(πόρτες & παράθυρα) και τοίχους, ρωγμές σε τοίχους, 
κ.τ.λ.  Είναι κατάλληλο για αρμούς με διαστασιακή 
μεταβολή εώς 12%.  Δεν είναι κατάλληλο για 
σφράγιση αρμών μόνιμα εμβαπτισμένων  στο νερό 
(π.χ δεξαμενές).
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 
- Φύσιγγες 280 ml, κιβώτιο 25 τεμαχίων.
XΡΩΜΑΤΑ: 
Λευκό.  Επιπλέον χρώματα διαθέσιμα κατόπιν 
παραγγελίας.

Χρόνος Εναποθήκευσης κλειστής 
συσκευασίας (SHELF LIFE) : 
Τουλάχιστον 18 μήνες σε χώρους με κανονική θερ/
σία και υγρασία (όχι κάτω από 0οC).         

SEALAC
Σφραγιστικό υλικό ενός συστατικού με βάση 
ελαστομερείς ακρυλικές ρητίνες σε υδατική 
διασπορά.  Στην επαφή του με τον αέρα 
μετατρέπεται σε πλαστοελαστική μάζα με πρόσφυση 
τόσο σε πορώδη δομικά υλικά (μπετόν, σοβά, 
αμιαντοτσιμέντο, ξύλο, τούβλο, κ.τ.λ), όσο και σε 
μη πορώδη υλικά, όπως αλουμίνιο, PVC, λαμαρίνα, 
κ.α. Βάφεται μετά τη σκλήρυνσή του με τα συνήθη 
οικοδομικά χρώματα.

ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
Είναι κατάλληλο για αρμούς σε όλα τα δομικά υλικά 
σε εσωτερικούς και εξωτερικούς  χώρους, όπως 
ανάμεσα σε παράθυρα και περβάζια, κουφώματα 
(πόρτες & παράθυρα) και τοίχους, ρωγμές σε τοίχους, 
κ.τ.λ.  Είναι κατάλληλο για αρμούς με διαστασιακή 
μεταβολή εώς 12%.  Δεν είναι κατάλληλο για 
σφράγιση αρμών μόνιμα εμβαπτισμένων  στο νερό 
(π.χ δεξαμενές).

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 
- Φύσιγγες 280 ml, κιβώτιο 25 τεμαχίων. 
- Δοχεία 5 Κg.
XΡΩΜΑΤΑ: 
Λευκό.  Επιπλέον χρώματα διαθέσιμα κατόπιν 
παραγγελίας.

Χρόνος Εναποθήκευσης κλειστής 
συσκευασίας (SHELF LIFE) : 
Τουλάχιστον 18 μήνες σε χώρους με κανονική θερ/
σία και υγρασία (όχι κάτω από 0οC).      

ΑCRYLIC
Σφραγιστικό ακρυλικό ενός συστατικού με βάση 
ακρυλικές ρητίνες, για εσωτερική και εξωτερική 
χρήση. Έχει καλή πρόσφυση στα περισσότερα 
υποστρώματα. Μπορεί να εφαρμοστεί ακόμα και σε 
υγρές επιφάνειες χωρίς τη χρήση ασταριού.  Βάφεται 
μετά τη σκλήρυνσή του με τα συνήθη οικοδομικά 
χρώματα.

ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
Είναι ιδιαίτερα κατάλληλο για αρμούς υλικών με 
πορώδη επιφάνεια σε εσωτερικούς και εξωτερικούς 
χώρους, όπως ανάμεσα σε παράθυρα και περβάζια, 
κουφώματα (πόρτες & παράθυρα) και τοίχους, 
ρωγμές σε τοίχους, κ.τ.λ.  Είναι κατάλληλο για αρμούς 
χωρίς ιδιαίτερη διαστασιακή μεταβολή (εώς 7%).  
Δεν είναι κατάλληλο για σφράγιση αρμών μόνιμα 
εμβαπτισμένων  στο νερό (π.χ δεξαμενές).

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 
- Φύσιγγες 280 ml, κιβώτιο 25 τεμαχίων.
- Λουκάνικα 400 ml, κιβώτιο 30 τεμαχίων.
- Λουκάνικα 600 ml, κιβώτιο 15 τεμαχίων.
XΡΩΜΑΤΑ: 
Λευκό, Γκρί, Καφέ και Μαύρο. 

Χρόνος Εναποθήκευσης κλειστής 
συσκευασίας (SHELF LIFE): 
Τουλάχιστον 18 μήνες σε χώρους με κανονική θερ/
σία και υγρασία (όχι κάτω από 0οC).     

FIRE ΑCRYLIC
Ελαστομερές σφραγιστικό υλικό, με βάση ειδικές 
ακρυλικές ρητίνες και ανόργανα πληρωτικά, 
ανθεκτικά στη φωτιά. Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς 
έχει την ιδιότητα να διογκώνεται και η ανόργανη 
κρούστα που δημιουργείται επιβραδύνει τη διάδοση 
της φωτιάς. Το FIRE ACRYLIC δεν περιέχει διαλύτες. 
Μετά την τοποθέτηση του, ερχόμενο σε επαφή με 
τον ατμοσφαιρικό αέρα μετατρέπεται σε συνεκτική 
πλαστοελαστική μάζα, η οποία προσφύεται στα 
χείλη των αρμών. Είναι κατάλληλο για εσωτερική 
και εξωτερική χρήση. Έχει καλή πρόσφυση στα 
περισσότερα υποστρώματα. Μπορεί να εφαρμοστεί 
ακόμα και σε υγρές επιφάνειες χωρίς τη χρήση 
ασταριού. Βάφεται μετά τη σκλήρυνσή του με τα 
συνήθη οικοδομικά χρώματα.

ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
Συνιστάται για σφράγιση αρμών ανάμεσα 
σε κουφώματα και τοιχοποιία σε κτιριακές 
εγκαταστάσεις με προδιαγραφές πυρασφαλείας 
και γενικά όπου  υπάρχει απαίτηση καθυστέρησης 
διαδόσεως της φωτιάς. Το FIRE ACRYLIC είναι 
κατάλληλο για αρμούς χωρίς μεγάλη λειτουργική 
μεταβολή πλάτους (μέχρι 8%). Δεν είναι κατάλληλο 
για σφράγιση αρμών μόνιμα εμβαπτισμένων  στο 
νερό (π.χ δεξαμενές).

Καλύπτει τις απαιτήσεις της προδιαγραφής 
BS 476 part 20: 1987. 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 
- Φύσιγγες 280 ml, κιβώτιο 12 τεμ.
XΡΩΜΑΤΑ: 
Λευκό. Επιπλέον χρώματα διαθέσιμα κατόπιν 
παραγγελίας.

Χρόνος Εναποθήκευσης κλειστής 
συσκευασίας (SHELF LIFE) :
Τουλάχιστον 18 μήνες σε χώρους με κανονική θερ/
σία και υγρασία (όχι κάτω από 0οC).
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LASTOSPAT
Ακρυλικός στόκος οικοδομών για το στοκάρισμα και το 
σπατουλάρισμα σε όλα τα υποστρώματα, πριν από το βάψιμο. 
Παράγεται υπό κενό (δεν περιέχει φυσαλίδες). Δουλεύεται 
εύκολα, γεμίζει και στρώνει θαυμάσια. Στεγνώνει γρήγορα 
χωρίς να σκάει και τρίβεται εύκολα προσφέροντας μία λεία 
και ανθεκτική επιφάνεια χωρίς ατέλειες. Δημιουργεί ένα μη 
απορροφητικό, υπερλευκό υπόστρωμα, ιδανικό για βάψιμο.

ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
Χρησιμοποιείται για το σπατουλάρισμα επιφανειών (τοίχων, 
ξύλου, κ.τ.λ) και το στοκάρισμα πριν από το βάψιμο.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 
- Δοχείο 400 γρ, κιβώτιο 48 τεμαχίων.
- Δοχείο 800 γρ, κιβώτιο 24 τεμαχίων.
- Δοχείο 5 Kg 
XΡΩΜΑΤΑ : 
Λευκό.  

Χρόνος Εναποθήκευσης κλειστής συσκευασίας 
(SHELF LIFE) :
Τουλάχιστον 18 μήνες σε χώρους με κανονική θερ/σία και 
υγρασία (όχι κάτω από 0οC).     

LASTOSPAT LIGHTWEIGHT 
Ελαφρύς ακρυλικός στόκος για το στοκάρισμα σε όλα τα 
υποστρώματα, πριν από το βάψιμο. Γεμίζει κενά και οπές με 
ένα πέρασμα χωρίς να συρρικνώνεται κατά το στέγνωμα και 
χωρίς να απαιτεί επαναστοκάρισμα. Δεν κρεμάει και στρώνει 
θαυμάσια. Στεγνώνει γρήγορα χωρίς να σκάει. Δημιουργεί 
ένα μη απορροφητικό, υπερλευκό υπόστρωμα, ιδανικό για 
βάψιμο.

ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
Χρησιμοποιείται για το στοκάρισμα επιφανειών (τοίχων, ξύλου, 
κ.τ.λ) πριν από το βάψιμο.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 
- Δοχείο 250 ml, κιβώτιο 48 τεμαχίων.
- Δοχείο 1 lt, κιβώτιο 9 τεμαχίων.
- Δοχείο 3 lt, κιβώτιο 4 τεμαχίων 
XΡΩΜΑΤΑ : 
Λευκό.  

Χρόνος Εναποθήκευσης κλειστής συσκευασίας 
(SHELF LIFE) :
Τουλάχιστον 18 μήνες σε χώρους με κανονική θερ/σία και 
υγρασία (όχι κάτω από 0οC).     

ΣΙΛΙΚΟΝΕΣ S – HiTemp
H S-HiTemp είναι επαγγελματική σιλικόνη υψηλών 
θερμοκρασιών από –40ο C εώς +260ο C, ενώ για 
περιορισμένο χρονικό διάστημα αντέχει έως και τους 
+300ο C.  Δεν σκάει και δεν συρρικνώνεται.  Αντέχει 
σε λάδια, γράσο, νερό, αντιψυκτικό και βαλβολίνες. 
Μετά τον πολυμερισμό παραμένει ελαστική.

ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
Είναι ιδανική σαν υγρή φλάντζα σε μηχανές 
αυτοκινήτων, αντλιών, καυστήρων, καπάκια 
βαλβίδων, σωλήνες εξάτμισης ή εξαερισμού.   

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ : 
- Φύσιγγες 280 ml, κιβώτιο 12 τεμαχίων.
- Σωληνάρια 80 ml, κιβώτιο 50 τεμαχίων. 
XΡΩΜΑΤΑ : 
Κόκκινο, μαύρο.

Χρόνος Εναποθήκευσης κλειστής 
συσκευασίας (SHELF LIFE) :
Τουλάχιστον 12 μήνες σε δροσερό (κάτω από 25οC) 
και ξηρό χώρο. 

S - 100
Η S-100 είναι ακετοξική σιλικόνη υψηλής μηχανικής 
αντοχής και εξαιρετικής συγκολλητικότητας σε μη 
πορώδη υποστρώματα.  Επιδεικνύει εξαιρετική 
αντοχή στη γήρανση εφόσον διατηρεί τις ιδιότητες 
της για πάνω από 15 έτη ακόμη και σε δύσκολες 
εξωτερικές συνθήκες όπως έκθεση σε ηλιακή 
ακτινοβολία, βροχή και παγετό.

ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
Συνιστάται σε εφαρμογές υψηλών απαιτήσεων 
(βιομηχανικές ή τεχνολογικές), όπως ενυδρεία, 
ηλιακούς θερμοσίφωνες, βιτρίνες καταστημάτων, 
υαλοκατασκευές, σκάφη αναψυχής, κ.α.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ : 
- Φύσιγγες 280 ml, κιβώτιο 12 τεμαχίων. 
XΡΩΜΑΤΑ : 
Διαφανές. Επιπλέον χρώματα κατόπιν παραγγελίας.  
Δεν βάφεται.

Χρόνος Εναποθήκευσης κλειστής 
συσκευασίας (SHELF LIFE) :
Τουλάχιστον 12 μήνες σε δροσερό (κάτω από 25οC) 
και ξηρό χώρο. 
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SUPER WHITE 10 
Η SUPER WHITE 10 είναι όξινη σιλικόνη υψηλής 
ποιότητας με ενσωματωμένη τεχνολογία 
αντιβακτηριδιακής προστασίας Fungiban®. Η 
αντιβακτηριδιακή προστασία Fungiban® προσφέρει 
ενεργή πρόληψη κατά της ανάπτυξης μυκήτων, που 
λεκιάζουν την επιφάνεια της σιλικόνης, σε περιοχές 
εκτεθειμένες σε υγρασία.  

ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
Η SUPER WHITE 10 είναι κατάλληλη για σφράγιση 
αρμών σε κατασκευές από γυαλί, αλουμίνιο, πορσελάνη 
(πλακίδια, είδη υγιεινής) και μη πορώδη (εφυαλωμένα) 
κεραμεικά. Είναι ιδιαίτερα κατάλληλη για εφαρμογές σε 
μπάνια και κουζίνες (μπανιέρες, νιπτήρες, νεροχύτες, 
πλακίδια, κ.λ.π), νοσοκομεία, εργαστήρια και γενικά σε 
οποιοδήποτε χώρο υπάρχει αυξημένη ανάγκη τήρησης 
κανόνων υγιεινής. Επίσης είναι ιδανική για κουφωμάτα 
ή κάσες με αυξημένη υγρασία λόγω συμπυκνώσεων 
υδρατμών. Με φυσιολογικές συνήθειες καθαρισμού 
η SUPER WHITE 10 με αντιβακτηριδιακή προστασία 
FUNGIBAN®, παραμένει αναλλοίωτη χρωματικά (δεν 
μαυρίζει) ακόμη και μετά από 10 έτη. 
Δεν συνιστάται η εφαρμογή του σε ενυδρεία.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 
- Φύσιγγες 280 ml, κιβώτιο 12 τεμαχίων.
ΧΡΩΜΑΤΑ: 
Διαφανές & Λευκό. Δεν βάφεται.

Χρόνος Εναποθήκευσης κλειστής 
συσκευασίας (SHELF LIFE) :
Τουλάχιστον 12 μήνες σε δροσερό (κάτω από 25οC) 
και ξηρό χώρο. 

S-200
Η S-200 είναι ανθεκτική στην εμφάνιση μούχλας 
ακετοξική σιλικόνη για σφράγιση αρμών μεταξύ 
γυαλιού, αλουμινίου, πορσελάνης, κεραμικών.  
Είναι ιδιαίτερα ανθεκτική στο νερό, την υγρασία 
και τα απορρυπαντικά. Παρουσιάζει περιορισμένη 
συρρίκνωση μετά τον πολυμερισμό της.  

ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
Είναι ιδιαίτερα κατάλληλη για μπάνια και κουζίνες 
(μπανιέρες, νιπτήρες, νεροχύτες, πλακάκια, κ.α), 
νοσοκομεία, εργαστήρια.  Το μυκητοκτόνο που 
περιέχει εμποδίζει την εμφάνιση μυκήτων στην 
επιφάνεια του σφραγιστικού.  Δεν συνιστάται η 
εφαρμογή του σε ενυδρεία.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 
- Φύσιγγες 280 ml, κιβώτιο 12τεμαχίων.
- Λουκάνικα 400 ml, κιβώτιο 30 τεμαχίων.
- Λουκάνικα 600 ml, κιβώτιο 15 τεμαχίων.
ΧΡΩΜΑΤΑ: 
Διαφανές & Λευκό.  Επιπλέον χρώματα κατόπιν 
παραγγελίας.  Δεν βάφεται.

Χρόνος Εναποθήκευσης κλειστής 
συσκευασίας (SHELF LIFE) :
Τουλάχιστον 12 μήνες σε δροσερό (κάτω από 25οC) 
και ξηρό χώρο. 

S-400 
Η S-400 είναι ανθεκτική στην εμφάνιση μούχλας 
ακετοξική σιλικόνη για γενική χρήση. Έχει πολύ 
καλή πρόσφυση, χωρίς αστάρι, σε πληθώρα 
υποστρωμάτων.  Παρουσιάζει υψηλή ελαστικότητα 
καθώς και υψηλή αντοχή στις καιρικές συνθήκες.

ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
Η S-400 είναι κατάλληλη για σφράγιση συναρμογών 
σε μη πορώδη υλικά, όπως γυαλί, αλουμίνιο, 
πορσελάνινα πλακάκια, κεραμικά, κ.α. Έχει ευρεία 
εφαρμογή σε συναρμογές γύρω από κουφώματα 
αλουμινίου, ειδών υγιεινής και πάγκων κουζίνας.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 
- Φύσιγγες 280ml, κιβώτιο 25 τεμαχίων.
- Σωληνάρια 80ml, κιβώτιο 50 τεμαχίων.
ΧΡΩΜΑΤΑ: 
Διαφανές, Λευκό, Καφέ, Γκρι, Μαύρο. 
Το σωληνάριο διατίθεται σε διάφανο, λευκό και 
μαύρο. 
Δεν βάφεται.

Χρόνος Εναποθήκευσης κλειστής 
συσκευασίας (SHELF LIFE) :
Τουλάχιστον 12 μήνες σε δροσερό (κάτω από 25οC) 
και ξηρό χώρο. 

S – 900
Η S-900 είναι ουδέτερη σιλικόνη με άριστη πρόσφυση 
σε όλα τα υποστρώματα, πορώδη και μη πορώδη. 
Παρουσιάζει εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες 
(ακτινοβολία UV, βροχή, παγετός). Δεν συρρικνώνεται.

ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
Η σιλικόνη S 900 είναι κατάλληλη για σφράγιση 
και συγκόλληση κατασκευών από γυαλί, πλακίδια, 
κεραμικά, υαλότουβλα, πλαστικά (PVC, εποξειδικά, 
πολυεστέρες, πολυακρυλικά, πολυκαρβονικά και 
φορμάικα), βαμμένο ή περασμένο με βερνίκι ξύλο, 
κ.α. Η S 900 παρουσιάζει άριστη πρόσφυση σε 
μεταλλικές επιφάνειες χωρίς να τις διαβρώνει ή να 
τις οξειδώνει όπως γαλβανιζέ λαμαρίνες, ανοξείδωτα 
μέταλλα, ψευδάργυρο, χαλκό, αλουμίνια βαμμένα με 
ηλεκτροστατική βαφή ή άβαφα, κ.α. H S-900 είναι 
ιδιαίτερα κατάλληλη για σφράγιση στην  εξωτερική 
πλευρά των κουφωμάτων (αλουμινίου ή PVC) 
ανάμεσα στο προφίλ και το μάρμαρο ή τον τοίχο. 
Δεν βάφεται.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ :
- Φύσιγγες 280ml, κιβώτιο 25 τεμαχίων.
   (διαφανές, λευκό).
- Φύσιγγες 280ml, κιβώτιο 12τεμαχίων.
   (για υπόλοιπα χρώματα).
- Λουκάνικα 600 ml, , κιβώτιο 15 τεμαχίων.
   (διάφανο, λευκό, καφέ 8014)

ΕL 7000
Η EL 7000 είναι ουδέτερη, ανθεκτική στην 
εμφάνιση μούχλας σιλικόνη, με άριστη πρόσφυση 
σε όλα τα υποστρώματα, πορώδη και μη πορώδη. 
Παρουσιάζει εξαιρετική αντοχή στις καιρικές 
συνθήκες (ακτινοβολία UV, βροχή, παγετός). Δεν 
συρρικνώνεται.

ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
Eίναι κατάλληλη για σφράγιση και συγκόλληση 
κατασκευών από γυαλί, αλουμίνιο, πλακίδια, 
κεραμικά, υαλότουβλα, μέταλλα (ψευδάργυρος, 
χαλκός κλπ.), πλαστικά (PVC, εποξειδικά, 
πολυεστέρες, πολυακρυλικά και φορμάϊκα), βαμμένο 
ή περασμένο με βερνίκι ξύλο, κ.α. Είναι ιδιαίτερα 
κατάλληλη για σφραγίσεις αρμών ή συναρμογών 
σε μπάνια και κουζίνες. Είναι επίσης ιδιαίτερα 
κατάλληλη για σφραγίσεις σε ψυγεία ή ψυκτικούς 
θαλάμους. Η σύνθεσή της είναι εντελώς ακίνδυνη 
επιτρέποντας τη χρήση της σε χώρους και ψυγεία 
αποθήκευσης τροφίμων. Διατηρεί την ελαστικότητά 
της ακόμα και σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες 
(-40OC). 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 
- Λουκάνικα 400 ml, κιβώτιο 30 τεμαχίων.
ΧΡΩΜΑΤΑ:
Λευκό. Δεν βάφεται.

Χρόνος Εναποθήκευσης κλειστής 
συσκευασίας (SHELF LIFE) :
Τουλάχιστον 12 μήνες σε δροσερό (κάτω από 25οC) 
και ξηρό χώρο. 

ΧΡΩΜΑΤΑ:
Διαφανές, Λευκό, Καφέ 8014, Μαύρο, Γκρί 7045, Μπεζ 
1015, Κόκκινο 3005, Μπλέ 5010 και 5003, Πράσινο 
6005 και 6009, Γκρί 7035 και Γκρί 7005, Δρύινο, 
Δρύινο Σκούρο και Ασημί 9006.  Επιπλέον χρώματα 
κατόπιν παραγγελίας.  

Χρόνος Εναποθήκευσης κλειστής 
συσκευασίας (SHELF LIFE) :
Τουλάχιστον 12 μήνες σε δροσερό (κάτω από 25οC) και 
ξηρό χώρο. 
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ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΑ 
ΑΡΜΩΝ 
1 ΣΥΣΤΑΤΙΚΟΥ

ELASTOTAN – S
Το ELASTOTAN-S είναι ελαστομερές σφραγιστικό 
αρμών ενός συστατικού που πολυμερίζεται με την 
ατμοσφαιρική υγρασία. Δεν εμφανίζει εξίδρωση 
πλαστικοποιητή (λαδιού), με συνέπεια να μην 
λαδώνει τις φυσικές πέτρες και το σκυρόδεμα. 
Δεν ευνοεί την επικάθιση της σκόνης. Έχει άριστη 
πρόσφυση σε πληθώρα υποστρωμάτων χωρίς τη 
χρήση primer. Οι μηχανικές ιδιότητες και η πρόσφυση 
του προϊόντος δεν επηρεάζονται από την έκθεση 
στον ήλιο, τη βροχή, το χιόνι και το όζον. 

ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
Είναι ιδιαίτερα κατάλληλο σε προσόψεις κτιρίων από 
φυσικές πέτρες όπως μάρμαρο, γρανίτη, κ.α.  Επίσης 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί για σφράγιση αρμών 
μεταξύ ομοειδών και ετεροειδών υλικών σε όλων των 
ειδών τις κατασκευές, όπως αρμούς σκυροδέματος 
(συστολής – διαστολής, διακοπής), υποστρώματα 
από σοβά, γυαλί, αλουμίνιο, ξύλο, πολυκαρβονικό. 
πέτρα, πλαστικό, αμιαντοτσιμέντο, τοποθέτηση 
σωλήνων από μέταλλο ή PVC, τοποθέτηση 
μεμβρανών από PVC σε μόνωση ταρατσών, 
συναρμογές κουφωμάτων, κ.α. 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ : 
- Φύσιγγες 280 ml, κιβώτιο 12 τεμαχίων.
- Λουκάνικα 600ml, κιβώτιο 15 τεμαχίων.
ΧΡΩΜΑΤΑ : 
Λευκό. Επιπλέον χρώματα κατόπιν παραγγελίας.

Χρόνος Εναποθήκευσης κλειστής 
συσκευασίας (SHELF LIFE) :
Τουλάχιστον 12 μήνες σε δροσερό (κάτω από 25οC) 
και ξηρό χώρο.  

ELASTOTAN
Ελαστομερές σφραγιστικό υλικό, με εξαιρετική 
πρόσφυση σε μεγάλη ποικιλία υποστρωμάτων.  Οι 
μηχανικές ιδιότητες και η πρόσφυση του προϊόντος 
δεν επηρεάζονται από την έκθεση στον ήλιο, τη 
βροχή, το χιόνι και το όζον. 
Παρουσιάζει υψηλή ελαστικότητα σε μεγάλο 
θερμοκρασιακό εύρος και είναι κατάλληλο για 
αρμούς μεγάλης κινητικότητας. 

ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
Το ELASTOTAN μπορεί να χρησιμοποιηθεί για 
σφράγιση επιφανειών από γυαλί, μέταλλο, 
απλό και βαμμένο ξύλο, PVC, πολυκαρβονικό, 
πολυμεθακρυλικό, τσιμέντο, γρανίτη, μάρμαρο 
κ.α. Είναι ιδιαίτερα κατάλληλο για σφραγίσεις σε 
πληθώρα κατασκευαστικών εφαρμογών όπως αρμοί 
διαστολής σκυροδέματος,  αρμοί σε υαλοπετάσματα, 
αρμοί κουφωμάτων παραθύρων και πορτών, αρμοί 
σε υαλοκατασκευές, αρμοί σε οροφές και καμινάδες, 
αρμοί υδρορροών και αεραγωγών, κ.α. 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ :
- Φύσιγγες 280 ml, κιβώτιο 12 τεμαχίων.
- Λουκάνικα 600 ml, κιβώτιο 15 τεμαχίων.
ΧΡΩΜΑΤΑ : Γκρί, Λευκό.  

Χρόνος Εναποθήκευσης κλειστής 
συσκευασίας (SHELF LIFE) :
Τουλάχιστον 12 μήνες σε δροσερό (κάτω από 25οC) 
και ξηρό χώρο. 

CALF
Ελαστομερές σφραγιστικό υλικό με βάση συνθετικές 
ρητίνες. Είναι ιδιαίτερα ανθεκτικό τόσο σε χαμηλές, 
όσο και σε υψηλές θερμοκρασίες (από -40 οC 
έως +150 οC), στην ηλιακή ακτινοβολία και στο 
θαλασσινό νερό. Παραμένει σταθερό και συνεκτικό 
καθ’ όλη τη διάρκεια της εφαρμογής του χωρίς να 
συρρικνώνεται και χωρίς να ξεβάφει. Δεν περιέχει 
διαλύτες.
 
ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
Είναι ιδιαίτερα κατάλληλο για ναυπηγικές κατασκευές 
και για τη σφράγιση αρμών σε ξύλινα καταστρώματα 
πλοίων από ξύλο (teak decks). 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 
- Λουκάνικα 600 ml, κιβώτιο 15 τεμαχίων.
ΧΡΩΜΑΤΑ: 
Μαύρο. 

Χρόνος Εναποθήκευσης κλειστής 
συσκευασίας (SHELF LIFE) :
Τουλάχιστον 12 μήνες σε δροσερό (κάτω από 25οC) 
και ξηρό χώρο.  

S-800
Αρμόκολλα υψηλής σκληρότητας με βάση ειδικό 
τύπο σιλικόνης. Έχει καλή πρόσφυση σε βαμμένο 
αλουμίνιο.  Δεν λεκιάζει και δεν κιτρινίζει.  Μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί μετά από αρκετό καιρό ακόμη και 
εάν  η συσκευασία έχει ανοιχθεί, χωρίς να χάσει τις 
αρχικές της ιδιότητες. 

ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
Η S-800  είναι ιδανική για τη σφράγιση των 
τριχοειδών αρμών που δημιουργούνται στα φάλτσα 
των κουφωμάτων αλουμινίου.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 
- Φύσιγγες 280 ml, κιβώτιο 12 τεμαχίων.
ΧΡΩΜΑTA: 
Λευκό, Μαύρο. Δεν Βάφεται.

Χρόνος Εναποθήκευσης κλειστής 
συσκευασίας (SHELF LIFE) :
Τουλάχιστον 12 μήνες σε δροσερό (κάτω από 25οC) 
και ξηρό χώρο.  

FIRESEAL W 
Το FIRESEAL W είναι σφραγιστικό ενός συστατικού 
κατάλληλο για αρμούς που βρίσκονται εκτεθειμένοι 
σε πολύ υψηλές θερμοκρασίες (μέχρι 1200 OC). Το 
προϊόν στεγνώνει με φυσική εξάτμιση.  

ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
Είναι ιδιαίτερα κατάλληλο για σφραγίσεις σε 
τζάκια, φούρνους, λέβητες, εστίες, καμινάδες 
και σωληνώσεις ατμού. Παρουσιάζει άριστη 
πρόσφυση σε μεγάλη ποικιλία υποστρωμάτων 
όπως πυρότουβλα, μπετόν, μεταλλικές επιφάνειες, 
φυσικές πέτρες, κ.α. To FIRESEAL W παρουσιάζει 
περιορισμένη αντοχή στο νερό. 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 
- Φύσιγγες 280 ml, κιβώτιο 12 τεμαχίων.
ΧΡΩΜΑΤΑ: 
Μαύρο. Βάφεται.

Χρόνος Εναποθήκευσης κλειστής 
συσκευασίας (SHELF LIFE) :
Τουλάχιστον 12 μήνες σε δροσερό (κάτω από 25οC) 
και ξηρό χώρο.   
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ELASTOTET EB 11-13
Ελαστομερές σφραγιστικό υλικό 2 συστατικών με βάση ρητίνες 
πολυουρεθάνης.  Με την ανάμιξη τους, τα δύο συστατικά 
μετατρέπονται σε μια ελαστική και συνεκτική μάζα.  
Το ELASTOTET EB   προσφέρεται σε 2 τύπους :
1)   ΕΒ 11 για κάθετους αρμούς
2)   ΕΒ 13 για οριζόντιους αρμούς (αυτοσταθμιζόμενος τύπος) 

ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
Είναι ιδιαίτερα κατάλληλο για σφράγιση αρμών σκυροδέματος 
τεχνικών και υδραυλικών έργων (δεξαμενές νερού, διώρυγες, 
κ.τ.λ), αρμούς δαπέδων, κ.τ.λ.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ : 
- Πλαστικά δοχεία 5 Kg.
ΧΡΩΜΑΤΑ : 
Γκρί. Βάφεται.

Χρόνος Εναποθήκευσης κλειστής συσκευασίας 
(SHELF LIFE) :
Τουλάχιστον 12 μήνες σε δροσερό (κάτω από 25οC) και ξηρό 
χώρο.  

PARQUET FLOORING ACRYSEAL
Το PARQUET FLOORING ACRYSEAL είναι ελαστομερές 
σφραγιστικό ενός συστατικού, με βάση ειδικές 
ακρυλικές ρητίνες, σε αποχρώσεις ξύλου, κατάλληλο 
για σφράγιση αρμών σε παρκέ, κουφώματα και 
έπιπλα. 

ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
Είναι κατάλληλο για σφάγιση αρμών σε δάπεδα από 
ξύλο, laminate και μοριοσανίδα. Είναι ιδιαίτερα 
κατάλληλο για τους αρμούς στα τελειώματα του 
παρκέ, στις ενώσεις του με μάρμαρα ή πλακάκια, 
στα σοβατεπί, στις συναρμογές με τις σωληνώσεις 
του καλοριφέρ, κ.α. Είναι επίσης κατάλληλο για 
σφραγίσεις αρμών σε πόρτες και παράθυρα από 
ξύλο, αλουμίνιο ή PVC. Γενικά είναι κατάλληλο για 
αρμούς μέτριας κινητικότητας (μέχρι 8%). Δεν είναι 
κατάλληλο για αρμούς με μόνιμη εμβάπτιση στο 
νερό.  

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ : 
- Φύσιγγες 280 ml, κιβώτιο των 12 τεμαχίων.
ΧΡΩΜΑ : Δρυς, Οξιά, Κερασιά, Σφένδαμος, Μαόνι, 
Καρυδιά. Βάφεται.

Χρόνος Εναποθήκευσης κλειστής 
συσκευασίας (SHELF LIFE): 
Τουλάχιστον 18 μήνες σε χώρους με κανονική θερ/
σία και υγρασία (όχι κάτω από 0οC).     

ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΑ 
ΑΡΜΩΝ 
2 ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ

ΔΡΥΙΝΟ 

OΞΙΑ

KEΡΑΣΙΑ

ΣΦΕΝΔΑΜΟΣ

ΜΑΟΝΙ

ΚΑΡΥΔΙΑ

ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
PARQUET FLOORING ACRYSEAL 
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ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΑ
ΣYΓΚΟΛΛΗΤΙΚΑ

ELASTOSEAL PU 50 FC
Ελαστομερές σφραγιστικό και συγκολλητικό υλικό 
πολυουρεθανικής βάσης, με υψηλή μηχανική αντοχή 
και μεγάλη ταχύτητα πολυμερισμού.  Είναι κατάλληλο 
για ελαστικές συγκολλήσεις και για αρμούς μικρής 
- μέτριας κινητικότητας. Βάφεται με τα συνήθη 
οικοδομικά χρώματα. 

ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
Συνιστάται για σφραγίσεις και συγκολλήσεις 
μεταξύ ομοειδών και ετεροειδών υλικών σε 
κτιριακές εφαρμογές, σε βιομηχανικές εφαρμογές, 
στην κατασκευή κουφωμάτων αλουμινίου, σε 
ανελκυστήρες, κ.α. Είναι ιδιαίτερα κατάλληλο και για 
εφαρμογές στην φανοποιία και σε σκάφη αναψυχής. 
Έχει πρόσφυση σε μεγάλη ποικιλία υποστρωμάτων 
όπως μπετόν, γυαλί, ξύλο, γαλβανιζέ λαμαρίνα, 
αλουμίνιο, κ.α. 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ :  
- Φύσιγγες 310 ml, κιβώτιο 25 τεμαχίων.
- Λουκάνικα 600 ml, κιβώτιο 15 τεμαχίων.
ΧΡΩΜΑΤΑ : 
Γκρί, Λευκό, Μαύρο.  

Χρόνος Εναποθήκευσης κλειστής 
συσκευασίας (SHELF LIFE) :
Τουλάχιστον 9 μήνες σε δροσερό (κάτω από 25οC) και 
ξηρό χώρο.  

ELASTOSEAL PU 25 LM
Ελαστομερές σφραγιστικό υλικό πολυουρεθανικής 
βάσης, με εξαιρετική πρόσφυση σε μεγάλη ποικιλία 
υποστρωμάτων.  Παρουσιάζει υψηλή ελαστικότητα 
σε μεγάλο θερμοκρασιακό εύρος και είναι κατάλληλο 
για αρμούς μεγάλης κινητικότητας. Βάφεται με τα 
συνήθη οικοδομικά χρώματα. 

ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
Συνιστάται για σφραγίσεις και συγκολλήσεις μεταξύ 
ομοειδών και ετεροειδών υλικών σε κλασικά κτιριακά 
και τεχνικά έργα, προκατασκευασμένα, βιομηχανικές 
εφαρμογές, εσωτερική διακόσμηση κλπ. Έχει 
πρόσφυση στα περισσότερα υποστρώματα των 
κτιριακών κατασκευών: κεραμικά, τσιμέντο, γυαλί, 
ξύλο, γαλβανιζέ λαμαρίνα κλπ.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ : 
- Φύσιγγες 310 ml, κιβώτιο 25 τεμαχίων.
- Λουκάνικα 600 ml, κιβώτιο 15 τεμαχίων.
ΧΡΩΜΑΤΑ : 
Γκρί, Λευκό. Επιπλέον χρώματα κατόπιν παραγγελίας.

Χρόνος Εναποθήκευσης κλειστής 
συσκευασίας (SHELF LIFE) :
Τουλάχιστον 12 μήνες σε δροσερό (κάτω από 25οC) 
και ξηρό χώρο.  

PALMSEAL-75
Το PALMSEAL-75 είναι σφραγιστικό υλικό 2 συστατικών με 
βάση ελαστομερείς ρητίνες πολυουρεθάνης. Μετά την ανάμιξη 
των 2 συστατικών και  τον πολυμερισμό του, μετατρέπεται σε 
μία σκληρή αλλά ελαστική μάζα με υψηλές μηχανικές αντοχές, 
κατάλληλη για επιφάνειες με μεγάλη κυκλοφορία οχημάτων. 

ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
Συνιστάται για εφαρμογή σε έργα οδοποιίας. Είναι ιδιαίτερα 
κατάλληλο για σφραγίσεις αρμών σε loops με καλώδια 
διοδίων. 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ : 
- Δοχεία 10,5 Kg.
ΧΡΩΜΑΤΑ : 
Μαύρο. Βάφεται.

Χρόνος Εναποθήκευσης κλειστής συσκευασίας 
(SHELF LIFE) :
Τουλάχιστον 6 μήνες σε χώρους με κανονική θερ/σία και 
υγρασία.     

ELASTOTET-R 3K
Υλικό συστήματος τριών συστατικών με βάση πολυμερείς 
ρητίνες πολυουρεθάνης και πυριτική άμμο. Μετά την ανάμιξη 
των συστατικών και τον πολυμερισμό του μετατρέπεται σε 
σκληρή μάζα με υψηλές μηχανικές αντοχές υπέρτερες του 
σκυροδέματος. Παρουσιάζει υψηλή συγκολλητική ικανότητα 
στον ασφαλτοτάπητα και σε επιφάνειες σκυροδέματος. Έχει 
μεγάλη ταχύτητα εφαρμογής (σε περιπτώσεις επισκευής, το 
οδόστρωμα δίνεται στην κυκλοφορία μετά από 1 ώρα).

ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
Συνιστάται για εφαρμογή σε έργα οδοποιίας. Είναι ιδιαίτερα 
κατάλληλο για σφραγίσεις των αρμών μεταξύ του ασφαλτικού 
τάπητα και του συστήματος συστολοδιαστολής σε γέφυρες, 
καθώς και για σφραγίσεις του ασφαλτοτάπητα περιφερειακά 
του καπακιού φρεατίων δικτύων Ο.Κ.Ω. 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ :  
- Μεταλλικά δοχεία 10 Kg.
ΧΡΩΜΑΤΑ : 
Γκρί. Βάφεται.

Χρόνος Εναποθήκευσης κλειστής συσκευασίας 
(SHELF LIFE) :
Τουλάχιστον 6 μήνες σε χώρους με κανονική θερ/σία και 
υγρασία.     
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ELASTOBOND
Το Elastobond είναι ελαστομερές σφραγιστικό και 
συγκολλητικό υλικό με βάση υβριδικές ρητίνες. 
Προσφέρει ταχύτατη συγκόλληση. Εχει υψηλή 
μηχανική αντοχή και εξαιρετική αντοχή σε 
ακτινοβολία UV.  Εχει δυνατότητα πρόσφυσης σε 
υγρά υποστρώματα ακόμη και χωρίς Primer (αστάρι).  
Είναι ταχύτατο στον πολυμερισμό (σκλήρυνση).  
Βάφεται με τα συνήθη οικοδομικά χρώματα.  Δεν 
λαδώνει τις απορροφητικές επιφάνειες και δεν 
επιτρέπει την ανάπτυξη μυκήτων.  Δεν περιέχει 
διαλύτες και ισοκυανικά.

ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
Είναι κατάλληλο για σφραγίσεις και ελαστικές 
συγκολλήσεις σε όλα τα υποστρώματα όπως 
μεταλλικές επιφάνειες, σκυρόδεμα, πλαστικά, 
βαμμένο αλουμίνιο, γυαλί, μάρμαρο. Ενδείκνυται 
για συγκόλληση καθρεπτών (δεν καταστρέφει 
την επαργύρωση του καθρέπτη) καθώς και για 
συγκολλήσεις στη διαδικασία παραγωγής πάνελ, 
πορτών ασφαλείας, κ.λ.π.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ :  
- Σωληνάρια 80 ml, κιβώτιο 50 τεμαχίων.
- Φύσιγγες 280 ml, κιβώτιο 12 τεμαχίων.
- Λουκάνικα 600 ml, κιβώτιο 15 τεμαχίων.
ΧΡΩΜΑΤΑ : 
Υπερδιάφανο, Λευκό, Μάυρο. Βάφεται.
Το λουκάνικο διατίθεται σε λευκό, γκρι.
Το σωληνάριο διατίθεται σε λευκό.

Χρόνος Εναποθήκευσης κλειστής 
συσκευασίας (SHELF LIFE) :
Τουλάχιστον 12 μήνες σε χώρους με κανονική 
θερ/σία και υγρασία.

ELASTOBOND HIGH TACK
Το ELASTOBOND HIGH TACK είναι ένα ελαστομερές 
συγκολλητικό με πολύ ύψηλή άμεση συγκράτηση. 
Έχει εξαιρετική πρόσφυση στα περισσότερα 
υποστρώματα, πορώδη και μη πορώδη, ακόμα και σε 
υγρά χωρίς την χρήση ασταριού. Παραμένει μόνιμα 
ελαστικό και απορροφά τους κραδασμούς. Έχει 
εξαρετική αντοχή στο νερό, ακόμα και το θαλαασινό, 
στην ηλιακή ακτινοβολία και στις θερμοκρασιακές 
μεταβολές  ( -40oC to +100oC). Είναι άοσμο, δεν 
ελευθερώνει τοξικές ουσίες κατά τον πολυμερισμό, 
και είναι ελεύθερο διαλυτών και ισοκυανικών.

ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
Ιδανικό για στερέωση αντικειμένων σε τοίχους. 
25ml προϊόντος μπορούν να συγκρατήσουν ως 
και 20kg σε κατακόρυφες επιφάνειες. Καταργεί 
βίδες και καρφιά, χωρίς να απαιτείται κάποια 
προσωρινή, συμπληρωματική συγκράτηση. Είναι 
επίσης κατάλληλο για εφρμογές με δυναμικά 
φορτία (αυτοκίνητα, μηχανήματα, σκάφη αναψυχής 
κ.α.). Κολλά τέλεια σε επιφάνεις όπως γυαλί, ξύλο, 
βαμμένο ή μη αλουμίνιο, καθρέπτες, μπετό, PVC, 
πολυκαρβονικά, ABS κ.α. Ταυτόχρονα γεμίζει και 
σφραγίζει αρμούς, ρωγμές και κενά.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 
- Σωληνάριο 80ml, κιβώτιο 50 τεμαχίων
- Φύσιγγα 290ml, κιβώτιο 12 τεμαχίων
ΧΡΩΜΑΤΑ: 
Λευκό.

Χρόνος Εναποθήκευσης κλειστής 
συσκευασίας (SHELF LIFE) :
Τουλάχιστον 12 μήνες σε χώρους με κανονική 
θερ/σία και υγρασία.

ELASTOBRID 55 FC 
Το Elastobrid 55 FC είναι ελαστομερές σφραγιστικό 
και συγκολλητικό υλικό με βάση υβριδικές ρητίνες. 
Προσφέρει ταχύτατη συγκόλληση. Έχει υψηλή 
μηχανική αντοχή και αντοχή σε ακτινοβολία UV. Είναι 
ταχύτατο στον πολυμερισμό (σκλήρυνση).  Βάφεται 
με τα συνήθη οικοδομικά χρώματα.  Δεν περιέχει 
διαλύτες και ισοκυανικά. 

ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
Συνιστάται για σφραγίσεις και συγκολλήσεις 
μεταξύ ομοειδών και ετεροειδών υλικών σε 
κτιριακές εφαρμογές, σε βιομηχανικές εφαρμογές, 
στην κατασκευή κουφωμάτων αλουμινίου, σε 
ανελκυστήρες, κ.α. Είναι ιδιαίτερα κατάλληλο και για 
εφαρμογές στην φανοποιία και σε σκάφη αναψυχής. 
Ενδείκνυται για συγκόλληση καθρεπτών (δεν 
καταστρέφει την επαργύρωση του καθρέπτη) καθώς 
και για συγκολλήσεις στη διαδικασία παραγωγής 
πάνελ, πορτών ασφαλείας, κ.λ.π. Παρουσιάζει ισχυρή 
πρόσφυση σε μεγάλη ποικιλία υποστρωμάτων 
όπως μεταλλικές επιφάνειες, σκυρόδεμα, πλαστικά, 
βαμμένο αλουμίνιο, γυαλί, μάρμαρο.
 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ : 
- Λουκάνικα 600 ml, κιβώτιο 15 τεμαχίων.
ΧΡΩΜΑΤΑ : 
Λευκό, Γκρι. Βάφεται.

Χρόνος Εναποθήκευσης κλειστής 
συσκευασίας (SHELF LIFE) :
Τουλάχιστον 12 μήνες σε χώρους με κανονική θερ/
σία και υγρασία.     

ELASTOBRID 25 LM
Το Elastobrid 25 LM είναι ελαστομερές σφραγιστικό 
υλικό με βάση υβριδικές ρητίνες. Παρουσιάζει υψηλή 
ελαστικότητα σε μεγάλο θερμοκρασιακό εύρος και 
είναι κατάλληλο για αρμούς μεγάλης κινητικότητας. 
Βάφεται με τα συνήθη οικοδομικά χρώματα. Εχει 
εξαιρετική αντοχή σε ακτινοβολία UV. Δεν περιέχει 
διαλύτες και ισοκυανικά.

ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
Συνιστάται για σφραγίσεις μεταξύ ομοειδών και 
ετεροειδών υλικών σε κλασικά κτιριακά και τεχνικά 
έργα, προκατασκευασμένα, βιομηχανικές εφαρμογές, 
εσωτερική διακόσμηση κλπ. Έχει πρόσφυση 
στα περισσότερα υποστρώματα των κτιριακών 
κατασκευών: μεταλλικές επιφάνειες, σκυρόδεμα, 
πλαστικά, βαμμένο αλουμίνιο, γυαλί, μάρμαρο, 
κεραμικά, γυαλί, ξύλο, κ.α.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ : 
- Λουκάνικα 600 ml, κιβώτιο 15 τεμαχίων.
ΧΡΩΜΑΤΑ : 
Λευκό, Γκρι. Βάφεται.

Χρόνος Εναποθήκευσης κλειστής 
συσκευασίας (SHELF LIFE) :
Τουλάχιστον 12 μήνες σε χώρους με κανονική θερ/
σία και υγρασία.     

IG – 1K
Σφραγιστικό διπλών τζαμιών 1 συστατικού.  Στην 
επαφή του με τον αέρα μετατρέπεται σε μια ελαστική 
και συνεκτική μάζα.  Εχει εξαιρετική πρόσφυση 
σε όλα τα υποστρώματα (ειδικά στο γυαλί και το 
αλουμίνιο), υψηλές μηχανικές ιδιότητες και αντοχή 
στη γήρανση, ακτινοβολία UV, έκθεση στο νερό ή την 
υγρασία.

ΤΟΜEΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
Εϊναι ιδιαίτερα κατάλληλο για τη σφράγιση διπλών 
τζαμιών, θερμοκηπίων και ηλιακών συλλεκτών.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:  
- Λουκάνικα 600ml, κιβώτιο 15 τεμαχίων
- Κάδοι 25 kg, διαθέσιμοι κατόπιν παραγγελίας 
- Βαρέλια 250 kg, διαθέσιμα κατόπιν παραγγελίας.
ΧΡΩΜΑΤΑ : 
Μαύρο.

Χρόνος Εναποθήκευσης κλειστής 
συσκευασίας (SHELF LIFE) :
Τουλάχιστον 12 μήνες σε χώρους με κανονική θερ/
σία και υγρασία.   

SG – 1K 
Ισχυρό συγκολλητικό ενός συστατικού με βάση 
ειδικές ελαστομερείς ρητίνες σιλικόνης. Στην επαφή 
του με τον αέρα μετατρέπεται σε μια ελαστική και 
συνεκτική μάζα. Έχει εξαιρετική πρόσφυση σε όλα 
τα υποστρώματα (ειδικά στο γυαλί και το αλουμίνιο). 
Παρουσιάζει υψηλές μηχανικές ιδιότητες και αντοχή 
στη γήρανση, στην ακτινοβολία UV, στην έκθεση στο 
νερό ή την υγρασία.

ΤΟΜEΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
Εϊναι ιδιαίτερα κατάλληλο για εφαρμογή σε 
υαλοπετάσματα, για τη συγκόλληση των διπλών 
τζαμιών στον αλουμινένιο σκελετό.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:  
- Λουκάνικα 600ml, κιβώτιο 15 τεμαχίων
- Κάδοι 27 kg 
- Βαρέλια 270 kg, διαθέσιμα κατόπιν παραγγελίας.
ΧΡΩΜΑΤΑ : 
Μαύρο

Χρόνος Εναποθήκευσης κλειστής 
συσκευασίας (SHELF LIFE) :
Τουλάχιστον 12 μήνες σε χώρους με κανονική 
θερ/σία και υγρασία.     
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PU PARQUET 430
Η PU PARQUET 430 είναι ισχυρή πολυουρεθανική κόλλα 
ενός συστατικού, για ξύλινα δάπεδα. Μετά την επαφή της με 
την υγρασία του ατμοσφαιρικού αέρα, μετατρέπεται σε ένα 
ελαστικό και συνεκτικό υλικό. Είναι ιδανική για συστήματα 
ενδοδαπέδιας θέρμανσης. Παρουσιάζει υψηλή δύναμη 
συγκόλλησης και δεν απαιτεί δοκίδες ή καρφιά. Παραμένει 
μόνιμα ελαστική με ικανότητα απορρόφησης κραδασμών. 
Δεν περιέχει νερό ή διαλύτες και δεν προκαλεί φούσκωμα 
στα ξύλα. Παρουσιάζει μεγάλη ευκολία τοποθέτησης, καθ’ ότι 
είναι ενός συστατικού, με ταχύτατο πολυμερισμό. Μετά τον 
πολυμερισμό της, είναι ιδιαίτερα ανθεκτική στην υγρασία και 
στους διαλύτες.

ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
Κατάλληλη για στερεώσεις - συγκολλήσεις παρκέ όλων των 
τύπων (μασίφ, laminate κλπ.) και ξύλινων  σανίδων μικρού 
και μεγάλου μεγέθους πάνω σε τσιμεντοειδή δάπεδα, ξύλινα 
δάπεδα, κεραμικά πλακίδια, μάρμαρο, μωσαϊκό, μεταλλικές 
επιφάνειες κλπ. Ιδανική για επαγγελματικές εφαρμογές. 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ : 
- Δοχεία των 12 kg. 
ΧΡΩΜΑΤΑ : 
Μπεζ. Βάφεται.

Χρόνος Εναποθήκευσης κλειστής συσκευασίας 
(SHELF LIFE) :
Τουλάχιστον 12 μήνες σε χώρους με κανονική 
θερ/σία και υγρασία.     

MS PARQUET 530 
Η MS PARQUET 530 είναι κόλλα ενός συστατικού για κόλληση 
ξύλινων δαπέδων, με βάση ρητίνες τροποποιημένου σιλανίου (Silyl 
Modified Polymers). Μετά την επαφή της με τον ατμοσφαιρικό 
αέρα, μετατρέπεται σε μία ελαστική και συνεκτική μάζα η οποία 
προσφύεται στις επιφάνειες στις οποίες εφαρμόζεται. Είναι ιδανική 
για συστήματα ενδοδαπέδιας θέρμανσης. Παρουσιάζει υψηλή 
δύναμη συγκόλλησης και δεν απαιτεί δοκίδες ή καρφιά. Παραμένει 
μόνιμα ελαστική με ικανότητα απορρόφησης κραδασμών. Δεν 
περιέχει νερό ή διαλύτες και δεν προκαλεί φούσκωμα στα ξύλα. 
Δεν περιέχει ισοκυανικές ενώσεις ή σιλικόνη. Παρουσιάζει 
μεγάλη ευκολία τοποθέτησης, καθ’ ότι είναι ενός συστατικού, με 
ταχύτατο πολυμερισμό. Μετά τον πολυμερισμό της, είναι ιδιαίτερα 
ανθεκτική στην υγρασία και στους διαλύτες. 

ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
Κατάλληλη για στερεώσεις - συγκολλήσεις παρκέ όλων των 
τύπων (μασίφ, laminate κλπ.) και ξύλινων  σανίδων μικρού 
και μεγάλου μεγέθους πάνω σε τσιμεντοειδή δάπεδα, ξύλινα 
δάπεδα, κεραμικά πλακίδια, μάρμαρο, μωσαϊκό, μεταλλικές 
επιφάνειες κλπ. Είναι ιδιαίτερα κατάλληλη για προγυαλισμένα 
δάπεδα. Ιδανική για επαγγελματικές εφαρμογές. 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ : 
- Δοχεία των 12 kg. 
ΧΡΩΜΑΤΑ : 
Μπεζ. Βάφεται.

Χρόνος Εναποθήκευσης κλειστής συσκευασίας 
(SHELF LIFE) :
Τουλάχιστον 12 μήνες σε χώρους με κανονική 
θερ/σία και υγρασία.     

WINDSHIELD PU 230 
Ισχυρό συγκολλητικό ενός συστατικού με βάση 
την πολυουρεθάνη κατάλληλο για συγκολλήσεις 
παρμπρίζ. 

ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
Συνιστάται για ελαστικές συγκολλήσεις μεταξύ 
ομοειδών και ετεροειδών υλικών σε βιομηχανικές και 
ναυπηγικές εφαρμογές. Είναι ιδιαίτερα κατάλληλο 
για συγκολλήσεις παρμπρίζ σε επιβατικά οχήματα. 
Γενικώς συνιστάται για όλες τις εφαρμογές όπου 
απαιτείται μία ισχυρή ελαστική – δομική συγκόλληση 
μεταξύ ετεροειδών στοιχείων όπως μεταλλικά 
φύλλα, fiber-glass, κ.α., τα οποία υφίστανται υψηλό 
μηχανικό και θερμικό στρες. 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ :  
- Φύσιγγες 310 ml, κιβώτιο 12 τεμαχίων.

Χρόνος Εναποθήκευσης κλειστής 
συσκευασίας (SHELF LIFE) :
Τουλάχιστον 9 μήνες σε χώρους με κανονική θερ/σία 
και υγρασία.     

S – mirror
Η S-mirror είναι καθρεπτόκολλα ενός συστατικού, 
με εξαιρετικές συγκολλητικές ικανότητες σε όλα τα 
υποστρώματα, όπως ξύλο, νοβοπάν, μπετόν, σοβά, 
τοίχους βαμμένους με πλαστικά χρώματα ή ριπολίνη.  
Είναι άοσμη και δεν ενοχλεί καθόλου το δέρμα και 
τα μάτια.

ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
Η S-mirror είναι ιδανική για στερέωση καθρεπτών.  
Προσφέρει εξασφαλισμένη συγκόλληση ενώ 
παράλληλα δεν καταστρέφει την επαργύρωση του 
καθρέπτη.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 
- Φύσιγγες 280 ml, κιβώτιο 12 τεμαχίων
ΧΡΩΜΑΤΑ : 
Λευκό. Δεν Βάφεται.

Χρόνος Εναποθήκευσης κλειστής 
συσκευασίας (SHELF LIFE) :
Τουλάχιστον 12 μήνες σε χώρους με κανονική 
θερ/σία και υγρασία.    
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ANCHOR FIX – PE 320 
Χημικό αγκύριο, πολυεστερικής βάσης, χωρίς 
στυρένιο, για χαμηλά - μεσαία φορτία. Είναι 
κατάλληλο για αγκυρώσεις ντιζών και βιδών 
σε συμπαγείς ή κούφιες επιφάνειες από 
σκυρόδεμα, τούβλα και πέτρες. Είναι κατάλληλο 
για εφαρμογή μόνο σε στεγνές επιφάνειες. Λόγω 
της απουσίας στυρενίου έχει ήπια οσμή, και έτσι 
μπορεί να εφαρμοστεί και σε κλειστούς χώρους. 
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε κούφια υλικά 
χρησιμοποιώντας κατάλληλες πλαστικές θήκες. 
Παρουσιάζει γρήγορο στέγνωμα, είναι εύχρηστο και 
δεν χρειάζεται προ-ανάμιξη των δύο συστατικών. 
Εφαρμόζεται με απλό πιστόλι σιλικόνης. Είναι 
θιξοτροπικό και δεν κρεμάει.

ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
Είναι κατάλληλο για αγκυρώσεις στον 
κατασκευαστικό τομέα (κτιριακό, βιομηχανικό, 
έργων υποδομής), καθώς και σε ηλεκτρολογικές 
ή υδραυλικές εφαρμογές. Εφαρμόζεται σε μπετόν 
(C20/25), πέτρες, συμπαγή τούβλα, κούφια τούβλα, 
κ.α.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ : 
- Φύσιγγες 300 ml, κιβώτιο 15 τεμαχίων

Χρόνος Εναποθήκευσης κλειστής 
συσκευασίας (SHELF LIFE) :
Τουλάχιστον 12 μήνες σε χώρους με κανονική 
θερ/σία και υγρασία.     

MONTAGE-S 
Το  Montage-S είναι κόλλα μονταρίσματος ενός 
συστατικού με βάση το συνθετικό καουτσούκ σε 
διασπορά διαλύτου. 

ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
Είναι κατάλληλο για ισχυρές συγκολλήσεις 
σε πληθώρα εφαρμογών όπως : κολλήσεις 
διακοσμητικών στοιχείων όπως πάνελς, γυψοσανίδες, 
κανάλια καλωδίων, κλπ, μαρμάρων σε περβάζια 
παραθύρων, κολλήσεις σε ξύλινα πλαίσια, κολλήσεις 
σε πάνελς (από ξύλο, μοριοσανίδα, λαμινέ, πλαστικά, 
φελλό, κ.α.), συγκολλήσεις νεροχυτών και νιπτήρων 
σε μπάνια και κουζίνες, συγκολλήσεις κεραμικών 
πλακιδίων και μαρμάρων σε δάπεδο ή τοίχο, 
συγκoλλήσεις μπριζοδιακοπτών σε τοίχους, κ.α. 
Παρουσιάζει άριστη πρόσφυση σε μεγάλη ποικιλία 
υποστρωμάτων, τόσο πορώδη όσο και μη-πορώδη, 
χωρίς primer. Είναι κατάλληλο για τα συνήθη 
οικοδομικά υλικά, όπως αλουμίνιο, γυαλί, PVC, ξύλο, 
σκυρόδεμα, πλακάκια, μάρμαρο, τούβλο, κ.α. 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ :
- Σωληνάρια 80 ml, κιβώτιο 50 τεμαχίων
- Φύσιγγες 280 ml, κιβώτιο 12 τεμαχίων
ΧΡΩΜΑΤΑ : 
Μπεζ, διάφανο. Βάφεται.

Χρόνος Εναποθήκευσης κλειστής 
συσκευασίας (SHELF LIFE) :
Τουλάχιστον 12 μήνες σε χώρους με κανονική 
θερ/σία και υγρασία.

MONTAGE STICK
Το  Montage Stick είναι κόλλα μοντάζ ακρυλικής 
βάσης (νερού), χωρίς διαλύτες.  Κολλά άριστα σε όλα 
τα υποστρώματα όπως ξύλο, πλαστικά, μάρμαρο, 
πλακάκια, γύψο, σοβά.  Είναι ιδανική για κάθετες 
επιφάνειες.  Προσφέρει ελαστική συγκόλληση 
καταργώντας τη μηχανική στερέωση.  Βάφεται.

ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
Είναι ιδιαίτερα κατάλληλο για στερέωση και 
συγκόλληση διαφόρων  διακοσμητικών αντικειμένων 
από γύψο, πλαστικών καναλιών, πάνελ, σε επενδύσεις 
φύλλων από αφρώδη πολυουρεθάνη, φελιζόλ και 
PVC.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ : 
- Φύσιγγες 280 ml, κιβώτιο 12 τεμαχίων
ΧΡΩΜΑΤΑ : 
Λευκό.  Βάφεται.

Χρόνος Εναποθήκευσης κλειστής 
συσκευασίας (SHELF LIFE) :
Τουλάχιστον 12 μήνες σε χώρους με κανονική 
θερ/σία και υγρασία.     

LASTOSTICK
To Lastostick είναι ισχυρό συγκολλητικό 1 συστατικού 
που αναπτύσσει τις συγκολλητικές και μηχανικές 
του ιδιότητες σε επαφή με την υγρασία του 
ατμοσφαιρικού αέρα.  Συγκολλά όλα τα είδη των 
υλικών, αλουμίνιο, ξύλο, σκυρόδεμα, σίδερο, κ.α.  
Δεν περιέχει διαλύτες.  Δεν επηρεάζεται από το νερό 
και την υγρασία.

ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
Είναι ιδιαίτερα κατάλληλο για τις εσωτερικές 
συγκολλήσεις προφίλ αλουμινίου (κόλλα για 
γωνιάστρα), για όλες τις ξυλοκατασκευές, για 
υποκατάσταση βυσμάτων, για στερέωση μεταλλικών 
ράβδων και οπλισμού σε σκυρόδεμα και σε ένα 
πλήθος εφαρμογών.  Η μάζα του δεν συρρικνώνεται, 
αντίθετα διογκώνεται ελαφρά και έτσι μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί για την πλήρωση κενών και οπών σε 
σκυρόδεμα.
ΣΗΜ.  Ο ψεκασμός των επιφανειών με νερό 
επιταχύνει τη συγκόλληση.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 
- Φύσιγγες 280 ml, κιβώτιο 12 τεμαχίων 
- Φύσιγγες 1lt, κιβώτιο 9 τεμαχίων.
- Λουκάνικα 600 ml, κιβώτιο 15 τεμαχίων.

Χρόνος Εναποθήκευσης κλειστής 
συσκευασίας (SHELF LIFE) :
Τουλάχιστον 12 μήνες σε χώρους με κανονική 
θερ/σία και υγρασία.     

ΕΙΔΙΚΑ 
ΣYΓΚΟΛΛΗΤΙΚΑ

ANCHOR FIX – VE 520
Χημικό αγκύριο, μεθακρυλικής βάσης, χωρίς 
στυρένιο, για μεσαία-υψηλά φορτία. Είναι 
κατάλληλο για αγκυρώσεις ντιζών και βιδών σε 
συμπαγείς ή κούφιες επιφάνειες από σκυρόδεμα, 
τούβλα, πέτρες και ξύλα. Μπορεί να εφαρμοστεί 
και σε υγρό μπετόν καθώς και σε πλημμυρισμένες 
οπές (μείωση του προτεινόμενου φορτίου κατά 
20%). Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για επισκευή 
ή γέμισμα σε επιφάνειες σκυροδέματος. Λόγω 
της απουσίας στυρενίου έχει ήπια οσμή, και έτσι 
μπορεί να εφαρμοστεί και σε κλειστούς χώρους. 
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε κούφια υλικά 
χρησιμοποιώντας κατάλληλες πλαστικές θήκες. 
Παρουσιάζει γρήγορο στέγνωμα, είναι εύχρηστο και 
δεν χρειάζεται προ-ανάμιξη των δύο συστατικών. 
Εφαρμόζεται με απλό πιστόλι σιλικόνης. Είναι 
θιξοτροπικό και δεν κρεμάει.

ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
Είναι κατάλληλο για αγκυρώσεις στον 
κατασκευαστικό τομέα (κτιριακό, βιομηχανικό, 
έργων υποδομής), καθώς και σε ηλεκτρολογικές 
ή υδραυλικές εφαρμογές. Εφαρμόζεται σε μπετόν 
(C20/25), πέτρες, συμπαγή τούβλα, κούφια τούβλα, 
κ.α.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ : 
- Φύσιγγες 300 ml, κιβώτιο 15 τεμαχίων

Χρόνος Εναποθήκευσης κλειστής 
συσκευασίας (SHELF LIFE) :
Τουλάχιστον 12 μήνες σε χώρους με κανονική 
θερ/σία και υγρασία.     
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ELASTOTET EPOXY UNIVERSAL
To ΕLASTOTET EPOXY UNIVERSAL είναι ένα ισχυρό 
εποξειδικό συγκολλητικό, δύο συστατικών με 
μεγάλο χρόνο εφαρμογής (30 λεπτά). Διατίθεται 
σε εύχρηστη συσκευασία διπλής σύριγγας η οποία 
αδειάζει ίση ποσότητα από το κάθε συστατικό. Είναι 
ανθεκτικό στο νερό, στα αλκάλια και στα διαλύματα 
οξέων. Δεν αλλοιώνεται χρωματικά, δεν σπάει και 
ούτε συρρικνώνεται τόσο κατά τη διάρκεια όσο 
και μετά την σκλήρυνσή του. Μπορεί να βαφεί, να 
γυαλοχαρτιστεί και να τρυπηθεί.

ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
Είναι κατάλληλο για συγκολλήσεις μεγάλης ποικιλίας 
υλικών όπως κεραμικά, γυαλί, ξύλο, δέρμα, κάποια 
είδη πλαστικών, μέταλο, μάρμαρο, πορσελάνη, κ.α. 
Δεν είναι κατάλληλο για εφαρμογή σε πολυαιθυλένιο, 
πολυπροπυλένιο, τεφλόν και σιλικόνη. Είναι ιδιαίτερα 
κατάλληλο για συγκολλήσεις μεγάλων επιφανειών 
λόγω του μεγάλου ανοιχτού χρόνου εφαρμογής. 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ : 
- Σύριγγες των 28 ml, κιβώτιο 12 τεμαχίων.

Χρόνος Εναποθήκευσης κλειστής 
συσκευασίας (SHELF LIFE) :
Τουλάχιστον 24 μήνες σε χώρους με κανονική 
θερ/σία.

QUICK GRAB
H QUICK GRAB είναι κόλλα στιγμής κυανοακρυλικής 
βάσης για ευρεία γκάμα εφαρμογών. Κολλάει άμεσα 
και δυνατά με μία μόνο σταγόνα. 

ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
Είναι κατάλληλη για βιομηχανικές εφαρμογές, για 
οικιακή χρήση, για μοντελισμό, κ.α. Παρουσιάζει 
ισχυρή πρόσφυση σε γυαλιά, μέταλλα, ξύλα, 
πλαστικά, κεραμικά, ελαστικά, δέρματα, κ.α. Είναι 
ιδιαίτερα κατάλληλη για κολλήσεις και ενώσεις 
των ελαστικών παρεμβυσμάτων στα κουφώματα 
αλουμινίου. 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ : 
- Μπουκαλάκια των 20g, κιβώτιο 20 τεμαχίων
ΧΡΩΜΑTA : 
Διαφανές.

Χρόνος Εναποθήκευσης κλειστής 
συσκευασίας (SHELF LIFE) :
Τουλάχιστον 12 μήνες σε χώρους με κανονική 
θερ/σία. Η αποθήκευση σε χαμηλή θερμοκρασία 
αυξάνει το χρόνο εναποθήκευσης.      

PVC ADHESIVE 630 
H PVC ADHESIVE 630 είναι κόλλα με βάση τον 
διαλύτη για συγκολλήσεις σκληρού PVC. Eίναι ιδανική 
για μόνιμες συγκολλήσεις σε υδραυλικές σωληνώσεις 
από PVC. Διαθέτει εξαιρετική δύναμη συγκόλλησης 
και μεγάλη ταχύτητα σκλήρυνσης. Παρουσιάζει 
υψηλή αντοχή στο νερό, στα ανόργανα οξέα, στις 
θερμοκρασιακές μεταβολές και στους κραδασμούς. 
Κολλάει και ταυτόχρονα γεμίζει τα διάκενα των 
σωληνώσεων. 

ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
Κατάλληλη για πλαστικές σωληνώσεις PVC ύδρευσης 
και αποχέτευσης. Είναι ιδιαίτερα κατάλληλη για 
σωληνώσεις σε πισίνες διαμέτρου έως 350 mm. 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ : 
- Μεταλλικό δοχείο 250ml, κιβώτιο 24 τεμάχια.
- Μεταλλικό δοχείο 500ml, κιβώτιο 12 τεμάχια.
- Σωληνάριο 80 ml
ΧΡΩΜΑTA : 
Διαφανές, Γκρι.

Χρόνος Εναποθήκευσης κλειστής 
συσκευασίας (SHELF LIFE) :
Τουλάχιστον 12 μήνες σε χώρους με κανονική 
θερ/σία.     

PU MARINE ADHESIVE 105 
To PU MARINE ADHESIVE 105 είναι ένα ισχυρό 
συγκολλητικό ενός συστατικού με βάση ρητίνες 
πολυουρεθάνης, το οποίο αναπτύσσει τις μηχανικές 
και συγκολλητικές του ιδιότητες σε επαφή με την 
ατμοσφαιρική υγρασία. Είναι λεπτόρευστο με υψηλή 
διεισδυτικότητα. Έχει ιδιαίτερα υψηλή χημική 
αντοχή. Παρουσιάζει ήπια διόγκωση κατά τον 
πολυμερισμό του. Δεν περιέχει διαλύτες. Επιδέχεται 
βαφή μετά το στέγνωμά του.

ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
Το PU MARINE ADHESIVE 105 είναι ιδιαίτερα 
κατάλληλο για ισχυρές συγκολλήσεις ανάμεσα 
σε ξύλα και άλλα ετεροειδή υλικά, σε πληθώρα 
βιομηχανικών και ναυτιλιακών εφαρμογών. Κολλά 
σε όλα τα υλικά όπως ξύλο, αλουμίνιο, σκυρόδεμα, 
πλακάκια κ.α.. Μετά τον πολυμερισμό του, το προϊόν 
παραμένει εντελώς αδιάβροχο. 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ : 
- Πλαστικό μπουκάλι 750 gr, κιβώτιο 6 τεμαχίων.
- Πλαστικό μπουκάλι 200 gr, κιβώτιο 6 τεμαχίων.
ΧΡΩΜΑTA : 
Μελί.

Χρόνος Εναποθήκευσης κλειστής 
συσκευασίας (SHELF LIFE) :
Τουλάχιστον 12 μήνες σε χώρους με κανονική 
θερ/σία και υγρασία.     

ELASTOTET EPOXY METAL 
To ΕLASTOTET EPOXY METAL είναι ένα ισχυρό 
εποξειδικό συγκολλητικό, δύο συστατικών, γεμισμένο 
με ρινίσματα ανοξείδωτου μετάλλου. Διατίθεται 
σε εύχρηστη συσκευασία διπλής σύριγγας η οποία 
αδειάζει ίση ποσότητα από το κάθε συστατικό. Είναι 
ανθεκτικό στο νερό, στα αλκάλια και στα διαλύματα 
οξέων. Δεν αλλοιώνεται χρωματικά, δεν σπάει και 
ούτε συρρικνώνεται τόσο κατά τη διάρκεια όσο 
και μετά την σκλήρυνσή του. Μπορεί να βαφεί, να 
γυαλοχαρτιστεί και να τρυπηθεί.

ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
Είναι κατάλληλο για συγκολλήσεις μεγάλης 
ποικιλίας υλικών όπως ατσάλι, ανοξείδωτο ατσάλι, 
αλουμίνιο, μπρούτζο, γαλβανισμένη λαμαρίνα, 
χαλκό, ξύλο, πέτρα, κάποια είδη πλαστικών, κ.α. Δεν 
είναι κατάλληλο για εφαρμογή σε πολυαιθυλένιο, 
πολυπροπυλένιο, τεφλόν και σιλικόνη. Είναι 
ιδιαίτερα κατάλληλο για εφαρμογή σε υλικά τα 
οποία υπόκεινται σε ακραίες συνθήκες, όπως υψηλές 
θερμοκρασίες, έντονες δονήσεις, θαλλασινό νερό, 
κ.α. 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ : 
- Σύριγγες των 28 ml, κιβώτιο 12 τεμαχίων.

Χρόνος Εναποθήκευσης κλειστής 
συσκευασίας (SHELF LIFE) :
Τουλάχιστον 24 μήνες σε χώρους με κανονική 
θερ/σία.

ELASTOTET EPOXY FAST
To ΕLASTOTET EPOXY FAST είναι ένα ισχυρό 
εποξειδικό συγκολλητικό, δύο συστατικών, γρήγορης 
σκλήρυνσης. Διατίθεται σε εύχρηστη συσκευασία 
διπλής σύριγγας η οποία αδειάζει ίση ποσότητα από 
το κάθε συστατικό. Είναι ανθεκτικό στο νερό, στα 
αλκάλια και στα διαλύματα οξέων. Δεν αλλοιώνεται 
χρωματικά, δεν σπάει και ούτε συρρικνώνεται τόσο 
κατά τη διάρκεια όσο και μετά την σκλήρυνσή του. 
Μπορεί να βαφεί, να γυαλοχαρτιστεί και να τρυπηθεί.

ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
Είναι κατάλληλο για συγκολλήσεις μεγάλης ποικιλίας 
υλικών όπως κεραμικά, γυαλί, ξύλο, δέρμα, κάποια 
είδη πλαστικών, μέταλο, μάρμαρο, πορσελάνη, κ.α. 
Δεν είναι κατάλληλο για εφαρμογή σε πολυαιθυλένιο, 
πολυπροπυλένιο, τεφλόν και σιλικόνη. 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ : 
- Σύριγγες των 28 ml, κιβώτιο 12 τεμαχίων.

Χρόνος Εναποθήκευσης κλειστής 
συσκευασίας (SHELF LIFE) :
Τουλάχιστον 24 μήνες σε χώρους με κανονική 
θερ/σία.
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ELASTOTET EPOXY PLASTIC 
To ΕLASTOTET EPOXY PLASTIC είναι ένα ισχυρό 
συγκολλητικό, δύο συστατικών, με βάση το methyl-
methacrylate. Είναι ιδιαίτερα κατάλληλο για έκθεση 
σε ακραίες καιρικές συνθήκες, (ακτινοβολία UV, 
νερό, ιδιαίτερα χαμηλές και υψηλές θερμοκρασίες). 
Διατίθεται σε εύχρηστη συσκευασία διπλής 
σύριγγας η οποία αδειάζει ίση ποσότητα από το 
κάθε συστατικό.  Είναι ανθεκτικό στο νερό, στα 
αλκάλια και στα διαλύματα οξέων. Δεν αλλοιώνεται 
χρωματικά, δεν σπάει και ούτε συρρικνώνεται τόσο 
κατά τη διάρκεια όσο και μετά την σκλήρυνσή του. 
Μπορεί να βαφεί, να γυαλοχαρτιστεί και να τρυπηθεί.

ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
Είναι κατάλληλο για συγκολλήσεις μεγάλης ποικιλίας 
υλικών όπως ατσάλι, αλουμίνιο, ξύλο, πέτρα, 
πλακάκια, μπετόν, κεραμικά, κ.α. Είναι ιδιαίτερα 
κατάλληλο για τα περισσότερα σκληρά πλαστικά, 
όπως PVC, fiberglass, plexiglass, πολυκαρβονικά 
και πολλά άλλα. Δεν είναι κατάλληλο για εφαρμογή 
σε πολυαιθυλένιο, πολυπροπυλένιο, τεφλόν και 
σιλικόνη.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ : 
- Σύριγγες των 28 ml, κιβώτιο 12 τεμαχίων.

Χρόνος Εναποθήκευσης κλειστής 
συσκευασίας (SHELF LIFE) :
Τουλάχιστον 24 μήνες σε χώρους με κανονική 
θερ/σία.

ΜΟΝΩΤΙΚΑ 
ΕΠΑΛΕΙΠΤΙΚΑ 
ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ

ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
Προτείνεται για γενική χρήση σε στεγανοποιήσεις 
επιφανειών. Λόγω της υψηλής αντοχής στο νερό 
της σχηματιζόμενης μεμβράνης, είναι κατάλληλο 
για επιφάνειες με λιμνάζοντα νερά, για ταράτσες, 
υπόγεια, δεξαμενές, μπαλκόνια, ταρατσόκηπους, 
ζαρντινιέρες, τούνελ (μέθοδος cut & cover), αρδευτικά 
κανάλια, γέφυρες, πάρκινγκ, κουζίνες και μπάνια 
(κάτω από τα πλακίδια), ταράτσες με μόνωση αφρού 
πολυουρεθάνης, κ.α.  

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:  
- Μεταλλικά δοχεία 1 kg, 6 kg, 25 kg.
ΧΡΩΜΑΤΑ : 
Λευκό. Αλλα χρώματα κατόπιν παραγγελίας.

Χρόνος Εναποθήκευσης κλειστής 
συσκευασίας (SHELF LIFE) :
Τουλάχιστον 12 μήνες σε χώρους με κανονική θερ/σία 
και υγρασία.     

LASTOFLEX PU
Ελαστομερές επαλειπτικό ενός συστατικού με 
βάση την πολυουρεθάνη, κατάλληλο για μόνιμη 
στεγανοποίηση επιφανειών. Aντιδρώντας με την 
υγρασία του αέρα, μετατρέπεται σε μία ισχυρή 
και ελαστική μεμβράνη, αδιαπέραστη στο νερό. 
Εφαρμόζεται εύκολα με πινέλο, ρολό ή σπρέι 
(airless). 

Προσφέρει μακροχρόνια στεγανοποίηση και 
προστασία, υψηλή αντοχή σε λιμνάζοντα νερά χωρίς 
να ξεφλουδίζει. Δημιουργεί μία μονολιθική μεμβράνη 
χωρίς αρμούς η οποία είναι 100% κολλητή στο 
υπόστρωμα. Ακόμα και εάν τραυματιστεί ή τρυπηθεί 
σημειακά, το νερό δεν εξαπλώνεται σε όλη την 
επιφάνεια του υποστρώματος και έτσι η μεμβράνη 
μπορεί εύκολα να επισκευαστεί μόνο τοπικά. 
Διαθέτει εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες 
(βροχή, παγετό, ηλιακή ακτινοβολία) και διατηρεί 
την ελαστικότητά του ακόμα και σε πολύ χαμηλές 
θερμοκρασίες (-40 OC). 

Παρουσιάζει εξαιρετική ικανότητα γεφύρωσης 
τριχοειδών αρμών ή ρωγμών. Είναι κατάλληλο 
για κυκλοφορία πεζών. Παρουσιάζει υψηλή 
ανακλαστικότητα της ηλιακής ακτινοβολίας (για το 
προϊόν σε λευκή  απόχρωση) και σημαντική μείωση 
της θερμοκρασίας στους εσωτερικούς χώρους των 
κατασκευών κατά τους καλοκαιρινούς μήνες. 
Η αραίωση με τον ειδικό διαλύτη XB ADDITIVE OZ 
μπορεί να διπλασιάσει την αντοχή της μεμβράνης 
στην ηλιακή ακτινοβολία,

ELASTOTET EPOXY REPAIR KIT 
Ο ΕLASTOTET EPOXY REPAIR KIT είναι ένας ισχυρός 
εποξειδικός στόκος, κατάλληλος για γεμίσματα 
σε ρωγμές και τρύπες. Παρουσιάζει εξαιρετική 
πρόσφυση σε μεγάλη ποικιλία υποστρωμάτων, 
όπως μπετόν, μέταλα, πέτρα, ξύλο, κάποια είδη 
πλαστικών, κ.α. Δεν είναι κατάλληλος για εφαρμογή 
σε πολυαιθυλένιο, πολυπροπυλένιο, τεφλόν. 
Παρουσιάζει αντοχή  σε υψηλές θερμοκρασίες (έως 
+120 oC). Είναι αδιάβροχος (κατάλληλος και για 
εφαρμογές κάτω από το νερό) και κατάλληλος τόσο 
για εσωτερική όσο και για εξωτερική χρήση. Μπορεί 
να βαφεί, να γυαλοχαρτιστεί και να τρυπηθεί.

ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
Ο ΕLASTOTET EPOXY REPAIR KIT είναι κατάλληλος 
για γεμίσματα σε ρωγμές και τρύπες σε δεξαμενές, 
βαρέλια, δοχεία, αντικείμενα οικιακής χρήσης, 
εργαλεία, αυτοκίνητα, σκάφη αναψυχής, κ.α.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ : 
- Blister των 57 gr, κιβώτιο 12 τεμαχίων.

Χρόνος Εναποθήκευσης κλειστής 
συσκευασίας (SHELF LIFE) :
Τουλάχιστον 12 μήνες σε χώρους με κανονική 
θερ/σία.
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LASTOFLEX ST SOLVENT FREE
Πρωτοποριακό, υγρό επαλειπτικό με βάση σιλανικές ρητίνες για 
μόνιμη υδρομόνωση. Μετατρέπεται σε μία ισχυρή, ελαστική 
μεμβράνη αδιαπέραστη από το νερό. Μπορεί εύκολα να τοποθετηθεί 
με πινέλο, ρολό ή σπρέι (airless) ακόμα και σε μία παχιά στρώση 
χωρίς να δημιουργούνται φυσσαλίδες ή ρωγμές. 100% 
αντοχή στην ηλιακή ακτινοβολία - δεν χρειάζεται βερνίκι για 
έξτρα προστασία - στα λιμνάζοντα νερά και δεν ξεφλουδίζει. 
Δημιουργεί μια μονολιθική μεμβράνη χωρίς αρμούς η οποία είναι 
100% κολλητή στο υπόστρωμα, σε περίπτωση που η μεμβράνη 
φθαρεί ή τρυπηθεί μπορεί εύκολα να επιδιορθωθεί τοπικά και 
το νερό δεν διαχεέται σε όλη την επιφάνεια του υποστρώματος. 
Παραμένει ελαστικό ακόμα και σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες 
(-40⁰C) και έχει εξαιρετικές ικανότητες γεφύρωσης. Μπορεί να 
τοποθετηθεί σε πολλά είδη υποστρώματος χωρίς τη χρήση 
ασταριού. Κατάλληλο για ήπια κυκλοφορία (πεζοί.)  Δεν περιέχει 
διαλύτες ή ισοκυανικά. Πιστοποιημένο με W3 (25 χρόνια 
προσδόκιμος χρόνος λειτουργίας) σύμφωνα με το ETAG 005.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Ιδαινικό για υδρομόνωση ταρατσών. Λόγω της εξαιρετικής 
αντοχής στην ηλιακή ακτινοβολία μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
σαν τελική στρώση. Ιδανικό για την προστασία και 
υδρομόνωση ταρατσών με μόνωση αφρού πολυουρεθάνης ή 
πάνελ πολυστερίνης.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:  
- Μεταλλικά δοχεία 16kg, 25kg.
ΧΡΩΜΑΤΑ: 
Λευκό. Άλλα χρώματα κατόπιν παραγγελίας.

Χρόνος Εναποθήκευσης κλειστής συσκευασίας 
(SHELF LIFE) :
Τουλάχιστον 12 μήνες σε χώρους με κανονική θερ/σία και 
υγρασία.   

LASTOFLEX-TR
Διαφανές επαλειπτικό, υγρομονωτικό και προστατευτικό 
για οριζόντιες επιφάνειες με βάση αλειφατική ελαστομερή 
πολυουρεθάνη. Διαθέτει εύκολη εφαρμογή με πινέλο, ρολό 
ή σπρέι (airless). Προσφέρει μακροχρόνια στεγανοποίηση 
και προστασία, υψηλή αντοχή σε λιμνάζοντα νερά και δεν 
ξεφλουδίζει. Διαθέτει εξαιρετική μηχανική αντοχή και δεν 
κιτρινίζει ακόμα και κατόπιν μακροχρόνιας έκθεσης σε 
UV. Διαθέτει εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες και 
διατηρεί την ελαστικότητά του ακόμα και σε πολύ χαμηλές 
θερμοκρασίες (-40 OC).

ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
Το LASTOFLEX-ΤR συνιστάται για εφαρμογές όπου υπάρχει 
απαίτηση για ένα διαφανές στεγανοποιητικό υλικό. Είναι 
ιδιαίτερα κατάλληλο για στεγανοποίηση κεραμικών πλακιδίων, 
μαρμάρων, φυσικών πετρών, ξύλου, μπετού, γυαλιού, κ.α.
Προτείνεται για χρήση σε ταράτσες και μπαλκόνια. 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:  
- Μεταλλικά δοχεία 1 kg, 4 kg, 18 kg.
ΧΡΩΜΑTA : 
Διαφανές

Χρόνος Εναποθήκευσης κλειστής συσκευασίας 
(SHELF LIFE) :
Τουλάχιστον 12 μήνες σε χώρους με κανονική θερ/σία και 
υγρασία.     

LASTOFLEX MS 
Επαλειπτικό ενός συστατικού για μόνιμη υδρομόνωση με 
βάση smp ρητίνες. Μετατρέπεται σε μία ισχυρή, ελαστική 
μεμβράνη, αδιαπέραστη στο νερό. Μπορεί να τοποθετηθεί 
εύκολα με πινέλο, ρολό ή σπρέυ ακόμα και σε μία παχιά 
στρώση χωρίς τη δημιουργία φυσσαλίδων ή ρωγμών. 
100% αντοχή στην ηλιακή ακτινοβολία - δεν χρειάζεται 
βερνίκι για έξτρα προστασία - στα λιμνάζοντα νερά 
και δεν ξεφλουδίζει. Δημιουργεί μια μονολιθική μεμβράνη 
χωρίς αρμούς η οποία είναι 100% κολλητή στο υπόστρωμα, σε 
περίπτωση που η μεμβράνη φθαρεί ή τρυπηθεί μπορεί εύκολα 
να επιδιορθωθεί τοπικά και το νερό δεν διαχεέται σε όλη την 
επιφάνεια του υποστρώματος. Παραμένει ελαστικό ακόμα και 
σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες και έχει εξαιρετικές ικανότητες 
γεφύρωσης. Μπορεί να περαστεί απευθείας ακόμα και 
σε υγρά υποστρώματα. Δεν περιέχει ισοκυανικά.

ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
Χρησιμοποιείται για στεγανοποίηση επιφανειών. Λόγω της 
εξαιρετικής υδροφοβίας της σχηματιζόμενης μεμβράνης 
είναι κατάλληλο για λιμνάζοντα νερά, ταράτσες, ζαρντινιέρες, 
οροφές με μόνωση από αφρό πολυουρεθάνης κ.α. Λόγω 
της εξαιρετικής αντοχής στην ηλιακή ακτινοβολία μπορεί να 
περαστεί σαν τελική στρώση.

Συσκευσία:  
- Μεταλλικά δοχεία 6kg, 25kg.
ΧΡΩΜΑΤΑ: 
Λευκό. Αλλα χρώματα κατόπιν παραγγελίας.

Χρόνος Εναποθήκευσης κλειστής συσκευασίας 
(SHELF LIFE) :
Τουλάχιστον 12 μήνες σε χώρους με κανονική θερ/σία και 
υγρασία.    

LASTOFLEX ST 
Το Lastoflex ST είναι υγρό, μονωτικό, επαλειπτικό, ενός 
συστατικού, τελευταίας γενιάς, με βάση σιλανικές ρητίνες. 
Διαθέτει μόνιμη ελαστικότητα σε μεγάλο θερμοκρασιακό 
εύρος και εξαιρετική αντοχή στη γήρανση (ακτινοβολία 
UV, νερό). Στεγνώνει γρήγορα (μπορεί να πατηθεί σε 3-4 
ώρες μετά την εφαρμογή του). Απλώνεται εύκολα χωρίς 
να σχηματίζει φυσαλίδες. Έχει μεγάλη περατότητα στους 
υδρατμούς.

ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
Είναι κατάλληλο για μόνωση σε κάθετες και οριζόντιες 
επιφάνειες. Λόγω της εξαιρετικής αντοχής στην ηλιακή 
ακτινοβολία και της εξαιρετικής υδροφοβίας του, είναι 
κατάλληλο για υγρομόνωση δωμάτων σαν προϊόν τελικής 
στρώσης. Είναι ιδιαίτερα κατάλληλο για προστασία και 
στεγανοποίηση ταρατσών με μόνωση από αφρώδη 
πολυουρεθάνη ή πάνελ πολυστερίνης.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:  
- Μεταλλικά δοχεία 0,70 Lt, 3,6 Lt, 18 Lt
ΧΡΩΜΑΤΑ: 
Λευκό. Αλλα χρώματα κατόπιν παραγγελίας.

Χρόνος Εναποθήκευσης κλειστής συσκευασίας 
(SHELF LIFE) :
Τουλάχιστον 12 μήνες σε χώρους με κανονική θερ/σία και 
υγρασία.     
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LASTOFLEX-PB 2K 
Ελαστομερές επαλειπτικό δύο συστατικών με βάση την 
πολυουρεθάνη και ασφαλτικές ρητίνες. Δημιουργεί 
μία μονολιθική μεμβράνη χωρίς αρμούς η οποία είναι 
100% κολλητή στο υπόστρωμα. Παρουσιάζει εξαιρετική 
ελαστικότητα και πολύ μεγάλη ικανότητα γεφύρωσης ρωγμών. 
Διατηρεί την ελαστικότητά του ακόμα και σε πολύ χαμηλές 
θερμοκρασίες (-40 OC). Προσφέρει ταχύτατο πολυμερισμό 
και μπορεί να εφαρμοστεί και σε ένα χέρι. Είναι ιδιαίτερα 
ανθεκτικό στο νερό και στα χημικά.

ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
Το LASTOFLEX-PB 2K είναι κατάλληλο για στεγανοποίηση 
θεμελιώσεων, υπογείων, ταρατσών, μπάνιων και μπαλκονιών 
(κάτω από τα πλακάκια), ταρατσόκηπων, δεξαμενών, 
σηράγγων (cut & cover), κ.α.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:  
- Μεταλλικά δοχεία 10 lt και 40 lt. 
ΧΡΩΜΑTA : 
Μαύρο. 

Χρόνος Εναποθήκευσης κλειστής συσκευασίας 
(SHELF LIFE) :
Τουλάχιστον 12 μήνες σε χώρους με κανονική θερ/σία και 
υγρασία.     

LASTOFLEX-PB 1K 
Ενός συστατικού επαλειπτικό μονωτικό με βάση 
πολυουρεθανικές και ασφαλτικές ρητίνες. Δημιουργεί μια 
μονολιθική μεμβράνη χωρίς ενώσεις, 100% κολλητή στο 
υπόστρωμα. Έχει εξαιρετική ελαστικότητα και ικανότητες 
γεφύρωσης. Διατηρεί τις ιδιότητες του σε πολύ χαμηλές 
θερμοκρασίες (-40⁰C). Έχει εξαιρετική πρόσφυση σε πορώδεις 
επιφάνειες και πολύ καλή αντοχή σε νερό και χημικά. Είναι 
γρήγορο στον πολυμερισμό του. Δεν χρρειάζεται ανάμιξη.

ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
Το LASTOFLEX PB 1K χρησιμοποιείται για την υδομόνωση 
θεμελίων, υπογείων, σε οροφές, μπαλκόνια και μπάνια κάτω από 
πλακάκια, roof -garden, δεξαμενές, τούνελ (cut&cover) κ.α.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:  
- Μεταλλικά δοχεία 23kg.
ΧΡΩΜΑTA : 
Μαύρο. 

Χρόνος Εναποθήκευσης κλειστής συσκευασίας 
(SHELF LIFE) :
Τουλάχιστον 12 μήνες σε χώρους με κανονική θερ/σία και 
υγρασία.     

LASTOFLEX-ΑΤ 
Ενός συστατικού ελαστικό υγρομονωτικό, με βάση αλειφατική 
πολυουρεθάνη το οποίο πολυμερίζεται σε ελαστική και 
συνεκτική μάζα όταν έρθει σε επαφή με το περιβάλλον. 
Διαθέτει εύκολη εφαρμογή με πινέλο, ρολό ή σπρέι (airless). 
Προσφέρει μακροχρόνια στεγανοποίηση και προστασία, 
υψηλή αντοχή σε λιμνάζοντα νερά χωρίς να ξεφλουδίζει. 
Παρουσιάζει χρωματική σταθερότητα, χωρίς κιμωλίωση, 
ακόμα και κατόπιν μακροχρόνιας έκθεσης σε UV. Διαθέτει 
εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες (βροχή, παγετό, 
ηλιακή ακτινοβολία) και διατηρεί την ελαστικότητά του ακόμα 
και σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες (-40 OC). Έχει άριστη 
συμβατότητα με τα επαλειφόμενα πολυουρεθανικά μονωτικά 
ταρατσών.

ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
Το LASTOFLEX-AT συνιστάται για χρήση σαν τελική στρώση 
επάνω από το LASTΟFLEX-PU ή για την επικάλυψη μονώσεων 
από αφρό πολυουρεθάνης, προσφέροντας μακροχρόνια 
προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία UV. To LASTOFLEX-AT 
προσφέρει μια χρωματικά σταθερή επιφάνεια η οποία είναι 
κατάλληλη για ήπια κυκλοφορία πεζών. 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:  
- Μεταλλικά δοχεία 5kg, 25kg.
ΧΡΩΜΑΤΑ : 
Λευκό. Αλλα χρώματα κατόπιν παραγγελίας.

Χρόνος Εναποθήκευσης κλειστής συσκευασίας 
(SHELF LIFE) :
Τουλάχιστον 12 μήνες σε χώρους με κανονική θερ/σία και 
υγρασία.     

LASTOFLEX-ΑR
Ενός συστατικού υγρομονωτικό, υψηλής μηχανικής αντοχής, 
με βάση αλειφατική πολυουρεθάνη το οποίο πολυμερίζεται 
σε ελαστική και συνεκτική μάζα όταν έρθει σε επαφή με το 
περιβάλλον. Διαθέτει εύκολη εφαρμογή με πινέλο, ρολό ή σπρέι 
(airless). Προσφέρει μακροχρόνια στεγανοποίηση και προστασία, 
υψηλή αντοχή σε λιμνάζοντα νερά χωρίς να ξεφλουδίζει. Διαθέτει 
εξαιρετική μηχανική αντοχή και είναι κατάλληλο ακόμα και για 
κυκλοφορία οχημάτων. Παρουσιάζει χρωματική σταθερότητα, 
χωρίς κιμωλίωση, ακόμα και κατόπιν μακροχρόνιας έκθεσης σε UV. 
Διαθέτει εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες (βροχή, παγετό, 
ηλιακή ακτινοβολία) και διατηρεί την ελαστικότητά του ακόμα και 
σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες (-40 OC). Έχει άριστη συμβατότητα 
με τα επαλειφόμενα πολυουρεθανικά μονωτικά ταρατσών.

ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
Το LASTOFLEX-AR συνιστάται για χρήση σαν τελική στρώση επάνω 
από το LASTOFLEX-PU ή για την επικάλυψη μονώσεων από αφρό 
πολυουρεθάνης, προσφέροντας μακροχρόνια προστασία από την 
ηλιακή ακτινοβολία UV. To LASTOFLEX-AR προσφέρει μια γυαλιστερή 
και χρωματικά σταθερή επιφάνεια με εξαιρετική αντοχή στην τριβή, 
η οποία είναι κατάλληλη για κυκλοφορία πεζών και οχημάτων. Είναι 
ιδιαίτερα κατάλληλο για στεγανοποίηση δωμάτων, μπαλκονιών, 
διαδρόμων κυκλοφορίας, εκτεθειμένων πάρκινγκ αυτοκινήτων, 
σταδίων, κ.α. 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:  
- Μεταλλικό δοχείο 4kg, 19kg.
ΧΡΩΜΑΤΑ : 
Λευκό. Άλλα χρώματα κατόπιν παραγγελίας.

Χρόνος Εναποθήκευσης κλειστής συσκευασίας 
(SHELF LIFE) : Τουλάχιστον 12 μήνες σε χώρους με κανονική 
θερ/σία και υγρασία.     
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LASTOFLEX – W
Eπαλειπτικό, υγρομονωτικό ενός συστατικού, υβριδικής 
βάσεως, για στεγάνωση και προστασία δομικών κατασκευών. 
Η πρωτοποριακή σύνθεσή του με συνδυασμό αλειφατικών 
πολυουρεθανικών και ακρυλικών πολυμερών, παρουσιάζει 
εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες, υψηλή μηχανική 
αντοχή και μεγάλη ευκολία τοποθέτησης, καθ’ όσον πρόκειται 
για σύστημα νερού.  
Παρουσιάζει μικρή προσρόφηση νερού και υψηλή αντοχή σε 
ακτινοβολία UV και υγρασία. Μπορεί να εφαρμοστεί ακόμα και 
σε υγρά υποστρώματα.

ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
Χρησιμοποιείται για μόνωση ταρατσών. Εφαρμόζεται σε όλα 
τα υποστρώματα (σκυρόδεμα, πλάκες, αμιαντοτσιμέντο, κ.α).  
Δεν είναι κατάλληλο για επιφάνειες μόνιμα εμβαπτισμένες σε 
νερό.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 
- Πλαστικά δοχεία 3lt. & 10lt.
ΧΡΩΜΑΤΑ : 
Λευκό.

Χρόνος Εναποθήκευσης κλειστής συσκευασίας 
(SHELF LIFE) :
Τουλάχιστον 12 μήνες σε χώρους με κανονική θερ/σία και 
υγρασία. 

LASTOFLEX-TC
Ελαστομερές επαλειπτικό δύο συστατικών με βάση την 
πολυουρεθάνη, κατάλληλο για μόνιμη στεγανοποίηση 
επιφανειών. Δημιουργεί μία μονολιθική μεμβράνη χωρίς 
αρμούς η οποία είναι 100% κολλητή στο υπόστρωμα. 
Διατηρεί την ελαστικότητά του ακόμα και σε πολύ χαμηλές 
θερμοκρασίες (-40 OC). Δεν περιέχει διαλύτες και είναι 
κατάλληλο για εφαρμογή σε κλειστούς χώρους. Προσφέρει 
ταχύτατο πολυμερισμό και μπορεί να εφαρμοστεί και σε ένα 
χέρι. Είναι κατάλληλο για μόνιμη εμβάπτιση σε νερό. 

ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
Το LASTOFLEX-TC είναι κατάλληλο για στεγανοποίηση 
και προστασία δεξαμενών νερού, τεχνητών λιμνών και 
ταμιευτήρων από σκυρόδεμα. Είναι επίσης κατάλληλο για 
στεγανοποίηση εσωτερικών χώρων, όπως μπάνια (κάτω 
από τα πλακάκια), καθ’ όσον διαθέτει ήπια οσμή και είναι 
ελεύθερο διαλυτών. Είναι ιδιαίτερα ανθεκτικό στο νερό, στην 
υδρόλυση και στα χημικά. Το LASTOFLEX-TC είναι κατάλληλό 
για στεγανοποίηση δεξαμενών με πόσιμο νερό. 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:  
Δοχεία 7 kg.
ΧΡΩΜΑΤΑ : 
Λευκό. Αλλα χρώματα κατόπιν παραγγελίας.

Χρόνος Εναποθήκευσης κλειστής συσκευασίας 
(SHELF LIFE) :
Τουλάχιστον 12 μήνες σε χώρους με κανονική θερ/σία και 
υγρασία.     

LASTOCRYL – F
Υγρό μονωτικό επαλειπτικό με βάση ειδικές ακρυλικές 
ρητίνες και ανόργανα πληρωτικά, ανθεκτικά στη φωτιά. Σε 
περιπτώσεις πυρκαγιάς έχει την ιδιότητα να διογκώνεται και η 
ανόργανη κρούστα που δημιουργείται επιβραδύνει τη διάδοση 
της φωτιάς. Αντέχει στη φωτιά μέχρι 4 ώρες. Παρουσιάζει 
μικρή προσρόφηση νερού και υψηλή αντοχή σε ακτινοβολία 
UV και υγρασία. Είναι ιδιαίτερα φιλικό προς τον χρήστη, καθ’ 
όσον δεν περιέχει διαλύτες ή άλλες τοξικές ουσίες. Μπορεί να 
εφαρμοστεί ακόμα και σε υγρά υποστρώματα.

ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
Χρησιμοποιείται για υγρομόνωση ταρατσών και τοιχοποιίας σε 
κατασκευαστικές εφαρμογές με την απαίτηση καθυστέρησης 
διαδόσεως της φωτιάς. Εφαρμόζεται σε όλα τα υποστρώματα 
(σκυρόδεμα, σοβά, γυψοσανίδες, τσιμεντοσανίδες, 
πλάκες, κ.α).  Δεν είναι κατάλληλο για επιφάνειες μόνιμα 
εμβαπτισμένες σε νερό.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 
- Πλαστικά δοχεία 15 Kg.
ΧΡΩΜΑΤΑ : 
Λευκό & Γκρι. Μαύρο κατόπιν παραγγελίας.

Χρόνος Εναποθήκευσης κλειστής συσκευασίας 
(SHELF LIFE) :
Τουλάχιστον 12 μήνες σε χώρους με κανονική θερ/σία και 
υγρασία.     

LASTOCRYL - R
Υγρό μονωτικό επαλειπτικό με βάση ακρυλικές ρητίνες και 
ειδικά πρόσθετα. Παρουσιάζει μικρή προσρόφηση νερού και 
υψηλή αντοχή σε ακτινοβολία UV και υγρασία. Είναι ιδιαίτερα 
φιλικό προς τον χρήστη, καθ’ όσον δεν περιέχει διαλύτες ή 
άλλες τοξικές ουσίες. Μπορεί να εφαρμοστεί ακόμα και σε 
υγρά υποστρώματα.

ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
Χρησιμοποιείται για μόνωση ταρατσών.  Εφαρμόζεται σε όλα 
τα υποστρώματα (σκυρόδεμα, πλάκες, αμιαντοτσιμέντο, κ.α).  
Δεν είναι κατάλληλο για επιφάνειες μόνιμα εμβαπτισμένες σε 
νερό.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 
- Πλαστικά δοχεία 1 Kg, 5 Kg και 15 Kg
ΧΡΩΜΑΤΑ : 
Λευκό.

Χρόνος Εναποθήκευσης κλειστής συσκευασίας 
(SHELF LIFE) :
Τουλάχιστον 12 μήνες σε χώρους με κανονική θερ/σία και 
υγρασία.     
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ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ 
ΔΑΠΕΔΑ
ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ 
ΒΑΦΕΣ

ELASTOTET-F 
Αυτοεπιπεδούμενο υλικό δαπέδων σε συσκευασία 2 
συστατικών με βάση την πολυουρεθάνη. Εφαρμόζεται σε 
πάχη 1,5 έως 2,5 mm. Παρουσιάζει ελαστικότητα και δεν 
ρηγματώνεται από τις συστολοδιαστολές. Δεν περιέχει 
διαλύτες.

ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
Εφαρμόζεται γενικά σε βιομηχανικά δάπεδα διαφόρων 
χρήσεων, μέτριας εώς και μεγάλης καταπόνησης. Είναι 
κατάλληλο για δάπεδα σε αποθήκες, βιομηχανίες, 
πολυκαταστήματα, κ.α. Είναι κατάλληλο ακόμη και σε δάπεδα 
όπου υπάρχει κυκλοφορία οχημάτων όπως κλάρκ. Δεν 
προσβάλλεται και έχει μεγάλη αντοχή σε χημικές ουσίες. 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:
- Μεταλλικά δοχεία 15 kg.
ΧΡΩΜΑΤΑ : 
Γκρι, Μπεζ. Επιπλέον χρώματα κατόπιν παραγγελίας.

Χρόνος Εναποθήκευσης κλειστής συσκευασίας 
(SHELF LIFE) :
Τουλάχιστον 12 μήνες σε χώρους με κανονική θερ/σία και 
υγρασία.     

SILIPROOF
Αδιαβροχοποιητικό επαλειπτικό επιφανειών, ιδιαίτερα 
κατάλληλο για εφαρμογή σε ανόργανα, πορώδη 
υποστρώματα, όπως σοβάς, φυσικές πέτρες, σκυρόδεμα, 
πλακίδια με πόρους (μη εφυαλωμένα), διακοσμητικά τούβλα, 
κ.α.  Χάρη στη μικρομοριακή σύνθεσή του εισχωρεί εύκολα 
στο υπόστρωμα και δημιουργεί μια υδρόφοβη επιφάνεια 
εξαιρετικής αντοχής και διάρκειας στο χρόνο.  

ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
Προστατεύει τις επιφάνειες από βροχή.  Είναι ατμοπερατό και 
επιτρέπει την αναπνοή των δομικών στοιχείων.  Είναι διαφανές 
και δεν αλλοιώνει τη χρωματική όψη των επιφανειών.  
Προστατεύει τις επιφάνειες από την εξίδρωση αλάτων 
(ιδιαίτερα των αλκαλικών υποστρωμάτων).  Αδιαβροχοποιεί 
τους αρμούς πλακιδίων, προστατεύοντας από τη βρωμιά που 
συσσωρεύεται.  Εφαρμόζεται εύκολα και γρήγορα.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 
- Μεταλλικά δοχεία 0,8 lt, 4 lt και 17 lt.

Χρόνος Εναποθήκευσης κλειστής συσκευασίας 
(SHELF LIFE) :
Τουλάχιστον 12 μήνες σε χώρους με κανονική θερ/σία και 
υγρασία.     

ELASTOTET-F EPOXY 
Αυτοεπιπεδούμενο υλικό δαπέδων σε συσκευασία 2 
συστατικών με βάση εποξειδικές ρητίνες. Το ELASTOTET-F 
EPOXY παρουσιάζει ιδιαίτερα υψηλή χημική αντοχή σε 
οργανικά και ανόργανα οξέα, σε πετρελοειδή, σε αλκάλια, 
απορρυπαντικά και αρκετούς διαλύτες. Εφαρμόζεται ως 
επαλειφόμενο επίχρισμα ή ως αυτοεπιπεδούμενο εποξειδικό 
δάπεδο μαζί με χαλαζιακή άμμο. Δεν περιέχει διαλύτες.

ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
Είναι κατάλληλο για εφαρμογές σε βιομηχανικά δάπεδα με 
υψηλές μηχανικές καταπονήσεις. Είναι κατάλληλο για δάπεδα 
σε αποθήκες, βιομηχανίες, εσωτερικά πάρκινγκ αυτοκινήτων, 
πολυκαταστήματα, κ.α. 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:  
- Μεταλλικά δοχεία 15,8kg. (A+B).
ΧΡΩΜΑΤΑ : 
Γκρι, Μπεζ. Επιλέον αποχρώσεις κατόπιν παραγγελίας.

Χρόνος Εναποθήκευσης κλειστής συσκευασίας 
(SHELF LIFE) :
Τουλάχιστον 12 μήνες σε χώρους με κανονική θερ/σία και 
υγρασία.     
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ELASTOTET-ANTI-G PU
Επίχρισμα 2 συστατικών με βάση ειδική κατηγορία αλειφατικής 
πολυουρεθάνης (PU). Η δομή του υλικού (δύο συστατικών που 
αντιδρούν μεταξύ τους χημικά) και η σύνθεσή του με ειδικά πρόσθετα 
επιτρέπει την εύκολη απομάκρυνση βαφών σπρέï  (GRAFFITI). Εν 
αντιθέσει με τα συνήθη «θυσιαζόμενα» αντιρρυπαντικά συστήματα, το 
ELASTOTET-ANTI-G PU προσφέρει μόνιμη αντιρρυπαντική προστασία, 
επιτρέποντας τον επαναλαμβανόμενο καθαρισμό των επιφανειών, 
όποτε αυτό καθίσταται αναγκαίο. Η απομάκρυνση των graffiti γίνεται με 
κατάλληλα αφαιρετικά (removers) χρωμάτων, τα οποία δεν επηρεάζουν 
την επιφάνεια του ELASTOTET-ANTI-G PU. Παρουσιάζει εξαιρετική 
αντοχή στη γήρανση, στις δυσμενείς καιρικές συνθήκες (παγετός, 
ηλιοφάνεια), στο υγρό περιβάλλον,  ακόμη και στο θαλάσσιο. Διαθέτει 
επίσης εξαιρετική αντοχή στους συνήθεις οργανικούς διαλύτες όπως 
βενζίνη, πετρέλαιο, ξυλόλη κ.α. Δεν αλλοιώνεται χρωματικά από την 
έκθεσή του στον ήλιο και δεν κιτρινίζει.

ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
Το ELASTOTET-AntiG-PU συνιστάται για μακροχρόνιες εφαρμογές 
επάλειψης υποστρωμάτων από εμφανή μπετά, μεταλλικών επιφανειών, 
επιφανειών σκυροδέματος και σοβάδων σε κτιριακά και τεχνικά έργα. 
Είναι ιδιαίτερα κατάλληλο για βαφές τοιχείων και σηράγγων στην 
οδοποιία. Είναι επίσης ιδιαίτερα κατάλληλο για χρήση σε ναυτιλιακές ή 
βιομηχανικές εφαρμογές, μεταλλικές κατασκευές, δεξαμενές, κ.α.  

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:  
- Μεταλλικά δοχεία 20 kg.
ΧΡΩΜΑΤΑ : 
Γκρι. Επιπλέον χρώματα κατόπιν παραγγελίας. 
Χρόνος Εναποθήκευσης κλειστής συσκευασίας 
(SHELF LIFE) : Τουλάχιστον 12 μήνες σε χώρους με κανονική 
θερ/σία και υγρασία.     

ELASTOTET-F TC
Διαφανές επαλειπτικό, υγρομονωτικό και προστατευτικό με 
βάση αλειφατική πολυουρεθάνη. Πολυμερίζεται σε ελαστική 
και συνεκτική μάζα όταν έρθει σε επαφή με το περιβάλλον. 
Παρουσιάζει εξαιρετική αντοχή στην ηλιακή ακτινοβολία. 
Δεν παρουσιάζει χρωματική αλλοίωση ή κιμωλίωση, ακόμα 
και κατόπιν μακροχρόνιας έκθεσης σε UV. Διαθέτει άριστη 
συμβατότητα με τα επαλειφόμενα πολυουρεθανικά μονωτικά 
ταρατσών, τα εποξειδικά και τα πολυουρεθανικά δάπεδα. Έχει 
ικανότητα πρόσφυσης σε πολλές πορώδεις επιφάνειες ακόμα 
και χωρίς την χρήση ασταριού. Παρουσιάζει εξαιρετική αντοχή 
στην τριβή και στις μηχανικές καταπονήσεις. Έχει αντοχή στην 
υδρόλυση και στα χημικά.

ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
Το ELASTOTET-F TC μαζί με κατάλληλες χρωματικές πάστες, 
συνιστάται για χρήση σαν τελικό στρώμα επάνω από 
επαλειπτικά μονωτικά ταρατσών, βιαμηχανικά δάπεδα, 
αυτοεπιπεδούμενα δάπεδα πολυουρεθάνης ή εποξειδικά, 
προσφέροντας μακροχρόνια προστασία από την ηλιακή 
ακτινοβολία UV. To ELASTOTET-F TC προσφέρει μια χρωματικά 
σταθερή επιφάνεια η οποία είναι ιδαίτερα ανθεκτική στην 
τριβή και τις μηχανικές καταπονήσεις.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:  
- Μεταλλικά δοχεία 1 kg, 4 kg και 18 kg.
ΧΡΩΜΑΤΑ : 
Διαφανές. 

Χρόνος Εναποθήκευσης κλειστής συσκευασίας 
(SHELF LIFE) :
Τουλάχιστον 12 μήνες σε χώρους με κανονική θερ/σία και 
υγρασία.     

ΕLASTOTET- VL COLOR 
Έγχρωμο επαλειφόμενο επίχρισμα δαπέδων ενός συστατικού 
με βάση την πολυουρεθάνη. Έχει ικανότητα πρόσφυσης σε 
πολλές πορώδεις επιφάνειες ακόμα και χωρίς την χρήση 
ασταριού. Παρουσιάζει εξαιρετική αντοχή στην τριβή και στις 
μηχανικές καταπονήσεις. Έχει αντοχή στην υδρόλυση, στα 
οξέα, στα καύσιμα και στα απορρυπαντικά.

ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
Το ELASTOTET-VL COLOR είναι κατάλληλο για εφαρμογές 
σε βιομηχανικά δάπεδα ως προϊόν τελικής επικάλυψης. 
Εφαρμόζεται είτε απ’ αυθείας σε βιομηχανικά δάπεδα από 
μπετόν, είτε ως προϊόν επικάλυψης στο αυτοεπιπεδούμενο 
πολυουρεθανικό δάπεδο ELASTOTET-F. Είναι κατάλληλο για 
εφαρμογή σε δάπεδα όπου απαιτείται υψηλή μηχανική αντοχή 
όπως αποθήκες, χώροι παραγωγής εργοστασίων, ψυκτικοί 
θάλαμοι, κ.α. Είναι επίσης κατάλληλο για δάπεδα με συχνή 
κυκλοφορία οχημάτων όπως κλειστά πάρκινγκ και συνεργεία 
αυτοκινήτων. Δεν είναι κατάλληλο για χρήση σε εξωτερικούς 
χώρους.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:  
- Μεταλλικά δοχεία 1 kg, 5 kg και 20 kg.
ΧΡΩΜΑΤΑ : 
Γκρι, Μπεζ. Άλλα χρώματα κατόπιν παραγγελίας. 

Χρόνος Εναποθήκευσης κλειστής συσκευασίας 
(SHELF LIFE) :
Τουλάχιστον 12 μήνες σε χώρους με κανονική θερ/σία και 
υγρασία.     

ELASTOTET-ANTI-G ST
Αντιρρυπαντική και αντικολλητική βαφή, ενός συστατικού με βάση σιλανικές 
ρητίνες, η οποία πολυμερίζεται με την ατμοσφαιρική υγρασία. Είναι ιδιαίτερα 
κατάλληλη για την προστασία επιφανειών από ρύπανση με χρώματα σπρέι 
(graffiti) καθώς και από αφισοκολλήσεις. Δημιουργεί μία αντικολλητική 
επιφάνεια επιτρέποντας την εύκολη απομάκρυνση των βαφών από σπρέι 
και των αφισών , καθ’ όσον τα χρώματα σπρέι και οι συνήθεις κόλλες που 
χρησιμοποιούνται στις αφισοκολλήσεις δεν έχουν πρόσφυση στην επιφάνεια 
του ELASTOTET ΑΝΤΙ-G ST. Το ELASTOTET ΑΝΤΙ-G ST προσφέρει μόνιμη 
αντιρρυπαντική και αντικολλητική προστασία  παραμένoντας αναλλοίωτο 
ακόμα και μετά από αλλεπάλληλους καθαρισμούς. H απομάκρυνση των graffiti 
σε μικρές επιφάνειες γίνεται με τρίψιμο από κατάλληλο σπόγγο και νερό. Για 
μεγάλες επιφάνειες απαιτείται η χρήση κατάλληλου πλυστικού μηχανήματος 
υψηλής πίεσης (πλέον των 150 bar). Παρουσιάζει εξαιρετική αντοχή στη 
γήρανση και στις δυσμενείς καιρικές συνθήκες (βροχή, παγετός, ηλιοφάνεια). 
Δεν αλλοιώνεται χρωματικά από την έκθεσή του στον ήλιο και δεν κιτρινίζει. 
Είναι ελαστικό, δεν σκάει ούτε ξεφλουδίζει όπως τα συνήθη οικοδομικά 
χρώματα. Επισκευάζεται τοπικά μόνο με το ίδιο υλικό χωρίς προεργασία 
(κολλάει στον εαυτό του). 

ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
Το ELASTOTET-ANTI-G ST συνιστάται για μακροχρόνιες εφαρμογές επάλειψης 
υποστρωμάτων από εμφανή μπετά, μεταλλικών επιφανειών, επιφανειών 
σκυροδέματος και σοβάδων σε κτιριακά έργα, σε τεχνικά έργα και σε έργα 
οδοποιίας. Παρουσιάζει εξαίρετη πρόσφυση σε μεγάλη ποικιλία υποστρωμάτων 
χωρίς PRIMER (μπετόν, τούβλα, πλακάκια, σοβά, μέταλλα, πλαστικά).

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:  
- Μεταλλικά δοχεία 20 kg.
ΧΡΩΜΑΤΑ :
Λευκό, Γκρι. Επιλέον χρώματα κατόπιν παραγγελίας. 

Χρόνος Εναποθήκευσης κλειστής συσκευασίας (SHELF LIFE) :
Τουλάχιστον 12 μήνες σε χώρους με κανονική θερ/σία και υγρασία.     
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ELASTOTET LS 2234
Ενέσιμη ρητίνη ενός συστατικού με βάση προπολυμερή 
πολυουρεθάνης, κατάλληλη για στεγανοποίηση κατασκευών 
από μπετόν. Λόγω του χαμηλού ιξώδους και με τη βοήθεια 
κατάλληλων αντλιών, διαχέεται σε μεγάλο βάθος στις 
ρηγματώσεις τους σκυροδέματος. Αντιδρά άμεσα με το νερό 
και στερεοποιείται σε μία αφρώδη και ελαστική μάζα η οποία 
φράζει τις διόδους του νερού. Είναι προϊόν ελεύθερο διαλυτών. 

ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
Η ΕLASTOTET LS 2234 είναι κατάλληλη για στεγανοποίηση 
ρωγμών και κοιλοτήτων σε κατασκευές από μπετόν. Είναι 
ιδιαίτερα κατάλληλη για στεγανοποιητικές εφαρμογές σε 
σήραγγες οδοποιίας, μετρό, φράγματα, κ.α.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:  
- Μεταλλικά δοχεία 18 kg.

Χρόνος Εναποθήκευσης κλειστής συσκευασίας 
(SHELF LIFE) :
Τουλάχιστον 12 μήνες σε χώρους με κανονική θερ/σία και 
υγρασία.    

ELASTOTET-PU POOL
Έγχρωμη βαφή 2 συστατικών με βάση ειδικές ρητίνες 
αλειφατικής πολυουρεθάνης για χρήση σε πισίνες. 
Παρουσιάζει εξαιρετική αντοχή στη γήρανση, στην ηλιακή 
ακτινοβολία, στο υγρό περιβάλλον, ακόμη και στο θαλάσσιο. 
Δεν αλοιώνεται χρωματικά από την έκθεσή στον ήλιο και δεν 
κιτρινίζει. Παρουσιάζει μακρόχρονη αντοχή και δεν ξεβάφει 
όπως οι συνήθεις εποξειδικές βαφές πισίνας.  

ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
Το ELASTOTET-PU POOL συνιστάται για μακροχρόνιες 
εφαρμογές επάλειψης επιφανειών σκυροδέματος σε πισίνες. 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:  
- Μεταλλικά δοχεία 20 kg.
ΧΡΩΜΑΤΑ : 
Γαλάζιο, Μπεζ. Άλλα χρώματα κατόπιν παραγγελίας. 

Χρόνος Εναποθήκευσης κλειστής συσκευασίας 
(SHELF LIFE) :
Τουλάχιστον 12 μήνες σε χώρους με κανονική θερ/σία και 
υγρασία.     

ELASTOTET EPOXY PAINT
Έγχρωμη βαφή 2 συστατικών με βάση εποξειδικές ρητίνες. 
Παρουσιάζει εξαίρετη αντοχή σε υγρό περιβάλλον ακόμη και 
σε θαλάσσιο. Είναι ανθεκτικό σε συνήθεις οργανικούς διαλύτες 
όπως βενζίνη, πετρέλαιο, ξυλόλη κ.α.

ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
Το ELASTOTET EPOXY PAINT συνιστάται για μακροχρόνιες 
εφαρμογές επάλειψης επιφανειών σκυροδέματος και 
μεταλλικών επιφανειών σε βιομηχανικούς χώρους και τεχνικά 
έργα.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:  
- Μεταλλικά δοχεία 15,75 kg.
ΧΡΩΜΑΤΑ : 
Γκρι. Άλλα χρώματα κατόπιν παραγγελίας. 

Χρόνος Εναποθήκευσης κλειστής συσκευασίας 
(SHELF LIFE) :
Τουλάχιστον 12 μήνες σε χώρους με κανονική θερ/σία και 
υγρασία.    

ΕΝΕΣΙΜΕΣ
ΡΗΤΙΝΕΣ
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ΑΣΤΑΡΙΑ
ΚΑΙ
ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ 

ELASTOTET PRIMER VL 2K 
Το ELASTOTET PRIMER VL 2K είναι πολυουρεθανικό 
αστάρι δύο συστατικών, κατάλληλο για τη βελτίωση της 
πρόσφυσης πολυμερών ελαστομερών στεγανοποιητικών 
υλικών ή σφραγιστικών αρμών σε πορώδη (μπετόν) ή λεία 
υποστρώματα (ασφαλτικά). Στερεοποιείται με την αντίδραση 
των δύο συστατικών μεταξύ τους. Είναι ελεύθερο διαλυτών 
με 100% στερεά. Διαθέτει υψηλές μηχανικές ιδιότητες. 
Παρουσιάζει εξαιρετική πρόσφυση σε μπετόν, ισχυροποιώντας 
την επιφάνεια του και σφραγίζοντας τρύπες ή κενά. Διαθέτει 
εύκολη εφαρμογή με πινέλο ή ρολό.  

ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
Το ELASTOTET PΡΙΜΕΡ VL 2K χρησιμοποιείται σαν αστάρι σε 
επαλειπτικά υγρομονωτικά (LASTOFLEX-ST, LASTOFLEX-PU) 
και σφραγιστικά αρμών (ELASTOSEAL-PU, ELASTOTAN) σε 
υποστρώματα από μπετόν ή υποστρώματα ασφαλτικής βάσης. 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:  
- Μεταλλικά δοχεία των 10 kg.   

ELASTOTET PRIMER EP 
Το ELASTOTET Primer EP είναι διαφανές, σκληρό, εποξειδικό 
αστάρι δύο συστατικών, κατάλληλο για πορώδεις και μη 
πορώδεις επιφάνειες. Στερεοποιείται με την αντίδραση των 
δύο συστατικών μεταξύ τους. Είναι ελεύθερο διαλυτών με 
100% στερεά. Παρουσιάζει υψηλές μηχανικές ιδιότητες. 
Δημιουργεί φράγμα υδρατμών (με κατανάλωση 1 kg/m2). 
Μπορεί να συνδυαστεί με εποξειδικά και πολυουρεθανικά 
δάπεδα. Παρουσιάζει εξαιρετική πρόσφυση σε μπετόν 
και μεταλλικές επιφάνειες. Ισχυροποιεί την επιφάνεια του 
υποστρώματος. Διαθέτει εύκολη εφαρμογή με πινέλο ή ρολό.  

ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
Το ELASTOTET Primer EP χρησιμοποιείται κυρίως σαν 
αστάρι σε επαλειπτικά υγρομονωτικά πολυουρεθάνης, σε 
αυτοεπιπεδούμενα εποξειδικά ή πολυουρεθανικά δάπεδα και 
σε ελαστομερή σφραγιστικά αρμών. Βελτιώνει την πρόσφυση 
στο υπόστρωμα και λειτουργεί ως φράγμα (στις πορώδεις 
επιφάνειες) έναντι της ανερχόμενης υγρασίας. Είναι κατάλληλο 
για εφαρμογή σε πληθώρα υποστρωμάτων όπως μπετόν, 
λαμαρίνα, ξύλο, κ.α.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:  
- Μεταλλικά δοχεία των 4 kg.   

ELASTOTET PRIMER EP-W 
Το ELASTOTET Primer EP-W είναι εποξειδικό αστάρι νερού 
δύο συστατικών κατάλληλο για χρήση σε πορώδεις ή μη 
πορώδεις επιφάνειες. Παρουσιάζει υψηλή μηχανική αντοχή 
και αντοχή σε τριβή. Διαθέτει άριστη πρόσφυση σε πορώδεις 
επιφάνειες (μπετόν, ξύλο), ακόμα και νωπές. Ισχυροποιεί την 
επιφάνεια του υποστρώματος. Δημιουργεί φράγμα υδρατμών 
προστατεύοντας το στεγανοποιητικό από τις αρνητικές πιέσεις. 
Είναι συμβατό με τα περισσότερα πολυμερή στεγανοποιητικά. 
Διαθέτει εύκολη εφαρμογή με πινέλο ή ρολό. Το προϊόν 
στεγνώνει με την αντίδραση των δύο συστατικών.  

ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
Το Primer EP-W χρησιμοποιείται κυρίως ως αστάρι για 
επαλειφόμενα στεγανοποιητικά ταρατσών σε πορώδεις 
επιφάνειες (μπετόν), ακόμα και νωπές. Βελτιώνει επίσης 
την πρόσφυση των πολυουρεθανικών επαλειφόμενων 
στεγανοποιητικών όπως το LASTOFLEX-PU ακόμα και σε λείες 
επιφάνειες (μέταλλα, πλακάκια).    

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:  
- Μεταλλικά δοχεία των 4 kg και των 20 kg.   
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SILICONE REMOVER SR 52 
Καθαριστικό ζελέ υπολειμμάτων στεγνωμένης 
σιλικόνης. Διατίθεται σε  παστώδη υφή σε κόκκινη 
απόχρωση. Διαλύει την στερεοποιημένη σιλικόνη 
χωρίς να αφήνει υπολλείματα. Είναι κατάλληλο για 
χρήση σε οριζόντιες και κάθετες επιφάνειες. Μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί σε όλες τις επιφάνειες (γυαλί, 
μέταλλα, κεραμικά, πορσελάνη) αφού προηγηθεί 
δοκιμή. Ξεπλένεται με νερό. 

ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
Χρησιμοποιείται για την αφαίρεση της στεγνωμένης 
σιλικόνης από επιφάνειες, γυαλιού, μετάλλου, 
πλαστικών, ξύλου, κ.α. Δεν προτείνεται η εφαρμογή 
του σε ευαίσθητες επιφάνειες. 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:  
- Σωληνάρια των 80 ml, κιβώτιο 50 τεμ.   

ΝΒΜ  CLEANER 
To NBM CLEANER είναι καθαριστικό-αστάρι για 
τον καθαρισμό από επιμολύνσεις και τη βελτίωση 
της πρόσφυσης σε λεία υποστρώματα πριν από 
την τοποθέτηση ελαστομερών σφραγιστικών με 
βάση τη σιλικόνη. Δεν αλλοιώνει την επιφάνεια 
του υποστρώματος. Δεν προσβάλλει τις βαμμένες 
μεταλλικές επιφάνειες. Διαθέτει εύκολη εφαρμογή με 
πινέλο ή πανί.  

ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
Χρησιμοποιείται για τον καθαρισμό του 
υποστρώματος πριν από την εφαρμογή 
σφραγιστικών σιλικόνης. Είναι ιδιαίτερα κατάλληλο 
για χρήση σε μεταλλικές επιφάνειες ή επιφάνειες 
αλουμινίου βαμμένες με ηλεκτροστατική βαφή. 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:  
- Μεταλλικά δοχεία του 1 lt.   

WINDSHIELD BLACK PRIMER 
To WINDSHIELD BLACK PRIMER είναι αστάρι σε 
μαύρη απόχρωση με βάση ρητίνες αλειφατικής 
πολυουρεθάνης. Στεγνώνει γρήγορα και 
είναι απόλυτα συμβατό με παρμπριζόκολλες 
πολυουρεθάνης. Συνδυαζόμενο με το ELASTOTET 
PRIMER DM δημιουργεί ένα ισχυρό υπόστρωμα για τη 
βελτίωση της πρόσφυσης της κόλλας στην επιφάνεια 
του γυαλιού. Διαθέτει εύκολη εφαρμογή με πινέλο.

ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
To WINDSHIELD BLACK PRIMER είναι αστάρι 
κατάλληλο για χρήση πριν από την  τοποθέτηση 
της παρμπριζόκολλας πολυουρεθάνης σε όλες τις 
εφαρμογές τοποθέτησης κολλητών παρμπρίζ.  

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:  
- Μεταλλικά δοχεία των 50 ml, κιβώτιο 6 τεμ.
- Μεταλλικά δοχεία των 500 ml.

ELASTOTET PRIMER DM 
To ELASTOTET PRIMER DM είναι σιλανικό αστάρι για 
την βελτίωση της προσφύσεως πολυουρεθανικών 
υλικών σε λείες επιφάνειες. Στεγνώνει γρήγορα 
χωρίς να αλλοιώνει την όψη του υποστρώματος. 
Παρουσιάζει εξαίρετη πρόσφυση σε επιφάνειες από 
γυαλί, κεραμικά πλακάκια, βαμμένες μεταλλικές 
επιφάνειες, βαμμένες επιφάνειες αλουμινίου με 
ηλεκτροστατική βαφή, κ.α. Είναι συμβατό με μεγάλη 
ποικιλία προϊόντων πολυουρεθάνης (αρωματικές ή 
αλειφατικές), είτε ενός είτε δύο συστατικών. Διαθέτει 
εύκολη εφαρμογή με πινέλο ή πανί.  

ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
To ELASTOTET PRIMER DM βελτιώνει την πρόσφυση 
των ελαστομερών συγκολλητικών με βάση την 
πολυουρεθάνη (ELASTOSEAL-PU 50 FC, WIND-
SHIELD PU 230, PU PARQUET 430) ή αλειφατικών 
επιχρισμάτων (LASTOFLEX-TR, WINDSHIELD BLACK 
PRIMER) σε λείες επιφάνειες από γυαλί ή μέταλλο. 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 
- Μεταλλικά δοχεία των 0,5 lt, 1 lt και 4 lt.

ELASTOTET PRIMER W40 
Τo αστάρι ELASTOTET PRIMER W 40 είναι ειδικά 
σχεδιασμένο για τη βελτίωση της πρόσφυσης 
της τελικής στρώσης καθώς και για την αύξηση 
της υδροφοβίας των πορωδών-αλκαλικών 
υποστρωμάτων. Λόγω της ειδικής σύνθεσής του 
διεισδύει απόλυτα στις πορώδεις επιφάνειες, 
ενώ ταυτόχρονα επιτρέπει την περατότητα των 
υδρατμών από μέσα προς τα έξω. Προσφέρει 
εξαίρετη διείσδυση σε πορώδεις επιφάνειες, 
βελτιώνει την πρόσφυση της τελικής στρώσης 
και μειώνει την απορροφητικότητα των πορωδών 
επιφανειών, επιτρέποντας ταυτόχρονα την αναπνοή 
των επιφανειών. Παρουσιάζει εξαιρετική αντοχή σε 
αλκαλικά υποστρώματα.

ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
Είναι κατάλληλο για χρήση τόσο σε εσωτερικές 
(σοβάς, γυψοσανίδα), όσο και σε εξωτερικές 
επιφάνειες (μπετόν, τσιμεντόπλακες, κ.α.). 
Προστατεύει και ενισχύει τα ακρυλικά επαλειπτικά 
μονωτικά ταρατσών και καθέτων επιφανειών, καθώς 
και τα οικοδομικά χρώματα από το ξεφλούδισμα.  

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 
- Πλαστικά δοχεία 1 Kg.  

ELASTOTET PRIMER VL 
To ELASTOTET PRIMER VL είναι πολυουρεθανικό 
αστάρι για την βελτίωση της πρόσφυσης σε 
πορώδεις επιφάνειες, πολυμερικών ελαστομερών 
σφραγιστικών, στεγανοποιητικών ή συγκολλητικών 
υλικών. Παρουσιάζει υψηλή διεισδυτική ικανότητα. 
Ισχυροποιεί το υπόστρωμα. Διαθέτει εύκολη 
εφαρμογή με πινέλο ή ρολό.  

ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
To ELASTOTET PRIMER VL εφαρμόζεται ως αστάρι 
πριν από την εφαρμογή μονωτικών ταρατσών 
(LASTOFLEX-ST, 
LASTOFLEX-PU) και σφραγιστικών αρμών (ELASTO-
SEAL-PU, ELASTOTAN) σε υποστρώματα από μπετόν. 
Είναι επίσης κατάλληλο για χρήση ως αστάρι σε 
ξύλινα παρκέ πριν από την εφαρμογή παρκετόκολλας 
πολυουρεθάνης ή κόλλας με βάση πολυμερή 
τερματισμένα με σιλάνια. 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:  
- Μεταλλικά δοχεία των 1 kg, 4 kg και 17 kg.   
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ΑΦΡΟΙ 
ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ

LASTOFOAM WINTER
Αφρός πολυουρεθάνης χειρός με δυνατότητα 
εφαρμογής σε χαμηλές θερμοκρασίες (θερμοκρασία 
περιβάλλοντος μέχρι -10 ΟC). Έχει εξαιρετική 
πρόσφυση σε όλα τα υποστρώματα εκτός από 
πολυαιθυλένιο, πολυπροπυλένιο και τεφλόν. 
Είναι ανθεκτικός στο νερό και τη γήρανση αλλά 
ευαίσθητος στην ακτινοβολία UV. Προσφέρει 
εξαιρετική μόνωση. Ελεύθερη διόγκωση μέχρι 
40 λίτρα ανά φιάλη. Μετά την σκλήρυνση δεν 
συρρικνώνεται.

ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
Είναι ιδιαίτερα κατάλληλος για εφαρμογή τους 
χειμερινούς μήνες και σε περιοχές όπου επικρατούν 
χαμηλές θερμοκρασίες. Είναι κατάλληλος για 
γεμίσματα οπών μεταξύ τοιχείων και σωληνώσεων 
και κενών ανάμεσα σε κουφώματα και τοιχοποιία. 
Ενδείκνυται για την τοποθέτηση και στερέωση 
κουφωμάτων και κασών για πόρτες. Χρησιμοποιείται 
επίσης και για μόνωση σε στέγες από κεραμίδια.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 
- Φιάλη 750 ml, κιβώτιο 12 τεμαχίων

Χρόνος Εναποθήκευσης κλειστής 
συσκευασίας (SHELF LIFE) :
Τουλάχιστον 12 μήνες σε χώρους με κανονική 
θερ/σία και υγρασία.     

LASTOFOAM ΧΑΜΗΛΗΣ ΔΙΟΓΚΩΣΗΣ
Χειρός & Πιστολιού 
Αφρός πολυουρεθάνης για πλήρωση κενών, ρωγμών 
και οπών. Παρουσιάζει χαμηλή δευτερογενή 
διόγκωση, επιτρέποντας την εύκολη τοποθέτηση 
πορτών και παραθύρων χωρίς να προκαλεί 
παραμόρφωση της κάσας. Έχει εξαιρετική πρόσφυση 
σε όλα τα υποστρώματα εκτός από πολυαιθυλένιο, 
πολυπροπυλένιο και τεφλόν. Είναι ανθεκτικός 
στο νερό και τη γήρανση αλλά ευαίσθητος στην 
ακτινοβολία UV.  Προσφέρει εξαιρετική μόνωση. 
Ελεύθερη διόγκωση μέχρι 45 λίτρα ανά φιάλη. Μετά 
την σκλήρυνση δεν συρρικνώνεται.

ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
Είναι κατάλληλος για τοποθέτηση παραθύρων 
και πόρτων, για τοποθέτηση ξύλινων σκαλών και 
περβαζιών, για γέμισμα τρυπών, ρωγμών, αρμών και 
ανοιγμάτων. Είναι επίσης κατάλληλος για σφράγισμα 
ανοιγμάτων σε σκεπές και μονωτικά υλικά, για 
γέμισμα τρυπών γύρω από σωλήνες, κ.α.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 
- Φιάλη 750 ml, κιβώτιο 12 τεμαχίων

Χρόνος Εναποθήκευσης κλειστής 
συσκευασίας (SHELF LIFE) :
Τουλάχιστον 12 μήνες σε χώρους με κανονική 
θερ/σία και υγρασία.     

LASTOFOAM Πιστολιού 
Αφρός πολυουρεθάνης για χρήση με το ειδικό 
πιστόλι εφαρμογής.  Είναι κατάλληλος για πλήρωση 
κενών, ρωγμών και οπών. Έχει εξαιρετική πρόσφυση 
σε όλα τα υποστρώματα εκτός από πολυαιθυλένιο, 
πολυπροπυλένιο και τεφλόν. Είναι ανθεκτικός 
στο νερό και τη γήρανση αλλά ευαίσθητος στην 
ακτινοβολία UV. Προσφέρει εξαιρετική μόνωση. 
Ελεύθερη διόγκωση μέχρι 40 λίτρα ανά φιάλη. Μετά 
την σκλήρυνση δεν συρρικνώνεται.

ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
Είναι κατάλληλος για γεμίσματα οπών μεταξύ 
τοιχείων και σωληνώσεων και κενών ανάμεσα σε 
κουφώματα και τοιχοποιία. Ενδείκνυται για την 
τοποθέτηση και στερέωση κουφωμάτων και κασών 
για πόρτες. Χρησιμοποιείται επίσης και για μόνωση 
σε στέγες από κεραμίδια.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 
- Φιάλη 750 ml, κιβώτιο 12 τεμαχίων

Χρόνος Εναποθήκευσης κλειστής 
συσκευασίας (SHELF LIFE) :
Τουλάχιστον 12 μήνες σε χώρους με κανονική 
θερ/σία και υγρασία.     

LASTOFOAM Χειρός
Αφρός πολυουρεθάνης χειρός για πλήρωση κενών, 
ρωγμών και οπών. Έχει εξαιρετική πρόσφυση σε 
όλα τα υποστρώματα εκτός από πολυαιθυλένιο, 
πολυπροπυλένιο και τεφλόν. Είναι ανθεκτικός 
στο νερό και τη γήρανση αλλά ευαίσθητος στην 
ακτινοβολία UV.  Προσφέρει εξαιρετική μόνωση. 
Ελεύθερη διόγκωση μέχρι 40 λίτρα ανά φιάλη. Μετά 
την σκλήρυνση δεν συρρικνώνεται.

ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
Είναι κατάλληλος για γεμίσματα οπών μεταξύ 
τοιχείων και σωληνώσεων και κενών ανάμεσα σε 
κουφώματα και τοιχοποιία. Ενδείκνυται για την 
τοποθέτηση και στερέωση κουφωμάτων και κασών 
για πόρτες. Χρησιμοποιείται επίσης και για μόνωση 
σε στέγες από κεραμίδια.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 
- Φιάλη 750 ml, κιβώτιο 12 τεμαχίων

Χρόνος Εναποθήκευσης κλειστής 
συσκευασίας (SHELF LIFE) :
Τουλάχιστον 12 μήνες σε χώρους με κανονική 
θερ/σία και υγρασία.     

LASTOFOAM 65 Lt 
Αφρός πολυουρεθάνης πιστολιού πολύ υψηλής 
απόδοσης. Σε ελεύθερη διόγκωση αποδίδει μέχρι 
65 λίτρα ανά φιάλη. Είναι κατάλληλος για πλήρωση 
κενών, ρωγμών και οπών. Έχει εξαιρετική πρόσφυση 
σε όλα τα υποστρώματα εκτός από πολυαιθυλένιο, 
πολυπροπυλένιο και τεφλόν. Είναι ανθεκτικός 
στο νερό και τη γήρανση αλλά ευαίσθητος 
στην ακτινοβολία UV. Μετά την σκλήρυνση δεν 
συρρικνώνεται.

ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
Είναι κατάλληλος για γεμίσματα οπών μεταξύ 
τοιχείων και σωληνώσεων και κενών ανάμεσα σε 
κουφώματα και τοιχοποιία. Χρησιμοποιείται επίσης 
και για μόνωση σε στέγες από κεραμίδια.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 
- Φιάλη 830ml, κιβώτιο 12 τεμαχίων

Χρόνος Εναποθήκευσης κλειστής 
συσκευασίας (SHELF LIFE) :
Τουλάχιστον 12 μήνες σε χώρους με κανονική 
θερ/σία και υγρασία.     
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LASTOFOAM Gun Spray Cleaner 
Διαλυτικό σε μορφή σπρεϋ για τον καθαρισμό των 
πιστολιών αφρού πολυουρεθάνης, καθώς και για την 
απομάκρυνση φρέσκου αφρού (που δεν έχει ακόμη 
σκληρύνει) από επιφάνειες ή εργαλεία.  Απαραίτητο 
για τη  χρήση αφρού πολυουρεθάνης πιστολιού.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 
- Φιάλη 500 ml, κιβώτιο 12 τεμαχίων

Χρόνος Εναποθήκευσης κλειστής 
συσκευασίας (SHELF LIFE) :
Τουλάχιστον 36 μήνες σε χώρους με κανονική 
θερ/σία και υγρασία.     

LASTOFOAM Β1 
Αφρός πολυουρεθάνης βραδύκαυστος (κλάση 
B1 με βάση την DIN 4102) για πλήρωση κενών, 
ρωγμών και οπών. Παρουσιάζει υψηλή αντοχή 
στη φωτιά εμποδίζοντας τη διάδοσή της σε 
περιπτώσεις πυρκαγιάς. Έχει εξαιρετική πρόσφυση 
σε όλα τα υποστρώματα εκτός από πολυαιθυλένιο, 
πολυπροπυλένιο και τεφλόν. Είναι ανθεκτικός στο 
νερό και τη γήρανση αλλά είναι ευαίσθητος στην 
ακτινοβολία UV.  Προσφέρει εξαιρετική μόνωση. 
Ελεύθερη διόγκωση μέχρι 45 λίτρα ανά φιάλη. Μετά 
την σκλήρυνση δεν συρρικνώνεται.

ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
Είναι κατάλληλος για τοποθέτηση πορτών και 
κουφωμάτων πυρασφαλείας. Είναι επίσης 
κατάλληλος για γεμίσματα και στερεώσεις 
όπου υπάρχει απαίτηση για χρήση υλικών με 
βραδύκαυστες ιδιότητες.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 
- Φιάλη 750 ml, κιβώτιο 12 τεμαχίων

Χρόνος Εναποθήκευσης κλειστής 
συσκευασίας (SHELF LIFE) :
Τουλάχιστον 12 μήνες σε χώρους με κανονική 
θερ/σία και υγρασία.  

LASTOFOAM Β2 
Αφρός πολυουρεθάνης βραδύκαυστος (κλάση 
B2 με βάση την DIN 4102) για πλήρωση κενών, 
ρωγμών και οπών. Παρουσιάζει υψηλή αντοχή 
στη φωτιά εμποδίζοντας τη διάδοσή της σε 
περιπτώσεις πυρκαγιάς. Έχει εξαιρετική πρόσφυση 
σε όλα τα υποστρώματα εκτός από πολυαιθυλένιο, 
πολυπροπυλένιο και τεφλόν. Είναι ανθεκτικός στο 
νερό και τη γήρανση αλλά είναι ευαίσθητος στην 
ακτινοβολία UV.  Προσφέρει εξαιρετική μόνωση. 
Ελεύθερη διόγκωση μέχρι 45 λίτρα ανά φιάλη. Μετά 
την σκλήρυνση δεν συρρικνώνεται.

ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
Είναι κατάλληλος για τοποθέτηση πορτών και 
κουφωμάτων πυρασφαλείας. Είναι επίσης 
κατάλληλος για γεμίσματα και στερεώσεις 
όπου υπάρχει απαίτηση για χρήση υλικών με 
βραδύκαυστες ιδιότητες.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 
- Φιάλη 750 ml, κιβώτιο 12 τεμαχίων

Χρόνος Εναποθήκευσης κλειστής 
συσκευασίας (SHELF LIFE) :
Τουλάχιστον 12 μήνες σε χώρους με κανονική 
θερ/σία και υγρασία.     

LASTOFOAM STYRENE ADHESIVE 
O LASTOFOAM STYRENE ADHESIVE είναι κόλλα-αφρός  
ενός συστατικού, με βάση την πολυουρεθάνη, χωρίς 
διαλύτες. Το στέγνωμα της κόλλας επιτυγχάνεται με 
την έκθεση της στην υγρασία του ατμοσφαιρικού 
αέρα. Χρησιμοποιείται για συγκόλληση μονωτικών 
πλακών από πολυστερίνη. Εμφανίζει χαμηλή 
διόγκωση και είναι εύκολη στην χρήση και την 
εφαρμογή. Η επιφάνεια εφαρμογής μπορεί να είναι 
υγρή αλλά όχι καλυμμένη με πάγο. Έχει εξαιρετική 
πρόσφυση σε όλα τα υποστρώματα εκτός από 
πολυαιθυλένιο, πολυπροπυλένιο και τεφλόν. Είναι 
ανθεκτικός στο νερό και τη γήρανση αλλά ευαίσθητος 
στην ακτινοβολία UV.

ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
Η κόλλα LASTOFOAM STYRENE ADHESIVE 
χρησιμοποιείται για την κόλληση πλακών  από 
εξηλασμένη ή διογκωμένη πολυστερίνη με την 
επιφάνεια εφαρμογής του συστήματος. Ενδείκνυται 
τόσο για εσωτερική όσο και για εξωτερική χρήση. 
Έχει εξαιρετική πρόσφυση σε σοβάδες, τούβλα, 
κονιάματα, άσφαλτο, ξύλο, hardboard, γύψο, χαρτόνι 
και μέταλλα. 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 
- Φιάλη 830 ml, κιβώτιο 12 τεμαχίων

Χρόνος Εναποθήκευσης κλειστής 
συσκευασίας (SHELF LIFE) :
Τουλάχιστον 12 μήνες σε χώρους με κανονική 
θερ/σία και υγρασία. 

ELASTOBAND 
Σφραγιστική αυτοκόλλητη ασφαλτική ταινία. Κολλά 
σε ασφαλτόπανα, σκυρόδεμα, μέταλλα, ξύλο, πέτρα, 
κεραμίδια και άλλα. Παρουσιάζει εξαιρετική αντοχή 
στην ηλιακή ακτινοβολία και τη γήρανση. Είναι 
αδιάβροχη και παραμένει εύκαμπτη, γεγονός που την 
καθιστά εξαιρετικά εύχρηστη. Κολλά και σφραγίζει 
άμεσα, χωρίς χρόνο αναμονής.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Ιδανική για σφράγιση σε σκεπές, αρμούς, συστήματα 
αποστράγγισης, συστήματα εξαερισμού, σωληνώσεις 
και θερμοκήπια. Εάν η θερμοκρασία περιβάλλοντος 
είναι κάτω από 5οC, τότε αφήστε την ταινία σε 
θερμοκρασία δωματίου για τουλάχιστον 12 ώρες. 
Εάν η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι κάτω από 
0οC, τότε οι επιφάνειες προς εφαρμογή χρειάζονται 
προηγουμένως θέρμανση. Δεν ενδείκνυται η 
εφαρμογή της ταινίας σε επιφάνειες με γωνία πάνω 
από 55ο μοίρες ή με έκθεση σε θερμοκρασίες άνω 
των 80οC.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 
Ταινία ασημί 3 m x 10 cm, κιβώτιο 12 τεμ.
Ταινία ασημί 3 m x 15 cm, κιβώτιο 8 τεμ.
Ταινία ασημί/κόκκινη 10 m x 5 cm, κιβώτιο 6 τεμ.
Ταινία ασημί/κόκκινη 10 m x 10 cm, κιβώτιο 3 τεμ.
Ταινία ασημί/κόκκινη 10 m x 15 cm, κιβώτιο 2 τεμ.
Ταινία ασημί/κόκκινη 10 m x 20 cm, κιβώτιο 1 τεμ.
Ταινία ασημί/κόκκινη 10 m x 30 cm, κιβώτιο 1 τεμ.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ:
Αποθήκευση σε χώρο μακριά από ηλιακή 
ακτινοβολία. Διάρκεια ζωής 24 μήνες.   

ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚEΣ
ΤΑΙΝΙΕΣ



52 53

QUANTUM COLOR SPRAY METALLIC
Το QUANTUM COLOR SPRAY ΜΕΤΑLLIC σε μεταλλικές 
αποχρώσεις, είναι ταχυστέγνωτο χρώμα σε μορφή 
σπρέι, κατάλληλο για εσωτερική και εξωτερική 
χρήση. Στεγνώνει γρήγορα και δεν κρεμάει ακόμα 
και όταν εφαρμόζεται σε κάθετες επιφάνειες. Εχει 
εξαιρετική αντοχή στην ακτινοβολία UV και μεγάλη 
αντοχή στην τριβή. Παρουσιάζει μεγάλη καλυπτική 
ικανότητα. Δεν περιέχει προωθητικά που βλάπτουν 
το όζον.

ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
Είναι κατάλληλο για βαφή ή σήμανση διαφόρων 
αντικειμένων και επιφανειών σε βιομηχανικές 
εφαρμογές, στον κλάδο αυτοκινήτου, σε οικοδομικές 
εφαρμογές καθώς και για διακοσμητικές εφαρμογές   
ή οικιακή χρήση. Παρουσιάζει εξαιρετική πρόσφυση 
σε μεγάλη ποικιλία υποστρωμάτων όπως μέταλλα, 
αλουμίνιο, ξύλο, γυαλί, πέτρες, σκυρόδεμα, πλαστικά 
διαφόρων ειδών, κ.α.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 
- Φιάλες 400 ml, κιβώτιο 6 τεμαχίων.
COLOURS: 
Μεταλλικά χρώματα : Light Gold, Silver Light, Metal 
Red, Metal Blue, Metal Black, Copper Gold Rich Gold, 
Nikel.   
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ:
Να μην εκτίθεται σε θερμοκρασίες μεγαλύτερες των 50ο C

QUANTUM COLOR SPRAY
HIGH TEMPERATURE
To QUANTUM COLOR SPRAY HIGH TEMPERATURE 
είναι ταχυστέγνωτο χρώμα σε μορφή σπρέι με 
αντόχη σε υψηλές θερμοκρασίες (έως +350 O C) 
Στεγνώνει γρήγορα και δεν κρεμάει ακόμα και όταν 
εφαρμόζεται σε κάθετες επιφάνειες. Έχει εξαιρετική 
αντοχή στη UV ακτινοβολία και μεγάλη αντοχή στην 
τριβή. Παρουσιάζει μεγάλη καλυπτική ικανότητα. 
Δεν περιέχει προωθητικά που βλάπτουν το όζον. 

ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
Είναι κατάλληλο για εφαρμογή σε σωληνώσεις 
θέρμανσης, εξατμίσεις αυτοκινήτων, συστήματα 
κεντρικής θέρμανσης κτιρίων, καμινάδες, φούρνους, 
σε μαγειρικές εστίες, σχάρες μπάρμπεκιου, τζάκια, 
κ.α. Παρουσιάζει εξαιρετική πρόσφυση σε μεγάλη 
ποικιλία υποστρωμάτων όπως μέταλλα, αλουμίνιο, 
ξύλο, γυαλί, πέτρες, σκυρόδεμα, κ.α.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 
- Φιάλες 400 ml, κιβώτιο 6 τεμαχίων.
ΧΡΩΜΑΤΑ :
Μαύρο, Κόκκινο, Ασημί, Λευκό, Καφέ
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ:
Να μην εκτίθεται σε θερμοκρασίες μεγαλύτερες των 50ο C

QUANTUM COLOR SPRAY 
To QUANTUM COLOR SPRAY  είναι ταχυστέγνωτο 
χρώμα σε μορφή σπρέι ακρυλικής βάσεως, 
κατάλληλο για εσωτερική και για εξωτερική χρήση. 
Στεγνώνει γρήγορα και δεν κρεμάει ακόμα και όταν 
εφαρμόζεται σε κάθετες επιφάνειες. Έχει εξαιρετική 
αντοχή στη UV ακτινοβολία και μεγάλη αντοχή στην 
τριβή. Παρουσιάζει μεγάλη καλυπτική ικανότητα. 
Δεν περιέχει προωθητικά που βλάπτουν το όζον. 

ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
Είναι κατάλληλο για βαφή ή για σήμανση διαφόρων 
αντικειμένων και επιφανειών σε βιομηχανικές 
εφαρμογές, στον κλάδο αυτοκινήτου, σε οικοδομικές 
εφαρμογές καθώς και για οικιακή χρήση. 
Παρουσιάζει εξαιρετική πρόσφυση σε μεγάλη 
ποικιλία υποστρωμάτων όπως μέταλλα, αλουμίνιο, 
πλαστικά διαφόρων ειδών, ξύλο, γυαλί, πέτρες, 
σκυρόδεμα, κ.α.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 
- Φιάλες 400 ml, κιβώτιο 6 τεμαχίων.
ΧΡΩΜΑΤΑ : 
Χρώματα RAL : 1007, 1015, 1023, 2002, 2004, 
3000, 3003, 3005, 3015, 3020, 4003, 4005, 5002, 
5003, 5010, 5015, 5017, 5018, 6002, 6005, 6010, 
6018, 6024, 7001, 7004, 7005, 7023, 7035, 8003, 
8007, 8014, 8017, 9001, 9005, 9010, 9016. 
Φθορίζοντα : Πράσινο, Κόκκινο, Κίτρινο, Πορτοκαλί. 
Επιπλέον χρωματισμοί διατίθενται κατόπιν ειδικής 
παραγγελίας.
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ:
Να μην εκτίθεται σε θερμοκρασίες μεγαλύτερες των 50ο C

SPRAY QUANTUM SMALTO 
To QUANTUM SMALTO  είναι ταχυστέγνωτο χρώμα 
σε μορφή σπρέι ακρυλικής βάσεως, κατάλληλο για 
βαφή λευκών οικιακών συσκευών και ειδών υγιεινής. 
Στεγνώνει γρήγορα και δεν κρεμάει ακόμα και όταν 
εφαρμόζεται σε κάθετες επιφάνειες. Έχει εξαιρετική 
αντοχή στη UV ακτινοβολία. Είναι επίσης ιδιαίτερα 
ανθεκτικό στις γρατζουνιές. Προστατεύει από τη 
σκουριά. Παρουσιάζει άριστη καλυπτική ικανότητα 
με ένα πέρασμα. Δεν περιέχει προωθητικά που 
βλάπτουν το όζον. 

ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
Είναι κατάλληλο για βαφή διαφόρων λευκών 
ηλεκτρικών οικιακών συσκευών, όπως πλυντήρια, 
ψυγεία, κ.α. Είναι επίσης κατάλληλο για την σημειακή 
βαφή και επιδιόρθωση των λευκών ειδών υγιεινής 
όπως νιπτήρες, μπανιέρες, λεκάνες, κλπ.   

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 
- Φιάλες 400 ml, κιβώτιο 6 τεμαχίων.
ΧΡΩΜΑ : 
Λευκό. 
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ:
Να μην εκτίθεται σε θερμοκρασίες μεγαλύτερες των 50ο C

QUANTUM GALVANIZE SPRAY
To QUANTUM GALVANIZE SPRAY είναι 
προστατευτικό επίχρισμα σε μορφή σπρέι, πλούσιο 
σε περιεκτικότητα φυλλιδίων ψευδαργύρου 
(περιεκτικότητα 99%). Προσφέρει μακρόχρονη 
αντισκωριακή καθοδική προστασία σε όλες τις 
σιδηρές κατασκευές. Προσφύεται ηλεκτροχημικά 
στις επιφάνειες του σιδήρου ή του χάλυβα 
δημιουργώντας ένα επιφανειακό φιλμ το οποίο 
προσφέρει εξίσου αποτελεσματική καθοδική 
προστασία (όσον αφορά στην αντοχή στο χρόνο του 
φιλμ και στην προστασία από διάβρωση από άλατα) 
με την εμβάπτιση του θερμού γαλβανισμού. Μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί και ως αστάρι για τις συνήθεις 
βαφές. Παρουσιάζει καλή ηλεκτρική αγωγιμότητα. 
Παρουσιάζει επίσης μεγάλη καλυπτική ικανότητα : 
μπορεί να δημιουργήσει φιλμ πάχους 30 μικρών σε 
ένα χέρι. Στεγνώνει γρήγορα και δεν κρεμάει ακόμα 
και όταν εφαρμόζεται σε κάθετες επιφάνειες. Δεν 
περιέχει προωθητικά που βλάπτουν το όζον. 

ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
Είναι ιδιαίτερα κατάλληλο για σημειακές επαναβαφές 
σε πολυκαιρισμένες γαλβανισμένες επιφάνειες 
ή επιφάνειες που έχουν αλλοιωθεί από τις 
συγκολλήσεις. 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 
- Φιάλες 400 ml, κιβώτιο 6 τεμαχίων.
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ:
Να μην εκτίθεται σε θερμοκρασίες μεγαλύτερες των 50ο C
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QUANTUM COCKPIT SPRAY 
Γυαλιστικό ταμπλώ με βάση τη σιλικόνη. Προσφέρει 
μακρόχρονη γυαλάδα και προστασία ενώ ταυτόχρονα 
αρωματίζει ευχάριστα το εσωτερικό του οχήματος.  
Εμποδίζει την επικάθιση της σκόνης. Είναι 
αντιστατικό. Δεν ξεραίνεται ούτε εξατμίζεται από την 
έκθεση του στην ηλιακή ακτινοβολία. 

ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
Κατάλληλο για την προστασία και το γυάλισμα των 
ταμπλώ και των υπόλοιπων πλαστικών επιφανειών 
του αυτοκινήτου.  

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 
- Φιάλες 400 ml, κιβώτιο 6 τεμαχίων.
- Φιάλες 750ml, κιβώτιο 12 τεμαχίων.
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ:
Να μην εκτίθεται σε θερμοκρασίες μεγαλύτερες των 50ο C

QUANTUM BREAK CLEANER 
Ισχυρό καθαριστικό για τα φρένα οχημάτων. 
Καθαρίζει από τα υπολείμματα λαδιών, κάπνας, 
σκόνης, κ.α.  Παρουσιάζει ισχυρή καθαριστική 
ικανότητα, χωρίς να αφήνει υπολείμματα. Δεν είναι 
αγώγιμο και δεν είναι διαβρωτικό. Παρουσιάζει 
ταχύτατο στέγνωμα. 

ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
Κατάλληλο για τον καθαρισμό των δισκόφρενων, των 
ταμπούρων, των δαγκάνων, των τακακίων, κ.α. 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 
- Φιάλες 400 ml, κιβώτιο 6 τεμαχίων.
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ:
Να μην εκτίθεται σε θερμοκρασίες μεγαλύτερες των 50ο C

QUANTUM UNDERBODY COATING SPRAY 
Προστατευτικό από ελαστικό καουτσούκ για 
την προστασία των αφανών επιφανειών των 
αμαξωμάτων. Είναι εξαιρετικά ελαστικό με άριστη 
πρόσφυση στις εφαρμοζόμενες επιφάνειες και με 
ηχο-απορροφητικές ιδιότητες. Προστατεύει το 
αμάξωμα από τη διάβρωση, την υγρασία, τις πέτρες 
ή τα χαλίκια του οδοστρώματος, κ.α. Μπορεί να 
βαφτεί με υδατοδιαλυτά χρώματα και με τα συνήθη 
χρώματα αυτοκινήτου.   

ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
Εφαρμόζεται για την προστασία του κάτω μέρους 
των αμαξωμάτων. 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 
- Φιάλες 400 ml, κιβώτιο 6 τεμαχίων.
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ:
Να μην εκτίθεται σε θερμοκρασίες μεγαλύτερες των 50ο C

QUANTUM WHEEL RIM
To QUANTUM WHEEL RIM είναι ταχυστέγνωτο 
μεταλλικό χρώμα σε μορφή σπρέι κατάλληλο για 
βαφή σε ζάντες. Στεγνώνει γρήγορα και δεν κρεμάει 
ακόμα και όταν εφαρμόζεται σε κάθετες επιφάνειες. 
Έχει εξαιρετική αντοχή στη UV ακτινοβολία, στην 
τριβή και στους ρύπους. Προστατεύει από τη 
σκουριά. Παρουσιάζει μεγάλη καλυπτική ικανότητα. 
Δεν περιέχει προωθητικά που βλάπτουν το όζον. 

ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
Είναι κατάλληλο για βάφη όλων των τύπων των 
μεταλλικών ζαντών. 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 
- Φιάλες 400 ml, κιβώτιο 6 τεμαχίων.
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ:
Να μην εκτίθεται σε θερμοκρασίες μεγαλύτερες των 50ο C

QUANTUM VARNISH
To QUANTUM VARNISH είναι διαφανές ακρυλικό 
βερνίκι σε μορφή σπρέι, κατάλληλο για την 
προστασία διαφόρων επιφανειών. Είναι κατάλληλο 
για εσωτερική και εξωτερική χρήση. Είναι ιδιαίτερα 
ανθεκτικό στην ακτινοβολία UV. Δεν κιτρινίζει. 
Γυαλίζει και προστατεύει από τις φθορές. Δεν περιέχει 
προωθητικά που βλάπτουν το όζον. 

ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
Είναι κατάλληλο για εφαρμογή σε ξύλα, μέταλλα, 
πέτρες, πλαστικά, κ.α. Χρησιμοποιείται για την 
προστασία και το γυάλισμα διαφόρων επιφανειών 
στην βιομηχανία, στην επιπλοποιία, στο αυτοκίνητο 
ή στο σπίτι. 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 
- Φιάλες 400 ml, κιβώτιο 6 τεμαχίων.
ΧΡΩΜΑ : 
Διαφανές Γυαλιστερό, Διαφανές Μάτ. 
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ:
Να μην εκτίθεται σε θερμοκρασίες μεγαλύτερες των 50ο C

QUANTUM PRIMER
To QUANTUM PRIMER είναι αστάρι μετάλλων 
σε μορφή σπρέι, κατάλληλο για την προστασία 
μεταλλικών επιφανειών. Βελτιώνει την πρόσφυση 
των τελικών βαφών. Στεγνώνει γρήγορα και είναι 
συμβατό με όλα τα συνήθη χρώματα διαλύτου 
(ακρυλικά, αλκυδικά, νιτροκυταρίνης). Δεν περιέχει 
προωθητικά που βλάπτουν το όζον. 

ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
Εφαρμόζεται σε μεταλλικές επιφάνειες πριν από την 
τελική βαφή, προσφέροντας υψηλή αντισκωριακή 
προστασία. 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 
- Φιάλες 400 ml, κιβώτιο 6 τεμαχίων.
ΧΡΩΜΑ : 
Λευκό, Κόκκινο, Γκρι.  
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ:
Να μην εκτίθεται σε θερμοκρασίες μεγαλύτερες των 50ο C
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QUANTUM SILICONE SPRAY 
Σπρέυ σιλικόνης για λίπανση, προστασία και 
αδιαβροχοποίηση μεταλλικών, πλαστικών και 
ελαστικών εξαρτημάτων. Δημιουργεί ένα διάφανο 
και αντικολλητικό φιλμ. Παρουσιάζει εξαιρετική 
αντοχή στην ηλιακή ακτινοβολία καθώς και στις 
υψηλές και χαμηλές θερμοκρασίες (θερμοκρασιακή 
αντοχή από -50 oC έως +200 oC).

ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
Λιπαίνει και προστατεύει διαφόρων ειδών 
εξαρτήματα (μεταλλικά, πλαστικά, ελαστικά) από 
τη φθορά και το τρίξιμο. Εφαρμόζεται σε πόρτες, 
κλειδαριές, μεντεσέδες, ράουλα, κ.α. Εμποδίζει το 
πάγωμα και τη σκλήρυνση των ελαστικών. Είναι 
κατάλληλο για αδιαβροχοποίηση επιφανειών 
όπως υφάσματα, ξύλα, τέντες, ομπρέλες, κ.α. Είναι 
επίσης κατάλληλο σαν αντικολλητικό για εφαρμογές 
καλουπιών.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 
- Φιάλες 400 ml, κιβώτιο 6 τεμαχίων.
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ:
Να μην εκτίθεται σε θερμοκρασίες μεγαλύτερες των 50ο C

QUANTUM GREASE SRPAY
To QUANTUM GREASE είναι γράσσο λιθίου σε μορφή 
σπρέι υψηλών απαιτήσεων, κατάλληλο για τη 
λίπανση αλυσίδων, ρουλεμάν ή άλλων κινούμενων 
μηχανικών εξαρτημάτων. Παρουσιάζει υψηλή 
μηχανική και θερμική αντοχή. Εμποδίζει τη φθορά 
και το κόλλημα των μηχανικών μερών. Προστατεύει 
από τη διάβρωση και από τις καιρικές συνθήκες. 
Είναι ανθεκτικό σε ήπια οξέα και βάσεις. Παρουσιάζει 
υδατο-απωθητικές ιδιότητες. Είναι εύκολο στη 
χρήση με στοχευμένο ψεκασμό. Δεν στάζει όταν 
εφαρμόζεται ακόμα και σε κάθετες επιφάνειες. 
Δεν περιέχει προωθητικά που βλάπτουν το όζον 
(φθοριομένους υδρογονάνθρακες).

ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
Το Quantum Spray Grease έχει ευρεία χρήση σε 
αγροτικά μηχανήματα, οχήματα, μηχανοκίνητα 
δίκυκλα, βιομηχανικά εξαρτήματα, κ.α. Είναι 
ιδιαίτερα κατάλληλο για αλυσίδες ή ιμάντες 
μετάδοσης κίνησης που υπόκεινται σε υψηλά φορτία 
και αναπτύσσονται υψηλές θερμοκρασίες. 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 
- Φιάλες 400 ml, κιβώτιο 6 τεμαχίων.
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ:
Να μην εκτίθεται σε θερμοκρασίες μεγαλύτερες των 50ο C

QUANTUM BUMPER SPRAY 
To BUMPER SPRAY  είναι ταχυστέγνωτο χρώμα σε 
μορφή σπρέι ακρυλικής βάσεως, κατάλληλο για βαφή 
προφυλακτήρων. Στεγνώνει γρήγορα και δεν κρεμάει 
ακόμα και όταν εφαρμόζεται σε κάθετες επιφάνειες. 
Έχει εξαιρετική αντοχή στη UV ακτινοβολία και 
μεγάλη αντοχή στα χτυπήματα και τις γρατζουνιές. 
Διαθέτει εξαιρετική πρόσφυση σε επιφάνειες από 
σκληρά πλαστικά, με εξαίρεση το πολυαιθυλένιο, το 
πολυπροπυλένιο και το τεφλόν. Παρουσιάζει μεγάλη 
καλυπτική ικανότητα. Δεν περιέχει προωθητικά που 
βλάπτουν το όζον. 

ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
Είναι κατάλληλο για βαφή φθαρμένων πλαστικών 
προφυλακτήρων. Δημιουργεί ένα σατινέ φινίρισμα 
με μεγάλη αντοχή στις μηχανικές καταπονήσεις. 
Παρουσιάζει εξαιρετική πρόσφυση σε μεγάλη 
ποικιλία υποστρωμάτων όπως μέταλλα, αλουμίνιο, 
διαφόρων ειδών πλαστικά, ξύλο, γυαλί, πέτρες, 
σκυρόδεμα, κ.α.
ΧΡΩΜΑ : Μαύρο.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 
- Φιάλες 400 ml, κιβώτιο 6 τεμαχίων.
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ:
Να μην εκτίθεται σε θερμοκρασίες μεγαλύτερες των 50ο C

QUANTUM FOAM CLEANER SPRAY 
Υψηλής ποιότητας καθαριστικός αφρός 
ταπετσαρίας και υφασμάτων. Καθαρίζει γρήγορα 
και αποτελεσματικά τα υφάσματα από λίπη, λάδια, 
βρωμιά, ενώ ταυτόχρονα αρωματίζει ευχάριστα το 
σαλόνι του αυτοκινήτου. Στεγνώνει γρήγορα χωρίς να 
αφήνει κατάλοιπα. 

ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
Κατάλληλο για τον καθαρισμό των καθισμάτων, 
των πατακιών, των μοκετών και των υφασμάτινων 
επιφανειών στο εσωτερικό των οχημάτων. 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 
- Φιάλες 400 ml, κιβώτιο 6 τεμαχίων.
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ:
Να μην εκτίθεται σε θερμοκρασίες μεγαλύτερες των 50ο C

QUANTUM PENETRATING OIL
Διεισδυτικό λιπαντικό πολλαπλών χρήσεων σε 
μορφή σπρέι για καθαρισμό, λίπανση, προστασία 
και ξεμπλοκάρισμα μηχανικών εξαρτημάτων. 
Δεν περιέχει προωθητικά που βλάπτουν το όζον 
(φθοριομένους υδρογονάνθρακες). 

ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
Ξεμπλοκάρει παξιμάδια, βίδες και μηχανικά εξαρτήματα 
τα οποία έχουν μπλοκαριστεί από την σκουριά. Λιπαίνει 
κινούμενους μηχανισμούς, ηλεκτρονικά εξαρτήματα, 
εξαρτήματα αυτοκινήτων, ποδηλάτων, ραπτικών μηχανών, 
εργαλείων, κ.α. Προστατεύει από τη σκουριά. Περιέχει 
ατμώδεις αναστολείς διάβρωσης που δημιουργούν ένα 
μοριακό ανασταλτικό στρώμα ιόντων με αποτέλεσμα την 
πολύ καλή προστασία από την ατμοσφαιρική προσβολή 
ή από τα άλατα. Προσφέρει αντι-οξειδωτική λειτουργία 
για ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές επαφές. Απομακρύνει το 
νερό ή την υγρασία από τις επιφάνειες πάνω στις οποίες 
εφαρμόζεται. Προστατεύει από το πάγωμα μηχανικά μέρη 
των αυτοκινήτων και εξαρτήματα κινητήρων. Καθαρίζει 
και αφαιρεί γράσσα, λάδια, κόλλες, κλπ., από τις επιφάνειες 
πάνω στις οποίες εφαρμόζεται. 
Είναι κατάλληλο για ναυτιλιακές εφαρμογές για τον 
καθαρισμό, τη λίπανση και την προστασία σε σκάφη, 
εξοπλισμό ψαρέματος, και εξαρτήματα μηχανών τα οποία 
βρίσκονται σε επαφή με το θαλασσινό νερό. 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 
- Φιάλες 200 ml, κιβώτιο 12 τεμαχίων.
- Φιάλες 400 ml, κιβώτιο 12 τεμαχίων.
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ : 
Να μην εκτίθεται σε θερμοκρασίες μεγαλύτερες των 50ο C

QUANTUM CONTACT CLEANER SPRAY 
Σπρέυ για τον καθαρισμό των ηλεκτρικών επαφών, 
με υψηλή διεισδυτική ικανότητα. Είναι μη αγώγιμο, 
δεν αφήνει υπολείμματα και δεν διαβρώνει τις 
μεταλλικές επιφάνειες. Απομακρύνει άμεσα σκόνες, 
ρύπους και υγρασία.  

ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
Είναι κατάλληλο για καθαρισμό ηλεκτρικών επαφών, 
διακοπτών, μπαταριών, μπριζών, ηλεκτρονικών 
κυκλωμάτων, ηλεκτρικών πινάκων, κ.α.  

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 
- Φιάλες 400 ml, κιβώτιο 6 τεμαχίων.
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ:
Να μην εκτίθεται σε θερμοκρασίες μεγαλύτερες των 50ο C
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QUANTUM PAINT REMOVER SPRAY 
Ισχυρό διαβρωτικό και αφαιρετικό χρωμάτων σε 
μορφή σπρέυ. Αφαιρεί γρήγορα και αποτελεσματικά 
παλαιά χρώματα, βερνίκια ή κόλλες από τις 
επιφάνειες στις οποίες εφαρμόζεται. Είναι κατάλληλο 
για τους περισσότερους τύπους χρωμάτων όπως 
οικοδομικά, βερνικοχρώματα, βαφές πολυουρεθάνης, 
κ.α.  

ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
Κατάλληλο για τον καθαρισμό των επιφανειών από 
χρώματα, βερνίκια ή άλλες συνθετικές ουσίες. Είναι 
κατάλληλο για εφαρμογή σε μεταλλικές ή ξύλινες 
επιφάνειες, σε τοίχους από μπετόν ή σοβά, σε 
πλακάκια, σε τζάμια, κ.α. Προτείνεται δοκιμή πριν 
από χρήση σε ευαίσθητες επιφάνειες.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 
- Φιάλες 400 ml, κιβώτιο 6 τεμαχίων.
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ:
Να μην εκτίθεται σε θερμοκρασίες μεγαλύτερες των 50ο C

QUANTUM GLUE SPRAY 
Το GLUE SPRAY  είναι ταχυστέγνωτη κόλλα σε μορφή 
σπρέι γενικής χρήσης. Στεγνώνει γρήγορα και δεν 
κρεμάει ακόμα και όταν εφαρμόζεται σε κάθετες 
επιφάνειες. Διαθέτει εξαιρετική πρόσφυση σε μεγάλη 
ποικιλία υποστρωμάτων όπως γυαλιά, ξύλα, μέταλλα, 
πλαστικά, δέρματα, υφάσματα, χαρτόνια, ελαστικά, 
κ.α. Είναι κατάλληλo για συγκολλήσεις μεγάλων 
επιφανειών. Δεν περιέχει προωθητικά που βλάπτουν 
το όζον. 

ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
Είναι κατάλληλo για οικιακή χρήση, για 
συγκολλητικές εφαρμογές στην επιπλοποιία, για 
συγκόλληση μοκετών, συνθετικών πατωμάτων, κ.α. 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 
- Φιάλες 400 ml, κιβώτιο 6 τεμαχίων.
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ:
Να μην εκτίθεται σε θερμοκρασίες μεγαλύτερες των 50ο C

ΣΕΙΡΑ
ISOFIX 

ISOFIX HYBRID
Ισχυρό σφραγιστικό / συγκολλητικό με βάση SMP ρητίνες. 
Πολυμερίζεται με την υγρασία και σχηματίζει μια ισχυρή 
και ελαστική μάζα. Μπορεί να το τοποθετηθεί σωτερικά και 
εξωτερικά. Φιλικό προς τον χρήστη, είναι ουδέτερο και σχεδόν 
άοσμο. Δεν περιέχει σιλικόνη, διαλύτες ή ισοακυανικά. Κολλάει 
τέλεια στα περισσότερα υποστρώματα, ακόμα και στα υγρά. 
Δεν συρρικνώνεται και παραμένει ελαστικό σε θαερμοκρασίες 
από -40⁰C ως +100⁰C. Απορροφά μηχανικούς κραδασμούς και 
δονήσεις από ήχους. Είναι αντιμουχλικό και δεν διαβρώνει τα 
μέταλλα. Προσφέρει εξαιρετικές συγκολλητικές ιδότητες.

ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
Είναι ιδανικό για στερέωση, συγκόλληση και σφράγιση σε όλα 
σχεδόν τα δομικά υλικά, Προϊόν προηγμένης τεχνολογίας (all 
in one), υποκαθιστά τις σιλικόνες, ακρυλικά, πολυουρεθανικά 
σφραγιστικά, δομικές κόλλες, ξυλόκολλες, κόλλες στερέωσης 
κ.α. Είναι κατάλληλο για σφράγιση αρμών σε σε όλους τους 
τύπους κουφωμάτων, οροφές, δάπεδα, σωλήνες ύδρευσης, 
συστήματα εξαερισσμου κοκ. Λόγω της μεγάλης μηχανικής 
αντοχής και της μόνιμης ελαστικότητας του είναι ιδανικό για 
συγκολλήσεις μεταξύ ετεροειδών υλικών όπου αναπτύσσονται 
μεγάλα μηχανικά φορτία. Ενδεικτικά προτείνεται για κόλληση 
καθρεπτών, πλακιδίων, αξεσουάρ μπάνιου, νιπτήρων, 
γυψοσανίδων, διακοσμητικών υλικών, μεταλλικών πλαισίων, 
περβαζιών κ.α.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 
- Φύσιγγα 280ml, κιβώτιο 12 τεμαχίων
ΧΡΩΜΑ: 
Λευκό

Χρόνος Εναποθήκευσης κλειστής 
συσκευασίας (SHELF LIFE):
Τουλάχιστον 12 μήνες σε χώρους με κανονική 
θερ/σία και υγρασία.

ISOFIX HYBRID CLEAR
Ισχυρό σφραγιστικό / συγκολλητικό με βάση SMP 
ρητίνες. Πολυμερίζεται με την υγρασία και σχηματίζει 
μια ισχυρή και ελαστική μάζα. Φιλικό προς τον 
χρήστη, είναι ουδέτερο και σχεδόν άοσμο. Δεν 
περιέχει σιλικόνη, διαλύτες ή ισοακυανικά. Κολλάει 
τέλεια στα περισσότερα υποστρώματα, ακόμα και 
στα υγρά. Δεν συρρικνώνεται και παραμένει ελαστικό 
σε θαερμοκρασίες από -40⁰C ως +100⁰C. Απορροφά 
μηχανικούς κραδασμούς και δονήσεις από ήχους. 
Είναι αντιμουχλικό και δεν διαβρώνει τα μέταλλα. 
Προσφέρει υπερδιάφανο τελείωμα και εξαιρετικές 
συγκολλητικές ιδότητες.

ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
Είναι ιδανικό για στερέωση, σφράγιση και κόλληση 
σε πάρα πολλά υποστρώματα. Ως υπερδιάφανο 
συνίσταται για γυάλινες κατασκευές όπως 
διαχωριστικά, καμπίνες ντους, βιτρίνες, πλαίσια κ.α.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 
- Φύσιγγα 280ml, κιβώτιο 12 τεμαχίων

Χρόνος Εναποθήκευσης κλειστής 
συσκευασίας (SHELF LIFE):
Τουλάχιστον 12 μήνες σε χώρους με κανονική 
θερ/σία και υγρασία.
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ISOFIX FOAM Xειρός
Αφρός πολυουρεθάνης χειρός για πλήρωση κενών, 
ρωγμών και οπών. Έχει εξαιρετική πρόσφυση σε 
όλα τα υποστρώματα εκτός από πολυαιθυλένιο, 
πολυπροπυλένιο και τεφλόν. Είναι ανθεκτικός στο 
νερό και τη γήρανση αλλά είναι ευαίσθητος στην 
ακτινοβολία UV.  Προσφέρει εξαιρετική μόνωση. 
Μετά την σκλήρυνση δεν συρρικνώνεται.

ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
Είναι κατάλληλος για γεμίσματα οπών μεταξύ 
τοιχείων και σωληνώσεων και κενών ανάμεσα σε 
κουφώματα και τοιχοποιία. Ενδείκνυται για την 
τοποθέτηση και στερέωση κουφωμάτων και κασών 
για πόρτες. Χρησιμοποιείται επίσης και για μόνωση σε 
στέγες από κεραμίδια.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 
- Φιάλη 300 ml, κιβώτιο 12 τεμαχίων.

Χρόνος Εναποθήκευσης κλειστής 
συσκευασίας (SHELF LIFE) :
Τουλάχιστον 12 μήνες σε χώρους με κανονική 
θερ/σία και υγρασία.     

ISOFIX FOAM Xειρός
Αφρός πολυουρεθάνης χειρός για πλήρωση κενών, 
ρωγμών και οπών. Έχει εξαιρετική πρόσφυση σε 
όλα τα υποστρώματα εκτός από πολυαιθυλένιο, 
πολυπροπυλένιο και τεφλόν. Είναι ανθεκτικός στο 
νερό και τη γήρανση αλλά είναι ευαίσθητος στην 
ακτινοβολία UV.  Προσφέρει εξαιρετική μόνωση. 
Μετά την σκλήρυνση δεν συρρικνώνεται.

ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
Είναι κατάλληλος για γεμίσματα οπών μεταξύ 
τοιχείων και σωληνώσεων και κενών ανάμεσα σε 
κουφώματα και τοιχοποιία. Ενδείκνυται για την 
τοποθέτηση και στερέωση κουφωμάτων και κασών 
για πόρτες. Χρησιμοποιείται επίσης και για μόνωση σε 
στέγες από κεραμίδια.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 
- Φιάλη 700 ml, κιβώτιο 12 τεμαχίων.

Χρόνος Εναποθήκευσης κλειστής 
συσκευασίας (SHELF LIFE) :
Τουλάχιστον 12 μήνες σε χώρους με κανονική 
θερ/σία και υγρασία.     

ISOFIX ΑCRYLIC
Οικονομικό ακρυλικό σφραγιστικό ενός συστατικού 
με βάση ακρυλικές ρητίνες, για εσωτερική και 
εξωτερική χρήση. Έχει καλή πρόσφυση στα 
περισσότερα υποστρώματα. Μπορεί να εφαρμοστεί 
ακόμα και σε υγρές επιφάνειες χωρίς τη χρήση 
ασταριού. Βάφεται μετά τη σκλήρυνσή του με τα 
συνήθη οικοδομικά χρώματα.

ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
Είναι ιδιαίτερα κατάλληλο για αρμούς υλικών με 
πορώδη επιφάνεια σε εσωτερικούς και εξωτερικούς 
χώρους, όπως ανάμεσα σε παράθυρα και περβάζια, 
κουφώματα (πόρτες & παράθυρα) και τοίχους, 
ρωγμές σε τοίχους, κ.τ.λ.  Είναι κατάλληλο για αρμούς 
χωρίς ιδιαίτερη διαστασιακή μεταβολή (εώς 7%).  
Δεν είναι κατάλληλο για σφράγιση αρμών μόνιμα 
εμβαπτισμένων  στο νερό (π.χ δεξαμενές).

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 
- Φύσιγγες 260 ml, κιβώτιο 25 τεμαχίων.
XΡΩΜΑΤΑ : 
Λευκό. 

Χρόνος Εναποθήκευσης κλειστής 
συσκευασίας (SHELF LIFE) :
Τουλάχιστον 18 μήνες σε χώρους με κανονική 
θερ/σία και υγρασία (όχι κάτω από 0οC).     

ISOFIX SILICONE 
Η ISOFIX SILICONE είναι οικονομική αντιμυκητιακή 
ακετοξική σιλικόνη γενικής χρήσης με πολύ 
καλή πρόσφυση, χωρίς αστάρι, σε πληθώρα 
υποστρωμάτων.  Παρουσιάζει υψηλή ελαστικότητα 
καθώς και υψηλή αντοχή στις καιρικές συνθήκες.

ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
Η ISOFIX SILICONE είναι κατάλληλη για σφράγιση 
συναρμογών σε μη πορώδη υλικά, όπως γυαλί, 
αλουμίνιο, πορσελάνινα πλακάκια, κεραμικά, κ.α. 
Έχει ευρεία εφαρμογή σε συναρμογές γύρω από 
κουφώματα αλουμινίου, ειδών υγιεινής και πάγκων 
κουζίνας.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:  
- Φύσιγγες 260ml, κιβώτιο 25 τεμαχίων.

ΧΡΩΜΑΤΑ:
Διαφανές, Λευκό. Δεν βάφεται.

Χρόνος Εναποθήκευσης κλειστής 
συσκευασίας (SHELF LIFE) :
Τουλάχιστον 12 μήνες σε χώρους με κανονική 
θερ/σία και υγρασία.     

ISOFIX AQUA
Το ISOFIX AQUA είναι ένα υπερδιάφανο, γενικής 
χρήσης σφραγιστικό με βάση συμπολυμερείς ρητίνες 
σε υδάτινη διασπορά. Ανθεκτικό στην ηλιακή 
ακτινοβολία, για εσωτερική και εξωτερική χρήση. 
Κολλάει σε πορώδης και μη πορώδης επιφάνειες 
(γυαλί, μέταλλο, μάρμαρο, τούβλο, τσιμέντο, 
κεραμικό πλακάκι, ξύλο κοκ). Μπορεί να εφαρμοστεί 
απευθείας σε νωπές επιφάνειες. Φιλικό προς τον 
χρήστη δεν περιέχει ισοκυανικά ή διαλύτες και μπορεί 
εύκολα να αφαιρεθεί από το δέρμα ή τα εργαλεία. 
Είναι ανθεκτικό στη μούχλα και μορεί να βαφεί με τα 
συνήθη οικοδομικά χρώματα μετά τη σκλήρυνση του.

ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
Το ISOFIX AQUA είναι κατάλληλο για σφράγιση 
αρμών σε κουζίνες, μπάνια, κουφώματα όλων των 
τύπων (PVC, αλουμίνιο, ξύλο), δάπεδα, τοίχους, 
οροφές, αεραγωγούς κ.α. Είναι κατάλληλο για 
αρμούς όχι μεγάλης κινητικότητας (ως 12%). 
Δεν είναι κατάλληλο για αρμούς που είναι μόνιμα 
εμβαπτισμένοι στο νερό.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 
- Φύσιγγες 280ml, κιβώτιο 25 τεμαχίων
ΧΡΩΜΑΤΑ: 
Διαφανές & Λευκό

Χρόνος Εναποθήκευσης κλειστής 
συσκευασίας (SHELF LIFE):
Τουλάχιστον 12 μήνες σε χώρους με κανονική 
θερ/σία και υγρασία.

ISOFIX NEUTRAL
Ουδέτερη, αντιμουχλική σιλικόνη. Πολυμερίζεται 
με την υγρασία και δημιουργεί μια ισχυρή, ελαστική 
μάζα. Για εσωτερική και εξωτερική χρήση. Έχει 
εξαιρετική αντοχή στην ηλιακή ακτινοβολία, 
στις καιρικές συνθήκες και στα λιμνάζοντα νερά. 
Παραμένει ελαστικό σε θερμοκρασίες από -40⁰C 
ως +150⁰C. Συρρικνώνεται ελάχιστα μετά τον 
πολυμερισμό. Έχει εξαιρετική πρόσφυση σε πορώδη 
και μη πορώδη υποστρώματα (γυαλί, τσιμέντο, 
μάρμαρο, κεραμικά πλακάκια, PVC, ξύλο, τούβλ κα) 
και ιδιαίτερα σε ηλεκτροστατικά βαμμένες μεταλλικές 
επιφάνειες.

ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
Το ISOFIX NEUTRAL είναι ιδανικό για σφράγιση 
αρμών σε κουζίνες (νεροχύτες, περβάζια, πάγκους), 
μπάνια (νιπτήρες, μπανιέρες, πλακάκια, ντουζιέρες 
κα). Εμποδίζει την ανάπτυξη μύκητα (μαύρες 
κηλίδες) στην επιφάνεια του. Ενδείκνυται ειδικά για 
εφαρμογές σε πλαστικές μπανιέρες και ντουζιέρες 
όπου οι κοινές σιλικόνες αποτυγχάνουν. Είναι επίσης 
ιδανικό για σφράγιση αρμών σε γυάλινες κατασκευές, 
όλους τους τύπους κουφωμάτων, σωλήνες ύδρευσης, 
μεταλλικές κατασκευές κ.α.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 
- Φύσιγγες 280ml, κιβώτιο 12 τεμαχίων.
ΧΡΩΜΑΤΑ: 
Διαφανές & Λευκό

Χρόνος Εναποθήκευσης κλειστής 
συσκευασίας (SHELF LIFE):
Τουλάχιστον 12 μήνες σε χώρους με κανονική 
θερ/σία και υγρασία.
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ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ
ΠΡΟΪΟΝΤΑ 

Χειρός κλειστού τύπου για λουκάνικα 0,4lt, 0,6lt και φύσιγγες

Malvern αέρος φύσιγγα 1 Lt

Malvern χειρός φύσιγγα 1 LtTrent αέρος κλειστού τύπου, λουκάνικα 0,4lt & 0,6lt.

Tyne αέρος - φύσσγγα 310ml

MGPRO2 Αφρού πολυουρεθάνης

FL2 Αφρού πολυουρεθάνης

Skeleton φύσιγγα 310ml




