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πεδία εφαρμογής
application fields



Sintecno Hellas ABETE

Άποψη των Ιδιόκτητων εγκαταστάσεων 
της εταιρείας στο Κορωπί Αττικής



Αισίως 33 Χρόνια Εμπειρίας

Η SINTECNO Α.Ε. είναι μία Ελληνική Εταιρεία 

που ιδρύθηκε το 1978 και από τότε μέχρι σήμερα 

πρωτοπορεί στους τομείς της επισκευής, ενίσχυσης 

στεγανοποίησης και προστασίας σκυροδέματος.

Μία από τις σημαντικότερες εταιρείες στην Ελλάδα 

με εξειδικεκευμένα χημικά προϊόντα, συστήματα και 

τεχνολογίες παραγωγής της, αλλά και εισαγωγής 

από τους ειδικούς ανά κλάδο οίκους του εξωτερικού, 

η οποία προσφέρει μια ολοκληρωμένη γκάμα για 

εφαρμογές απαιτήσεων σε όλες σχεδόν τις δομικές 

κατασκευές.

Όλα τα προϊόντα συνοδεύονται από τα απαραίτητα 

πιστοποιητικά  για τις ιδιότητές τους από εργαστήρια 

και ινστιτούτα παγκοσμίως αναγνωρισμένα.

Με την πολυετή εμπειρία της και τους άρτια 

καταρτισμένους μηχανικούς της, παρέχει τεχνική  

υποστήριξη στον μελετητή,  τον κατασκευαστή 

και τον ιδιώτη, πριν κατά την διάρκεια και μετά την 

εφαρμογή των υλικών.

Η SINTECNO A.E. είναι πιστοποιημένη με το σύστημα 

ELOT EN ISO 9001 : 2008 φροντίζοντας έτσι να 

προμηθεύει τον κατασκευαστικό κλάδο με προϊόντα 

και υπηρεσίες άριστης ποιότητας.
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1 ASPER INTONACO  87
2 CURING COMPOUND UR-20  18
3 DURAL FAST EPOXY GEL 10 OZ.  75
4 DURAL FAST EPOXY GEL 22 OZ. 75
5 EUCO QWIKJOINT 200 33
6 GOLDENCRYL  21
7 GOLDENSEAL 50
8 GOLDENSEAL-RS 50
9 MCI-2020 GEL 90
10 MIB / MICRO-INJECTION BASE  23
11 MULTIGAM 57
12 MUCIS MIA 210 / PH 90
13 SELF-TEC COMPOUND (SCC) 16
14 SENTINEL-GL 90
15 SINBITUM RUBBER 54
16 SINMAST 010 PU EIFS 27
17 SINMAST 5020 AT  (ADVANCED TECNOLOGY) 27
18 SINMAST PU 700 / STONE ADHESIVE 27
19 SINMAST PUREA  68
20 SINMAST S2 WET ON WET 38
21 SINTECNO PACKERS PU 103
22 SINTECNO PISTOL FOR TECNOPOL-380  103
23 S&P C-SHEET 240 (640 gr/m2) 92
24 TECNOCLAY GEO GRIP / TEX / PRE 46
25 TECNOPAV EP 410 36
26 TECNOPOL-380 75
27 TECNOSOLID-82 61
28 TOLCLEAN 101
29 TUF-STRAND SF (51 mm) 18
30 WAREP 1000-L 12
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111
ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ
1.1 Πρόσμικτα Σκυροδέματος

WAREP 1000-P

SLOWSET 

Περιγραφή:
Στεγανωτικό μάζας σε μορφή σκόνης, ως πρόσμικτο για σκυροδέματα και 
κονιάματα μειωμένης υδατοπερατότητας. Ανάμιξη με το ξηρό μίγμα τσιμέντου 
άμμου και αδρανών, πριν την προσθήκη του νερού του μίγματος.
Κατανάλωση: 
1,5-3,0 kg /100 kg τσιμέντου. 
Συσκευασίες:
Σάκοι 20 kg  &  Δοχεία 1 kg

Περιγραφή:
Υγρός ρευστοποιητής σκυροδέματος (ΕΝ 934-2,Τ8). Χρησιμοποιείται όπου 
απαιτείται επιβράδυνση του χρόνου πήξης του σκυροδέματος με παράλληλη 
βελτίωση των ιδιοτήτων του. Προσθήκη σε μονάδες παραγωγής έτοιμου 
σκυροδέματος (Ready Mix Units).
Κατανάλωση: 
0,2-0,4 kg /100 kg τσιμέντου. 
Συσκευασίες:
Δοχεία 4 kg, 20 kg / Βαρέλια 200 kg 
Κωδ. Τιμαρ. ΑΤΟΕ: 530.1.6

EN 934-2 / T9

WAREP 1000–L Περιγραφή:
Νεότερης γενιάς /Τεχνολογίας Στεγανωτικό μάζας σκυροδέματος. Προστιθέμενο 
στην μάζα του σκυροδέματος και/ή των κονιαμάτων, δρα στο μικρο-πορώδες 
και παρεμβάλλεται μεταξύ των κόκκων των αδρανών κάνοντας το σκυρόδεμα 
και/ή τα κονιάματα αδιαπέρατα έναντι διεισδύσεων νερού, αυξάνοντας έτσι την 
υδατοστεγάνωση. Δεν αντιδρά με τον χάλυβα. Το προϊόν λειτουργεί ουδέτερα, 
καθώς δεν επιφέρει καμιά διαφοροποίηση ή επίδραση στις φυσικές και μηχανικές 
ιδιότητες του σκυροδέματος ή του κονιάματος αναφοράς. Ιδανικό για θεμελιώσεις 
έργων και για την διαμόρφωση και κατασκευή τοιχίων υπογείων και πλακών επί 
εδάφους.
Κατανάλωση: 
Από 0,5 έως 2,0 kg /100 kg τσιμέντου (0,5% ως 2% κ.β. τσιμέντου).
Συσκευασίες:  Δοχεία 20 kg / Βαρέλια 120 kg / Δεξαμενές 1000 kgEN 934-2 / T9

EN 934-2 / T9
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TECNOS 95/40 A 

FASTSET (σκόνη)

FASTSET (υγρό)

Περιγραφή:
Υγρός υπερρευστοποιητής, πλαστικοποιητής σκυροδέματος με επιβραδυντική 
ιδιότητα, με δυνατότητα μείωσης νερού, για την παρασκευή σκυροδεμάτων 
αυξημένων μηχανικών αντοχών. Βελτιωμένες ιδιότητες άντλησης για 
σκυροδετήσεις αισθητικής. Δεν αντιδρά με τον χάλυβα αυξάνει τις τελικές αντοχές 
του σκυροδέματος.
Κατανάλωση: 
0,3-0,5 kg /100 kg τσιμέντου (ρευστοποιητής). 
0,8-2,5 kg /100 kg τσιμέντου (υπερρευστοποιητής). 
Συσκευασίες:
Δοχεία 4 kg, 20 kg / Βαρέλια 200 kg / Δεξαμενές 1000 kg
Κωδ. Τιμαρ. ΑΤΟΕ: 530.1.14

Περιγραφή:
Υγρός υπερρευστοποιητής με επιταχυντική ιδιότητα, για γρήγορη ανάπτυξη 
αντοχών, για την παρασκευή σκυροδεμάτων πολύ υψηλών αντοχών, μειωμένης 
υδατοπερατότητας, μεγάλης ανθεκτικότητας στο χρόνο.  
Yψηλή μείωση νερού > 8 έως 30%.
Κατανάλωση: 
1,0-3,0 kg /100 kg τσιμέντου. 
Συσκευασίες:
Δοχεία 5 kg, 25 kg / Βαρέλια 250 kg / Δεξαμενές 1000 kg

Περιγραφή:
Επιταχυντής πήξης σκυροδέματος σε μορφή σκόνης. Προστιθέμενος, επιταχύνει την 
διαδικασία έναρξης της πήξης σε σκυροδέματα και/ή κονιάματα. Ανάμιξη με το ξηρό 
μίγμα τσιμέντου, άμμου και αδρανών, πριν την προσθήκη του νερού του μίγματος.
Κατανάλωση: 
1,0-5,0 kg /100 kg τσιμέντου ανάλογα με το επιθυμητό χρόνο πήξης. 
Συσκευασίες:
Σάκοι 25 kg
Κωδ. Τιμαρ. ΑΤΟΕ: 531.1.4

Περιγραφή:
Υγρός επιταχυντής πήξης σκυροδέματος. Προστιθέμενος, επιταχύνει την διαδικασία 
έναρξης της πήξης σε σκυροδέματα και/ή κονιάματα.
Κατανάλωση: 
1,0-5,0 kg /100 kg τσιμέντου ανάλογα με το επιθυμητό χρόνο πήξης. 
Συσκευασίες:
Δοχεία 4 kg, 20 kg / Βαρέλια 200 kg / Δεξαμενές 1000 kg
Κωδ. Τιμαρ. ΑΤΟΕ: 531.1.5

TECNOS 95

EN 934-2 / T3.1-T3.2

EN 934-2 / T11.1-T11.2-T12
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Περιγραφή:
Υγρός υπερρευστοποιητής σκυροδέματος 4ης γενιάς.  Πρόσμικτο για ισχυρή μείωση 
του νερού του μίγματος, διατηρώντας όμως την εργασιμότητα και τη σύνθεση του 
σκυροδέματος, αυξάνοντας τις αντοχές, επιτυγχάνοντας παράλληλα φυσικο-χημική 
μείωση της υδραυλικής συρρίκνωσης, περιορίζοντας την έως και 50%.  
Αποτελεί ιδανικό μέτρο για σκυροδετήσεις μεγάλου όγκου.
Κατανάλωση: 
1,5-2,5% κ.β. τσιμέντου. 
Συσκευασίες:
Δοχεία 25 kg, / Βαρέλια 220 kg / Δεξαμενές 1100 kg

TECNOS 100 azur SC20 

TECNOS azur PF 1000 

Περιγραφή:
Υγρός υπερρευστοποιητής σκυροδέματος 4ης γενιάς, ιδιαίτερα κατάλληλος για 
μονάδες παραγωγής στοιχείων προκατασκευών, όπου επιζητείται  ισχυρή μείωση 
του νερού του μίγματος, μεγάλη ρευστότητα, βελτιωμένα αισθητικά αποτελέσματα 
και υψηλή απόδοση. 
Κατανάλωση: 
0,5-1,0% κ.β. τσιμέντου. 
Συσκευασίες:
Δοχεία 5 kg, 20 kg / Βαρέλια 220 kg / Δεξαμενές 1000 kg

MuCis ad 28 TECNOS Περιγραφή:
Υγρό πρόσμικτο που συνδυάζει παράλληλα υπερρευστοποιητή σκυροδέματος 
και αναστολέα διάβρωσης για ανοδική και καθοδική προστασία οπλισμών μαζί. 
Προστιθέμενο κατά την ανάμιξη επιφέρει μειωμένη υδατοπερατότητα, προστασία 
από διάβρωση των σιδηρών οπλισμών, ενώ αυξάνει παράλληλα την ανθεκτικότητα 
της κατασκευής στο χρόνο. Κατάλληλο για οπλισμένο σκυρόδεμα που υπόκειται σε 
κίνδυνο διάβρωσης, ειδικά έναντι έκθεσης σε χλωρίδια και θειικά άλατα. Υψηλή 
μείωση νερού >25%, διατηρώντας σε βέλτιστα επίπεδα την εργασιμότητα του 
μίγματος.
Κατανάλωση: 
1,5-3,0 kg /100 kg τσιμέντου. 
Συσκευασίες:
Δοχεία 20 kg / Βαρέλια 220 kg / Δεξαμενές 1200 ltEN 934-2 / T3.1-T3.2

EN 934-2 / T3.1-T3.2

EN 934-2 / T3.1-T3.2

Περιγραφή:
Στεγανωτικό μάζας σκυροδέματος σε μορφή υγρού προσμίκτου. Προστιθέμενο 
στην μάζα του σκυροδέματος και/ή των κονιαμάτων αυξάνει την υδατοστεγανότητα, 
μειώνοντας το πορώδες, βελτιώνοντας παράλληλα την πλαστιμότητα του 
σκυροδέματος. Δεν αντιδρά με τον χάλυβα. Κατάλληλο για έργα θεμελιώσεων 
και για πλάκες επί εδάφους.
Κατανάλωση: 
0,8 kg /100 kg τσιμέντου. 
Συσκευασίες:
Δοχεία 4 kg, 20 kg / Βαρέλια 200 kg / Δεξαμενές 1000 kg
Κωδ. Τιμαρ. ΑΤΟΕ: 529.1.22

SINTOMIX S.M.
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TCP 100 

MICROPOZ

Περιγραφή:
Πρόσμικτο σκυροδέματος και κονιαμάτων, σχεδιασμένο ειδικά για τη βελτίωση 
της άντλησης και της ποιότητας του μίγματος και για την αποφυγή φαινομένων 
διαχωρισμού, απόμιξης που αναπτύσσονται μεταξύ του νερού και της διαφορετικής 
διαβάθμισης της κοκκομετρίας των αδρανών. Προστατεύει τις αντλίες σκυροδέτησης 
και τους αγωγούς μεταφοράς από πρόσθετη επιβάρυνση και φθορές. Για μίγματα 
ιδιαίτερα, με διαφοροποιήσεις λεπτόκοκκων αδρανών χαμηλής περιεκτικότητας 
τσιμέντου ή για μεγάλες αναμενόμενες πιέσεις άντλησης. 
Κατανάλωση: 
50-400 gr /m3 σκυροδέματος, ανάλογα με το επιθυμητό αποτέλεσμα και τον τύπο 
χρήσης. 
Συσκευασίες:
Σάκοι 15 kg

Περιγραφή:
Πρόσμικτο πυριτικής παιπάλης (τεχνητή θηραϊκή γη και ιπτάμενη τέφρα) σε μορφή 
σκόνης. Για νέες κατασκευές σκυροδέματος και για παρασκευή ειδικών κονιαμάτων. 
Για αύξηση συνεκτικότητας, μηχανικών και χημικών αντοχών,  πρόσφυσης, για 
πρόσθετη προστασία οπλισμών έναντι διάβρωσης, αύξηση θιξοτροπίας κλπ. 
Σχεδιασμένο ειδικά για παραθαλάσσιες ή παράκτιες σκυροδετήσεις κατασκευών, 
λιμενικά έργα, εφαρμογές σε κοίτες ποταμών κλπ. Ανάμιξη με το ξηρό μίγμα 
τσιμέντου, άμμου και αδρανών, πριν την προσθήκη του νερού του μίγματος.
Κατανάλωση: 
2,0-12,0 kg /100 kg τσιμέντου. 
Συσκευασίες:
Σάκοι 20 kg / Συσκευασίες 200 kg, 1.200 kg

MuCis ad 19/L 
Περιγραφή:
Υγρός διαχεόμενος αναστολέας για ανοδική και καθοδική προστασία οπλισμών 
έναντι διάβρωσης. Πρόσμικτο σκυροδέματος για εκτεταμένη προστασία οπλισμών 
κατασκευών που εκτίθενται σε έντονη δυσμένεια αστικού ή θαλασσινού 
περιβάλλοντος (CO2, χλωρίδια και θειικά άλατα). 
Κατανάλωση: 
0,8-3,8 kg / m3 σκυροδέματος. 
Συσκευασίες:
Δοχεία 5 kg, 20 kg / Βαρέλια 200 kg / Δεξαμενές ~ 1000 Lt
Κωδ. Τιμαρ. ΑΤΟΕ: 534.2.128

ANTI-FREEZE
Περιγραφή:
Aντιπαγετικό - Επιταχυντής ανάπτυξης αρχικών αντοχών. Επιταχύνει τη διαδικασία 
πήξης του τσιμέντου, αυξάνει τη θερμότητα ενυδάτωσης και επιτρέπει τη σκυροδέτηση 
ακόμα και σε χαμηλές θερμοκρασίες. Δεν περιέχει χλωριούχες ενώσεις.
Κατανάλωση: 
1,0-1,5 kg /100 kg τσιμέντου. 
Συσκευασίες:
Δοχεία 4 kg, 20 kg / Βαρέλια 200 kg 

1.2 Ειδικά Πρόσμικτα και Πρόσθετα Σκυροδέματος
ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

1
. Σ

Κ
Υ

Ρ
Ο

Δ
ΕΜ

Α



16

111

CEMEX M-1000

SELF–TEC
COMPOUND*

Περιγραφή:
Ειδικό πρόσμικτο σε μορφή σκόνης, για έλεγχο συρρίκνωσης σκυροδέματος και 
κονιαμάτων. Χρησιμοποιείται για να μετριάσουμε - περιορίσουμε το φαινόμενο 
ανάπτυξης πλαστικής (υδραυλικής) συρρίκνωσης και για να ελαχιστοποιήσουμε 
όποια ανάπτυξη τριχοειδών ρηγματώσεων κατά τη συστολή ξήρανσης. Προσθήκη 
πρόσθετου στο παρασκευαστήριο και μόνο, στο ξηρό μίγμα πριν την προσθήκη 
του νερού. Συστήνεται η διεξαγωγή δοκιμών σύνθεσης για τον προσδιορισμό της 
απαιτούμενης δοσολογίας.
Κατανάλωση: 
6,0-13,0 kg /100 kg τσιμέντου. 
Συσκευασίες:
Δοχεία 20 kg

Περιγραφή:
Ειδικό πρόσθετο σε μορφή σκόνης για την παρασκευή αυτο-συμπυκνούμενου 
σκυροδέματος (SCC). Για μίγματα χωρίς απαίτηση δόνησης, με εξαίρετες ιδιότητες 
και συμπεριφορά, για χυτεύσεις ακριβείας, ακόμα και σε σημεία κατασκευών με 
ιδιαίτερη πύκνωση οπλισμών, ενώ ταυτόχρονα εξασφαλίζεται υψηλή ρευστότητα 
(παρά την μεγάλη σχετικά μείωση νερού που απαιτείται – λόγος Ν/Τ= 0,4–0,45), 
για τελικό αποτέλεσμα υψηλών απαιτήσεων με παρατεταμένη διάρκεια και αντοχή 
στον χρόνο.
Κατανάλωση: 
8-12% κατά βάρος του συνδετικού υλικού (τσιμέντο κατηγορίας CEM II A/LL). 
Συσκευασίες:
Σάκοι των 10 kg
* Το προϊόν διατίθεται και στην έκδοση Self-tec Grey σε σάκους των 25 kg

AIRFLOW L (υγρό) Περιγραφή:
Υγρό αερακτικό πρόσμικτο σκυροδέματος. Μεγαλώνει την ανθεκτικότητα του 
σκυροδέματος στον παγετό. Αντικαθιστά επίσης τα μικρομόρια που χάνονται σύμφωνα 
με DIN 1045, εισάγοντας μικρο-φυσσαλίδες στο μίγμα. Συστήνεται η διεξαγωγή 
δοκιμών σύνθεσης για τον προσδιορισμό της απαιτούμενης δοσολογίας. 
Κατανάλωση: 
0,015-0,2 kg /100 kg τσιμέντου. 
Συσκευασίες:
Δοχεία 4 kg, 20 kg / Βαρέλια 200 kg 

XARLON M-260 Περιγραφή:
Υγρό αερακτικό πρόσμικτο σκυροδέματος (EN 934-2, T5). Μεγαλώνει την 
ανθεκτικότητα του σκυροδέματος στον παγετό, εισάγοντας μικρο-φυσσαλίδες 
στο μίγμα. Συστήνεται η διεξαγωγή δοκιμών σύνθεσης για τον προσδιορισμό της 
απαιτούμενης δοσολογίας. 
Κατανάλωση: 
0,015-0,1 kg /100 kg τσιμέντου. 
Συσκευασίες:
Δοχεία 20 kg / Βαρέλια 220 kgEN 934-2 / T5

Περιγραφή:
Αερακτικό σε μορφή σκόνης. κατάλληλο για κισσηροδέματα, περλιτοσκυροδέματα, 
ελαφροσκυροδέματα ή κυψελωτά κονιοδέματα. Ανάμιξη με το ξηρό μίγμα τσιμέντου, 
περλίτη ή κίσσηρης και αδρανών, πριν την προσθήκη του νερού του μίγματος. 
Συστήνεται η διεξαγωγή δοκιμών σύνθεσης για τον προσδιορισμό της απαιτούμενης 
δοσολογίας. 
Κατανάλωση: 
0,015-0,2 kg /100 kg τσιμέντου. 
Συσκευασίες:
Σάκοι 20 kg

  ΑΙRFLOW P (σκόνη)
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Περιγραφή:
Ρευστό συνθετικό υγρό, χωρίς διαλύτες, ιδανικό ως αποκαλουπωτικό ξυλοτύπων 
για αισθητικά αποτελέσματα επιφανειών σκυροδέματος. Οικονομικό, μη τοξικό, με 
δυνατότητα αραίωσης με νερό, σε αναλογία BH10 Diasarmante Emulsio προς νερό, 
1 μέρος προς 10-20 μέρη, αντίστοιχα.
Κατανάλωση:
Ξυλότυπος (λεία ξυλεία): 50–100 m2/lt
Ξυλότυπος (αδρή ξυλεία): 50–60 m2/lt
Συσκευασίες:
Δοχεία 10 lt, 25 lt / Βαρέλια 210 lt

ΒΗ4 DISARMANTE 
Universale

Περιγραφή:
Έτοιμο συνθετικό, αποκαλουπωτικό υγρό, με ειδικά πρόσθετα. Δημιουργεί 
φυσικοχημική αντίδραση με ορισμένα συστατικά της τσιμεντόπαστας του νωπού 
σκυροδέματος, συντελώντας στην εύκολη αφαίρεση του καλουπιού, προσδίδοντας 
καθαρή επιφάνεια, υψηλής απόδοσης. Για ξυλότυπο, μεταλλότυπο ή πλαστικότυπο.
Κατανάλωση: 
Πλαστικότυπος / Μεταλλότυπος: 50–80 m2/lt
Ξυλότυπος (νέα ξυλεία): 25–50 m2/lt
Ξυλότυπος (κορεσμένη ξυλεία): 20–35 m2/lt
Ξυλότυπος (αδρή ξυλεία): 15–25 m2/lt
Συσκευασίες: Δοχεία 25 lt / Βαρέλια 220 lt

GLUESINT

Περιγραφή:
Έτοιμο συνθετικό, αποκαλουπωτικό υγρό ξυλοτύπων, χωρίς διαλύτες, για 
αποτελέσματα υψηλής απόδοσης. 
Κατανάλωση:
~0,200 kg/ m2
Συσκευασίες:
Δοχεία 3 kg, 15 kg / Βαρέλια 200 kg

CURCRETE

Περιγραφή:
Ψεκαζόμενη μεμβράνη ελέγχου ωρίμανσης σκυροδέματος (ΑSΤΜ C156-80α). 
Επιβραδύνει την ταχύτητα εξάτμισης του νερού του νωπού σκυροδέματος.
Κατανάλωση:
~0,150-0,200 kg/ m2 / στρώση εφαρμογής
Συσκευασίες:
Δοχεία 3 kg, 20 kg / Βαρέλια 200 kg

ΒΗ10 
DISARMANTE

Emulsio

1.3 Συμπληρωματικά Προϊόντα Σκυροδέτησης
ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ
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CURING 

Compound UR-100

Περιγραφή:
Διάφανο διάλυμα ακρυλικής ρητίνης, για εμποτισμό νέων ή υφιστάμενων δαπέδων 
- Αντιεξατμιστική μεμβράνη ελέγχου επιφανειακής ωρίμανσης και σφράγισης 
δαπέδων σκυροδέματος (ASTM C 309: Τύπος 1, Κατηγορία B, ΑSTM C-156 
συγκράτηση και διατήρηση νερού). Προϊόν που προσφέρει εμποτισμό, πρόσθετη 
σκλήρυνση σε δάπεδα με ή χωρίς επίπαση επιφανειακού σκληρυντή, σταθεροποίηση 
βιομηχανικών δαπέδων έναντι σκόνης. Δεν απαιτείται τρίψιμο ή πρόσθετη στρώση 
ασταρώματος πριν την εφαρμογή εποξειδικών συστημάτων προστασίας δαπέδων, 
αρκεί να μην υπάρχουν λιμνάζοντα νερά πριν την εφαρμογή του προϊόντος.
Κατανάλωση:
~0,25-0,35 lt /m2 ανά στρώση.
Συσκευασίες:
Δοχεία 25 lt / Βαρέλια 200 lt

ECONO-MONO 19 mm

TUF–STRAND 
SF 51 mm

Περιγραφή:
Ίνες πολυπροπυλενίου, μήκους 19 mm.   Προστίθενται  στο  μίγμα  σκυροδέ-
ματος (χαρμάνι), για έλεγχο και αποφυγή επιφανειακών ρηγματώσεων (κυρίως 
για χονδρόκοκκα αδρανή), για αύξηση συνεκτικότητας, αύξηση ανθεκτικότητας σε 
καταπονήσεις και αντοχής σε κρούσεις. Κατάλληλες για διαμορφώσεις βιομηχανικών 
δαπέδων και για την παραγωγή προκατασκευασμένων στοιχείων σκυροδέματος.
Κατανάλωση:
0,6 kg/ m3 έως 0,9 kg/ m3
Συσκευασίες:
Σακουλάκια 0,6 kg, 0,9 kg

Περιγραφή:
Ειδικές ίνες συνδυασμένης κατάστασης μίξης πολυπροπυλενίου και πολυαιθυλενίου, 
αυτόματης-πλέξης, μήκους 51 mm περίπου (συμμόρφωση σύμφωνα με ASTM 
C-1116, ASTM C-1399, ASTM C-1550, C-1609 & C-1018). Αντικαθιστούν πλήρως 
τις μεταλλικές ίνες και το δομικό πλέγμα (# Daring). Κατάλληλες για έλεγχο και 
αποφυγή επιφανειακών ρηγματώσεων λόγω φαινομένου πλαστικής συρρίκνωσης 
σκυροδεματος, για αύξηση συνεκτικότητας μίγματος, ως ενισχυτική διάταξη για 
βελτίωση αντοχής σε κρούσεις, απότριψη και λοιπές καταπονήσεις, καθώς και για 
αύξηση της αντοχής σε γήρανση και της διάρκειας κατ’ επάκταση της κατασκευής. 
Για πλάκες επί εδάφους, βιομηχανικά δάπεδα με υψηλά αναμενόμενα φορτία και 
την παραγωγή προκατασκευασμένων στοιχείων σκυροδέματος. Μη μαγνητικό 
προϊόν χωρίς διαβρώσεις. Υψηλής ανθεκτικότητας έναντι έκθεσης σε αλκάλια και 
οξέα. Το προϊόν διατίθεται κατόπιν παραγγελίας.
Κατανάλωση:
1,8 έως 12,0 kg /m3 σκυροδέματος.
≥ 3,0 kg /m3 σκυροδέματος (περίπτωση αντικατάστασης δομικού πλέγματος).
Συσκευασίες: 
Σακουλάκια των 3.0–4.0 & 5.0 lbs (1,36–1,81 & 2,27 kg, αντίστοιχα)

CURING
Compound UR–20

Περιγραφή:
Υδατικό, υπόλευκο διάλυμα τροποποιημένων πολυμερών και ειδικών προσθέτων, 
για το έλεγχο της εξάτμισης του νερού, κατάλληλο για εμποτισμό νέων ή υφιστάμενων 
δαπέδων –  Αντιεξατμιστική μεμβράνη ελέγχου επιφανειακής ωρίμανσης και 
σφράγισης δαπέδων σκυροδέματος (ASTM C309: Τύπος 1, Κατηγορία Α, 
συγκράτηση και διατήρηση νερού). Προϊόν εφαρμογής με ψεκασμό που προσφέρει 
εμποτισμό, πρόσθετη σκλήρυνση και αύξηση μηχανικών ιδιοτήτων σε δάπεδα με ή 
χωρίς επίπαση επιφανειακού σκληρυντή, σταθεροποίηση βιομηχανικών δαπέδων 
έναντι σκόνης, αρκεί να μην υπάρχουν λιμνάζοντα νερά πριν την εφαρμογή του 
προϊόντος. Το φιλμ που διαμορφώνει μετατρέπεται σε διάφανο μετά την ωρίμανση 
και είναι αδιάβροχο, αρχίζει δε να αποδομείται βαθμιαία μετά την πάροδο των 
πρώτων 30 ημερών. Ωστόσο, για καλύτερη εξασφάλιση, απαιτείται τρίψιμο πριν την 
εφαρμογή εποξειδικών συστημάτων προστασίας και/ή σφράγισης δαπέδων. 
Κατανάλωση:
~0,200 kg /m2.
Συσκευασίες:
Δοχεία 20 kg / Βαρέλια

Compound UR-100
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ADGUNIT A23 Περιγραφή:
Υγρός επιταχυντής πήξης εκτοξευόμενου σκυροδέματος (ΕΝ 934-2, T6). Διάλυμα, 
εξαιρετικά δραστικό, ελεύθερο χλωριδίων, σχεδιασμένο ειδικά για την υγρή μέθοδο 
εφαρμογής (Gunite), για επιτάχυνση πήξης του σκυροδέματος, βελτίωση της 
πρόσφυσης, μείωση φαινομένου αναπήδησης (rebound)  και την ανάπτυξη υψηλών 
πρώιμων και τελικών αντοχών. Κατάλληλο για εφαρμογές όπως αντιστηρίξεις 
πρανών και βράχων, επενδύσεις σηράγγων, θολωτών τμημάτων κλπ.
Κατανάλωση:
2,5-6,5% κ.β. τσιμέντου, ανάλογα με το επιθυμητό χρόνο πήξης.
Συσκευασίες:
Βαρέλια 250 kg / Δεξαμενές 1500 kg

FASTSET (υγρό) Περιγραφή:
Υγρός επιταχυντής πήξης εκτοξευόμενου σκυροδέματος (Gunite), ελεύθερος 
επιβλαβών χλωριούχων αλάτων. Σχεδιασμένο ειδικά για την υγρή μέθοδο 
εφαρμογής, για επιτάχυνση πήξης του σκυροδέματος, βελτίωση της πρόσφυσης, 
μείωση φαινομένου αναπήδησης (rebound)  και την ανάπτυξη υψηλών πρώιμων 
και τελικών αντοχών. Κατάλληλο για εφαρμογές όπως αντιστηρίξεις πρανών και 
βράχων, επενδύσεις σηράγγων, θολωτών τμημάτων και ενισχύσεις κτιριακών 
κατασκευών.
Κατανάλωση:
2,0-6,0% κ.β. τσιμέντου, ανάλογα με το επιθυμητό χρόνο πήξης. 
Συσκευασίες:
Δοχεία 4 kg, 20 kg / Βαρέλια 200 kg / Δεξαμενές 1000 kg
Κωδ. Τιμαρ. ΑΤΟΕ: 531.1.5

FASTSET Ρ (σκόνη) Περιγραφή:
Επιταχυντής πήξης εκτοξευόμενου σκυροδέματος (Gunite) σε μορφή σκόνης, 
ελεύθερος επιβλαβών χλωριούχων αλάτων. Σχεδιασμένο ειδικά για την ξηρή μέθοδο 
εφαρμογής, για επιτάχυνση πήξης του σκυροδέματος, βελτίωση της πρόσφυσης, 
μείωση φαινομένου αναπήδησης (rebound) και την ανάπτυξη υψηλών πρώιμων 
και τελικών αντοχών. Κατάλληλο για εφαρμογές σε κτιριακές κατασκευές, όπως 
επενδύσεις – ενισχύσεις φέρουσας κατασκευής σκυροδέματος και/ή λιθοδομών, 
αντιστηρίξεις πρανών και βράχων κλπ. Ανάμιξη με το ξηρό μίγμα τσιμέντου, άμμου 
και αδρανών, πριν την προσθήκη του νερού του μίγματος.
Κατανάλωση: 
2,0-6,0% κ.β. τσιμέντου, ανάλογα με το επιθυμητό χρόνο πήξης.
Συσκευασίες: Σάκοι 25 kg
Κωδ. Τιμαρ. ΑΤΟΕ: 531.1.4
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1.4 Πρόσμικτα εκτοξευόμενου (ξηρή - υγρή μέθοδος)
ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

EN 934-2 / T6
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TECNOWELD
Περιγραφή:
Συμπολυμερές γαλάκτωμα συνθετικών ρητινών, πρόσμικτο για πολλαπλές βελτιώσεις 
γαρμπιλοδεμάτων, τροποποίηση τσιμεντοκονιών, κονιαμάτων και επιχρισμάτων. Προσδίδει 
ευκαμψία και πρόσθετη στεγανότητα, βελτιώνει την αντοχή σε τριβές και επιφανειακές 
καταπονήσεις, ενισχύει την πρόσφυση χάρη της συγκολλητικής του ικανότητας. 
Χρησιμοποιείται για συγκόλληση, επισκευές ή εξομαλύνσεις δαπέδων σκυροδέματος, 
σε λασπώματα σε πλινθοδομές, σε κονιάματα τοιχοποιίας, δοκών, υποστυλωμάτων.  
Προστίθεται στο νερό ανάμιξης.
Κατανάλωση: 
Αναλογία Tecnoweld : Νερό = 1:1 έως 1:5
~5-10% κ.β. τσιμέντου
Συσκευασίες: 
Δοχεία 5 kg, 20 kg 
Κωδ. Τιμαρ. ΑΤΟΕ: 534.2.3

SINTOPLAST Περιγραφή:
Γαλάκτωμα συνθετικής ρητίνης SBR, πρόσμικτο για πολλαπλές βελτιώσεις 
γαρμπιλοδεμάτων, τσιμεντοκονιών, κονιαμάτων και επιχρισμάτων. Προσδίδει 
ευκαμψία και πρόσθετη στεγανότητα, βελτιώνει την αντοχή σε τριβές και 
επιφανειακές καταπονήσεις, ενισχύει την πρόσφυση χάρη της συγκολλητικής του 
ικανότητας. Χρησιμοποιείται για συγκόλληση, επισκευές ή εξομαλύνσεις δαπέδων 
σκυροδέματος, σε λασπώματα σε πλινθοδομές, σε κονιάματα τοιχοποιίας, δοκών, 
υποστυλωμάτων κλπ. Προστίθεται στο νερό ανάμιξης.
Κατανάλωση:
Αναλογία Sintoplast : Νερό = 1:1 έως 1:5 ή αλλιώς 5-10% κ.β. τσιμέντου.
Συσκευασίες:
Δοχεία 2 kg, 4 kg, 20 kg / Βαρέλια 200 kg / Δεξαμενές 1000 kg
Κωδ. Τιμαρ. ΑΤΟΕ: 534.1.58

SINWELD Περιγραφή:
Ελαστικοποιητής κονιαμάτων  - Πολυμερικό γαλάκτωμα συνθετικών ρητινών. Ως πρόσμικτο, 
προσδίδει ευκαμψία σε κονιάματα, επιχρίσματα κλπ. Αντικαθιστά το νερό ανάμιξης ή μέρος 
αυτού σε επιχρίσματα στεγανοποίησης όπως το Tamoseal και Tecnoseal V1, δίνοντάς 
τους βελτιωμένες μηχανικές ιδιότητες και πρόσθετη ευκαμψία. Γενικά χρησιμοποιείται σε 
κονιάματα όπου αναμένονται πιθανές ρηγματώσεις λόγω συστολοδιαστολών, καθώς και 
σε αρμολογήματα λιθοδομών διότι δεν περιορίζει τη διαπνοή του στοιχείου. Προστίθεται 
στο νερό ανάμιξης.
Κατανάλωση:
Αναλογία 1:3 με το νερό (Sinweld : Νερό), σε τσιμεντοειδείς κόλλες πλακιδίων και 
στεγανωτικά κονιάματα.
Συσκευασίες: Δοχεία 2 kg, 4 kg, 20 kg / Βαρέλια 200 kg / Δεξαμενές 1000 kg
Κωδ. Τιμαρ. ΑΤΟΕ: 534.1.59

ΠΡΟΣΜΙΚΤΑ ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ
2.1 Πρόσμικτα & πρόσθετα κονιαμάτων 
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FASTSET (σκόνη)
Περιγραφή:
Επιταχυντής πήξης σκυροδέματος και κονιαμάτων σε μορφή σκόνης. Προστιθέμενος, 
επιταχύνει την διαδικασία έναρξης της πήξης σε σκυροδέματα και/ή κονιάματα. 
Ανάμιξη με το ξηρό μίγμα τσιμέντου, άμμου και αδρανών, πριν την προσθήκη του 
νερού του μίγματος.
Κατανάλωση:
1,0-5,0 kg /100 kg τσιμέντου ανάλογα με το επιθυμητό χρόνο πήξης. 
Συσκευασίες:
Σάκοι 25 kg
Κωδ. Τιμαρ. ΑΤΟΕ: 531.1.4

FASTSET (υγρό)
Περιγραφή:
Υγρός επιταχυντής πήξης σκυροδέματος και κονιαμάτων. Προστιθέμενος, επιταχύνει 
την διαδικασία έναρξης της πήξης σε σκυροδέματα και/ή κονιάματα.
Κατανάλωση:
1,0-5,0 kg /100 kg τσιμέντου ανάλογα με το επιθυμητό χρόνο πήξης. 
Συσκευασίες:
Δοχεία 4 kg, 20 kg / Βαρέλια 200 kg 
Κωδ. Τιμαρ. ΑΤΟΕ: 531.1.5

GOLDENCRYL
Περιγραφή:
Ελαστικοποιητής κονιαμάτων  – Πολυμερικό γαλάκτωμα συνθετικών ρητινών, 
ακρυλικής βάσης. Ως πρόσμικτο, προσδίδει ευκαμψία σε κονιάματα, επιχρίσματα 
κλπ. Αντικαθιστά μέρος του νερού ανάμιξης σε κονιάματα στεγανοποίησης όπως 
το Goldenseal και Goldenseal-RS αλλά και σε κονιάματα επισκευής, δίνοντάς 
τους βελτιωμένες μηχανικές και χημικές ιδιότητες, μεγαλύτερη ανθεκτικότητα 
σε UV, καθώς και πρόσθετη ευκαμψία. Γενικά χρησιμοποιείται σε κονιάματα που 
προβλέπεται να εκτεθούν σε ανοικτές επιφάνειες (εξωτερικές δεξαμενές, αρδευτικά 
κανάλια κ.α.), όπου αναμένονται πιθανές ρηγματώσεις λόγω συστολο-διαστολών. 
Προστίθεται στο νερό ανάμιξης. Πιστοποιημένο για την επαφή του με πόσιμο νερό.
Κατανάλωση:
~1,3–1,5 kg ανά σάκο Goldenseal / Goldenseal-RS, αντίστοιχα.
Αναλογία 1:3 με το νερό (Goldencryl : Νερό), σε τσιμεντοειδή επισκευών και 
στεγανοποίησης επιφανειών.
Συσκευασίες:
Δοχεία 5 kg και 20 kg 
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ANTI GI-10

Περιγραφή:
Ειδικό πρόσμικτο σε μορφή σκόνης, αντιπαγετικό, επιταχυντής ανάπτυξης αρχικών 
αντοχών για κονιάματα, επιχρίσματα κλπ. Επιταχύνει τη διαδικασία πήξης του 
τσιμέντου, αυξάνει τη θερμότητα ενυδάτωσης και επιτρέπει την εφαρμογή ακόμα 
και σε χαμηλές θερμοκρασίες. Δεν περιέχει χλωριούχες ενώσεις.  Συστήνεται 
η διεξαγωγή δοκιμών σύνθεσης για τον προσδιορισμό της απαιτούμενης 
δοσολογίας.
Κατανάλωση:
1-3% κ.β. τσιμέντου. 
Συσκευασίες:
Σακουλάκια 1 kg, 20 kg  

MIGHTY-MONO
 6 mm & 13 mm Περιγραφή:

Ίνες πολυπροπυλενίου, μήκους 6 mm & 13 mm. Προστίθενται στο μίγμα (χαρμάνι) 
κατά την παρασκευή κονιαμάτων ως ενισχυτική διάταξη, για έλεγχο και αποφυγή 
επιφανειακών ρηγματώσεων και για αύξηση συνεκτικότητας. Κατάλληλες για την 
ενίσχυση κονιαμάτων, τσιμεντοκονιών, σοβάδων - επιχρισμάτων.
Κατανάλωση:
0,6 kg/ m3 έως 0,9 kg/ m3
Συσκευασίες:
Σακουλάκια 0,6 kg, 0,9 kg

EN 934-2 / T7

2222
SINETOL 

S (υγρό) / P (σκόνη) Περιγραφή:
Βελτιωτικό πρόσμικτο - Πλαστικοποιητής που αντικαθιστά τον ασβέστη. Σε υγρή 
μορφή για κτισίματα, κονιάματα. Δυνατότητα δραστικής μείωσης ή πλήρους 
αντικατάστασης του υδρόφιλου ασβέστη σε λασπώματα, επιχρίσματα και σοβάδες. 
To Sinetol P, δηλαδή η σκόνη αναμιγνύεται με το ξηρό μίγμα τσιμέντου, άμμου και 
αδρανών, πριν την προσθήκη του νερού του μίγματος.
Κατανάλωση: 
Sinetol S (υγρό) :   0,1-0,15 kg/ 50 kg τσιμέντου για σοβάδες - επιχρίσματα 
Sinetol S (υγρό) :   0,1 kg/ 50 kg τσιμέντου για κτίσιμο, πλακοστρώσεις
Sinetol P (σκόνη) : 2,0-3,0 kg/ 25 kg τσιμέντου 
Συσκευασίες: 
Sinetol S (υγρό) :   Δοχεία 4 kg, 20 kg / Βαρέλια 200 kg 
Sinetol P (σκόνη) : Σάκοι 35 kg
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ΜΙΒ / MICRO–
INJECTION BASE

Περιγραφή:
Ειδικό πρόσμικτο σε μορφή σκόνης, που προστίθεται σε τσιμέντο τύπου Portland και 
σχηματίζει μετά την ανάμιξή του με μικρή σχετικά ποσότητα νερού, μίγμα ιδανικό για 
τσιμεντενέματα, χωρίς συρρικνώσεις και φαινόμενα διαχωρισμού. Ιδανικό για την 
παραγωγή ενέσιμων μιγμάτων τσιμέντου με σταθερότητα όγκου, αντισταθμίζοντας 
το φαινόμενο πλαστικής (υδραυλικής) συρρίκνωσης (δυνατότητα αντιστάθμισης 
όποιας συρρίκνωσης με διαστολή). Πολύ υψηλή ρευστότητα, με την μικρότερη 
δυνατή αναλογία νερού / τσιμέντο (λόγος Ν/Τ), στοιχειομετρικά στα όρια της τιμής. 
Προσδίδει στο μίγμα χρόνο εργασιμότητας μεγαλύτερο από (1) μία ώρα. Συστήνεται η 
διεξαγωγή δοκιμών σύνθεσης για τον προσδιορισμό της απαιτούμενης δοσολογίας. 
Αποτελεί ιδανική λύση για πλήρωση κενών, ακόμα και σε καλώδια προέντασης.
Κατανάλωση:
Από 4,0 έως 6,0 kg /100 kg τσιμέντου (4% ως 6% κ.β. τσιμέντου). 
Συσκευασίες:
Σάκοι 15 kg

EN 934-4 / T2

CEMEX M-1000
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Περιγραφή:
Ειδικό πρόσμικτο σε μορφή σκόνης, για έλεγχο συρρίκνωσης σκυροδέματος και 
κονιαμάτων. Χρησιμοποιείται για να μετριάσουμε - περιορίσουμε το φαινόμενο 
ανάπτυξης πλαστικής (υδραυλικής) συρρίκνωσης και για να ελαχιστοποιήσουμε 
όποια ανάπτυξη τριχοειδών ρηγματώσεων κατά τη συστολή ξήρανσης. Προσθήκη 
πρόσθετου στο παρασκευαστήριο και μόνο, στο ξηρό μίγμα πριν την προσθήκη 
του νερού. Συστήνεται η διεξαγωγή δοκιμών σύνθεσης για τον προσδιορισμό της 
απαιτούμενης δοσολογίας.
Κατανάλωση: 
6,0-13,0 kg /100 kg τσιμέντου. 
Συσκευασίες:
Δοχεία 20 kg
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SUPERKOLL 
Economico 

Περιγραφή:
Κόλλα ενός συστατικού, με βάση τσιμέντο ειδικής σύνθεσης, σε συνδυασμό με 
επιλεγμένα χαλαζιακά αδρανή υψηλής ποιότητας, τροποποιημένη με πολυμερή. 
Κατάλληλη για επιστρώσεις - επενδύσεις κεραμικών πλακιδίων, φυσικών πλακών 
κλπ., πάνω σε σκυρόδεμα, τσιμεντοκονιάματα ή στρώσεις Self Level Normal ή Rapi-
do, που έχουν προηγηθεί. Αναμίξτε 5,5 – 6,0 lt νερό με κάθε συσκευασία προϊόντος 
σε σκόνη 25 kg. Διατίθεται σε γκρι και λευκό.
Κατανάλωση:
~2,0–4,0 kg/m2
Συσκευασίες:
Σάκοι 25 kg

333

SUPERKOLL
Περιγραφή:
Εύκαμπτη κόλλα ενός συστατικού, με βάση τσιμέντο ειδικής σύνθεσης, σε 
συνδυασμό με επιλεγμένα χαλαζιακά αδρανή υψηλής ποιότητας, τροποποιημένη 
με πολυμερή (EN 12004, C1T). Κατάλληλη για επιστρώσεις - επενδύσεις 
όλων των τύπων των κεραμικών πλακιδίων απορροφητικών ή μη, φυσικών 
πλακών κλπ., πάνω σε σκυρόδεμα, τσιμεντοκονιάματα ή στρώσεις Self Level
Normal ή Rapido, που έχουν προηγηθεί. Κατάλληλη για υγρούς χώρους, 
ντους, πισίνες, συμβατή με συστήματα ενδοδαπέδιας θέρμανσης κλπ.  
Αναμίξτε 5,5 – 6,0 lt νερό με κάθε συσκευασία προϊόντος σε σκόνη 25 kg.
Διατίθεται σε γκρι και λευκό.
Κατανάλωση:
~2,0 – 4,0 kg/m2
Συσκευασίες:
Σάκοι 25 kg

SUPERJOINT Περιγραφή:
Υλικό αρμολόγησης ενός συστατικού, με βάση το τσιμέντο, που περιλαμβάνει επίσης 
επιλεγμένα χαλαζιακά αδρανή και χρωστικές ύλες, τροποποιημένο με πολυμερή. 
Κατάλληλο για εσωτερική και εξωτερική χρήση, για την αρμολόγηση διαφόρων 
τύπων πλακιδίων (ακόμα και τύπου cotto), σε κάθετες ή οριζόντιες επιφάνειες, 
για αρμούς πλάτους έως 5 mm. Αναμίξτε 6,0 – 6,25 lt νερό με κάθε συσκευασία 
προϊόντος σε σκόνη 25 kg. Διατίθεται σε λευκό ή γκρι. 
Κατανάλωση:
~2,0 kg/m2/mm
Συσκευασίες:
Σάκοι 25 kg 

ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ
3.1 Κόλλες πλακιδίων - Αρμόστοκοι

3
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SINΜAST S2 & S2L Περιγραφή:
Λεπτόρρευστη, εποξειδική ρητίνη 2-συστατικών, χωρίς διαλύτες. Χρησιμοποιείται 
για συγκόλληση παλαιό με νέο σκυρόδεμα, αγκυρώσεις – πακτώσεις σιδηρών 
οπλισμού, βλήτρων, ντιζών, για παρασκευή ρητινοκονιαμάτων, ως ενέσιμης για 
εύρος ρηγματώσεων πλάτους 1-3 mm. Τύποι κατάλληλοι για εφαρμογές κατά τη 
χειμερινή (S2) ή τη θερινή περίοδο (S2 & S2L – μακράς εργασιμότητας).
Κατανάλωση: 
Ως γέφυρα συνάφειας : ~0,3-0,5 kg/m2
Ειδικό βάρος : ~1,1 kg/ lt
Συσκευασίες:
Δοχεία 1 kg, 3 kg, 10 kg, 20 kg (A+B)
Κωδ. Τιμαρ. ΑΤΟΕ: 534.1.110

SINPAST J/A Περιγραφή:
Ρευστό κονίαμα εποξειδικών ρητινών, 2-συστατικών, χωρίς διαλύτες.   Εφαρμόζεται 
ως γέφυρα συνάφειας, για συγκόλληση παλαιού και νέου σκυροδέματος ως 
ενέσιμη ρητίνη για εύρος ρηγματώσεων πλάτους άνω των 3mm έως 4 mm, και για 
αγκυρώσεις - πακτώσεις σιδηρών οπλισμών, βλήτρων, ντιζών κλπ. 
Πιστοποιητικό ΚΕΔΕ.  Χρώμα: Γκρι.
Κατανάλωση:
Ως γέφυρα συνάφειας : ~0,3-0,7 kg/m2
Ειδικό βάρος : 1,52 kg/ lt
Συσκευασίες:
Δοχεία 1 kg, 3 kg (A+B), 10kg (A+B)
Κωδ. Τιμαρ. ΑΤΟΕ: 534.1.57

3.2 Σύνδεση ανεξαρτήτων φάσεων σκυροδέτησης 
(παλαιά με νέα κατάσταση) / Σύστηματα τύπου beton-contact

SINTOJOINT WB Περιγραφή:
Εποξειδικός αρμόστοκος 2-συστατικών, για σφράγιση αρμών σε πλακάκια πισίνας, 
βιομηχανικά πλακίδια (τύπου Group-4), αρμολογήσεις δαπέδων κλπ. Παράλληλα 
εποξειδική κόλλα 2-συστατικών, για την επικόλληση κεραμικών πλακιδίων - 
ψηφίδων σε πισίνες, μπάνια κ.α., μαρμαροπλακιδίων κλπ. Πλήρως στεγανό με 
υψηλές χημικές και μηχανικές αντοχές και θιξοτροπία.  Διατίθεται σε λευκό.
Κατανάλωση:
Ειδικό βάρος: ~1,7kg/lt
Για αρμό διαστάσεων 10mm x 10mm x 1m απαιτούνται ~0,170 kg/m
Συσκευασίες:
Δοχεία 5 kg (Α+Β)
Κωδ. Τιμαρ. ΑΤΟΕ: 536.1.19

Περιγραφή:
Καινοτόμο γαλάκτωμα συγκόλλησης με βάση συνθετικές ρητίνες, ως γέφυρα 
συνάφειας μεταξύ παλαιάς και νέας κατάστασης. Τοποθετείται πάνω σε πορώδες 
υπόστρωμα και ενεργοποιείται μόνο όταν έρχεται σε επαφή με την υγρασία του νέου 
σκυροδέματος, τσιμεντοκονίας ή έτοιμου κονιάματος με το οποίο επικαλύπτεται. 
Παρατεταμένος χρόνος ενέργειας. 
Κατανάλωση: 
~0,3-0,7 kg/m2 ανάλογα με την αδρότητα και την απορροφητικότητα του 
υποστρώματος.
Συσκευασίες: 
Δοχεία 4 kg, 20 kg / Βαρέλια 200 kg / Δεξαμενή 1000 kg

LAB

ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ
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SINTOJOINT WB Περιγραφή:
Εποξειδική κόλλα 2-συστατικών, για την επικόλληση κεραμικών πλακιδίων - 
ψηφίδων σε πισίνες, μπάνια κ.α., μαρμαροπλακιδίων κλπ. Παράλληλα, εποξειδικός 
αρμόστοκος 2-συστατικών, για σφράγιση αρμών σε πλακάκια πισίνας, βιομηχανικά 
πλακίδια (τύπου Group-4), αρμολογήσεις δαπέδων κλπ. Πλήρως στεγανό με υψηλές 
χημικές και μηχανικές αντοχές και θιξοτροπία. Διατίθεται σε λευκό.
Κατανάλωση:
Ειδικό βάρος: ~1,7kg/lt
Για αρμό διαστάσεων 10mm x 10mm x 1m απαιτούνται ~0,170 kg/m
Συσκευασίες:
Δοχεία 5 kg (Α+Β)
Κωδ. Τιμαρ. ΑΤΟΕ: 536.1.19

3333

SINMAST P 103 
Περιγραφή:
Εποξειδική πάστα 2-συστατικών, για οριζόντιες αγκυρώσεις οπλισμών, επισκευές 
από σεισμούς, επισκευές προκατασκευασμένων στοιχείων, εξομαλύνσεις, 
επενδύσεις – επιστρώσεις βιομηχανικών πλακιδίων και πλακών,  καθώς και για 
επικολλήσεις beton plaque και ανθρακοελασμάτων. Υψηλές μηχανικές αντοχές και 
θιξοτροπία.  Υλικό προσαρμογής και επικόλλησης διαφόρων τύπων υποστρωμάτων 
όπως σκυρόδεμα, μάρμαρα, πέτρα, ξύλο και λοιπά πορώδη υλικά καθώς και 
μέταλλα, ατσάλι, σιδηρό χάλυβα, αλουμίνιο, όπως και συνθετικά υλικά σαν το 
νεοπρένιο, καουτσούκ, hypalon, πλυεστέρα, άνθρακα, κλπ.  Χρώμα: Γκρι.
Κατανάλωση:
Ειδικό βάρος: ~1,7kg/lt
Συσκευασίες:
Δοχεία 1 kg, 4 kg (Α+Β) και 10 kg (Α+Β)
Κωδ. Τιμαρ. ΑΤΟΕ: 534.1.45

ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ
3.3 Άκαμπτες συγκολλήσεις

SINTOPLAST
Περιγραφή:
Γαλάκτωμα συνθετικής ρητίνης SBR, πρόσμικτο για πολλαπλές βελτιώσεις 
γαρμπιλοδεμάτων, τσιμεντοκονιών, κονιαμάτων και επιχρισμάτων. Προσδίδει 
ευκαμψία και πρόσθετη στεγανότητα, βελτιώνει την αντοχή σε τριβές και 
επιφανειακές καταπονήσεις, ενισχύει την πρόσφυση χάρη της συγκολλητικής του 
ικανότητας. Χρησιμοποιείται για συγκόλληση παλαιάς με νέα κατάσταση, επισκευές 
ή εξομαλύνσεις δαπέδων σκυροδέματος, σε λασπώματα σε πλινθοδομές, σε 
κονιάματα τοιχοποιίας, δοκών, υποστυλωμάτων κλπ. Προστίθεται στο νερό ανάμιξης.  
Αριάνι σε συνδυασμό με τσιμέντο, άμμο και νερό.
Κατανάλωση: 
Αναλογία Sintoplast : Νερό = 1:1 έως 1:5
Συσκευασίες: 
Δοχεία 2 kg, 4 kg, 20 kg / Βαρέλια 200 kg / Δεξαμενές 1000 kg
Κωδ. Τιμαρ. ΑΤΟΕ: 534.1.58



27

SINMAST 5020 AT 
(Advanced Technology)

SINMAST PU 700
Stone Adhesive (700 ml)

TECNOBOND P-Mono

SINMAST 010 PU EIFS 
(750 ml)

Περιγραφή:
Εύκαμπτη, πανίσχυρη κόλλα προηγμένης τεχνολογίας, πολυμερούς, 1-συστατικού, 
χωρίς διαλύτες, για επιφανειακή συγκόλληση και προσαρμογή των περισσοτέρων 
ξύλινων δαπέδων, σε δάπεδα σκυροδέματος, τσιμεντοκονίες, έτοιμα κονιάματα 
ισοστάθμισης δαπέδων κλπ. Υλικό εφαρμογής με οδοντωτή σπάτουλα, συμβατό 
ακόμα και με συστήματα ενδοδαπέδιας θέρμανσης, κατάλληλο για υποστρώματα με 
ή χωρίς απορροφητικότητα. Προϊόν κατάλληλο για την επικόλληση των περισσότερων 
τύπων ξύλινων δαπέδων συμπεριλαμβανομένων των ξύλινων σανίδων, ξύλινων 
πλακών  μωσαϊκών, ξύλου κατεργασμένου, laminate και μασίφ παρκέτου.
Κατανάλωση: 
~0,8–1,1 kg/m2 (οδοντωτή σπάτουλα αναλογιών 3 mm x 6 mm, ενδεικτικά)
Συσκευασίες: Μεταλλικό δοχείo 10 lt / 17 kg

Περιγραφή:
Έτοιμο τσιμεντοειδούς βάσης προϊόν, 1-συστατικού, ως κόλλα για την επικόλληση 
θερμομονωτικών πλακών EPS ή XPS, πολυστερίνης ή πολυστυρόλης καθολικά, επί 
επιφανειών όψεων σκυροδέματος. Παράλληλα ως τελική στρώση εξομάλυνσης 
θερμομονωτικών πλακών πριν την εφαρμογή τελικής βαφής προστασίας όψεως 
κτιρίων. Αναμίξτε 5,5 lt νερό με κάθε συσκευασία προϊόντος σε σκόνη 25 kg.
Κατανάλωση:
~4,0 – 5,0 kg/m2, σε πάχος ανάπτυξης έως 3 mm
Συσκευασίες: 
Σάκοι 25 kg

Περιγραφή:
Εξελάσιμος, συγκολλητικός αφρός πολυουρεθάνης (PU), 1-συστατικού, που ωριμάζει 
με την υγρασία της ατμόσφαιρας και σχηματίζει κορδόνια γραμμικής στήριξης, για 
την στερέωση θερμομονωτικών πανέλων EPS (διογκωμένης πολυστερίνης) πάνω σε 
διάφορες επιφάνειες. Προϊόν εύκολο και γρήγορο στην εφαρμογή (πιστοποιημένο με 
το σύστημα EIFS), κατάλληλο για την επικόλληση θερμομονωτικών πλακών ως άνω 
επί επιφανειών όψεων σκυροδέματος, χωρίς να εστιάζονται φαινόμενα ερπυσμού. 
Υλικό προσαρμογής και επικόλλησης, ανθεκτικό στην αποσύνθεση (πολυμερισμός), 
τη θερμότητα, το νερό και σε πολλά χημικά.
Κατανάλωση: 
Γραμμικό κορδόνι σε ανάπτυγμα [Z] ή [W] στερέωσης ~5 m2 επιφάνειας / φιάλη
Συσκευασίες: Φιάλες > 750 ml / 12 τεμ ανά κιβώτιο

Περιγραφή:
Υψηλής ποιότητας, εξελάσιμη κόλλα, 1-συστατικού, με βάση την τροποποιημένη 
πολυουρεθάνη (PUM) που ωριμάζει με την υγρασία της ατμόσφαιρας και σχηματίζει 
κορδόνια γραμμικής στήριξης, για την προσαρμογή και συγκόλληση υλικών γρήγορης 
δόμησης μεταξύ τους. Προϊόν εύκολο και γρήγορο στην εφαρμογή, αναπτυγμένο 
ειδικά για τη συγκόλληση πέτρας, τούβλων, κεραμιδιών, γυψοπλακών και λοιπών 
στοιχείων γρήγορης δόμησης όπως για παράδειγμα πυριτο-ασβεστολιθικοί πλίνθοι  
ή πορομπετόν (φιλοσοφίας YTONG & ALPHA BLOCK). Υλικό προσαρμογής και 
επικόλλησης, με μακροχρόνια αντοχή στο νερό, το θαλασσινό νερό, το ασβεστόνερο, 
σε αραιωμένα οξέα και καυστικά διαλύματα.
Κατανάλωση: Ανάλογα με τον αριθμό των κορδονιών (μονό ή διπλό).
Συσκευασίες: Φιάλες > 700 ml / 12 τεμ ανά κιβώτιο

3.4 Ελαστικές Συγκολλήσεις

3.5 Συγκολλήσεις θερμομονωτικών πλακών

ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ

ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ
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TECNOSEAL 96
Περιγραφή:
Πολυουρεθανική μαστίχη πλήρωσης αρμών διακοπής ή διαστολής 1-συστατικού, με 
θιξοτροπία. Ανθεκτική, με δυνατότητα παραλαβής κινητικότητας αρμού έως 30%, 
παρουσιάζει καλές μηχανικές και χημικές αντοχές, ιδανική για μόνιμη ελαστική 
σφράγιση. Για εξωτερική και εσωτερική χρήση, για σφράγιση αρμών σε όψεις 
κτιρίων, δώματα, τοιχία, περιζώματα κουφωμάτων, σε ξύλινα στοιχεία, αρμούς 
μεταξύ κτιρίων, αρμούς δαπέδων, στοιχεία προκατασκευών κλπ. Δυνατότητα 
εφαρμογής στα περισσότερα δομικά υποστρώματα με χρήση ανάλογης στρώσης 
ασταρώματος (Tecnofix CI). Σε λευκό ή γκρι.
Κατανάλωση:
Αρμοί 10mm x10mm, κατανάλωση 5-6 μ.μ. ή ~120 gr/ μ.μ. (για σαλάμι 600 ml)
Συσκευασίες:
Σαλάμια 600 ml
Κωδ. Τιμαρ. ΑΤΟΕ: 536.2.8

TECNOSEAL PLO
Περιγραφή:
Χυτή, πολυουρεθανική μαστίχη πλήρωσης αρμών διακοπής ή διαστολής, 
2-συστατικών για σφράγιση οριζόντιων αρμών. Ανθεκτική με δυνατότητα παραλαβής 
κινητικότητας αρμού έως 20%, παρουσιάζει καλές μηχανικές και χημικές αντοχές, 
ιδανική για μόνιμη ελαστική σφράγιση. Για εξωτερική και εσωτερική χρήση, σε 
οροφές και αρμούς μεταξύ κτιρίων, αρμούς βιομηχανικών δαπέδων και χώρους 
φορτοεκφοτώσεων, σε χώρους στάθμευσης οχημάτων κλπ. Δυνατότητα εφαρμογής 
στα περισσότερα δομικά υποστρώματα με χρήση ανάλογης στρώσης ασταρώματος 
(Tecnofix CI). Σε γκρι.
Κατανάλωση:
Αρμοί 10mm x10mm, κατανάλωση 33-35 μ.μ. (ανά δοχείο 5 κg) ή ~150 gr/ μ.μ.
Συσκευασίες:
Δοχεία  5 kg (Α+Β)
Κωδ. Τιμαρ. ΑΤΟΕ: 536.2.5

TECNOSEAL PLV
Περιγραφή:
Θιξοτροπική, πολυουρεθανική μαστίχη πλήρωσης αρμών διακοπής ή διαστολής 
2-συστατικών για σφράγιση κατακόρυφων και οριζόντιων αρμών.  Ανθεκτική με 
δυνατότητα παραλαβής κινητικότητας αρμού έως 20%, παρουσιάζει καλές μηχανικές 
και χημικές αντοχές, ιδανική για μόνιμη ελαστική σφράγιση. Για εξωτερική και 
εσωτερική χρήση, για σφράγιση αρμών σε όψεις κτιρίων, δώματα, τοιχία, περιζώματα 
κουφωμάτων, σε ξύλινα στοιχεία, αρμούς μεταξύ κτιρίων ή αρμούς δαπέδων, σε 
στοιχεία προκατασκευών κλπ. Δυνατότητα εφαρμογής στα περισσότερα δομικά 
υποστρώματα με χρήση ανάλογης στρώσης ασταρώματος (Tecnofix CI). Σε γκρι.
Κατανάλωση:
Αρμοί 10mmx10mm, κατανάλωση 30-33 μ.μ. (ανά δοχείο 5 κg) ή ~160 gr/ μ.μ.
Συσκευασίες:
Δοχεία 5 kg (Α+Β)
Κωδ. Τιμαρ. ΑΤΟΕ: 536.2.5

ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΑ ΑΡΜΩΝ
4.1 Ελαστικά - Εύκαμπτα σφραγιστικά αρμών

*Οι ανωτέρω τύποι των PU μαστιχών, επιδέχονται βαφής μόνο με συστήματα πολυουρεθανικής βάσης, αφού πρώτα προηγηθεί ελαφρύ τρίψιμο.
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TECNOFIX CI
Περιγραφή:
Υγρό αστάρι (primer) πολυουρεθανικών σφραγίσεων για πορώδεις επιφάνειες 
και μέταλλα. Εφαρμόζεται με λεπτό πινέλο, στις εσωτερικές παρειές του αρμού. 
Συμβατό με όλα τα 1 ή 2-συστατικών πολυουρεθανικά σφραγιστικά ανωτέρω.
Κατανάλωση:
~150 gr/ m2 ή ~5% κ.β. της απαιτούμενης ποσότητας του σφραγιστικού
Συσκευασίες:
Δοχείο 1 kg

TECNOSEAL N 

Περιγραφή:
Ακρυλική, σφραγιστική μαστίχη 1-συστατικού με θιξοτροπία. Δυνατότητα παραλαβής 
κινητικότητας αρμού έως 15%, επιδέχεται βαφή επικάλυψης. Για εσωτερική χρήση, 
για σφράγιση αρμών σε πορώδη υποστρώματα, σοβάδες και επιχρίσματα, σε 
περιζώματα κουφωμάτων (ξύλινα ή μεταλλικά), σε ξύλινα στοιχεία, αμιαντοτσιμέντο, 
στοιχεία προκατασκευών, σημεία σύνδεσης σκυροδέματος και τουβλοδομής κλπ. 
Σε λευκό ή γκρι.
Κατανάλωση:
Αρμοί 5mmx5mm, κατανάλωση 12-13 μ.μ. (για φύσιγγα 310 ml)
Συσκευασίες:
Φύσιγγες 310 ml / Σαλάμια 550 ml

TECNOSEAL 03
Περιγραφή:
Ουδέτερη, ακετική σιλικόνη 1-συστατικού, για σφραγίσεις σε πάγκους κουζίνας, 
ακρυλικές μπανιέρες, περιζώματα κουφωμάτων, ενυδρεία κλπ. Άριστη πρόσφυση 
σε διάφορα δομικά υποστρώματα χωρίς απαίτηση primer, γρήγορη ωρίμανση, 
υψηλή ελαστικότητα. Δεν μυκητιάζει. Σε διάφανο, γκρι, λευκό και μαύρο.
Κατανάλωση:
Αρμοί 5mmx5mm, κατανάλωση 10-14 μ.μ. (για φύσιγγα)
Συσκευασίες:
Φύσιγγες 280 ml

Περιγραφή:
Ουδέτερη ελαστική σιλικόνη 1-συστατικού, εσωτερικής χρήσης, με δυνατότητα 
παραλαβής κινητικότητας έως 30%, για σφραγίσεις αρμών σε προκατασκευασμένα 
στοιχεία σκυροδέματος, τουβλοδομές, κεραμικά, κουφώματα ή διατομές 
ανοδειωμένου αλουμινίου, ξύλα κλπ. Καλή πρόσφυση σε διάφορα δομικά 
υποστρώματα χωρίς απαίτηση primer. Σε γκρι και διάφανο.
Κατανάλωση:
Αρμοί 5mmx5mm, κατανάλωση 10-14 μ.μ. (για φύσιγγα 280 ml)
Συσκευασίες:
Φύσιγγες 280 ml, Σαλάμια 550 ml

TECNOSEAL PAC
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Περιγραφή:
Αφρώδες κορδόνι από εξηλασμένο πολυαιθυλένιο με κλειστές κυψέλες, κυκλικής 
διατομής. Τοποθετείται στο εσωτερικό του αρμού σφηνωτά, οριοθετώντας ενιαία 
υπόβαση, πριν από την εφαρμογή σφραγιστικής μαστίχης TECNOSEAL ή άλλων 
σφραγιστικών.
Κατανάλωση:
1 μ.μ. / μ. μήκους αρμού
Συσκευασίες: 
Κορδόνια διαμέτρου Φ10mm, Φ20mm, Φ30mm, Φ40mm, Φ50mm και Φ60mm

Περιγραφή:
Υγρός διαλύτης, που δρα ως ενεργοποιητής της Hypalon ταινίας του συστήματος 
Sinflex H System, προκειμένου να επιτευχθεί ο βέλτιστος βαθμός πρόσφυσης και 
συνάφειας της εποξειδικης ρητίνης επικόλλησης με την ταινία.
Κατανάλωση:
~60-120 gr/ μ.μ. ταινίας ανάλογα με το πλάτος αναφοράς.
Συσκευασίες:
Δοχεία 1 kg, 3 kg

SINFLEX Η System

Περιγραφή:
Υψηλής ποιότητας, σύστημα αρμοκάλυψης, ειδικά σχεδιασμένο για την εξασφάλιση 
στεγάνωσης και την προστασία κατασκευαστικών και διαστολικών αρμών, μικρού ή 
μεγάλου πλάτους και ρηγματώσεων. Αποτελείται από εύκαμπτη ταινία Hypalon, για 
τη γεφύρωση του κενού του αρμού και το υλικό προσαρμογής της – επικόλλησης, 
εποξειδικής βάσης 2-συστατικών, σε μορφή πάστας.  Κατάλληλο για τη στεγάνωση 
αρμών ή ρηγματώσεων ως άνω, μεταξύ δύο κτιριακών έργων (ανεξάρτητοι πλαισιωτοί 
φορείς), σε υπόγεια ή σε δώματα, σε δεξαμενές νερού ή λυμάτων, κολυμβητικές 
δεξαμενές, σε αντιπλημμυρικά έργα, φράγματα, αρδευτικά κανάλια, υδροηλεκτρικά 
εργοστάσια, σε προκατασκευασμένα στοιχεία δικτύων σωληνώσεων κλπ. Σύστημα 
ικανό να αντιμετωπίσει διαφοροποιημένες καθιζήσεις, κινητικότητα αρμού, ακόμα και 
θετικές υδροστατικές πιέσεις νερού. Εύκολο στην εφαρμογή, παραμένει ελαστικό 
ακόμα και σε χαμηλές θερμοκρασίες, προσφέρει μόνιμη αντίσταση εμβαπτισμένο 
στο νερό, δεν επηρεάζεται από καιρικές επιδράσεις, ανθεκτικό σε ριζικά συστήματα, 
ριζικά οξέα ή οξέα αστικών λυμάτων, καθώς παρουσιάζει καλή χημική αντοχή. 
Άριστη πρόσφυση σε όλα σχεδόν τα πορώδη και μεταλλικά υποστρώματα.
Κατανάλωση:
Ταινία: 1 m ταινίας hypalon / μ.μ. αρμού 
Ρητίνη: ~1,0 – 1,2 kg / μ.μ. ταινίας πλάτους 100mm / 1,0 & 2,0mm αντίστοιχα
Ρητινη: ~1,4 – 1,6 kg / μ.μ. ταινίας πλάτους 200mm / 1,0 & 2,0mm αντίστοιχα
Συσκευασίες:
Ταινία: 1,0 - 2,0 mm / 100mm / 20m ρολό (πάχος /πλάτος /μήκος, αντίστοιχα) 
Ταινία: 1,0 - 2,0 mm / 200mm / 20m ρολό (πάχος /πλάτος /μήκος, αντίστοιχα) 
Ρητίνη: Δοχεία 1 kg, 4 kg (A+B), 10 kg (A+Β) 

SINFILL

MULTISIN Cleaner
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TECNOFOAM

Περιγραφή:
Διογκούμενος αφρός πολυουρεθάνης, έτοιμος προς χρήση. Κατάλληλος για 
πλήρωση κενών, διάκενων σε ενώσεις δικτύων ή ενώσεις θερμομονωτικών 
πλακών, για στερέωση πλαισίων κουφωμάτων, για κουπόλες φωτισμού (διαφώτιστα), 
για σφράγιση αρμών διαχωριστικών συστημάτων ξηράς δόμησης κ.α.
Κατανάλωση:
> 35 lt ανά φιάλη 750 ml.
Συσκευασίες:
Φιάλες 750 ml / 12 τεμ ανά κιβώτιο

SINFLEX
Welding Fluid Περιγραφή:

Υγρός διαλύτης ψυχρής κόλλησης της Hypalon ταινίας του συστήματος Sinflex H 
System, για την δημιουργία “ματίσεων” σε ζώνη αλληλοεπικάλυψης όση το πλάτος 
της ταινίας ή 50 mm κατ’ ελάχιστον. Για τη διαμόρφωση των επεκτάσεων των ρολών 
κατά μήκους, όπου απαιτηθεί, εναλλακτικά όταν η προσαρμογή σύνδεσης των 
απολήξεων με θερμό αέρα (θερμοσυγκόλληση) δεν είναι εφικτή.
Κατανάλωση:
~150-200 gr/ m2 επιφάνειας ταινίας 
Συσκευασίες:
Δοχεία 1 kg, 3 kg

BITUTEC 
(Kibotheane) Περιγραφή:

Εύκαμπτη, αυτοκόλλητη ταινία στεγάνωσης, ασφαλτικής βάσης, με ειδική επικάλυψη 
επένδυσης φύλλου γραφίτη ή αλουμινίου. Για εξασφάλιση ενώσεων αεραγωγών, σε 
υδρορροές, κορφιάδες, συνδέσεις σε κεραμοσκεπές, αποκατάσταση ρηγματώσεων 
σε στηθαία κλπ.
Κατανάλωση:
1 μ.μ. ταινίας / μ.μ. ένωσης ή αρμού
Συσκευασίες:
Σε διάφορα πλάτη, σε ρολά των 10 m
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SINMALASTIC 
Β 1738/20 (Οριζ.)

Β 1738/33 (Κατακ.)

Περιγραφή:
Ημιελαστικός, σφραγιστικός στόκος, 3-συστατικών αποτελούμενος από 
συνδυασμένη κατάσταση εποξειδικών ρητινών και λιθανρακόπισσας με καουτσούκ. 
Για πλήρωση οριζόντιων ή κατακόρυφων αρμών, βιομηχανικών χώρων. Ανθεκτικός 
με δυνατότητα παραλαβής κινητικότητας αρμού έως 10%, παρουσιάζει καλές 
μηχανικές αντοχές. Εφαρμόζεται σε αποθηκευτικούς χώρους βιομηχανικής χρήσης, 
αρμούς βιομηχανικών δαπέδων και σε χώρους φορτοεκφοτώσεων, σε χώρους 
στάθμευσης οχημάτων κλπ. Δυνατότητα εφαρμογής στα περισσότερα δομικά 
υποστρώματα με χρήση ανάλογης στρώσης ασταρώματος (Sinmast S2). 
Διατίθεται σε μαύρο.
Κατανάλωση:
Αρμοί 10mmx10mm, κατανάλωση 11 μ.μ. ή ~110 gr/ μ.μ. (ανά συσκ.1 kg)
Συσκευασίες:
Δοχεία 4 kg (Α+Β+Γ)

Περιγραφή:
Ημιελαστικός, εποξειδικός - πολυουρεθανικός σφραγιστικός στόκος, 3-συστατικών, 
για πλήρωση οριζόντιων αρμών, βιομηχανικών χώρων. Ανθεκτικός με δυνατότητα 
παραλαβής κινητικότητας αρμού έως 10%, παρουσιάζει καλές μηχανικές και 
χημικές αντοχές. Για βιομηχανική χρήση, (σε χώρους, αποθηκευτικούς, χημικής 
βιομηχανίας, τυποποίησης τροφίμων κλπ.), αρμούς βιομηχανικών δαπέδων και 
χώρους φορτοεκφοτώσεων, σε χώρους στάθμευσης οχημάτων ή υπόστεγα 
αεροσκαφών κλπ. Δυνατότητα εφαρμογής στα περισσότερα δομικά υποστρώματα 
με χρήση ανάλογης στρώσης ασταρώματος (Sinmast S2). 
Διατίθεται σε γκρι.
Κατανάλωση:
Αρμοί 10mmx10mm, κατανάλωση 10 μ.μ. ή ~100 gr/ μ.μ. (ανά συσκ.1 kg)
Συσκευασίες:
Δοχεία 1 kg, 4 kg (Α+Β+Γ)
Κωδ. Τιμαρ. ΑΤΟΕ: 540.1.5

SINMALASTIC 27/33 Περιγραφή:
Ημιελαστικός, εποξειδικός - πολυουρεθανικός σφραγιστικός στόκος, 3-συστατικών, 
για πλήρωση κατακόρυφων αρμών, βιομηχανικών χώρων. Ανθεκτικός με δυνατότητα 
παραλαβής κινητικότητας αρμού έως 10%, παρουσιάζει καλές μηχανικές και χημικές 
αντοχές. Για βιομηχανική χρήση, (σε χώρους, αποθηκευτικούς, χημικής βιομηχανίας, 
τυποποίησης τροφίμων κλπ.), αρμούς σε χώρους στάθμευσης οχημάτων ή υπόστεγα 
αεροσκαφών κλπ. Δυνατότητα εφαρμογής στα περισσότερα δομικά υποστρώματα 
με χρήση ανάλογης στρώσης ασταρώματος (Sinmast S2). 
Διατίθεται σε γκρι.
Κατανάλωση:
Αρμοί 10mmx10mm, κατανάλωση 10 μ.μ. ή ~100 gr/ μ.μ. (ανά συσκ.1 kg)
Συσκευασίες: 
Δοχεία 1 kg, 4 kg (Α+Β+Γ)
Κωδ. Τιμαρ. ΑΤΟΕ: 540.1.5

SINMALASTIC 27/20

ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΑ ΑΡΜΩΝ
4.2 Ημιελαστικά - Άκαμπτα σφραγιστικά αρμών
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SINTOJOINT WB 

EUCO QWIKJOINT 200 
cart. 22 oz (600 ml)

Περιγραφή:
Εποξειδικός αρμόστοκος 2-συστατικών, για σφράγιση αρμών σε πλακάκια πισίνας, 
βιομηχανικά πλακίδια (τύπου Group-4), αρμολογήσεις δαπέδων κλπ. Παράλληλα 
εποξειδική κόλλα 2-συστατικών, για την επικόλληση κεραμικών πλακιδίων - 
ψηφίδων σε πισίνες, μπάνια κ.α., μαρμαροπλακιδίων κλπ. Πλήρως στεγανό με 
υψηλές χημικές και μηχανικές αντοχές και θιξοτροπία.  
Διατίθεται σε λευκό.
Κατανάλωση:
Ειδικό βάρος: ~1,7kg/lt
Για αρμό διαστάσεων 10mm x 10mm x 1m απαιτούνται ~0,170 kg/m
Συσκευασίες:
Δοχεία 5 kg (Α+Β)
Κωδ. Τιμαρ. ΑΤΟΕ: 536.1.19

Περιγραφή:
Εποξειδικός αρμόστοκος 2-συστατικών, για σφράγιση αρμών σε πλακάκια πισίνας, 
βιομηχανικά πλακίδια (τύπου Group-4), αρμολογήσεις δαπέδων κλπ. Παράλληλα 
εποξειδική κόλλα 2-συστατικών, για την επικόλληση κεραμικών πλακιδίων - 
ψηφίδων σε πισίνες, μπάνια κ.α., μαρμαροπλακιδίων κλπ. Πλήρως στεγανό με 
υψηλές χημικές και μηχανικές αντοχές και θιξοτροπία.  
Διατίθεται σε λευκό.
Κατανάλωση:
Ειδικό βάρος: ~1,7kg/lt
Για αρμό διαστάσεων 10mm x 10mm x 1m απαιτούνται ~0,17 kg/m
Συσκευασίες:
Δοχεία 5 kg (Α+Β)
Κωδ. Τιμαρ. ΑΤΟΕ: 536.1.19

Περιγραφή:
Ταχείας σκλήρυνσης και ωρίμανσης, υψηλών αντοχών, υλικό με βάση  την πολυουρία, 
2-συστατικών, με δυνατότητα στατικής ανάμιξης στο ακροφύσιο. Έτοιμο προϊόν 
κατάλληλο για πλήρωση αρμών ελέγχου πλαστικής συρρίκνωσης (συμμόρφωση με 
ACI 302 & USDA), που διαμορφώνονται με αρμοκόφτη σε κάναβο, σε βιομηχανικά 
δάπεδα και δάπεδα σκυροδέματος, γενικότερα. Ημι-εύκαμπτο σφραγιστικό που 
πληρώνει το διάκενο του αρμού ενώ ταυτόχρονα ενισχύει τις παρειές (συγκριτικά 
με άλλου είδους σφραγιστικά). Μπορεί να εφαρμοστεί και να ωριμάσει και σε πολύ 
χαμηλές θερμοκρασίες έως -30ο C. Για διαμόρφωση αρχιτεκτονικών λεπτομερειών 
δαπέδων σε αποθηκευτικούς χώρους, βιομηχανικές μονάδες παραγωγής, δάπεδα 
χώρων ψυκτικών θαλάμων, εμπορικά κέντρα, πρατήρια καυσίμων, κλειστούς και/ή 
ανοικτούς χώρους στάθμευσης και κυκλοφορίας οχημάτων. Ελαφρά κυκλοφορία 
μετά από 15 λεπτά – Πλήρης έκθεση μετά από 30 λεπτά από την εφαρμογή. 
Συσκευασία διπλής φύσιγγας αυτόματης ανάμιξης με χρήση ειδικού πιστολιού 
υποδοχής διπλής φύσιγγας (SINTECNO Static Mixing Gun).
Κατανάλωση:
Αρμοί 4.8mmx38mm, κατανάλωση 5,5 μ.μ. (ανά συσκ. διπλ. φύσιγγας 600 ml)
Αρμοί 6.4mmx38mm, κατανάλωση 4,2 μ.μ. (ανά συσκ. διπλ. φύσιγγας 600 ml)
Αρμοί 9.5mmx38mm, κατανάλωση 2,6 μ.μ. (ανά συσκ. διπλ. φύσιγγας 600 ml)
Συσκευασίες:
Διατίθεται σε διπλή φύσιγγα 22 oz (600 ml) / 1 κιβώτιο περιλαμβάνει 12 τεμάχια
4
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Περιγραφή:
Χυτό, ρητινούχο αυτοεπιπεδούμενο κονίαμα με βάση το τσιμέντο, 1-συστατικού, 
κανονικής πήξης. Προϊόν κατάλληλο για την εξομάλυνση, προετοιμασία και 
ισοστάθμιση υποστρωμάτων δαπέδων πριν την τοποθέτηση μοκέτας, ξύλινων 
παρκετών, κεραμικών πλακιδίων, μαρμαροπλακιδίων και πλαστικών ταπήτων 
τύπου linoleum. Πάχος στρώσης 1-5 mm. Για την ανάπτυξη στρώσεων άνω των 5 
mm, δυνατότητα προσθήκης χαλαζιακών αδρανών. Αναμίξτε 6,0 lt νερό με κάθε 
συσκευασία προϊόντος σε σκόνη 25 kg. Σε υποστρώματα με απορροφητικότητα 
συστήνεται η χρήση κατάλληλης στρώσης ασταρώματος (γαλάκτωμα RPM). 
Κατανάλωση:
~1,8 kg/m2/mm πάχους ανάπτυξης.
Συσκευασίες:
Σάκοι 25 kg

SELF LEVEL NORMAL

SINMADUR Q
Περιγραφή:
Επιφανειακό σκληρυντικό βιομηχανικών δαπέδων σκυροδέματος. Αποτελείται 
από έτοιμο μίγμα προς εφαρμογή, επιλεγμένων χαλαζιακών αδρανών με μεγάλη 
σκληρότητα και κατάλληλη κοκκομετρική διαβάθμιση, τσιμέντο Portland, ειδικά 
πρόσμικτα -  βελτιωτικά, και χρωστικές ουσίες. Κατάλληλο για την αναβάθμιση της 
αντοχής σε τριβή, σε δάπεδα όπου αναμένονται υψηλές μηχανικές καταπονήσεις και 
κυκλοφορία, σε χώρους όπως βιομηχανικά δάπεδα αποθηκών (logistics), χώρους 
στάθμευσης οχημάτων, χώρους φόρτωσης και εκφόρτωσης εμπορευμάτων, 
πρατήρια καυσίμων κλπ. Σε γκρι, κόκκινο, κίτρινο και πράσινο.
Κατανάλωση:
~5,0 kg/m2.
Συσκευασίες:
Σάκοι 25 kg
Κωδ. Τιμαρ. ΑΤΟΕ: 534.1.6

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΑΠΕΔΩΝ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΑΠΕΔΩΝ

5.1 Επιφανειακοί σκληρυντές βιομηχανικών δαπέδων

5.2 Δάπεδα τσιμεντοειδούς βάσης 

5
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SPEED CRETE 
GREEN LINE

Περιγραφή:
Έτοιμο επισκευαστικό, κονίαμα με βάση το τσιμέντο, 1-συστατικού, ταχείας 
πήξης και σκλήρυνσης, με ρυθμιζόμενη ρευστότητα, για ταχείες επισκευές 
και αποκαταστάσεις φθορών, παθολογίας ή κακοτεχνιών σκυροδέματος και 
επιδιόρθωσης βιομηχανικών δαπέδων. Κατάλληλο για εσωτερική ή εξωτερική 
χρήση για ταχεία επιδιόρθωση οριζοντίων ή ελαφρώς κεκλιμένων επιφανειών 
σκυροδέματος, όπως αυτοκινητόδρομους ταχείας κυκλοφορίας, καταστρώματα 
γεφυρών, πεζοδρομίων, χώρων στάθμευσης οχημάτων, ράμπες οχημάτων, ράμπες 
φόρτωσης και εκφόρτωσης εμπορευμάτων κλπ. Δυνατότητα έκθεσης σε κυκλοφορία 
μετά 2 ώρες από την επισκευή.  Αναμίξτε 3,8 – 4,46 lt νερό με κάθε συσκευασία 
προϊόντος σε σκόνη ~23 kg. Εφαρμογή με μυστρί ή σπάτουλα.
Κατανάλωση:
~1,7 kg/m2/mm πάχους.
Συσκευασίες:
Σάκοι ~23 kg
Κωδ. Τιμαρ. ΑΤΟΕ: 534.2.23

MICROBETON
FLASH-10

Περιγραφή:
Χυτό, επισκευαστικό, μη συρρικνούμενο κονίαμα με βάση το τσιμέντο, 1-συστατικού, 
ταχείας πήξης και σκλήρυνσης, για ταχείες επισκευές και αποκαταστάσεις φθορών, 
παθολογίας ή κακοτεχνιών σκυροδέματος. 
Κατάλληλο για πλήρωση κενών για την επισκευή μεμονωμένων τμημάτων, στοιχείων 
σκυροδέματος, αποκατάσταση βιομηχανικών δαπέδων, για έγχυση σε καλούπι 
(μανδύες), για αγκυρώσεις – πακτώσεις στοιχείων, στερεώσεις. Για πάχη ανάπτυξης 
10-100 mm. Με δυνατότητα προσθήκης χαλαζιακών αδρανών. Αναμίξτε 3,5 lt νερό 
με κάθε συσκευασία προϊόντος σε σκόνη 25 kg.
Κατανάλωση:
~1,9 kg/m2/mm πάχους.
Συσκευασίες: 
Σάκοι 25 kg

Περιγραφή:
Ταχύπηκτο, χυτό, ρητινούχο αυτοεπιπεδούμενο κονίαμα με βάση το τσιμέντο, 
1-συστατικού. Προϊόν κατάλληλο για γρήγορη εξομάλυνση, προετοιμασία και 
ισοστάθμιση υποστρωμάτων δαπέδων πριν την τοποθέτηση μοκέτας, ξύλινων 
παρκετών, κεραμικών πλακιδίων, μαρμαροπλακιδίων και πλαστικών ταπήτων τύπου 
linoleum. Πάχος στρώσης 1-5 mm. 
Για την ανάπτυξη στρώσεων άνω των 5 mm, δυνατότητα προσθήκης χαλαζιακών 
αδρανών. Αναμίξτε 6,0 lt νερό με κάθε συσκευασία προϊόντος σε σκόνη 25 kg. 
Σε υποστρώματα με απορροφητικά συστήνεται χρήση κατάλληλης στρώσης 
ασταρώματος ως άνω. 
Κατανάλωση:
~1,8 kg/m2/mm πάχους ανάπτυξης.
Συσκευασίες:
Σάκοι 25 kg

SELF LEVEL RAPIDO

TECNOFIX EH-100

5
. Σ

Υ
ΣΤ

Η
Μ

Α
ΤΑ

 Δ
Α

Π
ΕΔ

Ω
Ν

EN 1504 - 3 / Class R4

Περιγραφή:
Εποξειδικό - τσιμεντοειδές (Cem - Epoxy) λεπτόκοκκο κονίαμα φινιρίσματος και 
εξομάλυνσης, υδατικής βάσης, 3-συστατικών, κατάλληλο για αναπτύγματα λεπτού 
πάχους σε επιφάνειες που απαιτούν διευθέτηση.  Παρουσίαζει υψηλή δυνατότητα  
διαπνοής (ομοίως και οι στρώσεις με τις οποίες επικαλύπτεται θα πρέπει να 
παρουσιάζουν τις ίδιες δυνατότητες).  Πάχη ανάπτυξης: 0.4 - 2mm.
Κατανάλωση:
~1,4 kg /m2/mm πάχους ανάπτυξης.
Συσκευασίες:
Δοχεία 8 kg (A+B+Γ)
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Περιγραφή:
Διάφανο διάλυμα ακρυλικής ρητίνης, για εμποτισμό νέων ή υφιστάμενων δαπέδων. 
Αντιεξατμιστική μεμβράνη ελέγχου επιφανειακής ωρίμανσης και σφράγισης δαπέδων 
σκυροδέματος (ASTM C 309: Τύπος 1, Κατηγορία B, ΑSTM C-156 συγκράτηση και 
διατήρηση νερού). Προϊόν που προσφέρει εμποτισμό, πρόσθετη σκλήρυνση σε 
δάπεδα με ή χωρίς επίπαση επιφανειακού σκληρυντή, σταθεροποίηση βιομηχανικών 
δαπέδων έναντι σκόνης. Δεν απαιτείται τρίψιμο ή πρόσθετη στρώση ασταρώματος 
πριν την εφαρμογή εποξειδικών συστημάτων προστασίας δαπέδων, αρκεί να μην 
υπάρχουν λιμνάζοντα νερά πριν την εφαρμογή του προϊόντος.  
Κατανάλωση:
~0,25-0,35 lt /m2 ανά στρώση.
Συσκευασίες:
Δοχεία 25 Lt / Bαρέλια 200 Lt.

CURING 
Compound UR-100

TECNOPAV EP 903

TECNOPAV EP 410

Περιγραφή:
Χυτό, επιπεδούμενο δάπεδο 3-συστατικών. Πρόκειται για εποξειδικό τσιμεντοειδές 
(Cem-Epoxy), αποτελούμενο από τσιμέντο σε συνδυασμό με χαλαζιακή πούδρα, 
επιλεγμένα αδρανή και χρωστικές,  ενισχυμένο με εποξειδικές ρητίνες, χωρίς 
διαλύτες. Καλή χημική και μηχανική αντοχή, ανθεκτικό σε φθορά και τριβές. Ιδανικό 
για νωπά δάπεδα σκυροδέματος ή για υφιστάμενα δάπεδα που υπόκεινται σε 
ανοδική υγρασία, ως προσωρινό φράγμα υγρασίας πριν την εφαρμογή εποξειδικών 
ή πολυουρεθανικών συστημάτων προστασίας δαπέδων. Στρώση εξομάλυνσης και 
επισκευής για πάχη 6-12 mm.
Κατανάλωση:
~12,0 kg/m2/6 mm πάχους.
Συσκευασίες:
Δοχεία 8 kg (A+B) που τα συμπληρώνει το ανάλογο μέρος σκόνης / συστατικό Γ 
από 2 χ 20 kg έως 4 x 20 kg

Περιγραφή:
Χυτό, επιπεδούμενο δάπεδο 3-συστατικών. Πρόκειται για εποξειδικό τσιμεντοειδές 
(Cem-Epoxy), αποτελούμενο από τσιμέντο σε συνδυασμό με χαλαζιακή πούδρα, 
επιλεγμένα αδρανή και χρωστικές,  ενισχυμένο με εποξειδικές ρητίνες, χωρίς 
διαλύτες. Καλή χημική και μηχανική αντοχή, ανθεκτικό σε φθορά και τριβές. Ιδανικό 
για νωπά δάπεδα σκυροδέματος ή για υφιστάμενα δάπεδα που υπόκεινται σε 
ανοδική υγρασία, ως προσωρινό φράγμα υγρασίας πριν την εφαρμογή εποξειδικών 
ή πολυουρεθανικών συστημάτων προστασίας δαπέδων. Στρώση εξομάλυνσης και 
επισκευής για πάχη από 2 mm έως 5 mm.
Κατανάλωση:
≥ 4,2 kg/ m2 / 2 mm πάχους.
Συσκευασίες:
Δοχεία 15 kg (A+B) - Σακί 15 kg ( Γ ) 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΑΠΕΔΩΝ
5.4 Εμποτισμός δαπέδων

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΑΠΕΔΩΝ
5.3 Εποξειδικά τσιμεντοειδή – Φράγματα υγρασίας 

EN 1504 - 2 / ZA.1f

EN 1504 - 2 / ZA.1f

5555
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SINSOL 
100/ 200/ 300 Περιγραφή:

Ειδικό, άχρωμο βερνίκι, ακρυλικής βάσης, 1-συστατικού, για σφράγιση και προστασία 
από τριβές σταμπωτών και βιομηχανικών δαπέδων. Διατίθεται σε τρεις τύπους.
Κατανάλωση:
~0,25-0,40 kg/m2
Συσκευασίες:
Δοχεία 3 kg, 15 kg / Βαρέλια 180 kg

Περιγραφή:
Διάφανο, γαλάκτωμα ακρυλικών ρητινών, 1-συστατικού. Χρησιμοποιείται για τον 
εμποτισμό νέων ή παλαιών, εσωτερικών και/ή εξωτερικών επιφανειών σκυροδέματος, 
τσιμεντοκονιαμάτων, πέτρας κλπ., οριζόντιων ή κατακόρυφων, στις οποίες απαιτείται 
μέτρια έως κανονική αντοχή σε τριβή και απότριψη και σταθεροποίηση έναντι σκόνης 
(βιομηχανικά δάπεδα, δάπεδα βοηθητικών χώρων, γραφείων, διαδρόμων και 
αποθηκών κλπ). Δημιουργεί φιλμ επιφανειακής προστασίας, τονίζοντας παράλληλα 
την επιφάνεια αναφοράς.
Κατανάλωση:
~0,3 kg /m2.
Συσκευασίες: 
Δοχεία 4 kg, 20 kg / Βαρέλια 200 kg

Περιγραφή:
Διάφανη, εποξειδική, διεισδυτική ρητίνη εμποτισμού, 2-συστατικών, με διαλύτες. 
Χρησιμοποιείται για την αύξηση των μηχανικών αντοχών επιφανειών από σκυρόδεμα 
και τσιμεντοκονιών πριν την εφαρμογή τελικής επένδυσης εποξειδικής προστασίας 
κατά απαίτηση. Ενδείκνυται για εσωτερικές επιφάνειες στις οποίες απαιτείται υψηλή 
αντοχή σε τριβή και απότριψη και σταθεροποίηση έναντι σκόνης (βιομηχανικά 
δάπεδα, χώρους στάθμευσης οχημάτων, χώρους αποθηκών κλπ).  
Κατανάλωση:
1 ή 2 x ~0,25 - 0,3 kg /m2.
Συσκευασίες:
Δοχεία 3 kg (Α+Β)
Κωδ. Τιμαρ. ΑΤΟΕ: 534.1.115

SOL 220 έως 290

CLEARSEAL 
150/STD/300/WB

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΑΠΕΔΩΝ
5.5 Αστάρια – Στρώσεις προεπάλειψης δαπέδων

LAB Περιγραφή:
Γαλάκτωμα συγκόλλησης με βάση συνθετικές ρητίνες, ως γέφυρας συνάφειας 
μεταξύ παλαιάς και νέας κατάστασης. Τοποθετείται πάνω σε πορώδες υπόστρωμα και 
ενεργοποιείται μόνο όταν έρχεται σε επαφή με την υγρασία του νέου σκυροδέματος, 
τσιμεντοκονίας ή έτοιμου κονιάματος με το οποίο επικαλύπτεται. Παρατεταμένος 
χρόνος ενέργειας.
Κατανάλωση:
~0,3-0,7 kg/m2 ανάλογα με την αδρότητα και την απορροφητικότητα του 
υποστρώματος.
Συσκευασίες:
Δοχεία 4 kg, 20 kg / Βαρέλια 200 kg / Δεξαμενή 1000 kg
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SINΜAST S2/ S2L Περιγραφή:

Λεπτόρευστη, εποξειδική ρητίνη 2-συστατικών, χωρίς διαλύτες. Χρησιμοποιείται 
για συγκόλληση παλαιού με νέο σκυρόδεμα, ως αστάρι προεπάλειψης πριν την 
εφαρμογή εποξειδικών συστημάτων προστασίας βιομηχανικών δαπέδων, για 
αγκυρώσεις – πακτώσεις σιδηρών οπλισμού, βλήτρων, ντιζών, για παρασκευή 
ρητινοκονιαμάτων, ως ενέσιμης για εύρος ρηγματώσεων πλάτους 1-3 mm. Τύποι 
κατάλληλη για εφαρμογές κατά τη χειμερινή ή τη θερινή περίοδο (S2).  Διατίθεται 
και ο τύπος S2L μακράς εργασιμότητας για υψηλές θερμοκρασίες.
Κατανάλωση: Ως γέφυρα συνάφειας : ~0,3-0,4 kg/m2
Ειδικό βάρος : ~1,1 kg/ lt
Συσκευασίες: Δοχεία 1 kg, 3 kg, 10 kg, 20 kg (A+B)
Κωδ. Τιμαρ. ΑΤΟΕ: 534.1.110

SINΜAST RM 616 WΒ 
(άχρωμη)

SINΜAST S2 
wet on wet

Περιγραφή:
Υδατοδιαλυτή, άχρωμη εποξειδική βαφή, 2-συστατικών, για σταθεροποίηση έναντι 
σκόνης. Ανθεκτική σε κανονική καταπόνηση και επιφανειακές τριβές για δάπεδα, 
αλλά και τοίχους. Ουδέτερη, ιδανική σε χώρους όπου απαιτείται διασφαλισμένης 
ποιότητας ατμόσφαιρα. Σε διάφανο, ως αστάρι προεπάλειψης πριν την εφαρμογή 
υδατοδιαλυτής βαφής προστασίας, εποξειδικής βάσης. Επίσης για σταθεροποίηση 
έναντι σκόνης πριν την εφαρμογή μεταλλικών στηριγμάτων συστημάτων 
ανυψωμένων δαπέδων, προσαρμοσμένων με πολυουρεθανική κόλλα ελαστικής 
συγκόλλησης.
Κατανάλωση: 1 ή 2 x ~0,400 kg/m2, για πάχος ξηρού υμένα  ~150 μm.
Συσκευασίες: Δοχεία 6 kg (A+B)
Κωδ. Τιμαρ. ΑΤΟΕ: 534.1.113

Περιγραφή:
Λεπτόρρευστη, εποξειδική ρητίνη 2-συστατικών, χωρίς διαλύτες. Χρησιμοποιείται 
ως αστάρι προεπάλειψης πριν την εφαρμογή εποξειδικών συστημάτων προστασίας 
βιομηχανικών δαπέδων, τα οποία όμως παρεμπιπτόντως, είναι ελαφρώς νοτισμένα 
ή υγρά, παρουσιάζουν δηλαδή επιφανειακή υγρασία. Τύπος κατάλληλος για 
εφαρμογή κατά τη χειμερινή αλλά και τη θερινή περίοδο. Είναι προφανές ότι το 
προϊόν δεν ενδείκνυται για περιπτώσεις όπου παρουσιάζονται λιμνάζοντα νερά.
Κατανάλωση:
Ως γέφυρα συνάφειας και αστάρι δαπέδου : ~0,3-0,4 kg/m2
Ειδικό βάρος : ~1,1 kg/ lt
Συσκευασίες:
Δοχεία 3 kg, 10 kg, 20 kg (A+B)

TECNOFIX EP 170 Περιγραφή:
Εποξειδική ρητίνη υδατικής βάσης, 2-συστατικών, χωρίς διαλύτες. Στρώση 
προεπάλειψης (αστάρωμα) πριν την εφαρμογή των Tecnopav EP 410 & EP 903, 
ακόμα και σε νωπά σχετικά ή νοτισμένα δάπεδα.
Κατανάλωση:
~0,25-0,3 kg/m2 /200-300 μm πάχους.
Συσκευασίες:
Δοχεία 14 kg (A+B)

RPM 
(RESIN PER MICROBETON)

Περιγραφή:
Γαλάκτωμα συνθετικών ρητινών. Λειτουργεί ως ενισχυτικό πρόσφυσης (αστάρι) 
πριν την εφαρμογή έτοιμων, χυτών κονιαμάτων ισοστάθμισης δαπέδου της σειράς 
Self Level (Normal ή Rapido), πριν την εφαρμογή τους πάνω σε υποστρώματα με 
απορροφητικότητα, καθώς επίσης αποτελεί και γαλάκτωμα ενίσχυσης κονιαμάτων 
επισκευής.
Κατανάλωση:
~0,25-0,4 kg/m2 ανάλογα με την απορροφητικότητα του υποστρώματος.
Συσκευασίες:
Δοχεία 4,5 kg ή 5,25 kg
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SINMAST RM 22
Περιγραφή:
Έγχρωμη (gloss), εποξειδική βαφή προστασίας, 2-συστατικών, κατάλληλη για 
επενδύσεις επιφανειών οι οποίες προορίζονται να δεχθούν τροφικές διαλύσεις 
(τρόφιμα, ποτά, πόσιμο ή θαλασσινό νερό κλπ.). Ανθεκτική σε κανονική καταπόνηση 
από πλευράς κυκλοφορίας και επιφανειακές τριβές, κατάλληλη ως επικάλυψη 
προστασίας σε βιομηχανικά δάπεδα σκυροδέματος, σε χώρους συνεργείων 
αυτοκινήτων, χώρους στάθμευσης οχημάτων, χώρους καταστημάτων, αρτοποιεία, 
εμφιαλωτήρια, βοηθητικούς χώρους διαδρόμων και αποθηκών κλπ. Πιστοποιητικό 
καταλληλότητας Γαλλίας. RAL αποχρώσεις.
Κατανάλωση:
2 ή 3 x ~0,250 kg/m2, για πάχος ανάπτυξης ξηρού φιλμ ~300-450 μm.
Συσκευασίες:
Δοχεία 1 kg, 3 kg, 10 kg, 20 kg (A+B)
Κωδ. Τιμαρ. ΑΤΟΕ: 528.1.19

TK – 30
Περιγραφή:
Άγχρωμη, εποξειδική βαφή εμποτισμού δαπέδων σκυροδέματος, 2-συστατικών, με 
καλές αντοχές σε τριβή. Διατίθεται ως στρώση προεπάλειψης (αστάρωμα) πριν την 
εφαρμογή του TK PIGM.  Περιέχει διαλύτες
Κατανάλωση:
1 ή 2 x ~0,2 kg/m2, για πάχος ανάπτυξης ξηρού φιλμ ~60 μm.
Συσκευασίες:
Δοχεία 4 kg (A+B)

PRIMER 
SINMAST 5001/T Περιγραφή:

Λεπτόρρευστη, εποξειδική ρητίνη προεπάλειψης δαπέδων, 2-συστατικών, χωρίς 
διαλύτες. Κατάλληλη κυρίως για πυκνά ή κανονικά υποστρώματα σκυροδέματος, 
από πλευράς απορροφητικότητας. Στρώση προεπάλειψης (αστάρωμα) πριν την 
εφαρμογή του συστήματος (PU) SINMAST 6283 SL/TES Z.
Κατανάλωση:
~0,400 kg/m2, ανάλογα με την απορροφητικότητα του υποστρώματος.
Συσκευασίες:
Δοχεία 3 kg, 15 kg (A+B)

SINΜAST RM 616 WB 
(έγχρωμη)

Περιγραφή:
Υδατοδιαλυτή, έγχρωμη εποξειδική βαφή, 2-συστατικών.  Χρησιμοποιείται ως
επένδυση επιφανειών για σταθεροποίηση έναντι σκόνης και προστασία δαπέδων. 
Ανθεκτική σε κανονική καταπόνηση από πλευράς κυκλοφορίας και επιφανειακές 
τριβές, βαφή για δάπεδα αλλά και τοίχους. Ουδέτερη, ιδανική σε χώρους όπου 
απαιτείται διασφαλισμένης ποιότητας ατμόσφαιρα. Επίσης για σταθεροποίηση έναντι 
σκόνης πριν την εφαρμογή μεταλλικών στηριγμάτων συστημάτων ανυψωμένων 
δαπέδων, προσαρμοσμένων με πολυουρεθανική κόλλα ελαστικής συγκόλλησης.
Κατανάλωση:
1 ή 2 x ~0,400 kg/m2, για πάχος ξηρού υμένα ~150 μm.
Συσκευασίες:
Δοχεία 6 kg (A+B)
Κωδ. Τιμαρ. ΑΤΟΕ: 534.1.113

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΑΠΕΔΩΝ
5.6 Βαφές  προστασίας δαπέδων
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5555
TK PIGM

Περιγραφή:
Έγχρωμη, εποξειδική βαφή εμποτισμού δαπέδων σκυροδέματος, 2-συστατικών, 
με καλές αντοχές σε τριβή. Διατίθεται σε διαφορετικές αποχρώσεις από πλευράς 
δυνατότητας χρωματικών επιλογών.  Περιέχει διαλύτες.
Κατανάλωση:
1 ή 2 x ~0,150 kg/m2, για πάχος ανάπτυξης ξηρού φιλμ ~120 μm.
Συσκευασίες:
Δοχεία 4 kg (A+B)

CHEMO RESIN 
PU-IV-1080 Περιγραφή:

Διάφανη βαφή, πολυουρεθανικής ρητίνης 1-συστατικού, με διαλύτες. 
Χρησιμοποιείται  ως τελική στρώση σφράγισης εποξειδικών ή πολυουρεθανικών 
επιστρώσεων προστασίας που έχουν προηγηθεί. Αντιολισθηρή, προστατεύει τα 
εποξειδικά από χρωματικές αποκλίσεις και φαινόμενα chalking καθώς παρουσιάζει 
εξαιρετική αντοχή σε έκθεση σε UV και σε επιφανειακές τριβές.
Κατανάλωση:
1 ή 2 χ ~0,15-0,20 kg/m2.
Συσκευασίες:
Δοχεία 4 kg (A+B)

SINROC /22 FLOORING
Περιγραφή:
Υψηλής δομής έγχρωμη, αυτοεπιπεδούμενη, εποξειδική επίστρωση, 2-συστατικών. 
Σε συνδυασμό με προσθήκη χαλαζιακής άμμου, δημιουργεί επίστρωση κατάλληλη 
για την κατασκευή σκληρών βιομηχανικών δαπέδων, με υψηλές μηχανικές αντοχές, 
εξαίρετη αντοχή σε τριβές, καταπονήσεις και απότριψη, με καλές χημικές αντοχές, 
για χώρους αποθηκών (logistics) με κυκλοφορία clark – παλετοφόρων, χώρους 
φόρτωσης εκφόρτωσης εμπορευμάτων, βιομηχανίες τυποποιημένων τροφίμων και 
ποτών, εσωτερικούς χώρους στάθμευσης και κυκλοφορίας οχημάτων κλπ. Στρώση 
αυτοεπιπεδούμενη για πάχη ανάπτυξης 1-2 mm και 3-4 mm. Διατίθεται σε RAL 
αποχρώσεις, κατόπιν παραγγελίας.
Κατανάλωση:
Ρητίνη (Α+Β): ~0,7- 0,8 kg/m2/mm πάχους ανάπυξης. 
Αναλογία ρητίνης προς χαλαζιακά αδρανή  1:1,2  έως  1:2 (Α+Β / Γ)
Συσκευασίες:
Δοχεία 10 kg, 20 kg (A+B)
Κωδ. Τιμαρ. ΑΤΟΕ: 543.1.14

SINMAST RM 32 Περιγραφή:
Έγχρωμη (gloss), εποξειδική βαφή προστασίας, 2-συστατικών, κατάλληλη για 
επενδύσεις επιφανειών βιομηχανικών δαπέδων και δαπέδων σκυροδέματος.   
Ανθεκτική σε κανονική καταπόνηση από πλευράς κυκλοφορίας και επιφανειακές 
τριβές, κατάλληλη ως επικάλυψη προστασίας σε βιομηχανικά δάπεδα σκυροδέματος, 
σε χώρους συνεργείων αυτοκινήτων, χώρους στάθμευσης οχημάτων, logistics, 
χώρους καταστημάτων, βοηθητικούς χώρους διαδρόμων και αποθηκών κλπ. 
Πιστοποιητικό καταλληλότητας Γαλλίας. RAL αποχρώσεις.
Κατανάλωση:
2 ή 3 x ~0,250 kg/m2, για πάχος ανάπτυξης ξηρού φιλμ ~320-470 μm.
Συσκευασίες:
Δοχεία 3 kg, 10 kg (A+B)

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΑΠΕΔΩΝ
5.7 Ρητινοκονιάματα σε πάχος

PU-IV-1080
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SINMAST
6283 SL/TES Z

SINTECNO 
THIXO-Factor Περιγραφή:

Θιξοτροπικός παράγοντας για εποξειδικά συστήματα ή πολυουρεθανικές βαφές, 
αυτοεπιπεδούμενες στρώσεις ρητινοκονιαμάτων κλπ.
Κατανάλωση:
~0,5-1,5% κατά βάρος σε ελαφρώς κεκλιμένες επιφάνειες.
≥ 2,0-4,0% κατά βάρος σε κατακόρυφες επιφάνειες.
Συσκευασίες:
Δοχεία / Σακουλάκια 1 kg ή μεγαλύτερα

SINMAST RM 27
Περιγραφή:
Εύκαμπτη, εποξειδική - πολυουρεθανική ρητίνη επίστρωσης επιφανειών, 
2-συστατικών, χωρίς διαλύτες, σε κονίαμα για δάπεδα. Εξαίρετη αντοχή σε 
θερμοκρασιακές μεταβολές, κύκλους πήξης /τήξης και συνεχή έκθεση σε 
υπεριώδη ακτινοβολία (UV).  Δυνατότητα εφαρμογής σε πορώδεις και μη πορώδεις 
επιφάνειες.
Κατανάλωση:
~0,3-0,5 kg/m2/ στρώση.
Συσκευασίες:
Δοχεία 3 kg, 10 kg (A+B)

Περιγραφή:
Αυτοεπιπεδούμενη, έγχρωμη, πολυουρεθανικής βάσης ελαστική επίστρωση, 
2-συστατικών, χωρίς διαλύτες, με χαρακτηριστικό γνώρισμα τη δυνατότητα 
γεφύρωσης ρωγμών. Ως ενιαία προστασία σκυροδέματος, χωρίς αρμούς, σε 
χώρους όπως βιομηχανίες παραγωγής χημικών και φαρμάκων, χώρους εκτύπωσης 
εντύπων,  χώρους γραφείων – εκθέσεων, γαλακτοβιομηχανίες, χώρους τυποποίησης 
και αποθήκευσης τροφίμων και ποτών, χώρους αποθηκών κλπ.
Κατανάλωση:
~1,6 kg/m2 /mm πάχους.
Συσκευασίες:
Δοχεία 11,4 kg (A+B)

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΑΠΕΔΩΝ
5.8 Βοηθητικά υλικά συστήματων δαπέδων
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66

PVC 
WATERSTOP 

JOINTS

Περιγραφή:
Εύκαμπτες προδιαμορφωμένες διατομές από πρωτογενές PVC (αρμοκλείδες), για 
την στεγάνωση αρμών σκυροδέματος. Διατομές κατάλληλες για την εξασφάλιση 
αρμών διακοπής και αρμών διαστολής, τοποθετημένες σε συγκεκριμένες θέσεις 
βάσει σχεδίων, πριν τη διαδικασία σκυροδέτησης. Εύκολη προσαρμογή, ανθεκτικές 
σε υψηλή υδροστατική πίεση, παρουσιάζουν ευκαμψία ώστε να μπορούν να 
αντιμετωπίσουν ακόμα και φαινόμενα διαφοροποιημένων καθιζήσεων. Οι συνδέσεις 
επιτυγχάνονται με θερμοσυγκόλληση των profiles μεταξύ τους. 
Κατανάλωση:
1 μέτρο Waterstop / μ.μ. κατασκευαστικού ή διαστολικού αρμού.
Συσκευασίες:
Εσωτερικής τοποθέτησης, για κατασκευαστικό αρμό : 
Απλός Τύπος, PVC Waterstop Joint WSP: πλάτη 18/20/22cm, ρολά 50m.
Επιφανειακής τοποθέτησης, για κατασκευαστικό αρμό : 
Απλός Τύπος, PVC Waterstop Joint WSE: πλάτη 20/25/32cm, ρολά 25m.

Εσωτερικής τοποθέτησης, για διαστολικό αρμό : 
Τύπος με βολβό, PVC Waterstop Joint WSB: πλάτη 18/20/22cm, ρολά 25m.
Επιφανειακής τοποθέτησης, για διαστολικό αρμό : 
Τύπος με βολβό, PVC Waterstop Joint WSBE: πλάτη 25/32cm, ρολά 25m.

EXPANSION 
Sealing Joint 
WATERSTOPS 

PVC Profiles + Hydro 
Expansive Rubber

Περιγραφή:
Σύνθετες, εύκαμπτες προδιαμορφωμένες διατομές από πρωτογενές PVC 
(αρμοκλείδες), σε συνδυασμό με ενσωματωμένα υδρο-διαστελλόμενα μέρη από 
συνθετικό καουτσούκ. Κατάλληλες για την εξασφάλιση στεγάνωσης διαστολικών 
αρμών σκυροδέματος. Τοποθετημένες σε συγκεκριμένες θέσεις βάσει σχεδίων, 
πριν τη διαδικασία σκυροδέτησης, σε έργα υπογειοποίησης, σε φράγματα, 
αρδευτικά κανάλια κλπ. Εύκολη προσαρμογή, διατομές ανθεκτικές σε πολύ υψηλή 
υδροστατική πίεση με δυνατότητα σφράγισης, παρουσιάζουν ευκαμψία ώστε να 
μπορούν να αντιμετωπίσουν ακόμα και φαινόμενα διαφοροποιημένων καθιζήσεων. 
Οι συνδέσεις επιτυγχάνονται μόνο με θερμοσυγκόλληση των profiles μεταξύ τους. 
Κατανάλωση:
1 μέτρο Waterstop ως άνω / μ.μ. διαστολικού αρμού.
Συσκευασίες:
Εσωτερικής τοποθέτησης με βολβό, για διαστολικό αρμό (πράσινη 
απόχρωση): 
PVC Waterstop ως άνω : πάχος 6mm, πλάτος 20cm, ρολά 20m.
Επιφανειακής τοποθέτησης με βολβό, για διαστολικό αρμό (μαύρη 
απόχρωση): 
PVC Waterstop ως άνω : πάχος 5mm, πλάτος 23cm, ρολά 20m.

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΩΝ 
6.1 Αρμοκλείδες – Συστήματα Εξασφάλισης Αρμών

 

6



43

SINSWELL
MASTIC WA

P 203 Περιγραφή:
Εξελάσιμη μαστίχη από συνθετικό καουτσούκ, σε μορφή πάστας, για την εξασφάλιση 
στεγάνωσης σε κατασκευαστικούς αρμούς, αρμούς σε προκατασκευασμένα στοιχεία 
σκυροδέματος, ανθρωποθυρίδες, ενώσεις καλωδίων, αγωγούς σωληνώσεων 
κ.α. Διογκώνεται με την παρουσία νερού μέχρι και 200%. Καλή χημική αντοχή. 
Ανθεκτικό ακόμα και σε λύματα βιολογικών αποβλήτων. Πολύ καλή πρόσφυση στα 
περισσότερα δομικά υποστρώματα. Σε μαύρη απόχρωση.
Κατανάλωση:
Με μια φύσιγγα, για κορδόνι διαστάσεων 1cm x 1cm, αναπτύσσονται ~3 μ.μ.
Συσκευασίες:
Φύσιγγες 320 ml

Περιγραφή:
Εξελάσιμη μαστίχη πολυουρεθανικής βάσης, 1-συστατικού, σε μορφή πάστας, 
για την εξασφάλιση στεγάνωσης σε κατασκευαστικούς και συστολικούς αρμούς, 
αρμούς σε προκατασκευασμένα στοιχεία σκυροδέματος, ανθρωποθυρίδες, ενώσεις 
καλωδίων, αγωγούς δικτύων σωληνώσεων κ.α. Διογκώνεται με την παρουσία 
νερού μέχρι και 200%. Καλή χημική αντοχή. Ανθεκτικό σε προϊόντα πετρελαίου, 
γράσα, φυτικά έλαια και ορυκτέλαια. Πολύ καλή πρόσφυση σε σκυρόδεμα, πορώδη 
υποστρώματα, σκληρό PVC, HDPE, Fiberglass και στοιχεία χάλυβα.  Συμβατή με 
υφάλμυρο ή αλμυρό νερό. Σε γκρι απόχρωση.  
Κατανάλωση:
Με μια φύσιγγα, για κορδόνι διαστάσεων 1cm x 1cm, αναπτύσσονται ~3 μ.μ.
Συσκευασίες: Φύσιγγα ~310 ml, Σαλάμια ~600 ml

SINSWELL 2010
Περιγραφή:
Έτοιμη διατομή (profile) σε ρολό, αποτελούμενη από διογκούμενο, υδρόφιλο 
στέλεχος από βουλκανισμένο καουτσούκ με δυνατότητα διαστολής. Κατάλληλη 
για την εξασφάλιση στεγάνωσης σε κατασκευαστικούς αρμούς, αρμούς σε 
προκατασκευασμένα στοιχεία σκυροδέματος, ανθρωποθυρίδες, αγωγούς δικτύων 
σωληνώσεων κ.α. Διογκώνεται με την παρουσία νερού μέχρι και ≥ 3 φορές 
περισσότερο από τον αρχικό όγκο της διατομής, ενώ παράλληλα χωρίς παρουσία 
νερού έχει δυνατότητα επαναφοράς σχεδόν στην αρχική κατάσταση. Αντίσταση 
σε υδροστατική πίεση έως 284 psi. Προσαρμογή με καρφίδες ή με συνθετική 
υδροδιογκούμενη μαστίχη P203 ή SINSWELL MASTIC WA (ως κόλλα). Σε μαύρη 
απόχρωση. 
Κατανάλωση:
~1 μέτρο διατομής/ μ.μ. αρμού.
Συσκευασίες:
Ρολά 15 m (5 ρολά ανά κιβώτιο) / Ορθογ. διατομής, διαστ. 20 mm x 10 mm

SINLEX Η System

Περιγραφή:
Υψηλής ποιότητας, σύστημα αρμοκάλυψης, ειδικά σχεδιασμένο για την εξασφάλιση 
στεγάνωσης και την προστασία κατασκευαστικών και διαστολικών αρμών, μικρού ή 
μεγάλου πλάτους και ρηγματώσεων. Αποτελείται από εύκαμπτη ταινία Hypalon, για 
τη γεφύρωση του κενού του αρμού και το υλικό προσαρμογής της – επικόλλησης, 
εποξειδικής βάσης 2-συστατικών, σε μορφή πάστας.  Κατάλληλο για τη στεγάνωση 
αρμών ή ρηγματώσεων ως άνω, μεταξύ δύο κτιριακών έργων (ανεξάρτητοι πλαισιωτοί 
φορείς), σε υπόγεια ή σε δώματα, σε δεξαμενές νερού ή λυμάτων, κολυμβητικές 
δεξαμενές, σε αντιπλημμυρικά έργα, φράγματα, αρδευτικά κανάλια, υδροηλεκτρικά 
εργοστάσια, σε προκατασκευασμένα στοιχεία δικτύων σωληνώσεων κλπ. Σύστημα 
ικανό να αντιμετωπίσει διαφοροποιημένες καθιζήσεις, κινητικότητα αρμού, ακόμα και 
θετικές υδροστατικές πιέσεις νερού. Εύκολο στην εφαρμογή, παραμένει ελαστικό 
ακόμα και σε χαμηλές θερμοκρασίες, προσφέρει μόνιμη αντίσταση εμβαπτισμένο 
στο νερό, δεν επηρεάζεται από καιρικές επιδράσεις, ανθεκτικό σε ριζικά συστήματα, 
ριζικά οξέα ή οξέα αστικών λυμάτων, καθώς παρουσιάζει καλή χημική αντοχή. 
Άριστη πρόσφυση σε όλα σχεδόν τα πορώδη και μεταλλικά υποστρώματα.
Κατανάλωση:
Ταινία: 1 m ταινίας hypalon / μ.μ. αρμού 
Ρητίνη: ~1,0 – 1,2 kg / μ.μ. ταινίας πλάτους 100mm / 1,0 & 2,0mm αντίστοιχα
Ρητινη: ~1,4 – 1,6 kg / μ.μ. ταινίας πλάτους 200mm / 1,0 & 2,0mm αντίστοιχα
Συσκευασίες:
Ταινία: 1,0 - 2,0 mm / 100mm / 20m ρολό (πάχος /πλάτος /μήκος, αντίστοιχα) 
Ταινία: 1,0 - 2,0 mm / 200mm / 20m ρολό (πάχος /πλάτος /μήκος, αντίστοιχα) 
Ρητίνη: Δοχεία 1 kg, 4 kg (A+B), 10 kg (A+Β)
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666
SINFLEX

 Welding Fluid
Περιγραφή:
Υγρός διαλύτης ψυχρής κόλλησης της Hypalon ταινίας του συστήματος Sinflex H 
System, για την δημιουργία “ματίσεων” σε ζώνη αλληλοεπικάλυψης όση το πλάτος 
της ταινίας ή 50 mm κατ’ ελάχιστον, για τη διαμόρφωση των επεκτάσεων των ρολών 
κατά μήκους, όπου απαιτηθεί, εναλλακτικά όταν η προσαρμογή σύνδεσης των 
απολήξεων με θερμό αέρα (θερμοσυγκόλληση) δεν είναι εφικτή.
Κατανάλωση:
~150-200 gr/ m2 επιφάνειας ταινίας 
Συσκευασίες:
Δοχεία 1 kg, 3 kg

MULTISIN Cleaner
& Cleaner X3

Περιγραφή:
Υγροί διαλύτες, που δρούν ως ενεργοποιητές της Hypalon ταινίας του συστήματος 
Sinflex H System, προκειμένου να επιτευχθεί ο βέλτιστος βαθμός πρόσφυσης και 
συνάφειας της εποξειδικης ρητίνης επικόλλησης με την ταινία. (Sinflex H strip)
Κατανάλωση:
~60-120 gr/ μ.μ. ταινίας ανάλογα με το πλάτος αναφοράς.
Συσκευασίες:
Δοχεία 3 kg, 15 kg

DUAL SEAL 
PARASEAL

Περιγραφή:
Ειδική μεμβράνη υπογείων έργων, αποτελούμενη από διπλό ενισχυμένο σύστημα 
στεγάνωσης, από στρώμα φυσικού, ορυκτού, νατριούχου μπεντονίτη με δυνατότητα 
υδροδιόγκωσης (διαστολής) παρουσία νερού και κατ’ επέκταση αυτο-επούλωσης 
επιφανειακών μηχανικών φθορών, ενισχυμένου μονόπλευρα με πολυεστερικό 
πλέγμα συγκράτησης, τα οποία είναι ενσωματωμένα εργοστασιακά πάνω σε φύλλα 
πολυαιθυλενίου υψηλής πυκνότητας (HDPE). 
Σύστημα μεμβράνης μικτού πάχους >_   4,9 mm, δίχρωμη (γκρι – ανθρακί), με υψηλές 
μηχανικές αντοχές, ανθεκτική σε ραδόνιο, διάτρηση ριζικών συστημάτων και στην 
επίδραση μικροοργανισμών και βακτηριακών κοινοτήτων, κατάλληλη για την κάλυψη 
οριζόντιων, κατακόρυφων και καμπύλων επιφανειών υπόγειων κατασκευών. 
Τοποθετείται εύκολα σε διάφορους τύπους υπόγειων έργων όπως γαλαρίες, 
σήραγγες cut and cover, τοιχεία υπογείων και/ή αντιστήριξης, υπόγειες πλάκες 
σκυροδέματος, πασσαλοσανίδες, διαφραγματικούς τοίχους, μικροπασσάλους, 
υπόγεια parking αυτοκινήτων, κατασκευές διαμόρφωσης στεγανολεκάνης, 
συστήματα ανάπτυξης ταρατσόκηπων κλπ. Για έργα σε παραθαλάσσια ζώνη, με 
παρουσία υφάλμυρου ή αλμυρού νερού, συστήνεται η εφαρμογή του ειδικού τύπου 
DUAL SEAL PARASEAL (S).
Κατανάλωση:
~1,0-1,1 m2/ 1 m2 επιφάνειας.
Συσκευασίες:
Ρολά 9 m2 (1,22 m x 7,38 m)
Κωδ. Τιμαρ. ΑΤΟΕ: 534.2.115

6.2 Μπεντονιτικά συστήματα στεγάνωσης θεμελιώσεων

 Welding Fluid

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΩΝ 
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PARAMASTIC

PARAGRANULAR

Περιγραφή:
Κόκκοι μπεντονίτη για το γέμισμα κενών και για τη διαμόρφωση καμπύλων λουκιών 
περιμέτρου, σε σημεία συναρμογής επιπέδων, πριν την εφαρμογή και τοποθέτηση 
της μεμβράνης στεγάνωσης DUAL SEAL PARASEAL.
Συσκευασίες:
Σάκοι 22,7 kg
Κωδ. Τιμαρ. ΑΤΟΕ: 534.2.130

Περιγραφή:
Στόκος από μικρόκκκους μπεντονίτη, για το στοκάρισμα και τη διευθέτηση εξάρσεων 
επιφανειών και για τη διαμόρφωση καμπύλων λουκιών περιμέτρου πριν την 
εφαρμογή και τοποθέτηση της μεμβράνης στεγάνωσης DUAL SEAL PARASEAL, και/ή 
μεταγενέστερα, για εξασφάλιση στεγάνωσης διατρημάτων σημειακών στηρίξεων 
της μεμβράνης.
Συσκευασίες:
Δοχεία 23 kg
Κωδ. Τιμαρ. ΑΤΟΕ: 534.2.131

DUAL SEAL 
PARASEAL Strips

Περιγραφή:
Αυτοκόλλητες ταινίες εξασφάλισης αλληλοεπικαλύψεων κατά την εφαρμογή 
και τοποθέτηση της μεμβράνης στεγάνωσης DUAL SEAL PARASEAL, και/ή 
μεταγενέστερα, ως 2η δικλείδα ασφαλείας, για εξασφάλιση στεγάνωσης διατρημάτων 
σημειακών στηρίξεων μεμβράνης DUAL SEAL PARASEAL.
Συσκευασίες:
Ταινίες ως παραπλεύρως σε ρολά.

TECNOCLAY PANEL Περιγραφή:
Στεγανωτική μεμβράνη από στρώμα φυσικού, ορυκτού, νατριούχου μπεντονίτη 
με δυνατότητα υδροδιόγκωσης (διαστολής) παρουσία νερού, ενισχυμένου 
αμφίπλευρα με πεπιεσμένο χαρτόνι, αντί για φύλλα πολυαιθυλενίου HDPE ή 
στρώσεις γεωϋφάσματος. Σύστημα μικτού πάχους >_    5,0 mm. Τοποθετείται εύκολα 
σε διάφορους τύπους υπόγειων έργων όπως τοιχεία υπογείων, υπόγειες πλάκες 
σκυροδέματος και γενικά, υπόγειες κατασκευές κλπ.
Συσκευασίες:
Φύλλα 1,44 m2 (1,20 m x 1,20 m)

TECNOCLAY 
GEO GRIP/ TEX

Περιγραφή:
Στεγανοποιητική, γεωσυνθετική μεμβράνη υπογείων έργων, αποτελούμενη από 
ενισχυμένο σύστημα στεγάνωσης στρώματος φυσικού, ορυκτού, νατριούχου 
μπεντονίτη με δυνατότητα υδροδιόγκωσης (διαστολής) παρουσία νερού, ενισχυμένου 
αμφίπλευρα, από τη μία πλευρά με μη υφαντό ύφασμα συγκράτησης και από την 
άλλη με φύλλο γεωϋφάσματος. 
Σύστημα μεμβράνης μικτού πάχους >_    5,5 mm. Ανθεκτική σε ραδόνιο, ριζικά 
συστήματα και βακτηριακές κοινοτήτες. Κατάλληλη για την κάλυψη οριζόντιων, 
κατακόρυφων και καμπύλων επιφανειών υπόγειων κατασκευών. Τοποθετείται 
εύκολα σε διάφορους τύπους υπόγειων έργων όπως γαλαρίες, σήραγγες, τοιχεία 
υπογείων ή αντιστήριξης, υπόγειες πλάκες σκυροδέματος, πασσαλοσανίδες, 
διαφραγματικούς τοίχους, μικροπασσάλους, υπόγεια parking αυτοκινήτων, 
κατασκευές διαμόρφωσης στεγανολεκάνης κλπ. 
Συσκευασίες:
Ρολά 36,3 m2 (2,42 m x 15,0 m) ή ρολά 6,05 m2 (1,21 m x 5,0 m)
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66666

SUPERSTOP

TECNOCLAY 
GEO GRIP/ TEX/ PRE

Περιγραφή:
Διαστελλόμενο κορδόνι από φυσικό, καθαρό, νατριούχο μπεντονίτη και ειδικά 
πρόσθετα, για την εξασφάλιση στεγάνωσης σε αρμούς διακοπής επαναληπτικών 
σκυροδετήσεων σε υπόγειες κατασκευές. Υψηλή ικανότητα διόγκωσης με παρουσία 
νερού πάνω από 600%. Δυνατότητα αντιμετώπισης υδροστατικής πίεσης με ύψος 
στήλης νερού μέχρι και 33m. Διατομή γκρίζας απόχρωσης με θαλασσί αυτοκόλλητη 
αφαιρούμενη ταινία ασφαλείας. Για έργα σε παραθαλάσσια ζώνη, με παρουσία 
υφάλμυρου ή αλμυρού νερού, συστήνεται η εφαρμογή του ειδικού τύπου SUPER-
STOP (S) ή WAM 101 SR.
Κατανάλωση:
~1 μέτρο διατομής/ μ.μ. αρμού.
Συσκευασίες:
Ρολά 6,1 m (10 ρολά ανά κιβώτιο) / Ορθογ. διατομής, διαστ. 25 mm x 12,5 mm
Κωδ. Τιμαρ. ΑΤΟΕ: 540.2.18

Περιγραφή:
Στεγανοποιητική, γεωσυνθετική μεμβράνη υπογείων έργων, αποτελούμενη από 
ενισχυμένο σύστημα στεγάνωσης στρώματος φυσικού, ορυκτού, νατριούχου 
μπεντονίτη με δυνατότητα υδροδιόγκωσης (διαστολής) παρουσία νερού, 
ενισχυμένου συνολικά με διάταξη τριπλής διαστρωμάτωσης, μη υφαντού 
υφάσματος συγκράτησης και φύλλου πολυαιθυλενίου –PE– (σύστημα sandwich). 
Σύστημα μεμβράνης μικτού πάχους ≥ 6,0 mm. Ανθεκτική σε ριζικά συστήματα και 
βακτηριακές κοινοτήτες. Κατάλληλη για την κάλυψη οριζόντιων, κατακόρυφων και 
καμπύλων επιφανειών υπόγειων κατασκευών. Τοποθετείται εύκολα σε διάφορους 
τύπους υπόγειων έργων όπως γαλαρίες, σήραγγες, τοιχία υπογείων ή αντιστήριξης, 
υπόγειες πλάκες σκυροδέματος, πασσαλοσανίδες, διαφραγματικούς τοίχους, 
μικροπασσάλους, υπόγεια parking αυτοκινήτων, κατασκευές διαμόρφωσης 
στεγανολεκάνης, συστήματα ανάπτυξης ταρατσόκηπων κλπ. 
Κατανάλωση:
~1,0-1,1 m2/ 1 m2 επιφάνειας.
Συσκευασίες:
Ρολά 40,45 m2 (διαστάσεων 2,425 m x 16,68 m)

WAM 101
Περιγραφή:
Ταινίες από φυσικό, καθαρό, νατριούχο μπεντονίτη και βουτιλικό καουτσούκ, για την 
εξασφάλιση στεγάνωσης σε αρμούς διακοπής επαναληπτικών σκυροδετήσεων σε 
υπόγειες κατασκευές, καθώς και για περιμετρική στεγάνωση αγκυρίων σε τοίχους 
αντιστήριξης πρανών. Υψηλή ικανότητα διόγκωσης με παρουσία νερού πάνω από 
400%. Διατομές μαύρης απόχρωσης. 
Κατανάλωση:
~1 μέτρο διατομής/ μ.μ. αρμού.
Συσκευασίες:
Ρολά 5 m (6 ρολά ανά κιβώτιο) / Ορθογ. διατομής, διαστ. 25 mm x 20 mm
Ρολά 5 m (8 ρολά ανά κιβώτιο) / Ορθογ. διατομής, διαστ. 18 mm x 15 mm
Ρολά 6,3 m (12 ρολά ανά κιβώτιο) / Τετραγ. διατομής, διαστ. 11 mm x 11 mm
Κωδ. Τιμαρ. ΑΤΟΕ: 540.2.17
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WAM 101 WR 
(Water Resistant)

Περιγραφή:
Διαστελλόμενο κορδόνι από φυσικό, καθαρό, νατριούχο μπεντονίτη, για την 
εξασφάλιση στεγάνωσης σε αρμούς διακοπής υπόγειων κατασκευών. Πλεονεκτεί 
έναντι των υπολοίπων στο ότι μπορεί να εφαρμοστεί και να παραμείνει εντός 
του καλουπιού (ξυλότυπος) πριν τη σκυροδέτηση, εκτεθειμένο στη βροχή ή σε 
λιμνάζοντα νερά, για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Αυτό οφείλεται λόγω ότι 
περιλαμβάνει εξωτερικό περίβλημα προστασίας (υμένας ασφαλείας). Ο υμένας 
αυτός διασπάται όταν έρχεται σε επαφή με τους υψηλούς δείκτες αλκαλικότητας 
του νωπού σκυροδέματος (pH 11). Διογκώνεται με την παρουσία νερού πάνω από 
400%, σε αλκαλικό περιβάλλον.  Κατάλληλο για ύψος στήλης νερού μέχρι και 
100m.  Διατομή με υμένα σε ασημί απόχρωση.
Κατανάλωση:
~1 μέτρο διατομής/ μ.μ. αρμού.
Συσκευασίες:
Ρολά 7,5 m (4 ρολά ανά κιβώτιο) / Ορθογ. διατομής, διαστ. 18 mm x 24 mm

WAM 101 HD 
(High Density) Περιγραφή:

Υψηλής πυκνότητας, διαστελλόμενο, διπλό κορδόνι από φυσικό, καθαρό, νατριούχο 
μπεντονίτη, για την εξασφάλιση ταχείας στεγάνωσης σε αρμούς διακοπής υπόγειων 
κατασκευών με παρουσία υδροφόρου ορίζοντα, σε εφαρμογές όπου απαιτείται 
γρήγορη σχετικά αποκαλούπωση. Διογκώνεται με υψηλή ταχύτητα με την παρουσία 
νερού μέχρι και 800%! Βιομηχανικά ενσωματωμένη διπλή διατομή, σε ανθρακί 
απόχρωση.
Κατανάλωση:
~1 μέτρο διατομής/ μ.μ. αρμού.
Συσκευασίες:
Ρολά 5 m (6 ρολά ανά κιβώτιο) / Ορθογ. διατομής, διαστ. 18 mm x 24 mm

Περιγραφή:
Διαστελλόμενο κορδόνι από φυσικό, καθαρό, νατριούχο μπεντονίτη και ειδικά 
πρόσθετα, για την εξασφάλιση στεγάνωσης σε αρμούς διακοπής υπόγειων 
κατασκευών. Διογκώνεται με την παρουσία νερού πάνω από 250%, ανάλογα με 
την περιεκτικότητα του νερού σε άλατα. Τύπος κατάλληλος για γλυκό και κυρίως 
αλμυρό ή υφάλμυρο νερό, εκεί όπου τα περισσότερα συστήματα παρουσιάζουν 
μειωμένη δυνατότητα υδροδιόγκωσης. Δυνατότητα αντιμετώπισης υδροστατικής 
πίεσης με ύψος στήλης νερού έως 45m.  Διατομή κίτρινης (ώχρα) απόχρωσης.
Κατανάλωση:
~1 μέτρο διατομής/ μ.μ. αρμού.
Συσκευασίες:
Ρολά 5 m (6 ρολά ανά κιβώτιο) / Ορθογ. διατομής, διαστ. 20 mm x 25 mm

WAM 101 SR 
(Salt Resistant)

WAM 101/ S Περιγραφή:
Ταινία από φυσικό, καθαρό, νατριούχο μπεντονίτη και βουτιλικό καουτσούκ, για την 
εξασφάλιση στεγάνωσης σε αρμούς διακοπής επαναληπτικών σκυροδετήσεων σε 
υπόγειες κατασκευές, καθώς και για περιμετρική στεγάνωση αγκυρίων σε τοίχους 
αντιστήριξης πρανών. Υψηλή ικανότητα διόγκωσης με παρουσία νερού μέχρι και 
400%. Διατομή μαύρης απόχρωσης.
Κατανάλωση:
~1 μέτρο διατομής/ μ.μ. αρμού.
Συσκευασίες:
Ρολά 6,3 m (12 ρολά ανά κιβώτιο) / Τετραγ. διατομής, διαστ. 11 mm x 11 mm
Κωδ. Τιμαρ. ΑΤΟΕ: 540.2.17

(Water Resistant)

(Salt Resistant)

WAM 101/ S

(High Density)
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TECNOSEAL V1 Περιγραφή:
Στεγανοποιητικό επιφανείας, 1-συστατικού, με βάση το τσιμέντο και ειδικά πρόσμικτα. 
Κονίαμα με διαπνοή, κατάλληλο για εσωτερική – εξωτερική στεγάνωση επιφανειών 
σκυροδέματος, πλινθοδομών, λιθοδομών κλπ., σε χώρους τοιχίων υπογείων, 
φρεατιών, δεξαμενών κ.α., που υπόκεινται σε θετικές και αρνητικές πιέσεις νερού. 
Αναμίξτε 6,0 – 6,5 lt νερό με κάθε συσκευασία προϊόντος σε σκόνη 25 kg. Διατίθεται 
σε γκρι και λευκό.
Κατανάλωση:
Καλύπτει 6 - 8,5 m2 ανά σακί σε δύο στρώσεις ή ~3,0 - 4,0 kg/m2
Συσκευασίες:
Σάκοι 25 kg
Κωδ. Τιμαρ. ΑΤΟΕ: 534.1.46

TAMOSEAL Περιγραφή:
Στεγανοποιητικό επιφανείας, 1-συστατικού, με βάση το τσιμέντο, τροποποιημένο 
με ειδικά συστατικά. Κονίαμα με διαπνοή, κατάλληλο για εσωτερική – εξωτερική 
στεγάνωση επιφανειών σκυροδέματος, πλινθοδομών, λιθοδομών κλπ., σε τοιχία και 
χώρους υπογείων, φρεατιών, καναλιών, δεξαμενών νερού,  κ.α., που υπόκεινται σε 
θετικές και αρνητικές πιέσεις νερού. Πιστοποιητικό ΚΕΔΕ για θετικές πιέσεις μέχρι 
7 ατμ. Συνοδεύεται από πιστοποιητικό καταλληλότητας για πόσιμο νερό. Αναμίξτε 
~7,6 - 8,0 lt νερό με κάθε συσκευασία προϊόντος σε σκόνη ~23 kg.
Διατίθεται σε γκρι και λευκό.
Κατανάλωση:
Καλύπτει 12,5 - 14m2 ανά σακί σε δύο στρώσεις ή ~1,6 - 1,8 kg/m2 
Συσκευασίες:
Σάκοι 50 lbs (~23 kg)
Κωδ. Τιμαρ. ΑΤΟΕ: 534.2.21

TAMOSEAL 
Smooth Fin.W

Περιγραφή:
Λεπτόκοκκο στεγανοποιητικό επιφανείας, 1-συστατικού, με βάση το τσιμέντο, 
τροποποιημένο με ειδικά συστατικά. Κονίαμα με διαπνοή, κατάλληλο για εσωτερική 
– εξωτερική στεγάνωση επιφανειών σκυροδέματος, πλινθοδομών, λιθοδομών κλπ., 
σε χώρους υπογείων, φρεατιών, καναλιών, δεξαμενών νερού,  κ.α., που υπόκεινται 
σε θετικές και αρνητικές πιέσεις νερού. Πιστοποιητικό ΚΕΔΕ για θετικές πιέσεις μέχρι 
7 ατμ. Συνοδεύεται από πιστοποιητικό καταλληλότητας για πόσιμο νερό. Διατίθεται 
σε γκρι και λευκό.
Κατανάλωση:
Καλύπτει 12,5 - 14m2 ανά σακί σε δύο στρώσεις ή ~1,6 - 1,8 kg/m2 
Συσκευασίες:
Σάκοι 50 lbs (~23 kg)
Κωδ. Τιμαρ. ΑΤΟΕ: 534.2.21

ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ & ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ 
7.1 Τσιμεντοειδή και στεγανωτικά υπογείων - δεξαμενών

EN 1504 - 2 / ZA.1d
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RONDOLAST 

GOLDEN 
Sealflex 2000

Περιγραφή:
Εύκαμπτο στεγανοποιητικό κονίαμα επιφανείας, 2-συστατικών, που περιέχει 
μόρια MCI (διαχεόμενου Αναστολέα Διάβρωσης) ως προστατευτική στρώση 
έναντι ενανθράκωσης. Συμβατό με σύστημα αποκατάστασης ενανθρακωμένου 
σκυροδέματος. Προϊόν για γεφύρωση ρηγματώσεων πλάτους έως 1 mm, με 
δυνατότητα παραλαβής κινητικότητας έως 20%. Κατάλληλο για εσωτερική 
– εξωτερική στεγάνωση επιφανειών σκυροδέματος, τσιμεντοκονιαμάτων, 
πλινθοδομών, λιθοδομών κλπ., ως υπόστρωμα υγρομόνωσης κεραμικών πλακιδίων, 
έναντι θετικής πίεσης νερού, σε υγρούς χώρους (WC, λουτρά, ντους), εξώστες, 
βεράντες, ταράτσες κλπ. Διατίθεται σε γκρι.
Κατανάλωση:
Καλύπτει 10 m2 ανά συσκευασία σε δύο στρώσεις ή 
~3,0–3,4 kg/ m2/ 2 mm 
Συσκευασίες:
Συσκευασία 31,5 kg /Σάκοι 25 kg + Δοχεία 6,5 kg

MuCis 
ELASPLAST 28

Περιγραφή:
Nάιλον ταινία στεγανοποίησης αρμών waterstop από PE και συνθετικό υλικό.
Προετοιμασία εξασφάλισης αρμών σύνδεσης οριζόντιας με κατακόρυφη παρειά, 
(απολήξεις) πριν την εφαρμογή τσιμεντοειδών κονιαμάτων στεγάνωσης (σειράς   
MuCis Elasplast 28), κυρίως σε υγρούς χώρους λουτρών, σε βεράντες                      
εξώστες κλπ.
Κατανάλωση:
1 m ταινίας/ μ.μ. λουκιού.
Συσκευασίες:
Ρολά 10 m / Πλάτος ταινίας: 12 cm

Περιγραφή:
Εύκαμπτο στεγανοποιητικό κονίαμα επιφανείας, 2-συστατικών, με βάση το τσιμέντο, 
τροποποιημένο με ειδικά πρόσθετα, ενισχυμένο με συνθετικές και ακρυλικές 
ρητίνες. Με δυνατότητα γεφύρωσης ρηγματώσεων. Κατάλληλο για στεγάνωση 
επιφανειών σκυροδέματος κ.α., που υπόκεινται σε θετικές και αρνητικές πιέσεις 
υδάτων, σε εφαρμογές όπου απαιτείται υψηλότερη χημική αντίσταση σε σχέση με 
τα κοινά τσιμεντοειδή. Κατάλληλο ως εσωτερική προστασία σε δεξαμενές νερού, 
πυρόσβεσης, ποτίσματος ή ποσίμου (με πιστοποιητικό καταλληλότητας για πόσιμο 
νερό), για δεξαμενές συγκέντρωσης νερού επεξεργασμένης μορφής αστικών 
λυμάτων. Χρησιμοποιείται σε δεξαμενές νερού με όξινους δείκτες pH >_   4 ή 3. 
Ιδανικό για τη στεγάνωση εσωτερικών οροφών δεξαμενών για προστασία έναντι 
ενανθράκωσης, κυρίως έναντι δράσης επιθετικών παραγόντων αερίων μαζών 
(αναθυμιάσεις – διάχυση αερίων - μεθάνιο κλπ). Διατίθεται σε γκρι, λευκό και 
μπλε.
Κατανάλωση:
Καλύπτει 11-14 m2 ανά σακί σε δύο στρώσεις ή 
~2,5-3,1 kg/m2/ 2 mm 
Συσκευασίες:
Συσκευασίες 35 kg (A+B) /Σάκοι 25 kg + Δοχεία 10 kg

EN 1504 - 2 / ZA.1d
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777

CRYS-TECO Pwd

GOLDENSEAL–RS

GOLDENSEAL

Περιγραφή:
Τσιμεντοειδούς βάσης, κονίαμα στεγανοποίησης και προστασίας σκυροδέματος, 
1-συστατικού, βασιζόμενο στην Τεχνολογία ανάπτυξης κρυστάλλων, με βάση 
ενεργά συστατικά που αντιδρούν χημικά κατά τη διείσδυσή τους στο εσωτερικό 
του σκυροδέματος, δημιουργώντας δεσμούς κρυστάλλωσης, για την αντιμετώπιση 
και σφράγιση πόρων, μικρο-ρηγματώσεων ή όποιων εσωτερικών μικρο-διάκενων 
εστιάζονται στα σημεία επέμβασης. Σύστημα στεγανοποίησης, με δυνατότητα 
αντιμετώπισης υδροστατικής πίεσης, θετικής ή αρνητικής, σε παλαιές ή νέες 
κατασκευές. Μη τοξικό, συμβατό με πόσιμο νερό. Αναμίξτε 5,5 – 7,0 lt νερό με 
κάθε συσκευασία προϊόντος σε σκόνη 25 kg.
Κατανάλωση:
~1,5 - 2,0 kg/ m2, ανάλογα με το πορώδες και την απορροφητικότητα του 
υποστρώματος.
Συσκευασίες:
Σάκοι 25 kg 

Περιγραφή:
Στεγανοποιητικό επιφανείας, 1-συστατικού, με βάση ειδικό τσιμέντο Portland 
τύπου (SR/ Sulfate Resistant – ανθεκτικό σε θειικά), τροποποιημένο με ειδικά 
στεγανοποιητικά πρόσμικτα. Κονίαμα υψηλών αντοχών με διαπνοή, κατάλληλο για 
εσωτερική και εξωτερική στεγανοποίηση επιφανειών σκυροδέματος, τουβλοδομών, 
λιθοδομών κλπ., σε χώρους υπογείων κτηριακών δίπλα στη θάλασσα, φρεατίων, 
δεξαμενών νερού, καναλιών και δεξαμενών συγκέντρωσης αστικών λυμάτων κ.α., 
που υπόκεινται σε υψηλές θετικές και αρνητικές πιέσεις νερού, σε εφαρμογές 
όπου απαιτείται υψηλότερη χημική αντίσταση σε σχέση με τα κοινά τσιμεντοειδή. 
Πιστοποιημένο για θετικές πιέσεις μέχρι 7 atm και αρνητικές πιέσεις μέχρι 5,5 atm. 
Δυνατότητα προσθήκης γαλακτώματος (Goldencryl). Αναμίξτε ~5,25 – 6,00 lt νερό 
με κάθε συσκευασία προϊόντος σε σκόνη 25 kg.
Διατίθεται σε γκρι.
Κατανάλωση:
Καλύπτει 10 m2 ανά σακί σε δύο στρώσεις ή 
~2,5 kg/ m2 
Συσκευασίες:
Σάκοι 25 kg

Περιγραφή:
Στεγανοποιητικό επιφανείας, 1-συστατικού, με βάση τσιμέντο Portland, 
τροποποιημένο με ειδικά στεγανοποιητικά πρόσμικτα. Κονίαμα υψηλών αντοχών 
με διαπνοή, κατάλληλο για εσωτερική και εξωτερική στεγανοποίηση επιφανειών 
σκυροδέματος, τουβλοδομών, λιθοδομών κλπ., σε χώρους υπογείων, φρεατιών, 
καναλιών, δεξαμενών νερού,  κ.α., που υπόκεινται σε υψηλές θετικές και αρνητικές 
πιέσεις νερού. Πιστοποιημένο για θετικές πιέσεις μέχρι 7 atm και αρνητικές πιέσεις 
μέχρι 5,5 atm. Δυνατότητα προσθήκης γαλακτώματος (Goldencryl). Συνοδεύεται 
από πιστοποιητικό καταλληλότητας ως προς την επαφή του με νερό πόσιμο (αυτούσιο 
το υλικό με/ή χωρίς το γαλάκτωμά του). Αναμίξτε ~5,25 – 6,00 lt νερό με κάθε 
συσκευασία προϊόντος σε σκόνη 25 kg.
Διατίθεται σε γκρι, λευκό και κόκκινο.
Κατανάλωση:
Καλύπτει 10 m2 ανά σακί σε δύο στρώσεις ή 
~2,5 kg/ m2 
Συσκευασίες:
Σάκοι 25 kg
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CONCRETE Finisher 

Περιγραφή:
Υδατικής βάσης, άχρωμο, διάλυμα εμποτισμού, 1-συστατικού, με βάση ενεργά 
συστατικά πυριτίου που αντιδρούν χημικά κατά τη διείσδυσή τους στο εσωτερικό του 
σκυροδέματος, δημιουργώντας κρυσταλλικούς δεσμούς. Διάλυμα εμποτισμού για 
στεγανοποίηση και προστασία σκυροδέματος, ως φράγμα προστασίας βασιζόμενο 
στην Τεχνολογία ανάπτυξης κρυστάλλων, για την αντιμετώπιση και σφράγιση 
μικρο-πόρων που εστιάζονται στα σημεία επέμβασης. Προϊόν χωρίς διαλύτες, με 
δυνατότητα διείσδυσης 2 έως 5 cm, για εφαρμογές σε παλαιές ή νέες κατασκευές, 
όπως δεξαμενές, προκατασκευασμένες πρόπλακες γεφυρών, πύργους ψύξης και 
έργα υπογειοποίησης. Προστασία έναντι ανερχόμενης υγρασίας.
Κατανάλωση:
~2,0-3,0 m2 ανά lt προϊόντος, ανάλογα με το βαθμό απορροφητικότητας.
Συσκευασίες:
Δοχεία 20 kg

CRYS-TECO Tensios

SPEED PLUG

Περιγραφή:
Στεγανοποιητικό επίχρισμα αποκατάστασης. Στρώση αποκατάστασης και ταυτόχρονης 
εξομάλυνσης εξωτερικών - εσωτερικών επιφανειών σκυροδέματος, επιχρισμάτων – 
σοβάδων και προκατασκευασμένων στοιχείων σκυροδέματος. Αναμίξτε 5,7 – 8,6 lt 
νερό με κάθε συσκευασία προϊόντος σε σκόνη ~32 kg, ανάλογα εάν εφαρμόσετε το 
προϊόν με σπάτουλα ή βούρτσα, αντίστοιχα.
Κατανάλωση:
Καλύπτει 4,5-6,5 m2 ανά σακί σε μία στρώση πάχους 3,2 mm ή 
~5,1-6,5 kg/m2/ 3,2 mm
Συσκευασίες:
Σάκοι 70 lbs (~32 kg)

Περιγραφή:
Υδραυλικό τσιμέντο υπερταχείας πήξης (1 έως 3 λεπτά), έτοιμο προς χρήση. Σταματά 
ακαριαία τις διαρροές ή τις διεισδύσεις νερού ακόμα και υπό πίεση σε οποιαδήποτε 
κατασκευή και τύπο πορωδών υποστρωμάτων. Αναμίξτε ~1,0 – 1,125 lt νερό με 
κάθε συσκευασία προϊόντος σε σκόνη 4,5 kg.
Κατανάλωση:
~1,6 kg/ lt
Συσκευασίες:
Δοχεία 10 lbs, 50 lbs (4,5 kg, 22,7 kg)
Κωδ. Τιμαρ. ΑΤΟΕ: 534.2.22
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MACROPORE
Rinzaffo

7.2 Ειδικά Τσιμεντοειδή Κονιάματα Μεγάλης Διαπνοής

Περιγραφή:
Ειδικής σύνθεσης κονίαμα  με μικροπυριτικά, υψηλής διαπνοής και εκτόνωσης 
ανοδικής υγρασίας και θειικών αλάτων σε υποστρώματα με όσμωση. Ως πρώτη 
στρώση υψηλής πρόσφυσης, πεταχτού κονιάματος (πιτσιλιστό), ως αστάρωμα 
επιφανείας. Αποτελεί μέρος του συστήματος IGROTAC ISO N. 1 - αφύγρανσης και 
εξυγίανσης φαινομένων ως άνω, σε τοιχοποιίες με ανερχόμενη υγρασία. Αναμίξτε 
6,0 lt νερό με κάθε συσκευασία προϊόντος σε σκόνη 25 kg. Διατίθεται σε σκούρο 
γκρι.
Κατανάλωση:
~1,85 kg/ m2/ mm πάχους ανάπτυξης
Συσκευασίες:
Σάκοι 25 kg

77
TECNOSTOP Περιγραφή:

Υδραυλικό τσιμέντο υπερταχείας πήξης (1 έως 3 λεπτά), έτοιμο προς χρήση. 
Σταματά ακαριαία τις διαρροές ή τις διεισδύσεις νερού ακόμα και υπό πίεση, σε 
οποιαδήποτε κατασκευή και τύπο πορωδών υποστρωμάτων, ακόμα και κάτω από 
το νερό. Αναμίξτε 1,2 lt νερό με κάθε συσκευασία προϊόντος σε σκόνη 5 kg ή 6,0 lt 
νερό με κάθε συσκευασία προϊόντος σε σκόνη 25 kg.
Κατανάλωση:
~1,9 kg/m2/mm πάχους ανάπτυξης
Συσκευασίες:
Δοχεία 5 kg, 25 kg
Κωδ. Τιμαρ. ΑΤΟΕ: 534.1.47

Περιγραφή:
Ειδικά ενέματα με βάση τα σιλάνια, 1-συστατικού, με διαλύτες. Δημιουργία χημικού 
φράγματος αντιμετώπισης ανερχόμενης υγρασίας. Εφαρμόζεται σε ύψος 15 cm 
από σημεία συναρμογής δαπέδου με τοιχείο, σε λιθοδομές, πλινθοδομές κλπ., ανά 
αποστάσεις 10-15 cm. Μεθοδολογία εισπίεσης ενεμάτων και πλήρωση διατρημάτων 
με πίεση
Κατανάλωση:
~25 gr/ τεμ οπής, ανά απόσταση 10-15 cm (ενδεικτικά, σε τοιχοδομή πάχους 25 
cm) ή αλλιώς ~ 0,8 - 0,85 kg/lt όγκου πλήρωσης
Συσκευασίες:
Δοχεία 20 kg / Βαρέλια 165 kg

*Το προϊόν διατίθεται και στην έκδοση Damp Stop που παρουσιάζει τις ίδιες ακριβώς 
ιδιότητες και τεχνικά χαρακτηριστικά.

SANSYL 
MONO-INIEZIONE

EN 1504 - 2 / ZA.1a
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MACROPORE
Intonaco

Περιγραφή:
Ειδικής σύνθεσης χονδρόκοκκο κονίαμα  αποκατάστασης αποτελούμενο από 
υδραυλική άσβεστο με ενεργά πυρίτια, επιλεγμένα αδρανή και ειδικά αερακτικά. 
Επίχρισμα υψηλής διαπνοής και εκτόνωσης ανοδικής υγρασίας και θειικών αλάτων 
σε υποστρώματα με όσμωση. Ως δεύτερη χονδρόκοκκη στρώση, εφαρμοσμένη 
επί της στρώσης ασταρώματος (MACROPORE Rinzaffo) που έχει προηγηθεί. 
Αποτελεί μέρος του συστήματος IGROTAC ISO N. 1 - αφύγρανσης και εξυγίανσης 
φαινομένων ως άνω, σε τοιχοποιίες με ανερχόμενη υγρασία. Εφαρμόζεται σε 
επάλληλες στρώσεις. Μέγιστο πάχος ανά στρώση 2 cm. Αναμίξτε 6,0 lt νερό με 
κάθε συσκευασία προϊόντος σε σκόνη 25 kg. Εφαρμογή με φραγκόφτυαρο και 
ξύλινη πήχη. Διατίθεται σε λευκό ή ανοικτό γκρι.
Κατανάλωση:
~1,4 kg/ m2/ mm πάχους ανάπτυξης
Συσκευασίες:
Σάκοι 25 kg

Περιγραφή:
Λεπτόκοκκο κονίαμα φινιρίσματος αποτελούμενο από σκόνη ειδικής, ορυκτής 
σύνθεσης. Επίχρισμα υψηλής διαπνοής και εκτόνωσης ανοδικής υγρασίας και 
θειικών αλάτων σε υποστρώματα με όσμωση. Ως τρίτη λεπτόκοκκη στρώση, για 
φινίρισμα της στρώσης χονδρόκοκκου (MACROPORE Intonaco) που έχει προηγηθεί. 
Αποτελεί το τελευταίο στάδιο του συστήματος IGROTAC ISO N. 1 - αφύγρανσης και 
εξυγίανσης φαινομένων ως άνω, σε τοιχοποιίες με ανερχόμενη υγρασία. Πάχος 
ανάπτυξης 1 – 3 mm. Αναμίξτε 5,5 lt νερό με κάθε συσκευασία προϊόντος σε σκόνη 
25 kg. Μπορεί να παραμείνει ως έχει, δηλαδή ως τελική στρώση ή να επικαλυφθεί 
με βαφές ορυκτής βάσης αλλά με δυνατότητα διαπνοής.
Κατανάλωση:
~1,4 kg/ m2/ mm πάχους ανάπτυξης
Συσκευασίες:
Σάκοι 25 kg

RASTUCCO 
Rasatura

7.3 Ασφαλτικής Βάσης Στεγανωτικά Υπογείων 
ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ & ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ 

SINASFALT Περιγραφή:
Ασφαλτικό στεγανωτικό βερνίκι με διαλύτες. Παρουσιάζει μεγάλη αντοχή στο νερό, 
στα αλκάλια και στα οξέα ριζικών συστημάτων. Κατάλληλο για υγρομόνωση και 
προστασία εξωτερικών επιφανειών σκυροδέματος, πλινθοδομών, σε κατασκευές 
υπογείων – θεμελιώσεων, τοίχων αντιστήριξης πρανών κλπ., πριν τη διαδικασία 
επίχωσης. Αστάρι για την επικόλληση  ασφαλτικών μεμβρανών (ασφαλτόπανα).
Κατανάλωση:
2 ή 3 στρώσεις x ~0,3 kg/ m2 
Συσκευασίες:
Δοχεία 17 kg
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Περιγραφή:
Αποστραγγιστική μεμβράνη (αυγουλιέρα), αποτελούμενη από υψηλής πυκνότητας 
πολυαιθυλένιο (HDPE), πάχους 0,5 mm, με μονόπλευρη ανάπτυξη κώνων ύψους 
7,5 mm. Προσαρμογή σε τοιχία υπογείων, για προστασία από τραυματισμό και 
μηχανική φθορά κατά τη διαδικασία επίχωσης, των στρώσεων στεγανοποίησης που 
έχουν προηγηθεί και για την απομάκρυνση (αποστράγγιση) των υπόγειων υδάτων 
(σύστημα Drainage). Επίσης σε φυτεύσεις δωμάτων πριν τη διαδικασία ανάπτυξης 
μεθόδου επικάλυψης φορτίου.
Κατανάλωση:
~1 m2 μεμβράνης/ m2 επιφάνειας.
Συσκευασίες:
Ρολά 40 m2 (2,0 m x 20,0 m)

SINDRAIN

7.4 Μεμβράνες Στεγάνωσης (πέραν των Μπεντονιτικών Συστημάτων)

7777 Περιγραφή:
Στεγανωτικός συγκολλητικός πολτός ασφαλτικής βάσης, αλκαλικής γαλακτοποίησης, 
για προστασία και εξασφάλιση κατασκευών και στεγανοποίηση τοιχίων υπογείων και 
θεμελιώσεων..
Κατανάλωση:
~0,6 – 1,0 kg/ m2 
Συσκευασίες:
Δοχεία 19 kg

SINBITUM

SINBITUM RUBBER
Περιγραφή:
Ασφαλτικής βάσης, υδατοδιαλυτό, ελαστομερές γαλάκτωμα, τροποποιημένο με 
πολυμερή. Σχηματίζει ελαστομερή μεμβράνη με δυνατότητα γεφύρωσης μικρο-
τριχοειδών ρηγματώσεων, ανθεκτική σε νερό, υγρασίες, αραιά οξέα και βάσεις, 
καθώς επίσης σε διεισδύσεις ριζικών συστημάτων, εδαφικά οξέα και οξέα ριζών. 
Κατάλληλο για στεγανοποίηση στοιχείων οικοδομικών κατασκευών από σκυρόδεμα, 
οπτόπλινθους ή τσιμεντόπλινθους, σε εφαρμογές όπως η στεγανοποίηση τοιχίων 
υπογείων, θεμελιώσεων και τοίχων αντιστήριξης  πριν την επίχωση, η προστασία 
βατών ή κεκλιμένων δωμάτων (ως φράγμα υγρασίας πριν την ακολουθία στρώσεων 
κατά την ανάπτυξη συμβατικής ή ανεστραμμένης μόνωσης) κλπ.
Κατανάλωση:
~300–500 gr/ m2 ανά στρώση (απαιτούνται τουλάχιστον 2 χέρια εφαρμογής).
Συσκευασίες:
Δοχεία 17 kg και βαρέλια

ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ & ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ 
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MRC 1500

Περιγραφή:
Εύκαμπτη, θερμοπλαστική, συνθετική γεωμεμβράνη, ενισχυμένη με πολυεστερικό 
οπλισμό (πλέγμα με εμποτισμό). Τύπος επικαλυπτόμενος για οριζόντιες, κεκλιμένες 
ή κατακόρυφες επιφάνειες, κατάλληλος για τη στεγάνωση περιμετρικά και κάτω από 
δεξαμενές καυσίμων σε μονάδες διυλιστηρίων και επεξεργασίας πετρελαίου, σε 
σταθμούς πρατηρίων καυσίμων, σε δεξαμενές σε φάρμες, σε μονάδες απόρριψης 
στερεών αποβλήτων σε τάφρους συγκέντρωσης, σε κέντρα διανομής και ηλεκτρικούς 
υποσταθμούς, σε χώρους φύλαξης μονάδων Η/Μ μετασχηματιστών, σε στρατιωτικές 
βάσεις, σε λιμενικά έργα και ορυχεία, για προστασία του υδροφόρου ορίζοντα από 
διαρροές, για εσωτερική προστασία δεξαμενών ποτίσματος ή πυρόσβεσης κλπ. 
Υψηλή χημική αντοχή σε υδρογονάνθρακες, οξέα, καύσιμα, αλκάλια, άλατα κλπ. 
Υψηλή σταθερότητα διαστάσεων. Πολύ καλές χημικές και μηχανικές αντοχές. Οι 
ενώσεις των ρολών επιτυγχάνονται με θερμοσυγκόλληση των φύλλων με θερμό 
αέρα. 
Κατανάλωση:
~1 m2 μεμβράνης/ m2 επιφάνειας.
Συσκευασίες:
Ρολά 2,5 m x εύρος διαστάσεις έως 250 m, πάχος μεμβράνης 0,91 mm.
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888

ISOPLAST 116 W

SINFIX

Περιγραφή:
Υγρή, υδατοδιαλυτή στεγανωτική επάλειψη 1-συστατικού, ακρυλικής βάσης 
ενισχυμένη με καουτσούκ. Κατάλληλη για στεγάνωση οριζόντιων και κατακόρυφων 
επιφανειών σε στέγες και δώματα.  Μετά την ωρίμανση σχηματίζει μια ελαστική, 
ενιαία μεμβράνη στεγανοποίησης ανεπηρέαστη από απότομες εναλλαγές 
καιρικών συνθηκών και τις επιδράσεις του περιβάλλοντος.  Πολύ καλή πρόσφυση 
πάνω σε σκυρόδεμα, τσιμεντοκονιάματα, έτοιμα κονιάματα, τουβλοδομές, 
κεραμίδια, κεραμικά πλακίδια cotto, ινοπλισμένες πλάκες, ασφαλτόπανα με 
αλουμινοεπένδυση, ξύλο κλπ.  Πιστοποιητικό ΚΕΔΕ αναφοράς δυνατότητας 
παραμόρφωσης μέχρι 400%. Διατίθεται σε λευκό, γκρι, κεραμιδί.
Κατανάλωση:
~1,0-1,2 kg/m2 σε δύο στρώσεις χωρίς υαλόπλεγμα.
~1,2-1,5 kg/m2 σε δύο στρώσεις οπλισμένο με υαλόπλεγμα.
Συσκευασίες: Δοχεία 1 κg, 5 kg, 20 kg, 100 kg
Κωδ. Τιμαρ. ΑΤΟΕ: 532.1.23

Περιγραφή:
Στρώση προεπάλειψης (αστάρωμα) με διαλύτες, πριν την εφαρμογή του ISOPLAST 
116 W, για εμποτισμό επιφανειών σκυροδέματος με μεγάλη απορροφητικότητα ή 
σκόνη.
Κατανάλωση:
~0,2 – 0,25 kg/m2 
Συσκευασίες:
Δοχεία 3 κg, 15 kg

Περιγραφή:
Συνθετικής  βάσης, στρώση προεπάλειψης (αστάρωμα) πριν την εφαρμογή του     
ISOPLAST 116 W,  για την ενίσχυση της πρόσφυσης πριν την εφαρμογή της στρώσης 
υγρομόνωσης πάνω σε υπάρχουσες επιφάνειες ασφαλτικών γαλακτωμάτων ή 
ασφαλτόπανα με τελική επένδυση αλουμινόφυλλου ή ψηφίδας.
Κατανάλωση:
~0,2 – 0,4 kg/m2 
Συσκευασίες:
Δοχεία 2 kg, 4 kg, 20 kg / Βαρέλια 200 kg 
Κωδ. Τιμαρ. ΑΤΟΕ: 534.1.59

SINWELD

8
ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΑ ΔΩΜΑΤΩΝ 
8.1 Συστήματα Στεγάνωσης Δωμάτων
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Περιγραφή:
Πλέγμα από FiberGlass πλάτους 100 cm, μικρού ανοίγματος βροχίδας, για ενίσχυση 
και οπλισμό της μεμβράνης του ISOPLAST 116 W και των κονιαμάτων MuCis ELAS-
PLAST 25 ή 28, σε περιπτώσεις επιφάνειας σκυροδέματος με ρηγματώσεις.
Συσκευασίες:
Ρολά 50 m2

ΥΑΛΟΠΛΕΓΜΑ 
(FiberGlass Net)

TECNOPAV 
PL 500 

Περιγραφή:
Ελαστική, στεγανοποιητική επάλειψη, πολυουρεθανικής βάσης, 1-συστατικού 
με διαλύτες.  Μετά την ωρίμανση δημιουργεί μια ελαστική, ενιαία μεμβράνη 
κατάλληλη για προστασία και στεγάνωση οριζοντίων επιφανειών δωμάτων. Πολύ 
καλή πρόσφυση πάνω σε σκυρόδεμα, τσιμεντοκονιάματα, έτοιμα κονιάματα, 
τουβλοδομές, κεραμίδια, κεραμικά πλακίδια τύπου cotto, ινοπλισμένες πλάκες, 
ασφαλτόπανα με ψηφίδα κλπ. Διατίθεται σε λευκό.
Κατανάλωση:
~1,0 - 1,5 kg /m2 ή αλλιώς
1η στρώση ~0,25 - 0,35 kg /m2
2η στρώση ~0,35 - 0,50 kg /m2
3η στρώση ~0,35 - 0,50 kg /m2
Συσκευασίες:
Δοχεία 25 κg

TECNOPAV 
PL 500 Thinner Περιγραφή:

Ειδικός διαλύτης αραίωσης του Tecnopav PL 500. Εφαρμόστε την 1η στρώση του 
Tecnopav PL 500 αραιωμένη κατά 15% με Tecnopav PL 500 Thinner. 
Κατανάλωση:
~40-50 gr/m2
Συσκευασίες:
Δοχεία 4 kg 

8
. Σ

ΤΕ
ΓΑ

Ν
Ω

ΤΙ
Κ

Α
 Δ

Ω
Μ

Α
ΤΩ

Ν
 

MULTIGAM
Περιγραφή:
Υγρή, υδατο-διαλυτή στεγανωτική επάλειψη, συνδυασμένης κατάστασης πολυμερούς 
ακρυλικής και πολυουρεθανικής ρητίνης. Κατάλληλη για στεγανοποίηση οριζόντιων 
και κατακόρυφων επιφανειών σε στέγες και βατά ή μη βατά δώματα. Μετά την 
ωρίμανση σχηματίζει μια ελαστική, ενιαία μεμβράνη στεγανοποίησης ανεπηρέαστη 
από απότομες εναλλαγές καιρικών συνθηκών και τις επιδράσεις του περιβάλλοντος 
και την υπεριώδη ακτινοβολία UV. Ανεπηρέαστο σε λιμνάσματα νερού. Πολύ καλή 
πρόσφυση πάνω σε σκυρόδεμα, τσιμεντοκονιάματα, έτοιμα κονιάματα, τουβλοδομές, 
κεραμίδια, κεραμικά πλακίδια cotto, ινοπλισμένες πλάκες, ξύλο, καθώς και ασφαλτικές 
στρώσεις, ασφαλτόπανα με/ή χωρίς αλουμινο-επένδυση ή ψηφίδα (αφού προηγηθεί 
όμως η ανάλογη στρώση ασταρώματος) κλπ. Δυνατότητα παραμόρφωσης μέχρι 400%. 
Διατίθεται σε λευκό, γκρι, κεραμιδί.
Κατανάλωση:
~1,5–1,7 kg/m2 (για δύο στρώσεις, συνολικά).
Συσκευασίες:  Δοχεία 6 κg & 22 kg
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MuCis 
ELASPLAST 28

Περιγραφή:
Εύκαμπτο στεγανοποιητικό κονίαμα επιφανείας, 2-συστατικών, που περιέχει 
μόρια MCI (διαχεόμενου Αναστολέας Διάβρωσης) ως προστατευτική στρώση 
έναντι ενανθράκωσης. Συμβατό με σύστημα αποκατάστασης ενανθρακωμένου 
σκυροδέματος. Προϊόν για γεφύρωση ρηγματώσεων πλάτους έως 1 mm, με 
δυνατότητα παραλαβής κινητικότητας έως 20%. Κατάλληλο για εσωτερική 
– εξωτερική στεγάνωση επιφανειών σκυροδέματος, τσιμεντοκονιαμάτων, 
πλινθοδομών, λιθοδομών κλπ., ως υπόστρωμα υγρομόνωσης κεραμικών πλακιδίων, 
έναντι θετικής πίεσης νερού, σε υγρούς χώρους (WC, λουτρά, ντους), εξώστες, 
βεράντες, ταράτσες κλπ. Διατίθεται σε γκρι.
Κατανάλωση:
Καλύπτει 10 m2 ανά συσκευασία σε δύο στρώσεις ή 
~3,0–3,4 kg/ m2/ 2 mm 
Συσκευασίες:
Συσκευασία 31,5 kg /Σάκοι 25 kg + Δοχεία 6,5 kgEN 1504 - 2 / ZA.1d

888888

PARAGRANULAR

DUAL SEAL 
PARASEAL

Περιγραφή:
Ειδική μεμβράνη, αποτελούμενη από διπλό ενισχυμένο σύστημα στεγάνωσης 
συνδυασμένης κατάστασης, από στρώμα φυσικού, ορυκτού, νατριούχου μπεντονίτη 
με δυνατότητα υδροδιόγκωσης (διαστολής) παρουσία νερού και   κατ΄   επέκταση 
αυτο-επούλωσης επιφανειακών μηχανικών φθορών, ενισχυμένου μονόπλευρα με 
πολυεστερικό πλέγμα συγκράτησης, στρώσεις ενσωματωμένες εργοστασιακά πάνω 
σε φύλλα πολυαιθυλενίου υψηλής πυκνότητας (HDPE). Σύστημα μεμβράνης μικτού 
πάχους >_      4,9 mm, δίχρωμη (γκρι – ανθρακί), με υψηλές μηχανικές αντοχές, ανθεκτική 
σε ραδόνιο διάτρηση ριζικών συστημάτων και στην επίδραση μικροοργανισμών και 
βακτηριακών κοινοτήτων, κατάλληλη για την κάλυψη οριζόντιων, κατακόρυφων 
και καμπύλων επιφανειών υπόγειων κατασκευών ή κατασκευών με επικάλυψη 
φορτίου. Χαμηλό εργατικό κόστος, εύκολη τοποθέτηση. Κατάλληλη για εξασφάλιση 
στεγανοποίησης σε πλάκες, τοιχεία σκυροδέματος, σε υπόγεια parking αυτοκινήτων 
και/ή σε δώματα κτιρίων με πρόβλεψη ανάπτυξης συστημάτων  ταρατσόκηπων (roof-
gardens) ή επικάλυψης φορτίου.
Κατανάλωση:
~1,0-1,1 m2/ 1 m2 επιφάνειας.
Συσκευασίες:
Ρολά 9 m2 (1,22 m x 7,38 m)
Κωδ. Τιμαρ. ΑΤΟΕ: 534.2.115

Περιγραφή:
Κόκκοι μπεντονίτη για το γέμισμα κενών και για τη διαμόρφωση καμπύλων λουκιών 
περιμέτρου, σε σημεία συναρμογής επιπέδων, πριν την εφαρμογή και τοποθέτηση 
της μεμβράνης στεγάνωσης DUAL SEAL PARASEAL.
Συσκευασίες:
Σάκοι 22,7 kg
Κωδ. Τιμαρ. ΑΤΟΕ: 534.2.130

RONDOLAST Περιγραφή:
Νάιλον ταινία στεγανοποίησης αρμών waterstop από PE και συνθετικό υλικό.
Προετοιμασία εξασφάλισης αρμών σύνδεσης οριζόντιας με κατακόρυφη παρειά 
(απολήξεις), πριν την εφαρμογή τσιμεντοειδών κονιαμάτων στεγάνωσης (σειράς 
MuCis Elasplast 28), κυρίως σε υγρούς χώρους λουτρών, σε βεράντες εξώστες 
κλπ.
Κατανάλωση:
1 m ταινίας/ μ.μ. λουκιού.
Συσκευασίες:
Ρολά 10 m / Πλάτος ταινίας: 12 cm
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Περιγραφή:
Αυτοκόλλητες ταινίες εξασφάλισης αλληλοεπικαλύψεων κατά την εφαρμογή 
και τοποθέτηση της μεμβράνης στεγάνωσης DUAL SEAL PARASEAL, και/ή 
μεταγενέστερα, ως 2η δικλείδα ασφαλείας, για εξασφάλιση στεγάνωσης διατρημάτων 
σημειακών στηρίξεων μεμβράνης DUAL SEAL PARASEAL.
Συσκευασίες:
Ταινίες ως παραπλεύρως σε ρολά.

DUAL SEAL 
PARASEAL Strips

BITUTEC 
(προηγούμενη ονομασία KIBOTHEANE) Περιγραφή:

Αυτοκόλλητη εύκαμπτη στεγανωτική ταινία ασφαλτικής βάσης, με ειδική επένδυση 
επικάλυψης με γραφίτη ή αλουμίνιο.
Κατανάλωση:
1 m ταινίας/ μ.μ. αρμού ή ένωσης.
Συσκευασίες:
Ρολά 10 m / Πλάτη ταινίας: 5 cm, 10 cm, 20 cm

Περιγραφή:
Στόκος από μικρόκοκκους μπεντονίτη, για το στοκάρισμα και τη διευθέτηση 
εξάρσεων επιφανειών και για τη διαμόρφωση καμπύλων λουκιών περιμέτρου, πριν 
την εφαρμογή και τοποθέτηση της μεμβράνης στεγάνωσης DUAL SEAL PARASE-
AL, και/ή μεταγενέστερα, για εξασφάλιση στεγάνωσης διατρημάτων σημειακών 
στηρίξεων μεμβράνης DUAL SEAL PARASEAL.
Συσκευασίες:
Δοχεία 23 kg
Κωδ. Τιμαρ. ΑΤΟΕ: 534.2.131

PARAMASTIC
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999

CLEARSEAL 
150/STD/300/WB

Περιγραφή:
Άχρωμο, διεισδυτικό γαλάκτωμα, βάσης ακρυλικών ρητινών, 1-συστατικού. 
Χρησιμοποιείται ως εμποτισμός νέων ή παλαιών, εσωτερικών και/ή εξωτερικών 
επιφανειών σκυροδέματος, τσιμεντοκονιαμάτων, πέτρας κλπ., οριζόντιων ή 
κατακόρυφων, στις οποίες απαιτείται μέτρια έως κανονική αντοχή σε τριβή, απότριψη 
και σταθεροποίηση έναντι σκόνης (σε βιομηχανικά δάπεδα, δάπεδα βοηθητικών 
χώρων, γραφείων, διαδρόμων, αποθηκών κλπ). Δημιουργεί φιλμ επιφανειακής 
προστασίας, τονίζοντας παράλληλα την επιφάνεια αναφοράς. 
Κατανάλωση:
~0,3 kg /m2.
Συσκευασίες:
Δοχεία 4 kg, 20 kg / Βαρέλια 200 kg

SOL 220 έως 280

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ,     
ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΩΝ, 
ΦΥΣΙΚΩΝ & ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΛΙΘΩΝ
9.1 Σταθεροποίηση & Προστασία Πορωδών Υποστρωμάτων

Περιγραφή:
Διάφανη, εποξειδική, διεισδυτική ρητίνη εμποτισμού, 2-συστατικών, με διαλύτες. 
Χρησιμοποιείται για την αύξηση των μηχανικών αντοχών επιφανειών από σκυρόδεμα,  
τσιμεντοκονιών και πέτρας πριν την εφαρμογή τελικής επένδυσης εποξειδικής 
προστασίας κατά απαίτηση. Ενδείκνυται για επιφάνειες στις οποίες απαιτείται υψηλή 
αντοχή σε τριβή και απότριψη και σταθεροποίηση έναντι σκόνης (βιομηχανικά δάπεδα, 
χώρους στάθμευσης οχημάτων, χώρους αποθηκών κλπ).  Τονίζει το υπόστρωμα.
Κατανάλωση:
1 ή 2 x ~0,25 - 0,3 kg /m2.
Συσκευασίες:
Δοχεία 3 kg (Α+Β)
Κωδ. Τιμαρ. ΑΤΟΕ: 534.1.115
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LUSTERSEAL 
WB 150/STD/300

TECNOSOLID 
82 / WP

TECNOSOLID 82

Περιγραφή:
Διάφανο, διεισδυτικό γαλάκτωμα μεθυλο-μεθακρυλικών ρητινών (ΜΜΑ), 
1-συστατικού. Χρησιμοποιείται για τον εμποτισμό νέων ή παλαιών, εσωτερικών 
ή εξωτερικών, οριζόντιων ή κατακόρυφων επιφανειών σκυροδέματος, 
τσιμεντοκονιαμάτων, μωσαϊκών δαπέδων, μαρμάρων, λιθοδομών – λιθενδύσεων ή 
πλακοστρώσεων φυσικής ή τεχνητής πέτρας κλπ., στις οποίες απαιτείται μέτρια έως 
κανονική αντοχή σε τριβή και απότριψη και σταθεροποίηση έναντι σκόνης. Δημιουργεί 
φιλμ επιφανειακής προστασίας, δημιουργώντας την αίσθηση βρεγμένου. 
Κατανάλωση:
1 ή 2 x ~0,15 kg /m2.
Συσκευασίες:
Δοχεία 4 kg, 20 kg 
Κωδ. Τιμαρ. ΑΤΟΕ: 527.2.5

Περιγραφή:
Υψηλής διείσδυσης, οργανικό διάλυμα συνδυασμένης κατάστασης μεθακρυλικών 
ρητινών (ΜΑ) και σιλοξάνης, με διαλύτες. Κατάλληλο για σταθεροποίηση εύθρυπτων 
υποστρωμάτων χωρίς σταθερότητα και παράλληλα για αδιαβροχοποίηση και 
αντικονιακή προστασία, μεγάλης χρονικής διάρκειας, πορωδών δομικών υλικών. 
Επιτρέπει τη διαπνοή, ανθεκτικό σε υπεριώδη. Κατάλληλο για όψεις κτιρίων για 
επιφάνειες σκυροδέματος, τσιμεντοκονιάματα, μωσαϊκά, πλινθοδομές, λιθοδομές 
ή  λιθενδύσεις, φυσικής ή τεχνητής πέτρας κλπ. 
Κατανάλωση:
~0,1-0,5 lt /m2, ανάλογα με την απορροφητικότητα του υποστρώματος.
Συσκευασίες:
Δοχεία 5 lt, 25 lt 

Περιγραφή:
Υψηλής διείσδυσης, οργανικό διάλυμα μεθακρυλικών ρητινών (ΜΑ), με διαλύτες. 
Κατάλληλο για σταθεροποίηση εύθρυπτων υποστρωμάτων χωρίς σταθερότητα 
που παρουσιάζουν μειωμένη επιφανειακή αντοχή και παράλληλα ως αντικονιακή 
προστασία, μεγάλης χρονικής διάρκειας, πορωδών δομικών υλικών. Επιτρέπει τη 
διαπνοή, ανθεκτικό σε υπεριώδη. Κατάλληλο για όψεις κτηρίων για επιφάνειες 
σκυροδέματος, τσιμεντοκονιάματα, ισχνές στρώσεις με βάση το τσιμέντο, μωσαϊκά, 
πλινθοδομές, λιθοδομές ή  λιθενδύσεις, φυσικής ή τεχνητής πέτρας κλπ. 
Κατανάλωση:
~0,1-0,4 kg /m2, ανάλογα με την απορροφητικότητα του υποστρώματος.
Συσκευασίες:
Δοχεία 3 kg & 15 kg 

EN 1504 - 2 / ZA.1a
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9999

CHEMSTOP 
WB 11 (Heavy Duty) Περιγραφή:

Υδατικής βάσης, μη σιλικονούχος, υδροαπωθητικός άχρωμος εμποτισμός, 
πολυμερούς πυριτίου, για χρήση σε πορώδεις επιφάνειες με απορροφητικότητα. 
Διεισδυτικό χωρίς διαλύτες, φιλικό στο χρήστη και στο περιβάλλον, κατάλληλο για 
την αδιαβροχοποίηση, υδροφοβισμό πορωδών υποστρωμάτων όπως σκυρόδεμα, 
επιχρίσματα και κονιάματα, πλινθοδομές, τεχνητές πέτρες, αμιαντοτσιμέντο κλπ.
Κατανάλωση:
~0,15-0,2 kg/m2 
Συσκευασίες:
Δοχεία 4 kg

WP - 55 S

Περιγραφή:
Άχρωμη, υδροαπωθητική ρητίνη εμποτισμού, 1 συστατικού, με βάση 
την τεχνολογία των σιλανίων / σιλοξάνης, με διαλύτες. Κατάλληλη για
αδιαβροχοποίηση - υδροφοβισμό πορωδών υποστρωμάτων με απορροφητικό-
τητα, με παράλληλη δυνατότητα διαπνοής υποστρώματος.  Ιδανική για σκυρόδεμα, 
επιχρίσματα, σοβάδες, τσιμεντοκονιάματα, τεχνητές πέτρες, πλίνθους ή 
οπτόπλινθους, κεραμίδια, αμιαντοτσιμέντο, μη εμφυαλωμένα κεραμικά πλακίδια με 
απορροφητικότητα (λ.χ. τύπου  cotto), αλλά και φυσικά ορυκτά πετρώματα όπως 
φυσικές πέτρες κ.α.
Κατανάλωση:
Για σκυρόδεμα ~0,17-0,6 lt/m2, 
Για επιχρίσματα όψεων ~0,2-0,7 lt/m2,
Για τουβλοδομές και οπτόπλινθους ~0,25-1,0 lt/m2, ανάλογα με την 
απορροφητικότητα του υποστρώματος.
Συσκευασίες:
Δοχεία 3 Kg, 15 Kg

9.2 Υδροφοβισμός – Αδιαβροχοποίηση Πορωδών Υποστρωμάτων

CHEMSTOP 
WB 6 (Regular) Περιγραφή:

Υδατικής βάσης, μη σιλικονούχος, υδροαπωθητικός άχρωμος εμποτισμός, 
πολυμερούς πυριτίου, για χρήση σε επιφάνειες με πυκνό σχετικά πορώδες 
από πλευράς απορροφητικότητας. Διεισδυτικό χωρίς διαλύτες, φιλικό στο 
χρήστη και στο περιβάλλον, κατάλληλο για την αδιαβροχοποίηση, υδροφοβισμό 
υποστρωμάτων σκυροδεμάτων, προκατασκευασμένων στοιχείων σκυροδέματος, 
τσιμεντοκονιαμάτων κλπ. 
Κατανάλωση:
~0,1-0,15 kg/m2 
Συσκευασίες:
Δοχεία 4 kg

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ,     
ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΩΝ, 
ΦΥΣΙΚΩΝ & ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΛΙΘΩΝ
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MIOSIN

Περιγραφή:
Μυκητοκτόνο για την καταπολέμηση φαινομένων ανάπτυξης βρύων – λειχήνων, 
άλγης και βακτηριακών κοινοτήτων, εξωτερικά ή εσωτερικά, σε πορώδεις επιφάνειες, 
οριζόντιες ή κατακόρυφες, σε κτιριακές κατασκευές. Απαιτείται καλό ξέπλυμα της 
επιφάνειας με νερό μετά την εφαρμογή του προϊόντος.
Κατανάλωση:
1 ή 2 χ ~0,2 kg/m2.
Συσκευασίες:
Δοχεία 3 kg

Περιγραφή:
Υδροαπωθητική προστασία σκυροδέματος με βάση τα σιλάνια, σε μορφή πάστας. 
Αδιαβροχοποίηση σε βάθος, πορωδών υποστρωμάτων μεγάλης απορροφητικότητας 
όπως σκυρόδεμα και κονιάματα, χωρίς δημιουργία ορατού επιφανειακού φιλμ. 
Κατανάλωση:
~0,1-0,4 kg/m2.
Συσκευασίες:
Δοχεία 25 lt / Βαρέλια 200 lt

TECNOSOLID 82 / WP

TECNOSILANO 6000

Περιγραφή:
Υψηλής διείσδυσης, οργανικό διάλυμα συνδυασμένης κατάστασης μεθακρυλικών 
ρητινών (ΜΑ) και σιλοξάνης, με διαλύτες. Κατάλληλο για σταθεροποίηση εύθρυπτων 
υποστρωμάτων χωρίς σταθερότητα και παράλληλα για αδιαβροχοποίηση και 
αντικονιακή προστασία, μεγάλης χρονικής διάρκειας, πορωδών δομικών υλικών. 
Επιτρέπει τη διαπνοή, ανθεκτικό σε υπεριώδη. Κατάλληλο για όψεις κτιρίων για 
επιφάνειες σκυροδέματος, τσιμεντοκονιάματα, μωσαϊκά, πλινθοδομές, λιθοδομές 
ή  λιθενδύσεις, φυσικής ή τεχνητής πέτρας κλπ. 
Κατανάλωση:
~0,1-0,5 lt /m2, ανάλογα με την απορροφητικότητα του υποστρώματος.
Συσκευασίες:
Δοχεία 5 lt, 25 lt

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ,     
ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΩΝ, 
ΦΥΣΙΚΩΝ & ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΛΙΘΩΝ

EN 1504 - 2 / ZA.1a

EN 1504 - 2 / ZA.1a
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9.3 Καθαριστικά για Καταπολέμηση Βρύων – Λειχήνων
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B 237 Solventless Περιγραφή - (για σκυρόδεμα - μεταλλικές επιφάνειες) :
Εποξειδική λιθανθρακόπισσα 2-συστατικών. Ανθεκτική με πολύ υψηλές χημικές 
και μηχανικές αντοχές, χρησιμοποιείται ως αντιδιαβρωτική προστασία σε αγωγούς 
ομβρίων ή αστικών λυμάτων, σε δεξαμενές ροής και συγκέντρωσης αστικών λυμάτων 
σε μονάδες βιολογικού καθαρισμού και γενικότερα για επιφάνειες σκυροδέματος 
σε κτιριακές κατασκευές, σε λιμενικά έργα, στοιχεία από αμιαντοτσιμέντο, για 
προστασία μεταλλικών επιφανειών σε θαλασσινό περιβάλλον κλπ. 
Κατανάλωση:
~0,5 - 0,55 kg/m2/Dft 300 μm (2 στρώσεις).
Συσκευασίες:
Δοχεία 5 kg, 20 kg (A+B)
Κωδ. Τιμαρ. ΑΤΟΕ: 528.1.23

THINNER 
B 237 Solventless

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ
ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ & ΜΕΤΑΛΛΩΝ
10.1 Ειδική Προστασία για Σκυρόδεμα & Μέταλλα

Περιγραφή:
Ειδικός διαλύτης, αραίωσης στρώσης προστασίας Β 237 Solventless.
Κατανάλωση:
~15-25 gr/m2, για την αραίωση της 1ης στρώσης του Β 237 Solventless.
Συσκευασίες:
Δοχεία 3 kg, 15 kg

B 237 Special
Περιγραφή:
Στρώση αντιδιαβρωτικής χημικής και μηχανικής προστασίας, 2-συστατικών. 
Κατάλληλο μόνο για βιομηχανίες κατασκευής αμιαντοσωλήνων (με κατάλληλο 
μηχάνημα βαφής σε μια στρώση ανάπτυξης 300 μm). 
Κατανάλωση:
~0,5 kg/m2/Dft 300 μm.
Συσκευασίες:
Δοχεία 5 kg, 20 kg (A+B)
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THINNER 
B 237 Special

B 1737 

Περιγραφή:
Ειδικός διαλύτης, αραίωσης στρώσης προστασίας Β 237 Special.
Κατανάλωση:
~20-25 gr/m2, για την αραίωση του Β 237 Special.
Συσκευασίες:
Δοχεία 3 kg

Περιγραφή:
Εποξειδικό σύστημα 2-συστατικών με πολυουρεθάνη και λιθανθρακόπισσα, χωρίς 
διαλύτες, με ελαστικότητα. Για την προστασία αγωγών, καναλιών και σωληνώσεων 
ομβρίων λυμάτων.
Κατανάλωση:
~0,5 kg/m2/Dft 300 μm.
Συσκευασίες:
Δοχεία 3 kg, 4 kg (A+B)

Περιγραφή - (για σκυρόδεμα) :
Υδατοδιαλυτή, έγχρωμη εποξειδική βαφή, 2-συστατικών, Χρησιμοποιείται ως  
επένδυση επιφανειών για σταθεροποίηση έναντι σκόνης  και προστασία δαπέδων. 
Ανθεκτική σε κανονική καταπόνηση από πλευράς κυκλοφορίας και επιφανειακές 
τριβές, βαφή για δάπεδα, αλλά και τοίχους. Ουδέτερη, ιδανική σε χώρους όπου 
απαιτείται διασφαλισμένης ποιότητας ατμόσφαιρα. Επίσης για σταθεροποίηση έναντι 
σκόνης πριν την εφαρμογή μεταλλικών στηριγμάτων συστημάτων ανυψωμένων 
δαπέδων, προσαρμοσμένων με πολυουρεθανική κόλλα ελαστικής συγκόλλησης.
Κατανάλωση:
2 ή 3 x ~0,6 kg/m2/ Dft >_   250 μm.
Συσκευασίες:
Δοχεία 6 kg (A+B)
Κωδ. Τιμαρ. ΑΤΟΕ: 534.1.113

SINMAST RM 22
Περιγραφή -  (για σκυρόδεμα - μεταλλικές επιφάνειες) :
Έγχρωμη (gloss), εποξειδική βαφή προστασίας, 2-συστατικών, κατάλληλη για 
επενδύσεις επιφανειών οι οποίες προορίζονται να δεχθούν τροφικές διαλύσεις 
(τρόφιμα, ποτά, πόσιμο ή θαλασσινό νερό κλπ.). Ανθεκτική σε κανονική καταπόνηση 
από πλευράς κυκλοφορίας και επιφανειακές τριβές, κατάλληλη ως επικάλυψη 
προστασίας σε βιομηχανικά δάπεδα σκυροδέματος, σε χώρους συνεργείων 
αυτοκινήτων, χώρους στάθμευσης οχημάτων, χώρους καταστημάτων, αρτοποιεία, 
εμφιαλωτήρια, βοηθητικούς χώρους διαδρόμων και αποθηκών, δεξαμενών 
ιχθυοκαλλιεργιών, κολυμβητικών δεξαμενών κλπ. Πιστοποιητικό καταλληλότητας 
Γαλλίας.
Κατανάλωση:
2 ή 3 x ~0,250 kg/m2/ Dft ~300-450 μm.
Συσκευασίες:
Δοχεία 1 kg, 3 kg, 10 kg, 20 kg (A+B)
Κωδ. Τιμαρ. ΑΤΟΕ: 528.1.19

SINΜAST RM 616 WB 
(έγχρωμη)
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SINMAST AC 10
Περιγραφή (για μεταλλικές επιφάνειες):
Αστάρι φωσφατικού ψευδάργυρου, 2-συστατικών, ταχείας σκλήρυνσης. Κατάλληλο 
για την προστασία από διάβρωση σιδηρούχων μεταλλικών επιφανειών και 
επικολλητών χαλυβδο-ελασμάτων (ενισχύσεις beton-plaque) κλπ., μετά τον επιμελή 
καθαρισμό με αμμοβολή.
Κατανάλωση:
~0,250 kg/m2/Dft 78 μm, σε μία στρώση ξηρού φιλμ.
Συσκευασίες:
Δοχεία 1 kg, 3 kg (A+B)

10
SINMAST RM 32

SINMAST RM 410

THINNER RM 22 / 32

Περιγραφή (για σκυρόδεμα - μεταλλικές επιφάνειες):
Ειδικός διαλύτης, αραίωσης στρώσης προστασίας SINMAST RM 22, & RM 32 για 
εφαρμογή του με ανάερο ψεκασμό (airless).  Αραίωση ~3 - 5% κ.ο.
Συσκευασίες:
Δοχεία 3 kg, 15 kg

Περιγραφή (για σκυρόδεμα - μεταλλικές επιφάνειες):
Έγχρωμη, εποξειδική, οξύμαχη βαφή προστασίας, 2-συστατικών, χωρίς διαλύτες, 
υψηλής χημικής αντίστασης (D.T.I. 17/1).  Προστασία που υπόκειται σε απολύμανση 
– πυρηνική – R.E. 81. Κατάλληλη για επενδύσεις χημικής – αντιδιαβρωτικής 
προστασίας μηχανημάτων, καναλιών, δεξαμενών μεταλλικών ή σκυροδέματος, 
σε χημικές βιομηχανίες, σιδηρουργεία και σε εργοστάσια ή μονάδες παραγωγής 
θερμικής ενέργειας και κτίρια αντιδραστήρων πυρηνικής ενέργειας. Διατίθεται σε 
κόκκινο / καφέ.  
Κατανάλωση:
2 ή 3 χ ~0,25 - 0,27 kg/m2
Συσκευασίες:
Δοχεία 4 kg, 10 kg (A+B)
Κωδ. Τιμαρ. ΑΤΟΕ: 528.1.24

Περιγραφή (για σκυρόδεμα - μεταλλικές επιφάνειες):
Έγχρωμη (gloss), εποξειδική βαφή προστασίας, 2-συστατικών, κατάλληλη για 
επενδύσεις επιφανειών, βιομηχανικών δαπέδων και δαπέδων σκυροδέματος.   
Ανθεκτική σε κανονική καταπόνηση από πλευράς κυκλοφορίας και επιφανειακές 
τριβές, κατάλληλη ως επικάλυψη προστασίας σε βιομηχανικά δάπεδα σκυροδέματος, 
σε χώρους συνεργείων αυτοκινήτων, χώρους στάθμευσης οχημάτων, logistics, 
χώρους καταστημάτων, βοηθητικούς χώρους διαδρόμων και αποθηκών κλπ. 
Πιστοποιητικό καταλληλότητας Γαλλίας. RAL αποχρώσεις.
Κατανάλωση:
2 ή 3 x ~0,250 kg/m2, για πάχος ανάπτυξης ξηρού φιλμ ~320-470 μm.
Συσκευασίες:
Δοχεία 3 kg, 10 kg (A+B)
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ACOSIN AC 90 

THINNER 
ACOSIN AC 90

Περιγραφή:
Ειδικός διαλύτης, αραίωσης στρώσης προστασίας ACOSIN AC 90, για εφαρμογή 
του με ανάερο ψεκασμό (airless).  Aραίωση ~ 3 - 5% κ.ο. 
Συσκευασίες:
Δοχεία 3 kg

SINEPOX RM 52
Περιγραφή -  (για σκυρόδεμα - μεταλλικές επιφάνειες) :
Έγχρωμη, εποξειδική βαφή προστασίας, 2-συστατικών, υψηλών μηχανικών 
και  χημικών αντοχών σε διαβρωτικούς παράγοντες. Πληρεί τις προδιαγραφές 
MIL– P–23236 (Επένδυση προστασίας δεξαμενών - Tank linings). Ανθεκτική σε 
καύσιμα, καυστικά διαλύματα, αλκαλικά ή όξινα διαλύματα με σχετικά χαμηλές 
συγκεντρώσεις. Ιδανική για μεταλλικές επιφάνειες (που έχουν ήδη περαστεί με 
ειδικό αστάρι ACOSIN AC 90), ως ενδιάμεση βαφή ή ως τελική στρώση επικάλυψης. 
Κατάλληλη ως στρώση εσωτερικής προστασίας μεταλλικών δεξαμενών ή δεξαμενών 
σκυροδέματος ή αγωγών καυσίμων και νερού και γενικότερα πετροχημικών 
προϊόντων. Ακολουθείται από πιστοποιητικό Γαλλίας και ΚΕΔΕ.
Κατανάλωση:
2 ή 3 x ~0,270 kg/m2/ Dft ~250 - 375μm αντίστοιχα.
Συσκευασίες:
Δοχεία 4 kg, 20 kg (A+B)
Κωδ. Τιμαρ. ΑΤΟΕ: 534.1.115

Περιγραφή - (για μεταλλικές επιφάνειες) :
Εποξειδικό αστάρι, υψηλής περιεκτικότητας ανόργανου ψευδάργυρου, 
2-συστατικών, με μεγάλο χρόνο εργασιμότητας. Κατάλληλο για την προστασία από 
διάβρωση σιδηρούχων μεταλλικών επιφανειών, μεταλλικών δικτύων σωληνώσεως 
αρδευτικών έργων και προστασία μεταλλικών διατομών και επικολλητών χαλυβδο-
ελασμάτων (ενισχύσεις beton-plaque) κλπ., μετά τον επιμελή καθαρισμό με 
αμμοβολή.
Κατανάλωση:
~0,270 kg/m2/Dft ~55 - 75 μm, σε μία στρώση ξηρού φιλμ.
Συσκευασίες:
Δοχεία 2 kg, 20 kg (A+B)
Κωδ. Τιμαρ. ΑΤΟΕ: 534.1.114

THINNER
SINEPOX RM 52

Περιγραφή - (για σκυρόδεμα - μεταλλικές επιφάνειες) :
Ειδικός διαλύτης, αραίωσης στρώσης προστασίας SINEPOX RM 52, για εφαρμογή 
του με ανάερο ψεκασμό (airless).  Aραίωση ~ 3 - 5% κ.ο. 
Συσκευασίες:
Δοχεία 3 kg
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TECNORIV PL 105

ΤECNORIV PL 100
(προηγούμενη ονομασία TECNORIV PL 20)

Περιγραφή - (για πορώδεις επιφάνειες):
Άχρωμη πολυουρεθανική βαφή, απόδοσης matt, 1-συστατικού. Εξαίρετη 
σταθερότητα έναντι έκθεσης σε UV, ανθεκτική έναντι καιρικών επιδράσεων. 
Προστασία σε σκυρόδεμα, τσιμεντοκονίες, τερακότα, πέτρα κλπ.
Κατανάλωση:
~0,25 kg/m2.
Συσκευασίες:
Δοχεία 10 kg

Περιγραφή - (για πορώδεις επιφάνειες):
Έγχρωμη επίστρωση, πολυουρεθανικής βάσης, 1-συστατικού, απόδοσης gloss. 
Εξαίρετη σταθερότητα έναντι έκθεσης σε UV, ανθεκτική έναντι καιρικών επιδράσεων. 
Για πορώδεις επιφάνειες. 
Κατανάλωση:
~0,25 kg/m2.
Συσκευασίες:
Δοχεία 10 kg

SINMAST PUREA
Περιγραφή (για σκυρόδεμα - μεταλλικές επιφάνειες):
Υψηλών επιδόσεων, υγρή, ελαστική μεμβράνη στεγανοποίησης, 2-συστατικών με 
βάση την πολυουρία (purea). Προϊόν στεγανοποίησης επιφανειών, που εφαρμόζεται 
με 2-συστ. αντλία ψεκασμού (και μόνο) και ωριμάζει ταχύτατα δημιουργώντας 
εύκαμπτο υμένα μεμβράνης, υψηλής δομής και ανθεκτικότητας, φιλικό προς το 
περιβάλλον καθώς δεν περιέχει διαλύτες. Προσφέρει υψηλή αντίσταση έναντι 
έκθεσης σε διάφορα χημικά, δύναται να εφαρμοστεί ακόμα και σε χαμηλά όρια 
θερμοκρασιών και/ή σε υψηλούς, σχετικά, δείκτες υγρασίας υποστρώματος. 
Αποτελεί προστασία κατάλληλη για το εσωτερικό μέρος κολυμβητικών δεξαμενών 
(πισίνες), για την προστασία δικτύων σωληνώσεων, ως επίστρωση επισκευής σε 
αγωγούς υπεδάφους, σε σωλήνες και κανάλια αποστράγγισης, για την προστασία 
δεξαμενών σε φάρμες αγροικιών, ως επίστρωση σε βιομηχανικά δάπεδα, 
υγρομόνωση τοιχίων σκυροδέματος, περιθώρια και επιφάνειες οροφών, προστασία 
ανοικτών ή στεγασμένων χώρων στάθμευσης, πεζοδρομίων, χώρων μεταφοράς, 
χώρους απόρριψης (λάκκους), γέφυρες κ.α.
Κατανάλωση:
~1,1-1,3 kg/m2 /mm
~1,5-2,5 kg/m2 /mm (συνολικά για 2 στρώσεις, σταυρωτά, σύμφωνα με ATG)
Συσκευασίες:
Βαρέλια 2 x 200 kg (A+B)

EN 1504 - 2 / ZA.1f

10
ΤΗΙΝΝERS

Περιγραφή:
Ειδικοί διαλύτες αραίωσης στρώσεων προστασίας B237 Solventless B237 Special, 
SINMAST RM 410, SINEPOX RM 52 κλπ.
Συσκευασίες:
Δοχεία 3 kg, 15 kg
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TECNORIV EP 180

TECNORIV EP 400

TECNORIV EP 600

ALUMANATION 301

Περιγραφή -  (για μεταλλικές επιφάνειες) :
Υψηλών προδιαγραφών και αποδόσεων, εύκαμπτη βαφή εξωτερικής προστασίας, με 
διαλύτες, ενισχυμένη με ίνες. Γρήγορης ωρίμανσης, υψηλής μηχανικής και χημικής 
αντοχής, κατάλληλη για όλες σχεδόν τις μεταλλικές επιφάνειες των κατασκευών. 
Δείκτες υψηλής προστασίας για μεγάλο χρόνο υπηρεσίας. Προστασία έναντι 
διάβρωσης λόγω δράσης διαβρωτικών παραγόντων ή λοιπών περιβαλλοντικών 
και καιρικών επιδράσεων. Διατήρηση ευκαμψίας, διάρκεια  και σταθερότητα έναντι 
έκθεσης σε UV. Υψηλή μείωση κόστους εφαρμογής, καθώς δεν απαιτείται στρώση 
ασταρώματος, ενώ παράλληλα συγκριτικά με συστήματα ανάπτυξης πολλαπλών 
στρώσεων προστασίας, επιτυγχάνεται  πάχος στρώσης υψηλής δομής, 350 μm 
(ξηρό φιλμ), σε μία μόνο στρώση εφαρμογής!  Κατάλληλη για μεταλλικές γέφυρες 
και πεζογέφυρες, γέφυρες σιδηροδρόμων, συρμούς τρένων, γερανογέφυρες, 
εξωτερική προστασία για δεξαμενές καυσίμων σε μονάδες διυλιστηρίων 
πετρελαιοειδών, δεξαμενές αποθήκευσης, σιλό, στοιχεία δομικού χάλυβα, πυλώνες 
μεταφοράς ρεύματος, τραπεζοειδή λαμαρίνα, δίκτυα σωληνώσεων κλπ. Εγκεκριμένη 
ακόμα και από τον Εθνικό Οργανισμό Γαλλικών Σιδηροδρόμων (SNCF). Διατίθεται 
σε ασημί ανοικτό/ γκρι.
Κατανάλωση:
1 x ~0,8 lt/m2 / Dft 350 μm.
Συσκευασίες:
Δοχεία ~19 lt / Βαρέλια 207 lt

Περιγραφή - (για σκυρόδεμα - μεταλλικές επιφάνειες) :
Έγχρωμη εποξειδική βαφή, 2-συστατικών, χωρίς διαλύτες για προστασία σκυροδέματος 
και μεταλλικών επιφανειών. Εσωτερική προστασία χώρων αποθήκευσης τροφίμων 
και ζυμαρικών, βιομηχανίες υφασμάτων, χώρους αποθήκευσης εμπορευμάτων, 
νοσοκομειακές μονάδες και κέντρα υγείας, αρτοποιεία, παρασκευαστήρια και 
κέντρα τυποποίησης αγροτικών προϊόντων κλπ. Πολύ καλή ανθεκτικότητα έναντι 
έκθεσης σε νερό, έλαια, διαλύματα αλάτων και αραιωμένων διαλυμάτων οξέων. 
Διατίθεται σε γκρι Ral 7035.
Κατανάλωση:
2 x ~0,300 - 0,350 kg/m2/ Dft ≥ 350 μm 
Συσκευασίες:
Δοχεία 10 kg (Α+Β)

Περιγραφή - (για σκυρόδεμα - μεταλλικές επιφάνειες) :
Έγχρωμη εποξειδική βαφή, 2-συστατικών, χωρίς διαλύτες για προστασία 
σκυροδέματος και μεταλλικών επιφανειών. Εσωτερική προστασία χώρων 
αποθήκευσης μπαταριών, χώρων φύλαξης χημικών και δεξαμενών γλυκού ή 
θαλασσινού νερού, αγωγών ομβρίων λυμάτων, εσωτερική προστασία πύργων 
ψύξης και δεξαμενών επεξεργασίας αστικών λυμάτων κλπ. Πολύ καλή ανθεκτικότητα 
έναντι έκθεσης σε νερό, έλαια, διαλύματα αλάτων και αραιωμένων διαλυμάτων 
οξέων. Διατίθεται σε γκρι.
Κατανάλωση:
2 x ~0,300 - 0,350 kg/m2/  Dft ~ 400 - 500 μm 
Συσκευασίες:
Δοχεία 10 kg (Α+Β)

Περιγραφή - (για σκυρόδεμα - μεταλλικές επιφάνειες) :
Έγχρωμη εποξειδική βαφή, 2-συστατικών, χωρίς διαλύτες για προστασία 
σκυροδέματος και μεταλλικών επιφανειών. Εσωτερική προστασία δεξαμενών 
ποσίμου, υδατόπυργων, ιχθυοκαλλιεργιών, σιλό φύλαξης σιτηρών κλπ. Πολύ καλή 
ανθεκτικότητα έναντι έκθεσης σε νερό, έλαια, διαλύματα αλάτων και αλκαλίων και 
ορισμένα διαλύματα οξέων. 
Κατανάλωση:
2 x ~0,4 kg/m2/Dft 600-700 μm 
Συσκευασίες:
Δοχεία 10 kg (Α+Β)

EN 1504 - 2 / ZA.1f

EN 1504 - 2 / ZA.1g

EN 1504 - 2 / ZA.1g
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SINΜAST J 24 Περιγραφή:
Πολύ λεπτόρρευστη εποξειδική ρητίνη, 2-συστατικών, χωρίς διαλύτες. Κατάλληλη για 
επισκευή και δομική αποκατάσταση ρηγματώσεων σε φέροντα οργανισμό στοιχείων 
οπλισμένου σκυροδέματος, ως ρητίνη ενέσιμη για εύρος ρηγματώσεων πλάτους 
0,1-1 mm. Πιστοποιητικό ΚΕΔΕ, αντοχής για βλάβες από σεισμό. Ενδείκνυται για 
χρήση κατά τη θερινή περίοδο. 
Χρώμα: Διαφανές.
Κατανάλωση:
Ειδικό βάρος : ~1,05 kg/lt
Συσκευασίες:
Δοχεία 1 kg, 3 kg (A+B)
Κωδ. Τιμαρ. ΑΤΟΕ: 534.1.44α

SINΜAST J 26

ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΑ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ, 
ΕΝΕΣΕΩΝ - ΑΓΚΥΡΩΣΕΩΝ
11.1 Εποξειδικά Επισκευών - Ενέσεων

Περιγραφή:
Πολύ λεπτόρρευστη εποξειδική ρητίνη, 2-συστατικών, χωρίς διαλύτες. Κατάλληλη για 
επισκευή και δομική αποκατάσταση ρηγματώσεων σε φέροντα οργανισμό στοιχείων 
οπλισμένου σκυροδέματος, ως ρητίνη ενέσιμη για εύρος ρηγματώσεων πλάτους 
0,1-1 mm. Πιστοποιητικό ΚΕΔΕ, αντοχής για βλάβες από σεισμό. Ενδείκνυται για 
χρήση κατά τη χειμερινή περίοδο. Χρώμα: Καφέ ανοικτό.
Κατανάλωση:
Ειδικό βάρος : ~1,08 kg/lt
Συσκευασίες:
Δοχεία 1 kg, 3 kg (A+B)
Κωδ. Τιμαρ. ΑΤΟΕ: 534.1.44β

SINΜAST J 158 Περιγραφή:
Πάρα πολύ λεπτόρρευστη εποξειδική ρητίνη, 2-συστατικών, χωρίς διαλύτες. 
Κατάλληλη για επισκευή και δομική αποκατάσταση ρηγματώσεων σε φέροντα 
οργανισμό στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος, ως ρητίνη ενέσιμη για εύρος 
μικρο-τριχοειδών ρηγματώσεων (έως 0,4 mm)
Χρώμα: Άχρωμο - διαυγές. 
Κατανάλωση:
Ειδικό βάρος : ~0,9 kg/lt
Συσκευασίες:
Δοχεία 1 kg, (A+B)
Κωδ. Τιμαρ. ΑΤΟΕ: 534.1.112
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SINΜAST 
J 20 & J 20L

SINΜAST S2L 

Περιγραφή:
Λεπτόρρευστη εποξειδική ρητίνη, 2-συστατικών, χωρίς διαλύτες. Κατάλληλη για 
επισκευή και δομική αποκατάσταση ρηγματώσεων σε φέροντα οργανισμό στοιχείων 
οπλισμένου σκυροδέματος, ως ρητίνη ενέσιμη για εύρος ρηγματώσεων πλάτους 
1-3 mm. Πιστοποιητικό ΚΕΔΕ. Ενδείκνυται για χρήση κατά τη θερινή περίοδο.  
Χρώμα: Καφέ ανοικτό.
Κατανάλωση:
Ειδικό βάρος : ~1,1 kg/lt
Συσκευασίες:
Δοχεία 1 kg, 3 kg (A+B)
Κωδ. Τιμαρ. ΑΤΟΕ: 534.1.44α

SINΜAST J 12

Περιγραφή:
Λεπτόρρευστη, εποξειδική ρητίνη 2-συστατικών, μακράς εργασιμότητας, χωρίς 
διαλύτες. Χρησιμοποιείται για συγκόλληση παλαιού με νέο σκυρόδεμα, αγκυρώσεις 
– πακτώσεις σιδηρού οπλισμού, βλήτρων, ντιζών, για παρασκευή ρητινοκονιαμάτων 
και ως ενέσιμη για εύρος ρηγματώσεων πλάτους 1-3 mm. Ως ενέσιμη, ενδείκνυται 
για χρήση κατά τη θερινή περίοδο. Χρώμα: Κεχριμπαρένιο.
Κατανάλωση:
Ως γέφυρα συνάφειας : ~0,3-0,5 kg/m2
Ειδικό βάρος : ~1,1 kg/ lt
Συσκευασίες:
Δοχεία 1 kg, 3 kg, 10 kg, 20 kg (A+B)
Κωδ. Τιμαρ. ΑΤΟΕ: 534.1.110

Περιγραφή:
Λεπτόρρευστη εποξειδική ρητίνη, 2-συστατικών, χωρίς διαλύτες. Κατάλληλη για 
επισκευή και δομική αποκατάσταση ρηγματώσεων σε φέροντα οργανισμό στοιχείων 
οπλισμένου σκυροδέματος, ως ρητίνη ενέσιμη για εύρος ρηγματώσεων πλάτους 
1-3 mm, Πιστοποιητικό ΚΕΔΕ. Ενδείκνυται για χρήση κατά τη χειμερινή περίοδο. 
Χρώμα: Καφέ ανοικτό.
Κατανάλωση:
Ειδικό βάρος : ~1,05 kg/lt
Συσκευασίες:
Δοχεία 1 kg, 3 kg (A+B)
Κωδ. Τιμαρ. ΑΤΟΕ: 534.1.44α

Περιγραφή:
Λεπτόρρευστη, εποξειδική ρητίνη 2-συστατικών, χωρίς διαλύτες. Χρησιμοποιείται 
για συγκόλληση παλαιού με νέο σκυρόδεμα, αγκυρώσεις – πακτώσεις σιδηρού 
οπλισμού, βλήτρων, ντιζών, για παρασκευή ρητινοκονιαμάτων και ως ενέσιμη για 
εύρος ρηγματώσεων πλάτους 1-3 mm. Ως ενέσιμη, ενδείκνυται για χρήση κατά τη 
θερινή αλλά και τη χειμερινή περίοδο.  Χρώμα: Κεχριμπαρένιο.
Κατανάλωση:
Ως γέφυρα συνάφειας : ~0,3-0,5 kg/m2
Ειδικό βάρος : ~1,1 kg/ lt
Συσκευασίες:
Δοχεία 1 kg, 3 kg, 10 kg, 20 kg (A+B)
Κωδ. Τιμαρ. ΑΤΟΕ: 534.1.110

SINΜAST S2 

*Για ταχεία ανάπτυξη αντοχών και άμεση σκλήρυνση, διατίθεται επίσης και ο τύπος SINAMST S2 38 (Φιλοσοφίας Rapid)
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SINMAST P 103 

Περιγραφή:
Εποξειδική πάστα 2-συστατικών, με filler λεπτοκόκκων αδρανών, χωρίς διαλύτες. 
Χρησιμοποιείται για οριζόντιες αγκυρώσεις οπλισμών, στοκαρίσματα και επισκευές 
από σεισμούς, επισκευές προκατασκευασμένων στοιχείων, εξομαλύνσεις, 
επενδύσεις – επιστρώσεις βιομηχανικών πλακιδίων και πλακών,  καθώς και για 
επικολλήσεις μεταλλικών στοιχείων. Υψηλές μηχανικές αντοχές και θιξοτροπία. 
Χρώμα: Γκρι και Λευκό
Κατανάλωση:
Ειδικό βάρος : ~1,7 kg/lt
Συσκευασίες:
Δοχεία 1 kg και 4 kg (Α+Β)
Κωδ. Τιμαρ. ΑΤΟΕ: 534.1.45

SINMAST 
P 103 FS/ Inject.

Περιγραφή:
Εποξειδική πάστα 2-συστατικών, με filler μεγαλύτερης κοκκομετρίας αδρανών 
(συγκριτικά με τον τύπο fine), χωρίς διαλύτες. Χρησιμοποιείται για οριζόντιες 
αγκυρώσεις οπλισμών, στοκαρίσματα και επισκευές από σεισμούς, επισκευές 
προκατασκευασμένων στοιχείων, εξομαλύνσεις, επενδύσεις – επιστρώσεις 
βιομηχανικών πλακιδίων και πλακών,  καθώς και για προσαρμογή επικολλητών 
ελασμάτων χάλυβα (ενισχύσεις beton plaque). Υψηλές μηχανικές αντοχές και 
θιξοτροπία. Χρώμα: Γκρι ή κεραμιδί.
Κατανάλωση:
Ειδικό βάρος : ~1,7 kg/lt
Συσκευασίες:
Δοχεία 1 kg, 4 kg (Α+Β) και 10 kg (Α+Β)
Κωδ. Τιμαρ. ΑΤΟΕ: 534.1.45

Περιγραφή:
Ταχείας ωρίμανσης εποξειδική πάστα 2-συστατικών, με filler λεπτοκόκκων αδρανών, 
χωρίς διαλύτες. Χρησιμοποιείται για οριζόντιες αγκυρώσεις - πακτώσεις οπλισμών, 
στοκαρίσματα και επισκευές από σεισμούς, επισκευές προκατασκευασμένων 
στοιχείων, εξομαλύνσεις κλπ. Υψηλές μηχανικές αντοχές και θιξοτροπία.  Ταχύτατη 
εφαρμογή με πιστόλι μονής φύσιγγας (κενής). Χρώμα: Γκρι.
Κατανάλωση:
Ειδικό βάρος : ~1,6 kg/lt
Συσκευασίες:
Δοχεία 1 kg (Α+Β)
Κωδ. Τιμαρ. ΑΤΟΕ: 534.1.45

SINMAST P 103 F (fine) 

SINPAST J/A Περιγραφή:
Ρευστό, κονίαμα εποξειδικών ρητινών, 2-συστατικών, χωρίς διαλύτες. 
Χρησιμοποιείται ως γέφυρα συνάφειας, για συγκόλληση παλαιό με νέο σκυρόδεμα, 
ως ενέσιμη ρητίνη για εύρος ρηγματώσεων πλάτους άνω των 3 mm έως 4 mm και 
για αγκυρώσεις - πακτώσεις σιδηρών οπλισμών, βλήτρων, ντιζών κλπ. Πιστοποιητικό 
ΚΕΔΕ. Χρώμα: Γκρι.
Κατανάλωση:
Ως γέφυρα συνάφειας : ~0,3-0,7 kg/m2
Ειδικό βάρος : ~1,52 kg/lt
Συσκευασίες:
Δοχεία 1 kg, 3 kg, 10 kg  (A+B)
Κωδ. Τιμαρ. ΑΤΟΕ: 534.1.57

11111111
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SINΜAST S2 

Περιγραφή:
Εποξειδική πάστα 2-συστατικών, μεγάλης θιξοτροπίας και υψηλού χρόνου 
εργασιμότητας, χωρίς διαλύτες. Χρησιμοποιείται για υποβρύχιες επεμβάσεις 
επισκευής - αποκατάστασης σε στοιχεία  σκυροδέματος, μεταλλικές επιφάνειες 
caisson και κυματοθραύστες, κάτω από το νερό, στη θάλασσα κλπ. Ανάπτυξη κατά 
ζώνες μεγίστου πάχους 10 mm. 
Χρώμα: Γκρι.
Κατανάλωση:
Ειδικό βάρος : ~1,7 kg/lt
Συσκευασίες:
Δοχεία 30 kg (Α+Β)

TECNOSUB

Περιγραφή:
Λεπτόρρευστη, εποξειδική ρητίνη 2-συστατικών, χωρίς διαλύτες. Χρησιμοποιείται 
για συγκόλληση παλαιό με νέο σκυρόδεμα, αγκυρώσεις – πακτώσεις σιδηρού 
οπλισμού, βλήτρων, ντιζών, για παρασκευή ρητινοκονιαμάτων και ως ενέσιμη για 
εύρος ρηγματώσεων πλάτους 1-3 mm. Ως ενέσιμη, ενδείκνυται για χρήση κατά τη 
θερινή αλλά και τη χειμερινή περίοδο. Χρώμα: Κεχριμπαρένιο.
Κατανάλωση:
Ως γέφυρα συνάφειας : ~0,3-0,5 kg/m2
Ειδικό βάρος : ~1,1 kg/ lt
Συσκευασίες:
Δοχεία 1 kg, 3 kg, 10 kg, 20 kg (A+B)
Κωδ. Τιμαρ. ΑΤΟΕ: 534.1.110

Περιγραφή:
Λεπτόρρευστη, εποξειδική ρητίνη 2-συστατικών, μακράς εργασιμότητας, χωρίς 
διαλύτες. Χρησιμοποιείται για συγκόλληση παλαιό με νέο σκυρόδεμα, αγκυρώσεις 
– πακτώσεις σιδηρού οπλισμού, βλήτρων, ντιζών, για παρασκευή ρητινοκονιαμάτων 
και ως ενέσιμη για εύρος ρηγματώσεων πλάτους 1-3 mm. Ως ενέσιμη, ενδείκνυται 
για χρήση κατά τη θερινή περίοδο. Χρώμα: Κεχριμπαρένιο.
Κατανάλωση:
Ως γέφυρα συνάφειας : ~0,3-0,5 kg/m2
Ειδικό βάρος : ~1,1 kg/ lt
Συσκευασίες:
Δοχεία 1 kg, 3 kg, 10 kg, 20 kg (A+B)
Κωδ. Τιμαρ. ΑΤΟΕ: 534.1.110

11.2.1 Ρευστές για χύτευση - βαρυτική πλήρωση

SINΜAST S2 L 

ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΑ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ, 
ΕΝΕΣΕΩΝ - ΑΓΚΥΡΩΣΕΩΝ

*Για ταχεία ανάπτυξη αντοχών και άμεση σκλήρυνση, διατίθεται επίσης και ο τύπος SINAMST S2 38 (Φιλοσοφίας Rapid)
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SINMAST 
P 103 FS/ Inject.

11.2.2 Θιξοτροπικές σε μορφή πάστας

SINPAST J/A Περιγραφή:
Ρευστό, κονίαμα εποξειδικών ρητινών, 2-συστατικών, χωρίς διαλύτες. Ως γέφυρα 
συνάφειας, για συγκόλληση παλαιό με νέο σκυρόδεμα, ως ενέσιμη ρητίνη για εύρος 
ρηγματώσεων πλάτoυς άνω των 3 mm έως 4 mm, και για αγκυρώσεις - πακτώσεις 
σιδηρών οπλισμών, βλήτρων, ντιζών κλπ. Πιστοποιητικό ΚΕΔΕ. Χρώμα: Γκρι.
Κατανάλωση:
Ως γέφυρα συνάφειας : ~0,3-0,7 kg/m2
Ειδικό βάρος : 1,52 kg/lt
Συσκευασίες:
Δοχεία 1 kg, 3 kg, 10 kg (A+B)
Κωδ. Τιμαρ. ΑΤΟΕ: 534.1.57

11111111
ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΑ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ, 
ΕΝΕΣΕΩΝ - ΑΓΚΥΡΩΣΕΩΝ

Περιγραφή:
Εποξειδική πάστα 2-συστατικών, με filler λεπτοκόκκων αδρανών, χωρίς διαλύτες. 
Χρησιμοποιείται για οριζόντιες αγκυρώσεις οπλισμών, στοκαρίσματα και επισκευές 
από σεισμούς, επισκευές προκατασκευασμένων στοιχείων, εξομαλύνσεις, 
επενδύσεις – επιστρώσεις βιομηχανικών πλακιδίων και πλακών,  καθώς και για 
επικολλήσεις μεταλλικών στοιχείων. Υψηλές μηχανικές αντοχές και θιξοτροπία. 
Χρώμα: Γκρι και Λευκό
Κατανάλωση:
Ειδικό βάρος : ~1,7 kg/lt
Συσκευασίες:
Δοχεία 1 kg και 4 kg (Α+Β)
Κωδ. Τιμαρ. ΑΤΟΕ: 534.1.45

Περιγραφή:
Εποξειδική πάστα 2-συστατικών, με filler μεγαλύτερης κοκκομετρίας αδρανών 
(συγκριτικά με τον τύπο fine), χωρίς διαλύτες. Χρησιμοποιείται για οριζόντιες 
αγκυρώσεις οπλισμών, στοκαρίσματα και επισκευές από σεισμούς, επισκευές 
προκατασκευασμένων στοιχείων, εξομαλύνσεις, επενδύσεις – επιστρώσεις 
βιομηχανικών πλακιδίων και πλακών,  καθώς και για προσαρμογή επικολλητών 
ελασμάτων χάλυβα (ενισχύσεις beton plaque). Υψηλές μηχανικές αντοχές και 
θιξοτροπία. Χρώμα: Γκρι ή κεραμιδί.
Κατανάλωση:
Ειδικό βάρος : ~1,7 kg/lt
Συσκευασίες:
Δοχεία 1 kg, 4 kg (Α+Β) και 10 kg (Α+Β)
Κωδ. Τιμαρ. ΑΤΟΕ: 534.1.45

SINMAST P 103 F (fine) 

SINMAST P 103 

Περιγραφή:
Ταχείας ωρίμανσης εποξειδική πάστα 2-συστατικών, με filler λεπτοκόκκων αδρανών, 
χωρίς διαλύτες. Χρησιμοποιείται για οριζόντιες αγκυρώσεις - πακτώσεις οπλισμών, 
στοκαρίσματα και επισκευές από σεισμούς, επισκευές προκατασκευασμένων 
στοιχείων, εξομαλύνσεις κλπ. Υψηλές μηχανικές αντοχές και θιξοτροπία.  Ταχύτατη 
εφαρμογή με πιστόλι μονής φύσιγγας (κενής). Χρώμα: Γκρι.
Κατανάλωση:
Ειδικό βάρος : ~1,6 kg/lt
Συσκευασίες:
Δοχεία 1 kg (Α+Β)
Κωδ. Τιμαρ. ΑΤΟΕ: 534.1.45
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Περιγραφή:
Χαμηλού ιξώδους εποξειδικής βάσης ρευστό υλικό βλητρώσεων – αγκυρώσεων 
(ASTM C 881, Type I and IV), σφράγισης ρηγματώσεων,  ταχείας ωρίμανσης.  
Συσκευασία φύσιγγας 2-συστατικών, αυτόματης ανάμιξης με χρήση ειδικού 
πιστολιού υποδοχής διπλής φύσιγγας SINTECNO Static Mixing Gun. Δυνατότητα 
εφαρμογής ακόμα και σε χαμηλές θερμοκρασίες. 
Συσκευασίες:
Διπλή φύσιγγα : 2 x 312 gr

Περιγραφή:
Ταχείας  σκλήρυνσης  και ωρίμανσης, υψηλών αντοχών,  συγκολλητικό υλικό  
αγκυρώσεων, εποξειδικής βάσης (ρητίνη) 2-συστατικών, με δυνατότητα στατικής 
ανάμιξης στο ακροφύσιο (ASTM C881, Τύποι I & IV & AASHTO 235).  Κατάλληλο  
για ταχύτατες  πακτώσεις  αγκυρίων – βλήτρων, ντιζών κλπ.,  ως προς τη χρήση 
που ορίζουν οι Προδιαγραφές ACI 503.1, 503.2, 503.3 και 503.4. Συσκευασία 
μονής φύσιγγας αυτόματης ανάμιξης με χρήση ειδικού πιστολιού υποδοχής μονής 
φύσιγγας. Δυνατότητα εφαρμογής ακόμα και σε χαμηλές θερμοκρασίες. 
Κατανάλωση:
Η απόδοση μονής φύσιγγας (300 ml) κυμαίνεται περίπου στα 17 in3 (.28 lt).
Συσκευασίες:
Διατίθεται σε μονή φύσιγγα 10 oz (300 ml) / 1 κιβώτιο περιλαμβάνει 24 τεμάχια

Περιγραφή:
Ταχείας  σκλήρυνσης  και ωρίμανσης, υψηλών αντοχών,  συγκολλητικό υλικό  
αγκυρώσεων, εποξειδικής βάσης (ρητίνη) 2-συστατικών, με δυνατότητα στατικής 
ανάμιξης στο ακροφύσιο (ASTM C881, Τύποι I & IV & AASHTO 235).  Κατάλληλο  
για ταχύτατες  πακτώσεις  αγκυρίων – βλήτρων, ντιζών κλπ.,  ως προς τη χρήση 
που ορίζουν οι Προδιαγραφές ACI 503.1, 503.2, 503.3 και 503.4. Συσκευασία 
διπλής φύσιγγας αυτόματης ανάμιξης με χρήση ειδικού πιστολιού υποδοχής διπλής 
φύσιγγας (SINTECNO Static Mixing Gun). Δυνατότητα εφαρμογής ακόμα και σε 
χαμηλές θερμοκρασίες. 
Κατανάλωση:
Η απόδοση διπλής φύσιγγας (650 ml) κυμαίνεται περίπου στα 37 in3 (.61 lt).
Συσκευασίες:
Διατίθεται σε διπλή φύσιγγα 22 oz (600 ml) / 1 κιβώτιο περιλαμβάνει 12 τεμάχια

DURAL FAST SET 
Epoxy LV 

DURAL FAST SET Epoxy 
GEL 10 oz (300 ml)

DURAL FAST SET Epoxy 
GEL 22 oz (> 600 ml)

Περιγραφή:
Ταχείας  σκλήρυνσης  και ωρίμανσης, υψηλών αντοχών,  συγκολλητικό υλικό  
αγκυρώσεων, πολυεστερικής βάσης (ρητίνη) 2-συστατικών, με δυνατότητα στατικής 
ανάμιξης στο ακροφύσιο.  Κατάλληλο  για ταχύτατες  πακτώσεις  αγκυρίων – 
βλήτρων, ντιζών κλπ.  (χημικές αγκυρώσεις), σε υποστρώματα όπως σκυρόδεμα, 
λιθοδομές, συμπαγείς βράχους, τσιμεντοπλινθοδομές τουβλοδομές κ.α. Συσκευασία 
μονής φύσιγγας αυτόματης ανάμιξης με χρήση ειδικού πιστολιού υποδοχής μονής 
φύσιγγας 400 ml. Δυνατότητα εφαρμογής ακόμα και σε χαμηλές θερμοκρασίες. 
Κατανάλωση:
Η απόδοση της φύσιγγας (400 ml) κυμαίνεται περίπου στα 1,61 kg/lt όγκου.
Συσκευασίες:
Διατίθεται σε μονή φύσιγγα (400 ml) / 1 κιβώτιο περιλαμβάνει 12 τεμάχια

TECNOPOL–380 
(400ml)

11
. Ε

Π
Ο

ΞΕ
ΙΔ

ΙΚ
Α

 Ε
Π

ΙΣ
Κ

ΕΥ
Ω

Ν
, Ε

Ν
ΕΣ

ΕΩ
Ν

 -
 Α

ΓΚ
Υ

Ρ
Ω

ΣΕ
Ω

Ν



76

121212

SINΜAST J 24 Περιγραφή:
Πολύ λεπτόρρευστη εποξειδική ρητίνη, 2-συστατικών, χωρίς διαλύτες. Κατάλληλη για 
επισκευή και δομική αποκατάσταση ρηγματώσεων σε φέροντα οργανισμό στοιχείων 
οπλισμένου σκυροδέματος, ως ρητίνη ενέσιμη για εύρος ρηγματώσεων πλάτους 
0,1-1 mm. Πιστοποιητικό ΚΕΔΕ, αντοχής για βλάβες από σεισμό. Ενδείκνυται για 
χρήση κατά τη θερινή περίοδο. 
Χρώμα: Διαφανές.
Κατανάλωση:
Ειδικό βάρος : ~1,05 kg/lt
Συσκευασίες:
Δοχεία 1 kg, 3 kg (A+B)
Κωδ. Τιμαρ. ΑΤΟΕ: 534.1.44α

SINΜAST J 26

ΕΝΕΣΙΜΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
ΕΙΔΙΚΑ ΕΝΕΜΑΤΑ
12.1 Εποξειδικά Ενέσιμα Προϊόντα

Περιγραφή:
Πολύ λεπτόρρευστη εποξειδική ρητίνη, 2-συστατικών, χωρίς διαλύτες. Κατάλληλη για 
επισκευή και δομική αποκατάσταση ρηγματώσεων σε φέροντα οργανισμό στοιχείων 
οπλισμένου σκυροδέματος, ως ρητίνη ενέσιμη για εύρος ρηγματώσεων πλάτους 
0,1-1 mm. Πιστοποιητικό ΚΕΔΕ, αντοχής για βλάβες από σεισμό. Ενδείκνυται για 
χρήση κατά τη χειμερινή περίοδο. Χρώμα: Καφέ ανοικτό.
Κατανάλωση:
Ειδικό βάρος : ~1,08 kg/lt
Συσκευασίες:
Δοχεία 1 kg, 3 kg (A+B)
Κωδ. Τιμαρ. ΑΤΟΕ: 534.1.44β

SINΜAST J 158 Περιγραφή:
Πάρα πολύ λεπτόρρευστη εποξειδική ρητίνη, 2-συστατικών, χωρίς διαλύτες. 
Κατάλληλη για επισκευή και δομική αποκατάσταση ρηγματώσεων σε φέροντα 
οργανισμό στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος, ως ρητίνη ενέσιμη για εύρος 
μικρο-τριχοειδών ρηγματώσεων (έως 0,4 mm).
Χρώμα: Άχρωμο - διαυγές. 
Κατανάλωση:
Ειδικό βάρος : ~0,9 kg/lt
Συσκευασίες:
Δοχεία 1 kg, (A+B)
Κωδ. Τιμαρ. ΑΤΟΕ: 534.1.112
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SINΜAST 
J 20 & J 20L

SINΜAST S2L 

Περιγραφή:
Λεπτόρρευστη εποξειδική ρητίνη, 2-συστατικών, χωρίς διαλύτες. Κατάλληλη για 
επισκευή και δομική αποκατάσταση ρηγματώσεων σε φέροντα οργανισμό στοιχείων 
οπλισμένου σκυροδέματος, ως ρητίνη ενέσιμη για εύρος ρηγματώσεων πλάτους 
1-3 mm. Πιστοποιητικό ΚΕΔΕ. Ενδείκνυται για χρήση κατά τη θερινή περίοδο.  
Χρώμα: Καφέ ανοικτό.
Κατανάλωση:
Ειδικό βάρος : ~1,1 kg/lt
Συσκευασίες:
Δοχεία 1 kg, 3 kg (A+B)
Κωδ. Τιμαρ. ΑΤΟΕ: 534.1.44α

SINΜAST J 12

Περιγραφή:
Λεπτόρρευστη, εποξειδική ρητίνη 2-συστατικών, μακράς εργασιμότητας, χωρίς 
διαλύτες. Χρησιμοποιείται για συγκόλληση παλαιού με νέο σκυρόδεμα, αγκυρώσεις 
– πακτώσεις σιδηρού οπλισμού, βλήτρων, ντιζών, για παρασκευή ρητινοκονιαμάτων 
και ως ενέσιμη για εύρος ρηγματώσεων πλάτους 1-3 mm. Ως ενέσιμη, ενδείκνυται 
για χρήση κατά τη θερινή περίοδο. Χρώμα: Κεχριμπαρένιο.
Κατανάλωση:
Ως γέφυρα συνάφειας : ~0,3-0,5 kg/m2
Ειδικό βάρος : ~1,1 kg/ lt
Συσκευασίες:
Δοχεία 1 kg, 3 kg, 10 kg, 20 kg (A+B)
Κωδ. Τιμαρ. ΑΤΟΕ: 534.1.110

Περιγραφή:
Λεπτόρρευστη εποξειδική ρητίνη, 2-συστατικών, χωρίς διαλύτες. Κατάλληλη για 
επισκευή και δομική αποκατάσταση ρηγματώσεων σε φέροντα οργανισμό στοιχείων 
οπλισμένου σκυροδέματος, ως ρητίνη ενέσιμη για εύρος ρηγματώσεων πλάτους 
1-3 mm, Πιστοποιητικό ΚΕΔΕ. Ενδείκνυται για χρήση κατά τη χειμερινή περίοδο. 
Χρώμα: Καφέ ανοικτό.
Κατανάλωση:
Ειδικό βάρος : ~1,05 kg/lt
Συσκευασίες:
Δοχεία 1 kg, 3 kg (A+B)
Κωδ. Τιμαρ. ΑΤΟΕ: 534.1.44α

Περιγραφή:
Λεπτόρρευστη, εποξειδική ρητίνη 2-συστατικών, χωρίς διαλύτες. Χρησιμοποιείται 
για συγκόλληση παλαιού με νέο σκυρόδεμα, αγκυρώσεις – πακτώσεις σιδηρού 
οπλισμού, βλήτρων, ντιζών, για παρασκευή ρητινοκονιαμάτων και ως ενέσιμη για 
εύρος ρηγματώσεων πλάτους 1-3 mm. Ως ενέσιμη, ενδείκνυται για χρήση κατά τη 
θερινή αλλά και τη χειμερινή περίοδο.  Χρώμα: Κεχριμπαρένιο.
Κατανάλωση:
Ως γέφυρα συνάφειας : ~0,3-0,5 kg/m2
Ειδικό βάρος : ~1,1 kg/ lt
Συσκευασίες:
Δοχεία 1 kg, 3 kg, 10 kg, 20 kg (A+B)
Κωδ. Τιμαρ. ΑΤΟΕ: 534.1.110

SINΜAST S2 

*Για ταχεία ανάπτυξη αντοχών και άμεση σκλήρυνση, διατίθεται επίσης και ο τύπος SINAMST S2 38 (Φιλοσοφίας Rapid)
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TECNO-INJECT 
PU-R & PU-RΤ Περιγραφή:

Ημι-εύκαμπτη, πολυουρεθανική ρητίνη ενεμάτων, 1-συστατικού για αντιμετώπιση 
διαρροών νερού. Αντιδρά παρουσία νερού, δημιουργώντας αφρό ελεύθερης 
διόγκωσης. Κατάλληλη για σφράγιση ρηγματώσεων και αρμών με παρουσία ή 
εκτόνωση νερού υπό πίεση. Επίσης για την αντιμετώπιση λεπτών, τριχοειδών 
ρωγμών, σε σημεία όπου ενδεχομένως η ΤECNOINJECT UNI 6816 E δεν κατάφερε 
να διεισδύσει.  Επιταχυνόμενη διαδικασία διόγκωσης είναι εφικτή με χρήση ειδικού 
επιταχυντή TECNOINJECT PU-RT Catalyst.
Κατανάλωση:
~1,15 kg / lt 
Συσκευασίες:
Δοχεία 25 kg, βαρέλια 220 kg

TECNO-INJECT 
PU-R & PU-RΤ

Catalyst

12.2 Πολυουρεθανικά & Ακρυλικά Ενέσιμα Προϊόντα

Περιγραφή:
Καταλύτης – Επιταχυντής. Για επιτάχυνση της διαδικασίας διόγκωσης της 
TECNO-INJECT PU-RT.
Κατανάλωση:
~2,5 lt / 25 kg TECNO- INJECT PU R & PU-RT. 
Συσκευασίες:
Δοχεία 2,5 lt (2,3 kg), 25 lt (23 kg)

SINPAST J/A Περιγραφή:
Ρευστό, κονίαμα εποξειδικών ρητινών, 2-συστατικών, χωρίς διαλύτες. 
Χρησιμοποιέιται ως γέφυρα συνάφειας, για συγκόλληση παλαιό με νέο σκυρόδεμα, 
ως ενέσιμη ρητίνη για εύρος ρηγματώσεων πλάτους άνω των 3 mm, και για 
αγκυρώσεις - πακτώσεις σιδηρών οπλισμών, βλήτρων, ντιζών κλπ. Πιστοποιητικό 
ΚΕΔΕ. Χρώμα: Γκρι.
Κατανάλωση:
Ως γέφυρα συνάφειας : ~0,3-0,7 kg/m2
Ειδικό βάρος : ~1,52 kg/lt
Συσκευασίες:
Δοχεία 1 kg, 3 kg (A+B) και 10 kg (A+B)
Κωδ. Τιμαρ. ΑΤΟΕ: 534.1.57
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TECNO-INJECT
UNI 6816 E Περιγραφή:

Ημι-εύκαμπτη, πολυουρεθανική ρητίνη ενεμάτων, 1-συστατικού για αντιμετώπιση 
διαρροών νερού. Αντιδρά παρουσία νερού, δημιουργώντας αφρό ελεύθερης 
διόγκωσης. Κατάλληλη για σφράγιση ρηγματώσεων και αρμών με παρουσία ή 
εκτόνωση νερού υπό πίεση. 
Επιταχυνόμενη διαδικασία διόγκωσης είναι εφικτή με χρήση ειδικού επιταχυντή 
TECNOINJECT UNI 6816 E/ Cat.
Κατανάλωση:
~1,13 kg / lt
Συσκευασίες:
Δοχεία 25 kg

TECNO-INJECT
UNI 6816 E/ Cat.

TECNO-INJECT 
509 ACRYL

TECNO-INJECT
 509 CAT.

Περιγραφή:
Καταλύτης – Επιταχυντής. Για επιτάχυνση της διαδικασίας διόγκωσης της                       
TECNO-INJECT UNI 6816 E.
Κατανάλωση:
~1,5-2,25 kg/ 25 kg TECNO-INJECT UNI 6816 E. 
Συσκευασίες:
Δοχεία 2,5 Lt (2,3 kg)

Περιγραφή:
Ακρυλική ρητίνη ενεμάτων, 4-συστατικών (ή 2-διαλυμάτων), χωρίς διαλύτες, 
για αντιμετώπιση διαρροών νερού. Αντιδρά παρουσία νερού, δημιουργώντας 
ελαστικό ζελ ελεύθερης διόγκωσης, μόνιμης διάρκειας. Κατάλληλη για σφράγιση 
ρηγματώσεων και αρμών με παρουσία ή εκτόνωση νερού υπό πίεση. Επίσης για 
την αντιμετώπιση λεπτών, τριχοειδών ρωγμών. Εφαρμογή κυρίως ως 2ο στάδιο για 
μόνιμη σφράγιση, μετά από εφαρμογές ρητινών πολυουρεθανικών ενεμάτων ως 
άνω.
Κατανάλωση:
~1,11 kg / lt
Συσκευασίες:
Δοχεία 25 kg (21.74 lt)

Περιγραφή:
Καταλύτης – Επιταχυντής. Ο καταλύτης με την ακρυλική ρητίνη ενέματος                   
TECNO-INJECT 509 Acryl, αναμιγνύονται μαζί αποτελώντας το 1ο διάλυμα του 
συστήματος.
Κατανάλωση:
~1,25 kg / 25 kg TECNOINJECT 509 Acryl
Συσκευασίες:
Δοχεία 1,25 kg (1,13 lt) 
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ΕΝΕΣΙΜΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
ΕΙΔΙΚΑ ΕΝΕΜΑΤΑ

MICROBETON 
BS-40 Injection Περιγραφή:

Έτοιμο ενέσιμο μη συρρικνούμενο λεπτόκοκκο κονίαμα σταθερού όγκου, 
1-συστατικού,  υψηλών μηχανικών αντοχών, με μεγάλο χρόνο εργασιμότητας. 
Κατάλληλο για τσιμεντενέσεις σε στοιχεία σκυροδέματος, πλινθοδομές και/ή 
λιθοδομές και καλώδια προέντασης, για γεμίσματα, αγκυρώσεις σιδηροπλισμών και 
εργασίες αποκατάστασης σε δομικά στοιχεία. Αναμίξτε 5,6 – 6,2 lt νερό με κάθε 
συσκευασία προϊόντος σε σκόνη 20 kg.
Κατανάλωση:
~1,65 Kg/lt. 
Συσκευασίες:
Σάκοι 20 kg
Κωδ. Τιμαρ. ΑΤΟΕ: 534.1.49

12.3 Τσιμεντοειδούς Βάσης Ενέσιμα Προϊόντα

Περιγραφή:
Έτοιμο ενέσιμο μη συρρικνούμενο λεπτόκοκκο κονίαμα σταθερού όγκου, 
1-συστατικού,  υψηλών μηχανικών αντοχών, με μεγάλο χρόνο εργασιμότητας, 
ανθεκτικό σε θεϊκά άλατα. Κατάλληλο για τσιμεντενέσεις σε στοιχεία σκυροδέματος, 
πλινθοδομές και/ή λιθοδομές και καλώδια προέντασης, για γεμίσματα, αγκυρώσεις 
σιδηροπλισμών και εργασίες αποκατάστασης σε δομικά στοιχεία. Αναμίξτε 5,6 – 6,2 
lt νερό με κάθε συσκευασία προϊόντος σε σκόνη 20 kg.
Κατανάλωση:
~1,65 Kg/lt. 
Συσκευασίες:
Σάκοι 20 kg

Περιγραφή:
Ενεργοποιητής. Ο ενεργοποιητής αναμιγνύεται μαζί με καθαρό νερό αποτελώντας 
το 2ο διάλυμα του συστήματος.
Κατανάλωση:
2 x ~0,625 Kg / 25 kg TECNO-INJECT 509 Acryl. 
Συσκευασίες:
2 Δοχεία 0,625 kg (1,25 kg)

MICROBETON 
BS-40/ RS Injection

TECNO-INJECT
 509 ΙΝΙΤ.

12121212
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ΕΝΕΣΙΜΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
ΕΙΔΙΚΑ ΕΝΕΜΑΤΑ

LIME Injection
Περιγραφή:
Ειδική συγκολλητική ουσία ενεμάτων η πήξη της οποίας βασίζεται στην αντίδραση 
ενεργού ασβέστη με μικροπυριτικά και στην παρουσία υδραυλικής ασβέστου. 
Αποτελεί κολλοειδούς μορφής συνδετικό ένεμα ανασυγκρότησης τουβλοδομών, 
λιθοδομών ή σύμμεικτων κατασκευών. Παρουσιάζει βαθμιαία ανάπτυξη μηχανικών 
αντοχών, πολύ χαμηλή θερμότητα ενυδάτωσης, είναι ατμοπερατή, δηλαδή με 
δυνατότητα διαπνοής. Ένεμα λεπτόρρευστo με υψηλή διεισδυτικότητα ακόμα και 
σε ρηγματώσεις < 1 mm. Δεν παρουσιάζει φαινόμενα διαχωρισμού ή χημικής 
αντίδρασης.
Κατανάλωση:
~1.160 kg/m3 όγκου πλήρωσης. 
Συσκευασίες:
Σάκοι 14 kg

12.4 Ειδικά Ενέματα Ασβέστου

12
. Ε

Ν
ΕΣ

ΙΜ
Α

 Π
Ρ

Ο
ΪΟ

Ν
ΤΑ

 -
 Ε

ΙΔ
ΙΚ

Α
 Ε

Ν
ΕΜ

Α
ΤΑ



82

MICROBETON BS-37 Περιγραφή:
Ινοπλισμένο, θιξοτροπικό, έτοιμο επισκευαστικό κονίαμα, 1-συστατικού, για δομικές 
επισκευές, αποκαταστάσεις φθορών σκυροδέματος, αρμολογήματα όψεων κ.α. 
Κονίαμα υψηλών αντοχών (θλιπτική αντοχή 28 ημερών: 70 N/mm2) με μεγάλο 
χρόνο εργασιμότητας. Οικονομικό, απευθείας εφαρμογή χωρίς απαίτηση στρώσης 
ενίσχυσης πρόσφυσης. Για πάχη ανάπτυξης 10-50 mm. Αναμίξτε 3,5 – 4,25 lt νερό 
με κάθε συσκευασία προϊόντος σε σκόνη 25 kg. Εφαρμογή με μυστρί, σπάτουλα ή 
φραγκόφτυαρο.
Κατανάλωση:
~1,9 kg/m2 /mm πάχους ανάπτυξης.
Συσκευασίες:
Σάκοι 25 kg

MICROBETON 
BS-37/RS

ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΤΣΙΜΕΝΤΟΕΙΔΗ 
ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ
13.1 Θιξοτροπικά Κονιάματα 1-συστατικού

Περιγραφή:
Ινοπλισμένο, θιξοτροπικό, έτοιμο επισκευαστικό κονίαμα, 1-συστατικού,  ανθεκτικό 
σε θειικά άλατα (Sulfate Resistant). Χρησιμοποιείται για δομικές επισκευές, 
αποκαταστάσεις φθορών σκυροδέματος, αρμολογήματα όψεων κ.α. Κονίαμα 
υψηλών αντοχών (θλιπτική αντοχή 28 ημερών: 70 N/mm2) και μεγάλου χρόνου 
εργασιμότητας. Απευθείας εφαρμογή χωρίς απαίτηση στρώσης ενίσχυσης 
πρόσφυσης. Για πάχη ανάπτυξης 10-50 mm. Αναμίξτε 3,25 - 3,75 lt νερό με 
κάθε συσκευασία προϊόντος σε σκόνη 25 kg. Εφαρμογή με μυστρί, σπάτουλα, 
φραγκόφτυαρο ή εκτόξευση.
Κατανάλωση:
~1,9 kg/m2 /mm πάχους ανάπτυξης.
Συσκευασίες:
Σάκοι 25 kg

MICROBETON 
RAPIDO FIX

Περιγραφή:
Έτοιμο προς χρήση, θιξοτροπικό, επισκευαστικό κονίαμα, 1-συστατικού, με ταχεία 
σκλήρυνση και ανάπτυξη υψηλών μηχανικών αντοχών. Για δομικές επισκευές, 
αποκαταστάσεις φθορών σκυροδέματος, για αγκυρώσεις σε σκυρόδεμα, λιθοδομή ή 
τοιχοποιία, για αρμολογήματα όψεων, προσαρμογή φρεατίων και ανθρωποθυρίδων 
κ.α. Για πάχη ανάπτυξης 5-40 mm. Αναμίξτε 3,75 – 4,25 lt νερό με κάθε συσκευασία 
προϊόντος σε σκόνη 25 kg. Εφαρμογή με μυστρί, σπάτουλα ή φραγκόφτυαρο.
Κατανάλωση:
~1,9 kg/m2 /mm πάχους ανάπτυξης.
Συσκευασίες:
Δοχεία 10 kg / Σάκοι 25 kg
Κωδ. Τιμαρ. ΑΤΟΕ: 534.1.48β

13131313

EN 1504 - 3 / Class R3

EN 1504 - 3 / Class R4

EN 1504 - 3 / Class R4



83

MICROBETON 
FLASH TIXO

SPEED CRETE 
Red Line

Περιγραφή:
Έτοιμο προς χρήση, θιξοτροπικό, επισκευαστικό κονίαμα, 1-συστατικού, με υπερταχεία 
σκλήρυνση και ανάπτυξη υψηλών μηχανικών αντοχών. Αναπτύσσει μικρή εξώθερμη 
αντίδραση. Οικονομικό για δομικές επισκευές, ταχύτατες αποκαταστάσεις φθορών 
σκυροδέματος, για αποκαταστάσεις φθορών σε προκατασκευασμένα στοιχεία 
σκυροδέματος, για αρμολογήματα όψεων, στερεώσεις κ.α. Για πάχη ανάπτυξης 
10-50 mm. Αναμίξτε 4,0 lt νερό με κάθε συσκευασία προϊόντος σε σκόνη 25 kg. 
Εφαρμογή με μυστρί, σπάτουλα ή φραγκόφτυαρο.
Κατανάλωση:
~2,0 kg/m2 /mm πάχους ανάπτυξης.
Συσκευασίες:
Σάκοι 25 kg

MICROCEM 315

TECNORASO 
CT 10 

Περιγραφή:
Έτοιμο προς χρήση, άοπλο, θιξοτροπικό, επισκευαστικό κονίαμα, σταθερού όγκου, 
1-συστατικού, ταχείας πήξης και ανάπτυξης υψηλών μηχανικών αντοχών. Για δομικές 
επισκευές, αποκαταστάσεις φθορών σκυροδέματος, σε αυτοκινητόδρομους, δοκούς, 
υποστυλώματα, φορείς γεφυρών, προκατασκευασμένα στοιχεία κ.α. Μπορεί να 
παραλάβει φορτία μετά από μία ώρα από την εφαρμογή του. Αναμίξτε 4,75 - 5,5 lt 
νερό με κάθε συσκευασία προϊόντος σε σκόνη ~23 kg.  
Εφαρμογή με μυστρί, σπάτουλα ή φραγκόφτυαρο.
Κατανάλωση:
~1,6 kg/m2 /mm πάχους.
Συσκευασίες:
Δοχεία  ~9 kg / Σάκοι ~23 kg
Κωδ. Τιμαρ. ΑΤΟΕ: 534.2.23

Περιγραφή:
Έτοιμο, λεπτόκοκκο (μέγιστος κόκκος 0,3 mm), επισκευαστικό κονίαμα φινιρίσματος, 
τσιμεντοειδούς βάσης, 1-συστατικού, υψηλής θιξοτροπίας. Κατάλληλο για υψηλής 
τελειότητας και αισθητικής φινίρισμα επιφανειών σκυροδέματος ή κονιαμάτων, για 
επιδιόρθωση μικροατελειών, εξομάλυνση και σφράγιση πορώδους σε σκυρόδεμα, 
όπως μικρο-ρηγματώσεις, αποκατάσταση φυσαλίδων και λοιπών λεπτομερειών. 
Για στρώσεις πολύ λεπτού πάχους έως 2-3 mm. Αναμίξτε 5,25 lt νερό με κάθε 
συσκευασία προϊόντος σε σκόνη 25 kg. Εφαρμογή με μυστρί ή σπάτουλα.
Κατανάλωση:
~1,85 kg/m2 /mm πάχους ανάπτυξης.
Συσκευασίες:
Σάκοι 25 kg

Περιγραφή:
Έτοιμο προς χρήση, οικονομικό, λεπτόκοκκο  τσιμεντοειδές επισκευαστικό κονίαμα 
φινιρίσματος με μικρο-πυριτικά, 1-συστατικού, με υψηλή θιξοτροπία. Μέγιστη 
κοκκομετρία αδρανών 0,3 mm. Κατάλληλο κυρίως για προκατασκευασμένα 
στοιχεία και επιφάνειες σκυροδέματος εν γένει, για υψηλής ποιότητας φινίρισμα 
επιφανειών χωρίς χρωματικές αποκλίσεις, επιδιόρθωση μικρο-ατελειών και 
σφράγιση πορώδους όπως μικρο-ρηγματώσεις, αποκατάσταση φυσαλίδων, φθορών 
και λοιπών λεπτομερειών μετά την αποκαλούπωση.  Για στρώσεις λεπτού πάχους    
1 - 4 mm, έκαστη. Αναμίξτε 5,25 lt νερό με κάθε συσκευασία προϊόντος σε σκόνη 
25 kg. Εφαρμογή με μυστρί ή σπάτουλα.
Κατανάλωση:
~1,9 kg/m2 /mm πάχους ανάπτυξης.
Συσκευασίες:
Σάκοι 25 kg
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TECNORASO CT 11 Περιγραφή:
Έτοιμο προς χρήση, οικονομικό, λεπτόκοκκο  τσιμεντοειδές επισκευαστικό κονίαμα 
φινιρίσματος με μικρο-πυριτικά, 1-συστατικού, με υψηλή θιξοτροπία. Μέγιστη 
κοκκομετρία αδρανών 1,2 mm. Κατάλληλο κυρίως για προκατασκευασμένα στοιχεία 
και επιφάνειες σκυροδέματος εν γένει, για αποκατάσταση επιφανειών, επισκευή 
επιδιόρθωση ατελειών, αποκατάσταση φυσαλίδων αστοχιών σκυροδέτησης, 
φθορών ακμών και λοιπών λεπτομερειών μετά την αποκαλούπωση. Για στρώσεις 
μικρού πάχους 4 - 15 mm, έκαστη. Αναμίξτε 5,25 lt νερό με κάθε συσκευασία 
προϊόντος σε σκόνη 25 kg. Εφαρμογή με μυστρί ή σπάτουλα.
Κατανάλωση:
~1,9 kg/m2 /mm πάχους ανάπτυξης.
Συσκευασίες:
Σάκοι 25 kg

SPEED CRETE 
Blue Line

13.2 Θιξοτροπικά Κονιάματα 2-συστατικών

Περιγραφή:
Έτοιμο προς χρήση, άοπλο, θιξοτροπικό, επισκευαστικό κονίαμα, 1-συστατικού, 
ταχείας πήξης και ανάπτυξης υψηλών πρώιμων και τελικών αντοχών. Κατάλληλο 
για υποβρύχιες εφαρμογές, για δομικές επισκευές, αποκαταστάσεις φθορών 
σκυροδέματος, μέσα σε υδάτινο περιβάλλον, θάλασσα κλπ. Παρουσιάζει 
πολύ καλή πρόσφυση και σε μεταλλικές επιφάνειες. Ειδικό για εφαρμογές κάτω 
από το νερό για επισκευή υποστυλωμάτων, σε λιμενοβραχίονες ή κρηπιδώματα, 
σωληνώσεις ύδρευσης ή αποχέτευσης, φράγματα, γέφυρες κλπ. 
Αναμίξτε 5,5 lt νερό με κάθε συσκευασία προϊόντος σε σκόνη ~23 kg. 
Εφαρμογή με μυστρί ή σπάτουλα.
Κατανάλωση:
~1,6 kg/m2 /mm πάχους ανάπτυξης.
Συσκευασίες:
Δοχεία ~9 kg / Σάκοι ~23 kg
Κωδ. Τιμαρ. ΑΤΟΕ: 534.2.23

MuCis BS-38 
Intogrip

Περιγραφή:
Θιξοτροπικό, ινοπλισμένο, επισκευαστικό κονίαμα 2-συστατικών, τσιμεντοειδούς 
βάσης, ενισχυμένο με ειδικό γαλάκτωμα συνθετικών ρητινών. Κονίαμα υψηλής 
πρόσφυσης, στεγανό με διαπνοή, σταθερού όγκου, χαμηλού μέτρου ελαστικότητας, 
με πολύ υψηλές μηχανικές αντοχές. Περιέχει μόρια MCI (διαχεόμενου αναστολέα 
διάβρωσης), για εκτεταμένη προστασία σιδηρών οπλισμών σε βάθος χρόνου. Για 
επισκευές – αποκαταστάσεις παθολογίας ή αστοχιών σκυροδέματος. Για πάχη 
ανάπτυξης 3-20 mm. Δεν χρειάζεται διαβροχή του υποστρώματος πριν την εφαρμογή 
ή συντήρηση της στρώσης μετά το πέρας της εφαρμογής. Ταχύπηκτο, τοποθετείται 
με μυστρί ή σπάτουλα. Μπορεί να λειτουργήσει ως νωπή στρώση ασταρώματος για 
το πιο χονδρόκοκκο κονίαμα MuCis BS-39, σε περίπτωση απαίτησης ανάπτυξης 
στρώσης μεγαλύτερου πάχους από τα 20 mm. Σε τέτοια περίπτωση εφαρμογή με 
πατρόγκα.  Αποτελεί μέρος του συστήματος VHDRS.
Κατανάλωση:
~1,9 kg/m2 /mm πάχους ανάπτυξης.
Συσκευασίες:
Συσκευασία 30,25 kg /Σάκοι 25 kg (συστ. Α) + Δοχεία 5,25 kg (συστ. Β)
Κωδ. Τιμαρ. ΑΤΟΕ: 534.1.49

1313131313
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MuCis BS-39 

MuCis BS-38 
Finish 

Περιγραφή:
Θιξοτροπικό, ινοπλισμένο, χονδρόκοκκο, επισκευαστικό κονίαμα 2-συστατικών, 
τσιμεντοειδούς βάσης, ενισχυμένο με ειδικό γαλάκτωμα συνθετικών ρητινών. 
Κονίαμα υψηλής πρόσφυσης, στεγανό με διαπνοή, σταθερού όγκου, μεσαίου μέτρου 
ελαστικότητας, με πολύ υψηλές μηχανικές αντοχές. Περιέχει μόρια MCI (διαχεόμενου 
αναστολέα διάβρωσης), για εκτεταμένη προστασία σιδηρών οπλισμών σε βάθος 
χρόνου. Για επισκευές – αποκαταστάσεις παθολογίας ή αστοχιών σκυροδέματος 
και αποκατάσταση γεωμετρίας  φερόντων στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος. Για 
πάχη ανάπτυξης 10-50 mm. Δεν χρειάζεται διαβροχή του υποστρώματος πριν την 
εφαρμογή ή συντήρηση της στρώσης μετά το πέρας της εφαρμογής. Ταχύπηκτο, 
τοποθετείται με μυστρί ή σπάτουλα.   Αποτελεί μέρος του συστήματος VHDRS.
Κατανάλωση:
~2,1 kg/m2 /mm πάχους ανάπτυξης.
Συσκευασίες:
Συσκευασία 29,5 kg /Σάκοι 25 kg (συστ. Α) + Δοχεία 4,5 kg (συστ. Β)
Κωδ. Τιμαρ. ΑΤΟΕ: 534.1.49

MICROBETON 
BS-91 Ancora

Περιγραφή:
Ινοπλισμένο, λεπτόκοκκο (μέγιστος κόκκος 0,3 mm), επισκευαστικό κονίαμα 
φινιρίσματος, υψηλής θιξοτροπίας, 2-συστατικών, τσιμεντοειδούς βάσης, ενισχυμένο 
με ειδικό γαλάκτωμα συνθετικών ρητινών. Κονίαμα εξαίρετης πρόσφυσης, 
στεγανό με διαπνοή, σταθερού όγκου, μικρού μέτρου ελαστικότητας, με πολύ 
υψηλές μηχανικές αντοχές, για φινίρισμα υψηλής αισθητικής. Περιέχει μόρια MCI 
(διαχεόμενου αναστολέα διάβρωσης), για εκτεταμένη προστασία σιδηρών οπλισμών. 
Για επισκευές – αποκαταστάσεις παθολογίας ή αστοχιών σκυροδέματος, διευθέτηση 
μικρο-τριχοειδών ρηγματώσεων σκυροδέματος. Για πάχη ανάπτυξης λεπτών 
στρώσεων 1-2 mm & 2-4 mm. Δεν χρειάζεται διαβροχή του υποστρώματος πριν 
την εφαρμογή ή συντήρηση της στρώσης μετά το πέρας της εφαρμογής. Ταχύπηκτο, 
τοποθετείται με μυστρί ή σπάτουλα. Αποτελεί μέρος του συστήματος VHDRS.
Κατανάλωση:  
~2,0 kg/m2 /mm πάχους ανάπτυξης.
Συσκευασίες:  
Συσκευασία 30,25 kg /Σάκοι 25 kg (συστ. Α) + Δοχεία 5,25 kg (συστ. Β)
Κωδ. Τιμαρ. ΑΤΟΕ: 534.1.49

Περιγραφή:
Χυτό, μη συρρικνούμενο, έτοιμο κονίαμα υψηλών αντοχών, 1-συστατικού. 
Κατάλληλο, για αγκυρώσεις μεταλλικών στοιχείων, για πακτώσεις ακριβείας, 
για διαμόρφωση βάσεων έδρασης μηχανημάτων, δομικές επισκευές φωλεών 
- κοιλοτήτων, αποκαταστάσεις φθορών σκυροδέματος, για εφέδρανα γεφυρών 
κ.α. Πυκνόπορο, κονίαμα υψηλής πρόσφυσης, πάρα πολύ υψηλών χημικών και 
μηχανικών αντοχών (θλιπτική αντοχή 28 ημερών: > 80 N/mm2). Με δυνατότητα 
προσθήκης χαλαζιακών αδρανών (κοκκομετρίας 3-5 mm & 8-13 mm) σε ποσοστό 
μέχρι και 40%, για πλήρωση μεγάλων όγκων ή για αναπτύγματα μεγάλου πάχους 
(> 40 mm). Για πάχη ανάπτυξης 40-300 mm. Αναμίξτε 2,35 – 3,35 lt νερό με κάθε 
συσκευασία προϊόντος σε σκόνη 25 kg.
Κατανάλωση:
~1,9 kg/m2 /mm πάχους ανάπτυξης.
Συσκευασίες:
Σάκοι 25 kg
Κωδ. Τιμαρ. ΑΤΟΕ: 534.1.48α

13.3 Χυτά Αυτοεπιπεδούμενα Κονιάματα
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ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΤΣΙΜΕΝΤΟΕΙΔΗ 
ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ

MICROBETON 
BS-40 Injection Περιγραφή:

Έτοιμο ενέσιμο μη συρρικνούμενο, λεπτόκοκκο κονίαμα σταθερού όγκου, 
1-συστατικού,  υψηλών μηχανικών αντοχών, με μεγάλο χρόνο εργασιμότητας. 
Κατάλληλο για τσιμεντενέσεις σε στοιχεία σκυροδέματος, πλινθοδομές και/ή 
λιθοδομές και καλώδια προέντασης, για γεμίσματα, αγκυρώσεις σιδηροπλισμών και 
εργασίες αποκατάστασης σε δομικά στοιχεία. Αναμίξτε 5,6 – 6,2 lt νερό με κάθε 
συσκευασία προϊόντος σε σκόνη 20 kg.
Κατανάλωση:
~1,65 Kg/lt. 
Συσκευασίες:
Σάκοι 20 kg
Κωδ. Τιμαρ. ΑΤΟΕ: 534.1.49

13.4 Τσιμεντοειδούς Βάσης Ενέσιμα Προϊόντα

MICROBETON 
FLASH-10

SPEED CRETE 
GREEN LINE

Περιγραφή:
Χυτό, επισκευαστικό, μη συρρικνούμενο κονίαμα με βάση το τσιμέντο, 1-συστατικού, 
ταχείας πήξης και σκλήρυνσης, για ταχείες επισκευές και αποκαταστάσεις 
φθορών, παθολογίας ή κακοτεχνιών σκυροδέματος. Κατάλληλο για εξομάλυνση, 
για πλήρωση κενών για την επισκευή μεμονωμένων τμημάτων, στοιχείων 
σκυροδέματος, αποκατάσταση βιομηχανικών δαπέδων, για έγχυση σε καλούπι 
(μανδύες), αγκυρώσεις – πακτώσεις στοιχείων, στερεώσεις. Για πάχη ανάπτυξης 
10-100 mm. Με δυνατότητα προσθήκης χαλαζιακών αδρανών. Αναμίξτε 3,5 lt νερό 
με κάθε συσκευασία προϊόντος σε σκόνη 25 kg.
Κατανάλωση:
~1,9 kg/m2/mm πάχους ανάπτυξης.
Συσκευασίες:
Σάκοι 25 kg

Περιγραφή:
Έτοιμο επισκευαστικό, άοπλο κονίαμα με βάση το τσιμέντο, 1-συστατικού, ταχείας 
πήξης και σκλήρυνσης, με ρυθμιζόμενη ρευστότητα, για ταχείες επισκευές 
και αποκαταστάσεις φθορών, παθολογίας ή κακοτεχνιών σκυροδέματος και 
επιδιόρθωσης βιομηχανικών δαπέδων. Κατάλληλο για εσωτερική ή εξωτερική 
χρήση για ταχεία επιδιόρθωση οριζοντίων ή ελαφρώς κεκλιμένων επιφανειών 
σκυροδέματος, όπως αυτοκινητόδρομους ταχείας κυκλοφορίας, καταστρώματα 
γεφυρών, πεζοδρομίων, χώρων στάθμευσης οχημάτων, ράμπες οχημάτων, ράμπες 
φόρτωσης και εκφόρτωσης εμπορευμάτων, γεφυροπλάστιγκες, κλπ.  
Αναμίξτε 3,8 - 4,46 lt νερό με κάθε συσκευασία προϊόντος σε σκόνη ~23 kg. 
Εφαρμογή με μυστρί ή σπάτουλα.
Κατανάλωση:
~1,7 kg/m2/mm πάχους ανάπτυξης.
Συσκευασίες:
Σάκοι ~23 kg
Κωδ. Τιμαρ. ΑΤΟΕ: 534.2.23

1313131313
EN 1504 - 3 / Class R4
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ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΤΣΙΜΕΝΤΟΕΙΔΗ 
ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ

ASPER 
INTONACO

13.5 Κονίαμα Υδρασβέστου για Επισκευή & Αρμολόγηση

MICROBETON 
BS-40/ RS Injection

Περιγραφή:
Έτοιμο ενέσιμο μη συρρικνούμενο λεπτόκοκκο κονίαμα σταθερού όγκου, 
1-συστατικού,  υψηλών μηχανικών αντοχών, με μεγάλο χρόνο εργασιμότητας, 
ανθεκτικό σε θειικά άλατα (Sulfate Resistant). Κατάλληλο για τσιμεντενέσεις σε 
στοιχεία σκυροδέματος, πλινθοδομές και/ή λιθοδομές και καλώδια προέντασης, 
για γεμίσματα, αγκυρώσεις σιδηροπλισμών και εργασίες αποκατάστασης σε δομικά 
στοιχεία.  Αναμίξτε 5,6 - 6,2 lt νερό με κάθε συσκευασία προϊόντος σε σκόνη 20 kg.
Κατανάλωση:
~1,65 Kg/lt. 
Συσκευασίες:
Σάκοι 20 kg

Περιγραφή:
Προϊόν ειδικής σύνθεσης, με βάση ορυκτά, ενεργά, συνδετικά συστατικά 
με υδραυλικές ιδιότητες και επιλεγμένα, ποιοτικά αδρανή διαβαθμισμένης 
κοκκομετρίας. Ιδιαίτερα συμβατό με όλα σχεδόν τα κλασικά προϊόντα δόμησης 
που έχουν χρησιμοποιηθεί κατά καιρούς σε παλαιότερες κατασκευές όπως για 
παράδειγμα σε κλασικά, νεοκλασικά κτήρια και νεότερα μνημεία. Παρουσιάζει 
εξαίρετη δύναμη πρόσφυσης, ενώ ταυτόχρονα χαρακτηρίζεται για την υψηλή 
δυνατότητα διαπνοής και τον έλεγχο των φαινομένων πλαστικής και υδραυλικής 
συρρίκνωσης. Αποτελεί κονίαμα αρμολόγησης και στερέωσης για “σφήνωμα” 
πλίνθων και δομόλιθων, κατάλληλο για ανασυγκρότηση τουβλοδομών, λιθοδομών 
ή σύμμεικτων κατασκευών. Αναμίξτε 4,0–4,1 lt νερό με κάθε συσκευασία προϊόντος 
σε σκόνη 25 kg.
 Κατανάλωση:
~1,45 κg/m2/mm πάχους ανάπτυξης. 
Συσκευασίες:
Σάκοι 25 kg
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1414

MuCis ad 19 L

Περιγραφή:
Υγρός διαχεόμενος αναστολέας για ανοδική και καθοδική προστασία οπλισμών 
έναντι διάβρωσης. Πρόσμικτο σκυροδέματος για εκτεταμένη προστασία οπλισμών 
κατασκευών που εκτίθενται σε έντονη δυσμένεια αστικού και κυρίως θαλασσινού 
περιβάλλοντος (CO2, χλωρίδια, θειικά άλατα). 
Κατανάλωση:
0,8-3,8 kg / m3 σκυροδέματος. 
Συσκευασίες:
Δοχεία 5 kg, 20 kg / Βαρέλια 200 kg / Δεξαμενές 1000 lt
Κωδ. Τιμαρ. ΑΤΟΕ: 534.2.128

MuCis ad 28 TECNOS

ΑΝΑΣΤΟΛΕΙΣ ΔΙΑΒΡΩΣΗΣ ΟΠΛΙΣΜΩΝ
14.1 Αναστολείς Διάβρωσης σε Νέες Κατασκευές

Περιγραφή:
Υγρό πρόσμικτο που συνδυάζει παράλληλα υπερρευστοποιητή σκυροδέματος 
και αναστολέα διάβρωσης μαζί, για ανοδική και καθοδική προστασία οπλισμών              
(ΕΝ 934-2, Τ3.1/T3.2).  
Προστιθέμενο κατά την ανάμιξη επιφέρει μειωμένη υδατοπερατότητα, προστασία 
από διάβρωση των σιδηρών οπλισμών, ενώ αυξάνει παράλληλα την ανθεκτικότητα 
της κατασκευής στο χρόνο. Κατάλληλο για οπλισμένο σκυρόδεμα που υπόκειται σε 
κίνδυνο διάβρωσης, ειδικά έναντι έκθεσης σε χλωρίδια και θειικά άλατα. Υψηλή 
μείωση νερού >25%, διατηρώντας σε βέλτιστα επίπεδα την εργασιμότητα του 
μίγματος. 
Κατανάλωση:
1,5-3,0 kg /100 kg τσιμέντου. 
Συσκευασίες:
Δοχεία 20 kg / Βαρέλια 220 kg / Δεξαμενές 1200 lt

14

EN 934 - 2 / T3.1 - T3.2
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MuCis
STEEL PROTECTION 
Mono-component

MuCis STEEL
PROTECTION Bic

Περιγραφή:
Νεότερης γενιάς έτοιμο, επαλειφόμενο κονίαμα αντιδιαβρωτικής προστασίας 
αποκαλυμμένων οπλισμών, τσιμεντοειδούς βάσης, 1-συστατικού. Περιέχει μόρια 
MCI (αναστολέας διάβρωσης επαφής και αερίου διάχυσης). Εφαρμόζεται μετά από 
επιμελή καθαρισμό του σιδηρού οπλισμού ως στρώση αντιδιαβρωτικής προστασίας 
σε εργασίες επισκευής και αποκατάστασης παθολογίας οπλισμένου σκυροδέματος. 
Αναστέλλει τη διαδικασία διάβρωσης των αποκαλυμμένων οπλισμών.  Χρήση και ως 
υλικό αγκυρώσεων.  Αναμίξτε 6,0 - 7,5 lt νερό με κάθε συσκευασία προϊόντος σε 
σκόνη 25 kg. Εφαρμόζεται σε 1 τουλάχιστον στρώση πάχους έως 2 mm,  με πινέλο.
Κατανάλωση: 
~1,5 - 2,0 kg / m2  ή  60 -120 gr / μέτρο μήκους οπλισμού.
Συσκευασίες: 
Δοχεία 3 kg / Σάκοι 25 kg 

Περιγραφή:
Νεότερης γενιάς έτοιμο, επαλειφόμενο κονίαμα αντιδιαβρωτικής προστασίας 
αποκαλυμ-μένων οπλισμών, 2-συστατικών τσιμεντοειδούς βάσης, ενισχυμένο με 
ειδικό γαλάκτωμα συνθετικών ρητινών. Περιέχει μόρια MCI (αναστολέας διάβρωσης 
επαφής και αερίου διάχυσης). Εφαρμόζεται μετά από επιμελή καθαρισμό του 
σιδηρού οπλισμού ως στρώση αντιδιαβρωτικής προστασίας σε εργασίες επισκευής 
και αποκατάστασης παθολογίας οπλισμένου σκυροδέματος. Αποτελεί το 1ο στάδιο 
του συστήματος προστασίας VHDRS.  Αναστέλλει τη διαδικασία διάβρωσης των 
αποκαλυμμένων οπλισμών. Εφαρμόζεται σε 1 τουλάχιστον στρώση πάχους έως           
2 mm,  με πινέλο.  Χρήση και ως υλικό αγκυρώσεων.
Κατανάλωση: 
~1,5 - 2,0 kg /m2  ή  80-120 gr / μέτρο μήκους οπλισμού.
Συσκευασίες: 
Συσκευασία   4 kg /Δοχεία 3 kg (συστ. Α) + Φιάλη 1 kg (συστ. Β)
Συσκευασία 20 kg /Δοχεία 15 kg (συστ. Α) + Δοχεία 5 kg (συστ. Β)
Κωδ. Τιμαρ. ΑΤΟΕ: 545

ΑΝΑΣΤΟΛΕΙΣ ΔΙΑΒΡΩΣΗΣ ΟΠΛΙΣΜΩΝ

MuCis mia 200
Περιγραφή:
Πολυλειτουργικός, υγρός αναστολέας διάβρωσης, ως εμποτισμός για προστασία μη 
αποκαλυμμένων οπλισμών σε κατασκευές οπλισμένου σκυροδέματος.  Εφαρμόζεται 
με επάλειψη σε υπάρχουσα επιφάνεια σκυροδέματος. Υγρό οργανικό διάλυμα, που 
εκμεταλλεύεται την απορροφητικότητα του υποστρώματος, έλκεται ηλεκτροχημικά από 
τον οπλισμό (με ανοδική ή καθοδική αντίδραση), διεισδύει και επιβραδύνει – αναστέλλει 
τη διαδικασία διάβρωσης των οπλισμών, επιμηκύνοντας σχεδόν στο διπλάσιο, τον 
αναμενόμενο χρόνο λειτουργίας της κατασκευής. Αποτελεί το 2ο στάδιο του συστήματος 
προστασίας VHDRS.  Ιδιαίτερα κατάλληλο για κατασκευές που εκτίθενται σε έντονο αστικό 
περιβάλλον, βιομηχανικές ζώνες ή για κατασκευές παρακείμενες σε θαλάσσιο περιβάλλον 
(CO2, χλωρίδια, θειικά άλατα). 
Εφαρμόζεται σε 1 ή 2 στρώσεις με πινέλο, ρολό ή ψεκασμό.
Κατανάλωση: 
1 ή 2 χ ~0,15 kg/m2. 
Συσκευασίες: 
Δοχεία 4 kg, 20 kg / Βαρέλια 220 kg / Δεξαμενές 1000 kg
Κωδ. Τιμαρ. ΑΤΟΕ: 534.2.129

14.2 Αναστολείς Διάβρωσης για Υφιστάμενες Κατασκευές
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MuCis mia 210/ pH

Περιγραφή:
Ειδική συσκευή αυτο-παραγόμενης καθοδικής προστασίας. Αποτελεί ουσιαστικά 
ένα (kit), θυσιαζόμενης ανοδείωσης με βάσει τον ψευδάργυρο, που περιλαμβάνει 
δύο διαφορετικών ειδών αναστολείς διάβρωσης. Το kit αυτό φέρει γαλβανισμένες, 
συρμάτινες ακίδες με τις οποίες προσαρμόζεται “αγκαλιάζοντας” τους αποκαλυμμένους 
οπλισμούς, προ της επισκευής, οι οποίοι βρίσκονται εντός της ζώνης προς 
αντιμετώπιση, πριν αυτοί επικαλυφθούν με κονίαμα αποκατάστασης. Χρησιμοποιείται 
ως μέτρο για την προστασία και την αντιμετώπιση πιθανών φαινομένων δημιουργίας 
τοπικής διαφοράς δυναμικού που ενδέχεται να αναπτυχθεί μεταξύ των γειτονικών των 
επεμβάσεων περιοχών οπλισμών που βρίσκονται ουσιαστικά χωρίς προστασία και 
αυτών που βρίσκονται εντός της ζώνης της επισκευής και φέρουν κατά μήκος “ενιαίο 
δαχτύλιο”, δηλαδή ομοιογενές στρώμα καθοδικής προστασίας, 
Συσκευασίες:
20 τεμάχια (kits) ανά χαρτοκιβώτιο.

SENTINEL–GL

Περιγραφή:
Καινοτόμο, άχρωμο, πολυλειτουργικό προϊόν εμποτισμού, που συνδυάζει αναστολέα 
διάβρωσης και αποτελεί ταυτόχρονα υδρο-απωθητική προστασία σκυροδέματος, με 
βάση τα σιλάνια (ένα προϊόν με δύο παράλληλες ιδιότητες). Περιέχει μόρια υγρού 
αναστολέα επαφής με υψηλή δυνατότητα διασποράς και αερίου διάχυσης, που 
εκμεταλλεύεται την απορροφητικότητα του υποστρώματος, ελκύεται ηλεκτροχημικά 
από τους οπλισμούς προσφέροντας έτσι ανοδική και καθοδική προστασία. Αποτελεί 
μέτρο κατάλληλο να προστατέψει τους οπλισμούς από τη διάβρωση και την παθητική 
δράση, ενώ ταυτόχρονα εξασφαλίζει υδρο-φοβισμό και εξαίρετη προστασία 
στο σκυρόδεμα ενάντια στο φαινόμενο της ενανθράκωσης και της δημιουργίας 
ανθρακικών αλάτων. Εφαρμόζεται με ψεκασμό σε 2 ή 3 αλλεπάλληλες στρώσεις, 
εξίσου σε υπάρχουσες επιφάνειες και νέες κατασκευές οπλισμένου σκυροδέματος, 
προσδίδοντας υψηλή, μακροχρόνια αντίσταση σε διαβρωτικούς παράγοντες και στις 
δυσμένειες περιβάλλοντος. Ιδανικό μέτρο για την αναβάθμιση του δείκτη (pH) των 
οπλισμών της κατασκευής. Το προϊόν συνδυάζεται με ακρυλικούς χρωματισμούς 
φιλοσοφίας TECNORIV AC 100.
 Κατανάλωση:
~0,25–0,45 kg/m2. 
Συσκευασίες:
Δοχεία 5 kg και 20 kg

MCI - 2020 GEL

Περιγραφή:
Αναστολέας διάβρωσης σε μορφή Gel (ενέσιμης μορφής). Προϊόν που χαρακτη-
ρίζεται από ιδιότητες υψηλής δυνατότητας διασποράς και αερίου διάχυσης, καθώς 
εκμεταλλεύεται ουσιαστικά τα μικρο-τριχοειδή και τους πόρους που βρίσκονται 
εσωτερικά, σε στοιχεία σκυροδέματος, καθώς και όποια απορροφητικότητα 
υποστρώματος, ελκύεται ηλεκτροχημικά από τους οπλισμούς προσφέροντας 
έτσι εξαίρετη προστασία κατά της παθητικής δράσης διαβρωτικών παραγόντων. 
Αποτελεσματική αντιδιαβρωτική προστασία οπλισμών που εφαρμόζεται με εξέλαση 
με πιστόλι χειρός ή αέρος σε προδιαμορφωμένες οπές (διατρήματα) ή διαμέσου 
ρηγματώσεων που υφίστανται στα προς επέμβαση στοιχεία κατασκευών οπλισμένου 
σκυροδέματος. Ευκολία εφαρμογής. Υψηλή ανοδική και καθοδική προστασία. 
Για όλες τις κατασκευές σκυροδέματος, για προστασία μεταλλικών στοιχείων 
και σιδηροπλισμών που βρίσκονται ακόμα και σε μεγάλο βάθος από την ορατή 
επιφάνεια, σε όλα σχεδόν τα έργα Πολιτικού Μηχανικού.
Κατανάλωση:
~1,06 ± 0,03 kg/lt όγκου πλήρωσης
Ενδεικτικά, απαιτείται (1) μία φύσιγγα για κάθε (10) οπές διαστάσεων 19mmx10,2mm 
(διάμετρος προς βάθος, αντίστοιχα).
Συσκευασίες:
Διατίθεται (κατόπιν παραγγελίας) σε φύσιγγες 10 oz (300 ml), σε δοχεία (19 lt) και 
σε βαρέλια (200 lt)

EN 1504-2 / ZA.1a

έτσι εξαίρετη προστασία κατά της παθητικής δράσης διαβρωτικών παραγόντων. 
Αποτελεσματική αντιδιαβρωτική προστασία οπλισμών που εφαρμόζεται με εξέλαση 
με πιστόλι χειρός ή αέρος σε προδιαμορφωμένες οπές (διατρήματα) ή διαμέσου 
ρηγματώσεων που υφίστανται στα προς επέμβαση στοιχεία κατασκευών οπλισμένου 
σκυροδέματος. Ευκολία εφαρμογής. Υψηλή ανοδική και καθοδική προστασία. 
Για όλες τις κατασκευές σκυροδέματος, για προστασία μεταλλικών στοιχείων 
και σιδηροπλισμών που βρίσκονται ακόμα και σε μεγάλο βάθος από την ορατή 
επιφάνεια, σε όλα σχεδόν τα έργα Πολιτικού Μηχανικού.
Κατανάλωση:
~1,06 ± 0,03 kg/lt όγκου πλήρωσης
Ενδεικτικά, απαιτείται (1) μία φύσιγγα για κάθε (10) οπές διαστάσεων 19mmx10,2mm 
(διάμετρος προς βάθος, αντίστοιχα).
Συσκευασίες:
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MuCis BS-38 Intogrip

Περιγραφή:
Θιξοτροπικό, ινοπλισμένο, χονδρόκοκκο, επισκευαστικό κονίαμα 2-συστατικών, 
τσιμεντοειδούς βάσης, ενισχυμένο με ειδικό γαλάκτωμα συνθετικών ρητινών. 
Κονίαμα υψηλής πρόσφυσης, στεγανό με διαπνοή, σταθερού όγκου, μεσαίου μέτρου 
ελαστικότητας, με πολύ υψηλές μηχανικές αντοχές. Περιέχει μόρια MCI (διαχεόμενου 
αναστολέα διάβρωσης), για εκτεταμένη προστασία σιδηρών οπλισμών σε βάθος 
χρόνου. Για επισκευές – αποκαταστάσεις παθολογίας ή αστοχιών σκυροδέματος και 
αποκατάσταση γεωμετρίας  φερόντων στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος. Για πάχη 
ανάπτυξης 10-50 mm. Δεν χρειάζεται διαβροχή του υποστρώματος πριν την εφαρμογή 
ή συντήρηση της στρώσης μετά το πέρας της εφαρμογής. Ταχύπηκτο, τοποθετείται με 
μυστρί ή σπάτουλα.  Αποτελεί μέρος του συστήματος VHDRS.
Κατανάλωση: 
~2,1 kg/m2 /mm πάχους ανάπτυξης.
Συσκευασίες: 
Συσκευασία 29,5 kg /Σάκοι 25 kg (συστ. Α) + Δοχεία 4,5 kg (συστ. Β)
Κωδ. Τιμαρ. ΑΤΟΕ: 534.1.49

MuCis BS-39 

Περιγραφή:
Θιξοτροπικό, ινοπλισμένο, επισκευαστικό κονίαμα 2-συστατικών, τσιμεντοειδούς 
βάσης, ενισχυμένο με ειδικό γαλάκτωμα συνθετικών ρητινών. Κονίαμα υψηλής 
πρόσφυσης, στεγανό με διαπνοή, σταθερού όγκου, χαμηλού μέτρου ελαστικότητας, 
με πολύ υψηλές μηχανικές αντοχές. Περιέχει μόρια MCI (διαχεόμενου αναστολέα 
διάβρωσης), για εκτεταμένη προστασία σιδηρών οπλισμών σε βάθος χρόνου. Για 
επισκευές – αποκαταστάσεις παθολογίας ή αστοχιών σκυροδέματος. Για πάχη 
ανάπτυξης 3-20 mm. Δεν χρειάζεται διαβροχή του υποστρώματος πριν την εφαρμογή 
ή συντήρηση της στρώσης μετά το πέρας της εφαρμογής. Ταχύπηκτο, τοποθετείται με 
μυστρί ή σπάτουλα. Μπορεί να λειτουργήσει ως νωπή στρώση ασταρώματος για το πιο 
χονδρόκοκκο κονίαμα MuCis BS-39, σε περίπτωση απαίτησης ανάπτυξης στρώσης 
μεγαλύτερου πάχους από τα 20 mm. Σε τέτοια περίπτωση εφαρμογή με πατρόγκα.  
Αποτελεί μέρος του συστήματος VHDRS.
Κατανάλωση: 
~1,9 kg/m2 /mm πάχους ανάπτυξης.
Συσκευασίες: 
Συσκευασία 30,25 kg /Σάκοι 25 kg (συστ. Α) + Δοχεία 5,25 kg (συστ. Β)
Κωδ. Τιμαρ. ΑΤΟΕ: 534.1.49

MuCis BS-38 
Finish 

Περιγραφή:
Ινοπλισμένο, λεπτόκοκκο (μέγιστος κόκκος 0,3 mm), επισκευαστικό κονίαμα 
φινιρίσματος, υψηλής θιξοτροπίας, 2-συστατικών, τσιμεντοειδούς βάσης, ενισχυμένο 
με ειδικό γαλάκτωμα συνθετικών ρητινών. Κονίαμα εξαίρετης πρόσφυσης, 
στεγανό με διαπνοή, σταθερού όγκου, μικρού μέτρου ελαστικότητας, με πολύ 
υψηλές μηχανικές αντοχές, για φινίρισμα υψηλής αισθητικής. Περιέχει μόρια 
MCI (διαχεόμενου αναστολέα διάβρωσης), για εκτεταμένη προστασία σιδηρών 
οπλισμών. Για επισκευές – αποκαταστάσεις παθολογίας ή αστοχιών σκυροδέματος, 
διευθέτηση μικρο-τριχοειδών ρηγματώσεων σκυροδέματος. Για πάχη ανάπτυξης 
λεπτών στρώσεων 1-2 mm & 2-4 mm. Δεν χρειάζεται διαβροχή του υποστρώματος 
πριν την εφαρμογή ή συντήρηση της στρώσης μετά το πέρας της εφαρμογής. 
Ταχύπηκτο, τοποθετείται με μυστρί ή σπάτουλα. 
Κατανάλωση:
~2,0 kg/m2 /mm πάχους.
Συσκευασίες:
Συσκευασία 30,25 kg /Σάκοι 25 kg (συστ. Α) + Δοχεία 5,25 kg (συστ. Β)
Κωδ. Τιμαρ. ΑΤΟΕ: 534.1.49
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S&P C-Sheet 640
(430 gr/m2)

Περιγραφή:
Πεπλεγμένα υφάσματα ενίσχυσης από πολυμερικές ίνες άνθρακα (FRPs), μονής 
διεύθυνσης, για αναβάθμιση φέρουσας ικανότητας δομικών στοιχείων κατασκευών 
από σκυρόδεμα. Ειδικός τύπος κατάλληλος για αναβάθμιση αντοχής σε διάτμηση 
και ενίσχυσης έναντι τέμνουσας δοκών. Μικτό βάρος υφάσματος 430 gr/m2. Πολύ 
υψηλό μέτρο ελαστικότητας (640.000 Ν/mm2)
Κατανάλωση:
~1 m ανθρακοϋφάσματος /1 μ.μ. αναπτύγματος
Συσκευασίες:
Ρολά πλάτους 30 cm, μήκους 150 m
Κωδ. Τιμαρ. ΑΤΟΕ: 547.2

1515
ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ 
15.1 Σύνθετα Υλικά από Πολυμερικές Ίνες (FRPs) / ΙΟΠ

Περιγραφή:
Πεπλεγμένα υφάσματα ενίσχυσης από πολυμερικές ίνες άνθρακα (FRPs), μονής 
διεύθυνσης, για αναβάθμιση φέρουσας ικανότητας δομικών στοιχείων κατασκευών 
από σκυρόδεμα, τοιχοποιία, λιθοδομή ή ξύλο. Κατάλληλα για την ενίσχυση σε 
διάτμηση και περίσφιξη υποστυλωμάτων και δοκών, με σκοπό την αύξηση του 
παραλαμβανόμενου φορτίου σε περιπτώσεις επισκευών από σεισμούς, αλλαγής 
χρήσης κτιρίων, ανεπάρκεια ή διάβρωση υφιστάμενων οπλισμών κλπ. Μικτό βάρος 
υφάσματος 230, 330 ή 430 gr/m2. Mέτρο ελαστικότητας (240.000 Ν/mm2)
Κατανάλωση: 
~1 m ανθρακοϋφάσματος /1 μ.μ. αναπτύγματος
Συσκευασίες: 
Ρολά πλάτους 30 cm, μήκους 100 m.  Ρολά πλάτους 60 cm, μήκους 100 m.
Κωδ. Τιμαρ. ΑΤΟΕ: 547.1

15

S&P C-Sheet 240 
(640 gr/m2)

Περιγραφή: Υγρής εφαρμογής, πεπλεγμένο σύστημα υφάσματος ενίσχυσης 
από πολυμερικές ίνες άνθρακα (FRPs / ΙΟΠ), μονής διεύθυνσης, για αναβάθμιση 
φέρουσας ικανότητας δομικών στοιχείων κατασκευών από σκυρόδεμα, τοιχοποιία, 
λιθοδομή ή ξύλο. Κατάλληλο για την περίσφιξη υποστυλωμάτων και δοκών, με 
σκοπό  την αύξηση της ικανότητας ανάληψης αξονικής φόρτισης και απορρόφηση 
ενέργειας, τη διατμητική και καμπτική αναβάθμιση, καθώς και την αύξηση της 
φέρουσας ικανότητας στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος, φέρουσας τοιχοποιίας 
και ξύλου που παραλαμβάνουν φορτία γενικότερα. Εφαρμόζεται σε περιπτώσεις 
ενισχύσεων από σεισμούς, ιδιαίτερα εκεί όπου απαιτείται η συμπλήρωση πρόσθετου 
διατμητικού οπλισμού, ανάληψη φορτίσεων προερχόμενων κυρίως λόγω αλλαγής 
χρήσης λειτουργίας κτηρίων, ανεπάρκεια ή διάβρωση υφιστάμενων οπλισμών κλπ. 
Μικτό βάρος υφάσματος 640 gr/m2. Mέτρο ελαστικότητας (240.000 Ν/mm2).
Κατανάλωση: ~1 m ανθρακοϋφάσματος /1 μ.μ. αναπτύγματος
Συσκευασίες: Ρολά πλάτους 30 cm & 60 cm, μήκους 50 ή 100 m

S&P C-Sheet 240
(230, 330, 430 gr/m2)
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S&P G-Sheet AR 
(Alkali Resistant) 

(2-διευθύνσεων)

S&P G-Sheet E
(2-διευθύνσεων)

Περιγραφή:
2 - διευθύνσεων πεπλεγμένα υφάσματα ενίσχυσης από πολυμερικές ίνες υάλου 
(FRPs), τύπος ανθεκτικός σε αλκαλικό περιβάλλον, κατάλληλος για αναβάθμιση 
φέρουσας ικανότητας δομικών στοιχείων κατασκευών από σκυρόδεμα, τοιχοποιία 
ή λιθοδομή. Κατάλληλα για την περίσφιξη υποστυλωμάτων και δοκών με σκοπό την 
αύξηση του παραλαμβανόμενου φορτίου και ενίσχυση έναντι παραμορφωσιμότητας 
(αύξηση πλαστιμότητας) λόγω αλλαγής χρήσης ή λειτουργίας κτιρίου. 
Βάρος υφάσματος 350, 440 ή 880 gr/m2. 
Μέτρο ελαστικότητας (65.000 Ν/mm2).
Ενδεικτικοί Τύποι διαθέσιμων υφασμάτων*:
Με πλέξη αναλογίας 50/50, βάρους 350 gr/m2.
Με πλέξη αναλογίας 90/10, βάρους 440 gr/m2.
Με πλέξη αναλογίας 90/10, βάρους 500 gr/m2.
Με πλέξη αναλογίας 90/10, βάρους 880 gr/m2.
* Διατίθενται και άλλοι τύποι με διαφοροποίηση των διαστάσεων ή του βάρους του 

εξεταζόμενου υφάσματος
Κατανάλωση:
~1 m υαλοϋφάσματος /1 μ.μ. αναπτύγματος
Συσκευασίες:
Ρολά πλάτους   60 cm, μήκους 50 m (ανάλογα με τον εξεταζόμενο τύπο)
Ρολά πλάτους 100 cm, μήκους 50 m (ανάλογα με τον εξεταζόμενο τύπο)
Κωδ. Τιμαρ. ΑΤΟΕ: 546α – 546β

Περιγραφή:
2 - διευθύνσεων πεπλεγμένα υφάσματα ενίσχυσης από πολυμερικές ίνες υάλου 
(FRPs), για αναβάθμιση φέρουσας ικανότητας δομικών στοιχείων κατασκευών από 
σκυρόδεμα, τοιχοποιία ή λιθοδομή. Κατάλληλα για την περίσφιξη υποστυλωμάτων 
και δοκών με σκοπό την αύξηση του παραλαμβανόμενου φορτίου και ενίσχυσης 
έναντι παραμορφωσιμότητας (αύξηση πλαστιμότητας) λόγω αλλαγής χρήσης ή 
λειτουργίας κτιρίου. Βάρος υφάσματος 350, 440 ή 880 gr/m2. 
Μέτρο ελαστικότητας (73.000 Ν/mm2).
Ενδεικτικοί Τύποι διαθέσιμων υφασμάτων*:
Με πλέξη αναλογίας 50/50, βάρους 350 gr/m2.
Με πλέξη αναλογίας 90/10, βάρους 440 gr/m2.
Με πλέξη αναλογίας 90/10, βάρους 500 gr/m2.
Με πλέξη αναλογίας 90/10, βάρους 880 gr/m2.
* Διατίθενται και άλλοι τύποι με διαφοροποίηση των διαστάσεων ή του βάρους του 

εξεταζόμενου υφάσματος
Κατανάλωση:
~1 m υαλοϋφάσματος /1 μ.μ. αναπτύγματος
Συσκευασίες:
Ρολά πλάτους   60 cm, μήκους 50 m (ανάλογα με τον εξεταζόμενο τύπο)
Ρολά πλάτους 100 cm, μήκους 50 m (ανάλογα με τον εξεταζόμενο τύπο)
Κωδ. Τιμαρ. ΑΤΟΕ: 546γ – 546δ

S&P CFK 150/2000
Περιγραφή:
Προδιαμορφωμένα σκληρά ανθρακονήματα ενίσχυσης από πολυμερικές ίνες 
(FRPs), σε μορφή ελασμάτων (λάμες από ίνες άνθρακα), για καμπτική αναβάθμιση 
φέρουσας ικανότητας δομικών στοιχείων κατασκευών από σκυρόδεμα, τοιχοποιία, 
λιθοδομή ή ξύλο. Ελάσματα κλασικού μέτρου ελαστικότητας (165.000 Ν/mm2).
Τύποι διαθέσιμων διατομών:
50/1,2 mm – 50/1,4 mm – 60/1,2 mm – 60/1,4 mm – 80/1,2 mm – 80/1,4 mm
90/1,4 mm – 100/1,2 mm – 100/1,4 mm – 120/1,4 mm – 10/1,4 mm (to cut in)
Κατανάλωση:
~1 m ελάσματος /1 μ.μ. αναπτύγματος
Συσκευασίες:
Ρολά 100 μ.μ. / 150 μ.μ.
Κωδ. Τιμαρ. ΑΤΟΕ: 548α – 548β – 548γ – 548δ – 548ε
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1515

SINMAST P 103 

15.2 Προϊόντα προσαρμογής Σύνθετων 
         Επικολλητών Συστημάτων (FRPs)/IOΠ

Περιγραφή:
Ειδικά αγκύρια αποτελούμενα από θύσανο πολλαπλών ινών άνθρακα σε ρολό.  
Καταλληλα για την αγκύρωση υφασμάτων από Σύνθετα Πολυμερικά Υλικά Ενίσχυσης 
(FRPs), σε δομικά στοιχεία σκυροδέματος.
Τύποι διαθέσιμων διατομών:
Διαμέτρος Φ  6 mm / 8 mm / 10 mm / 12 mm
Συσκευασίες:
Κιβώτιο με ρολό θύσανο ινών άνθρακα ανεξαρτήτως διαμέτρου μήκους 10m.

Περιγραφή:
Εποξειδική πάστα 2-συστατικών, για οριζόντιες αγκυρώσεις οπλισμών, επισκευές από 
σεισμούς, επισκευές προκατασκευασμένων στοιχείων, εξομαλύνσεις, επενδύσεις 
- επιστρώσεις βιομηχανικών πλακιδίων και πλακών,  καθώς και για επικολλήσεις 
χαλυβδοελασμάτων (beton plaque) και ανθρακοελασμάτων Τεχνολογίας FRPs / 
ΙΟΠ.  Υψηλές μηχανικές αντοχές και θιξοτροπία. Χρώμα: Γκρι.
Κατανάλωση:
Ειδικό βάρος : ~1,7 kg/lt
~0,250 – 0,270 kg/m, για επικόλληση ανθρακοελάσματος πλάτους 50 mm
Συσκευασίες:
Δοχεία 1 kg και 4 kg (Α+Β)
Κωδ. Τιμαρ. ΑΤΟΕ: 534.1.45

CARBON Anchors

GLASS Anchors Περιγραφή:
Ειδικά αγκύρια αποτελούμενα από θύσανο πολλαπλών ινών υάλου σε ρολό.  
Καταλληλα για την αγκύρωση υφασμάτων από Σύνθετα Πολυμερικά Υλικά Ενίσχυσης 
(FRPs), σε δομικά στοιχεία σκυροδέματος.
Τύποι διαθέσιμων διατομών:
Διαμέτρος Φ  6 mm / 8 mm / 10 mm / 12 mm
Συσκευασίες:
Κιβώτιο με ρολό θύσανο ινών άνθρακα ανεξαρτήτως διαμέτρου μήκους 10m.

- Κατόπιν ειδικής παραγγελίας διατίθενται επίσης ελάσματα υψηλού μέτρου ελαστικότητας 300.000 Ν/mm2 και άνω.

- Διατίθενται επίσης κατόπιν παραγγελίας, συστήματα ενίσχυσης αποτελούμενα από πολυμερικές ίνες άνθρακα και υάλου σε μορφή 
ράβδων (FRPs - Carbon Rebars HD / FRPs - Glass Rebars).

-  Ως επικάλυψη προστασίας συστημάτων ενίσχυσης σύνθετων υλικών (FRPs), διατίθεται έτοιμο κονίαμα πυροπροστασίας TECNOLITE 
HS (HEAT SHIELD), σύστημα πιστοποιημένο κατά CLASS 0, UNI EN ISO 1182/95.

Για περισσότερη ενημέρωση ζητήστε τα Φύλλα Ιδιοτήτων που αφορούν τα αντίστοιχα προϊόντα.

15
S&P CFK 200/2000 

Περιγραφή:
Προδιαμορφωμένα σκληρά ανθρακονήματα ενίσχυσης από πολυμερικές ίνες 
(FRPs), σε μορφή ελασμάτων (λάμες από ίνες άνθρακα), για καμπτική αναβάθμιση 
φέρουσας ικανότητας δομικών στοιχείων κατασκευών από σκυρόδεμα, τοιχοποιία, 
λιθοδομή ή ξύλο. Ελάσματα μέσου μέτρου ελαστικότητας (210.000 Ν/mm2).
Τύποι διαθέσιμων διατομών:
50/1,4 mm – 60/1,4 mm – 80/1,4 mm – 90/1,4 mm – 100/1,4 mm
20/1,4 mm – 10/1,4 mm (to cut in)
Κατανάλωση:
~1 m ελάσματος /1 μ.μ. αναπτύγματος
Συσκευασίες:
Ρολά 100 μ.μ. / 150 μ.μ.

ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ 
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CLEANER X3

Περιγραφή:
Εποξειδική ρητίνη 2-συστατικών, με θιξοτροπία, χωρίς διαλύτες, ως αστάρι 
εμποτισμού σκυροδέματος, για την εφαρμογή και επικόλληση υφασμάτων από 
Σύνθετα Πολυμερικά Υλικά Ενίσχυσης (FRPs), άνθρακα ή ύαλου, πάνω σε δομικά 
στοιχεία σκυροδέματος.  Χρώμα διαυγές (μίγμα).
Κατανάλωση:
Ειδικό βάρος : ~1,1 kg/lt
~0,25 - 0,3 kg/m2 
Συσκευασίες:
Δοχεία 1 kg, 4 kg και 10 kg (Α+Β)

SINMAST S2W 

SINMAST S2WV 

ΧΑΛΑΖΙΑΚΗ 
ΑΜΜΟΣ 480-S
(0,4 - 0,8 mm)

Περιγραφή:
Διαλύτης καθαρισμού – Ενεργοποιητής ανθρακοελασμάτων (S&P CFK 150/2000 / 
S&P CFK 200/2000), πριν τη διαδικασία τοποθέτησης αυτών με εποξειδική πάστα 
SINMAST P 103.
Κατανάλωση: 
~ 65 - 70 gr/m για διατομή ελάσματος πλάτους 100 mm, ενδεικτικά.
Συσκευασίες:
Δοχεία 3 kg, 15 kg

Περιγραφή:
Εποξειδική ρητίνη εμποτισμού, 2-συστατικών, με θιξοτροπία, χωρίς διαλύτες.  
Χρησιμοποιείται ως κόλλα επικόλλησης και ως ρητίνη «κλεισίματος» κατά την 
εφαρμογή και προσαρμογή υφασμάτων από Πολυμερικά Υλικά Ενίσχυσης (FRPs), 
άνθρακα ή ύαλου, πάνω σε δομικά μέλη και στοιχεία σκυροδέματος.   
Χρώμα ελαφρώς γαλακτόχρωμο
Κατανάλωση:
Ειδικό βάρος : ~1,15 kg/lt
~0,2 - 0,4 kg/m2, αναλόγως το πάχος /το βάρος του εξεταζόμενου υφάσματος και 
τον αριθμό των στρώσεων.
Συσκευασίες:
Δοχεία 1 kg, 4 kg και 10 kg (Α+Β)

Περιγραφή:
Χαλαζιακή άμμος 480 – S, συγκεκριμένης κοκκομετρίας. Χρησιμοποιείται ως επίπαση 
για την «τύφλωση» της επιφάνειας επί της νωπής ρητίνης «κλεισίματος» (SINMAST 
S2WV), κατά την εφαρμογή και επικόλληση υφασμάτων από Πολυμερικά Υλικά 
Ενίσχυσης (FRPs), άνθρακα ή ύαλου. Σκοπός η δημιουργία αδρής επιφάνειας και η 
ενίσχυση της μηχανικής αγκύρωσης, πριν την ακολουθία εφαρμογής τσιμεντοειδών 
επιχρισμάτων, σοβάδων επικάλυψης και προστασίας των συστημάτων ενίσχυσης ή 
κονιαμάτων πυροπροστασίας.
Κατανάλωση:
~1,5 - 2,5 kg/ m2 επιφάνειας υφάσματος ως άνω.
Διάμετρος:
0.4-0.8 mm             
Συσκευασίες:
Σάκοι 25 kg
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1616

GOLDENprimer WB
Περιγραφή:
Αστάρι υδατικού εναιωρήματος, ακρυλικής βάσης, 1-συστατικού. Κατάλληλο για 
πορώδεις επιφάνειες, για σταθεροποίηση των επιχρισμάτων, ως στρώση primer 
πριν την εφαρμογή ελαστοπλαστικών βαφών (π.χ. Goldenlastic ή Tammolastic 
κατωτέρω) ή βαφές γενικά, υδατοδιαλυτών ακρυλικών χρωμάτων.
Κατανάλωση:
1 x ~0,08-0,15 lt/m2/ Dft 15 μm.
Συσκευασίες:
Δοχεία 5 lt, 20 lt

TECNOFIX AC 150

ΕΙΔΙΚΕΣ ΒΑΦΕΣ
ΧΡΩΜΑΤΑ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ
16.1 Αστάρια Ειδικών Χρωμάτων Απαιτήσεων

Περιγραφή:
Άχρωμο αστάρι εμποτισμού χωρίς filler υδατικού εναιωρήματος, ακρυλικής βάσης, 
1-συστατικού. Κατάλληλο για πορώδεις επιφάνειες, για σταθεροποίηση επιχρισμάτων 
και σταθεροποίηση έναντι σκόνης, ως στρώση primer πριν την εφαρμογή των βαφών 
anti-graffiti κατωτέρω ή βαφές υδατοδιαλυτών ακρυλικών χρωμάτων (π.χ. Tecnoriv 
AC 50). Εφαρμογή με πινέλο, κοντότριχο ρολό ή με ανάερο ψεκασμό.
Κατανάλωση:
1 x ~0,1-0,15 kg/m2/ Dft 20 μm.
Συσκευασίες:
Δοχεία 5 kg, 10 kg

TECNOFIX AC 250 Περιγραφή:
Άχρωμο αστάρι εμποτισμού χωρίς filler, ακρυλικής βάσης, 1-συστατικού, με διαλύτες. 
Για πορώδεις επιφάνειες, προστασία έναντι ενανθράκωσης, ιδιαίτερα κατάλληλο 
για δυσμενείς περιβαλλοντικές συνθήκες, για σταθεροποίηση έναντι σκόνης, ως 
στρώση primer πριν την εφαρμογή βαφών ακρυλικών χρωμάτων διαλύτου (π.χ. 
Tecnoriv AC 100). Εφαρμογή με πινέλο, κοντότριχο ρολό ή με ανάερο ψεκασμό.  
Αποτελεί μέρος του συστήματος VHDRS
Κατανάλωση: 
1 x ~0,1 - 0,15 kg/m2/ Dft 25 μm.
Συσκευασίες: 
Δοχεία 5 kg, 25 kg

16

TECNOFIX AC 150
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WP 55
Περιγραφή:
Άχρωμη, σιλοξανικής βάσης ρητίνη εμποτισμού, 1-συστατικού, με δαλύτες. 
Κατάλληλη για αδιαβροχοποίηση – Υδροφοβισμό πορωδών υποστρωμάτων με 
απορροφητικότητα. Επίσης ως στρώση primer πριν την εφαρμογή βαφών ακρυλικής 
βάσης, με διαλύτες (π.χ. Tecnoriv AC 100). Εφαρμογή με ρολό ή ψεκασμό.
WP 55/CLS : για σκυρόδεμα
WP 55/CLS : για ασβεστούχα τσιμεντοκονιάματα
WP 55/LP :  για τουβλοδομές, κεραμίδια, cotto και πέτρες
Κατανάλωση:
~0,1-0,5 lt/m2, ανάλογα με την απορροφητικότητα του υποστρώματος.
Συσκευασίες:
Δοχεία 5 lt, 20 lt

TECNOSILANO 6000
Περιγραφή:
Υδροαπωθητική προστασία σκυροδέματος με βάση τα σιλάνια, σε μορφή πάστας. 
Αδιαβροχοποίηση σε βάθος, πορωδών υποστρωμάτων μεγάλης απορροφητικότητας 
όπως σκυρόδεμα και κονιάματα, χωρίς δημιουργία ορατού επιφανειακού φιλμ. 
Παράλληλα σαν σύστημα, στρώση πρόσθετης προστασίας πριν την εφαρμογή βαφής 
Tecnoriv AC-100.  Εφαρμογή με σπάτουλα.
Κατανάλωση:
~0,1-0,4 kg/m2.
Συσκευασίες:
Δοχεία 25 lt / Βαρέλια 200 lt

ΤAMMOLASTIC

Περιγραφή:
Υψηλής δομής, ελαστομερική, υδατοδιαλυτή, έγχρωμη βαφή προστασίας με 
δυνατότητα διαπνοής, ακρυλικής βάσης, 1-συστατικού, για εξωτερική και εσωτερική 
χρήση. Παραλαμβάνει μικρο-ρηγματώσεις, καλύπτοντας ιδανικά, φαινόμενα 
ανάπτυξης μικρο-τριχοειδών. Ανθεκτική σε υπεριώδη ακτινοβολία, έναντι συνθηκών 
παγετού (εναλλαγή κύκλων πήξης/τήξης), στη μόλυνση της ατμόσφαιρας, τις 
περιβαλλοντικές επιδράσεις και τις εναλλαγές καιρικών συνθηκών, προσφέροντας 
προστασία υψηλής απόδοσης με διάρκεια αισθητικής σε βάθος χρόνου. Κατάλληλη 
για επιφάνειες σκυροδέματος, τσιμεντοκονιαμάτων, επιχρισμάτων και τοιχοποιίας. 
Ιδανικό τελείωμα σε απαιτήσεις προδιαγραφών. Εφαρμογή με πινέλο, κοντότριχο 
ρολό ή με ψεκασμό.
Κατανάλωση:
~0,8-1,8 m2 /1 kg προϊόντος (2 στρώσεις).
Συσκευασίες:
Δοχεία ~30 kg
Κωδ. Τιμαρ. ΑΤΟΕ: 532.2.7

16.2 Ειδικά Χρώματα Απαιτήσεων - Βαφές Προστασίας 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΒΑΦΕΣ
ΧΡΩΜΑΤΑ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ

EN 1504 - 2 / ΖΑ.1a

EN 1504 - 2 / ΖΑ.1a
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GOLDEN LASTIC
Περιγραφή:
Εύκαμπτη, υδατοδιαλυτή, έγχρωμη βαφή προστασίας με διαπνοή, ακρυλικής 
βάσης, 1-συστατικού, για εξωτερική και εσωτερική χρήση. Παραλαμβάνει μικρο-
ρηγματώσεις, καλύπτοντας ιδανικά, φαινόμενα ανάπτυξης μικρο-τριχοειδών. 
Ανθεκτική σε υπεριώδη ακτινοβολία, έναντι όξινης βροχής και συνθηκών 
παγετού (εναλλαγή κύκλων πήξης/ τήξης), στη μόλυνση της ατμόσφαιρας, τις 
περιβαλλοντικές επιδράσεις και τις εναλλαγές καιρικών συνθηκών, προσφέροντας 
προστασία υψηλής απόδοσης με διάρκεια αισθητικής σε βάθος χρόνου. Κατάλληλη 
για επιφάνειες σκυροδέματος, τσιμεντοκονιαμάτων, επιχρισμάτων και τοιχοποιίας. 
Ιδανικό τελείωμα σε απαιτήσεις προδιαγραφών. Εφαρμογή με πινέλο, κοντότριχο 
ρολό ή με ψεκασμό.
Κατανάλωση:
~0,3-0,5 kg/m2 (2 στρώσεις).
Συσκευασίες:
Δοχεία 25 kg

ΤAMMSCOAT WHITE
Fine & Smooth

TECNORIV AC 50
Περιγραφή:
Έγχρωμη, υδατοδιαλυτή βαφή ακρυλικής βάσης, 1-συστατικού, γρήγορης ξήρανσης. 
Πολύ καλή πρόσφυση σε πορώδεις επιφάνειες. Ανθεκτική σε υπεριώδη ακτινοβολία, 
τις περιβαλλοντικές επιδράσεις και τις εναλλαγές καιρικών συνθηκών, με διαπνοή, 
προσφέροντας διάρκεια αισθητικής σε βάθος χρόνου. Κατάλληλη για επιφάνειες 
σκυροδέματος, τσιμεντοκονιαμάτων, επιχρισμάτων και τοιχοποιίας πλινθοδομών ή 
λιθοδομών. Εφαρμογή με πινέλο, κοντότριχο ρολό ή με ανάερο ψεκασμό.
Κατανάλωση: 
2 x ~0,180 kg/m2/ Dft 100-200 μm.
Συσκευασίες: 
Δοχεία 25 kg

AQUASTAIN W

Περιγραφή:
Έγχρωμη βαφή υδατοδιαλυτών ρητινών. Προσφέρει διαπνοή, χρωματίζει και 
στεγανοποιεί ταυτόχρονα. Εφαρμογή με πινέλο ή κοντότριχο ρολό.
Κατανάλωση:
Ποικίλει ανάλογα με την απορροφητικότητα του υποστρώματος
Συσκευασίες:
Δοχεία 19 lt

Περιγραφή:
Χρώμα πολυμερικών ρητινών για εσωτερικές και εξωτερικές επιφάνειες. Απαραίτητο 
τελείωμα σε απαιτήσεις προδιαγραφών. Εφαρμογή με πινέλο, κοντότριχο ρολό ή με 
ψεκασμό.
Κατανάλωση:
~1,0 – 1,5 m2 /1 kg προϊόντος (2 στρώσεις).
Συσκευασίες:
Δοχεία ~30 kg
Κωδ. Τιμαρ. ΑΤΟΕ: 532.2.6

1616161616
EN 1504 - 2 / ΖΑ.1d
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TECNORIV AC 100
Περιγραφή:
Υψηλών προδιαγραφών έγχρωμη (σατινέ), βαφή ακρυλικής βάσης, 1-συστατικού, 
με διαλύτες, γρήγορης ξήρανσης. Πολύ καλή πρόσφυση σε πορώδεις επιφάνειες. 
Ανθεκτική στην υπεριώδη ακτινοβολία και τη μόλυνση της ατμόσφαιρας 
προσφέροντας δείκτες υψηλής προστασίας έναντι ενανθράκωσης - διάβρωσης 
λόγω δράσης διαβρωτικών παραγόντων (CO2, χλωρίδια, θειικό άλας), λοιπών 
περιβαλλοντικών επιδράσεων, εναλλαγών καιρικών συνθηκών και τη γήρανση. 
Βαφή υψηλής απόδοσης, με διαπνοή και διάρκεια αισθητικής σε βάθος χρόνου. 
Κατάλληλη για επιφάνειες σκυροδέματος, τσιμεντοκονιαμάτων, επιχρισμάτων και 
τοιχοποιίας. Ιδανικό τελείωμα σε απαιτήσεις προδιαγραφών. Εφαρμογή με πινέλο, 
κοντότριχο ρολό ή με ανάερο ψεκασμό.   Εντάσεται στην φιλοσοφία των μορίων   
MCI (διαχεόμενος αναστολέας διάβρωσης).  
Αποτελεί μέρος του συστήματος VHDRS.   
Κατανάλωση:
2 ή 3 x ~0,200 - 0,250 kg/m2/ Dft 130-195 μm
Συσκευασίες:
Δοχεία 5 kg, 25 kg

ΤECNORIV PL 100
(προηγούμενη ονομασία TECNORIV PL 20)

Περιγραφή - (για πορώδεις επιφάνειες):
Άχρωμη πολυουρεθανική βαφή, απόδοσης matt, 1-συστατικού. Εξαίρετη 
σταθερότητα έναντι έκθεσης σε UV, ανθεκτική έναντι καιρικών επιδράσεων. 
Προστασία σε σκυρόδεμα, τσιμεντοκονίες, τερακότα, πέτρα κλπ.
Κατανάλωση:
2 x ~0,1 – 0,25 kg/m2/ Dft 130 μm.
Συσκευασίες:
Δοχεία 10 kg

ΤECNORIV PL 105
Περιγραφή - (για πορώδεις επιφάνειες):

Έγχρωμη επίστρωση, πολυουρεθανικής βάσης, 1-συστατικού. Εξαίρετη σταθερότητα 
έναντι έκθεσης σε UV, ανθεκτική έναντι καιρικών επιδράσεων. Για πορώδεις 
επιφάνειες.  Εφαρμογή με πινέλο, ρολό ή ανάερο ψεκασμό.
Κατανάλωση:
2 x ~0,15-0,25 kg/m2.
Συσκευασίες:
Δοχεία 10 kg

EN 1504 - 2 / ΖΑ.1d

EN 1504 - 2 / ΖΑ.1f
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1717
MEXYL

Περιγραφή:
Ειδικός διαλύτης για τον καθαρισμό των εργαλείων και του εξοπλισμού λειτουργίας, 
μετά την χρησιμοποίηση συστημάτων εποξειδικών ρητινών (π.χ.  SINMAST ή SIN-
PAST Systems), κλπ.
Συσκευασίες:
Δοχεία 3 kg, 15 kg

PLASTCLEAN

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ
17.1 Προϊόντα Καθαρισμού - Ενεργοποιητές

Περιγραφή:
Ειδικός διαλύτης που χρησιμοποιείται για καθαρισμό υπολειμμάτων σοβάδων, 
ασβέστη, τσιμεντοπολτού ή τσιμεντόνερων.
Συσκευασίες:
Δοχεία 4 kg

RUSTCLEAN

Περιγραφή:
Ειδικός διαλύτης που χρησιμοποιείται για καθαρισμό επιφανειών μετάλλων από 
σκουριές, υπολείμματα σκυροδέματος ή κονιαμάτων, αλλά και για καθαρισμό 
εργαλείων.
Συσκευασίες: 
Δοχεία 4 kg

17
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OILCLEAN

Περιγραφή:
Ειδικός διαλύτης που χρησιμοποιείται για καθαρισμό επιφανειών από λιπαρές - 
ελαιώδεις ουσίες όπως ορυκτέλαια, λάδια, λίπη, γράσα κλπ.
Συσκευασίες:
Δοχεία 3 kg, 15 kg

CLEANER X3

SINFLEX 
Welding Fluid

MULTISIN Cleaner

Περιγραφή:
Διαλύτης καθαρισμού – Ενεργοποιητής ανθρακοελασμάτων (S&P CFK 150/2000 / 
S&P CFK 200/2000), πριν τη διαδικασία τοποθέτησης αυτών με εποξειδική πάστα 
SINMAST P 103, καθώς επίσης και της ταινίας Hypalon (Sinflex H Strip)
Κατανάλωση:
~ 70 - 80 gr/m, για ταινία πλάτους 200 mm, ενδεικτικά.
Συσκευασίες:
Δοχεία 3 kg, 15 kg

Περιγραφή:
Υγρός διαλύτης ψυχρής κόλλησης της Hypalon ταινίας του συστήματος Sinflex H 
System, για την δημιουργία “ματίσεων” σε ζώνη αλληλοεπικάλυψης όση το πλάτος 
της ταινίας ή 50 mm κατ’ ελάχιστον. Για τη διαμόρφωση των επεκτάσεων των ρολών 
κατά μήκους, όπου απαιτηθεί, εναλλακτικά όταν η προσαρμογή σύνδεσης των 
απολήξεων με θερμό αέρα (θερμοσυγκόλληση) δεν είναι εφικτή.
Κατανάλωση:
~150-200 gr/ m2 επιφάνειας ταινίας 
Συσκευασίες:
Δοχεία 1 kg, 3 kg

Περιγραφή:
Υγρός διαλύτης, που δρα ως ενεργοποιητής της Hypalon ταινίας του συστήματος 
Sinflex H System, προκειμένου να επιτευχθεί ο βέλτιστος βαθμός πρόσφυσης και 
συνάφειας της εποξειδικης ρητίνης επικόλλησης με την ταινία.
Κατανάλωση:
~60-120 gr/ μ.μ. ταινίας ανάλογα με το πλάτος αναφοράς.
Συσκευασίες:
Δοχεία 1 kg, 3 kg

TOLCLEAN
Περιγραφή:
Ειδικός διαλύτης για τον καθαρισμό των εργαλείων και του εξοπλισμού λειτουργίας, 
μετά την χρησιμοποίηση συστημάτων ενέσιμης πολυουρεθανικής  ρητίνης σφράγισης 
εισροών και διεισδύσεων νερού (π.χ.  TECNO-INJECT PU-R & PU-RT Systems).
Συσκευασίες:
Δοχεία 3 kg, 15 kg
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TECNOPAV PL 500 
Thinner

Περιγραφή:
Ειδικός διαλύτης αραίωσης του Tecnopav PL 500. Εφαρμόστε την 1η στρώση του 
Tecnopav PL 500 αραιωμένη κατά 15% με Tecnopav PL 500 Thinner. 
Κατανάλωση:
~45 - 90 gr/m2
Συσκευασίες:
Δοχεία 4 kg

SINTECNO
THIXO-Factor

17.2 Εργαλεία Επισκευών – Παρελκόμενα

Περιγραφή:
Θιξοτροπικός παράγοντας για εποξειδικές ή πολυουρεθανικές βαφές, 
αυτοεπιπεδούμενες στρώσεις ρητινοκονιαμάτων και ρητίνες επικόλλησης 
υφασμάτων FRPs/ΙΟΠ (με την υγρή μέθοδο)
Κατανάλωση:
~0,5-1,5% κατά βάρος (σε ελαφρώς κεκλιμένες επιφάνειες).
~2,0-4,0% κατά βάρος (σε κατακόρυφες επιφάνειες).
Συσκευασίες:
Σακουλάκια 0,5 kg

Περιγραφή:
Πλαστικά ακροφύσια, για την εφαρμογή ενέσιμης εποξειδικής ρητίνης 
(αποκατάστασης ρηγματώσεων – διαδικασία ρητινένεσης).
Συσκευασίες: 
Σακουλάκια 500 τεμαχίων

SINTECNO
INJECTION Nipples

171717171717

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

ΤΗΙΝΝERS

Περιγραφή:
Ειδικοί διαλύτες αραίωσης στρώσεων προστασίας B237 Solventless, SINEPOX RM 
52, SINMAST RM 22, 32, 410 κλπ.
Συσκευασίες:
Δοχεία 3 kg, 15 kg
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SINTECΝΟ ΤΕCNOPOL 
380 PISTOL 400 ml

SINTECNO
STATIC Mixing Gun

SINTECNO
PACKERS PU

Περιγραφή:
Ειδικά πιστόλια χειρός υποδοχής φύσιγγας 300 ml και σαλαμιών 600 ml.

Περιγραφή:
Ειδικά ακροφύσια, με ενσωμάτωση, εσωτερικά, ανεπίστροφης βαλβίδας για την 
εφαρμογή ενέσιμης πολυουρεθανικής ρητίνης (π.χ.  TECNO-INJECT PU-R & PU-RT 
Systems, για αποκατάσταση ρηγματώσεων – διαδικασία ένεσης σε ρηγματώσεις 
παρουσίας νερού, κατά την σφράγιση εισροών και διεισδύσεων νερού).
Συσκευασίες:
Σακουλάκια 100 τεμαχίων

Περιγραφή:
Ειδικό πιστόλι χειρός υποδοχής μονής φύσιγγας 400 ml, εφαρμογής συγκολλητικού 
υλικού αγκυρώσεων, τύπου Tecnopol-380 (προϊόν Tecnochem).

Περιγραφή:
Ειδικό πιστόλι χειρός υποδοχής διπλής φύσιγγας, εφαρμογής συγκολλητικού υλικού 
αγκυρώσεων, τύπου Dural Fast Set Epoxy LV & GEL (προϊόν Tamms/Euclid).

SINTECNO
UNIPAQUE Pistols

600 ml

SINTECNO
ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΕΝΕΣΕΩΝ ΓΤ

Περιγραφή:
Ειδικό «καζανάκι» εφαρμογής ρητινενεμάτων, με ενσωμάτωση μανομέτρου. 
Χρησιμοποιείται για την εκτέλεση ρητινενέσεων σε φέροντα οργανισμό 
σκυροδέματος. Απόδοση 5 έως 8 bars, πίεση.  Υποστηρίζει δύο ανεξάρτητες 
γραμμές παροχέτευσης.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ
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ΕUCO / TAMMS
USA SPECIAL BRUSH

Περιγραφή:
Ειδική βούρτσα “μεγάλη” με κοντάρι. Κατάλληλη για την εφαρμογή των τσιμεντοειδών 
επιχρισμάτων στεγανοποίησης υπογείων TAMOSEAL, TECNOSEAL V1, GOLDEN 
SEALFLEX 2000 & GOLDENSEAL.

Περιγραφή:
Πλαστικό ακιδωτό ρολό, πλάτους 22 cm, για αυτοεπιπεδούμενες στρώσεις, 
εποξειδικών δαπέδων.

SINTECNO
TROWELS

Περιγραφή:
Επαγγελματικές σπάτουλες για διάστρωση βιομηχανικών δαπέδων, για κόλλες 
πλακιδίων τσιμεντοειδούς βάσης κλπ.

Περιγραφή:
Ειδικά υγρασιόμετρα σκυροδέματος, για μέτρηση και προσδιορισμό της περιεχόμενης 
υγρασίας του υποστρώματος.

1717171717

SINTECNO
DAMP-meters

SINTECNO
RULLO Frangibolle

ΕUCO / TAMMS
USA UTILE BRUSH

Περιγραφή:
Ειδική βούρτσα “μικρή” με λαβή. Κατάλληλη για την εφαρμογή των τσιμεντοειδών 
επιχρισμάτων στεγανοποίησης υπογείων TAMOSEAL, TECNOSEAL V1, GOLDEN 
SEALFLEX 2000 & GOLDENSEAL.
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SINTECNO
ΡΟΛΑ ΠΙΕΣΗΣ Περιγραφή:

Ρολά πίεσης για την προσαρμογή ανθρακοελασμάτων (S&P CFK 150/2000 & 
200/2000) και συνδέσεων συναρμογής ταινιών στεγανοποίησης διαστολικών 
αρμών (PVC Waterstop Joints / Sinflex H strips) και θερμοπλαστικών μεμβρανών 
(MRC 1500), κατά τη διαδικασία θερμοσυγκόλλησης των φύλλων.

ΧΑΛΑΖΙΑΚΗ 
ΑΜΜΟΣ/

ΧΑΛΑΖΙΑΚΑ ΑΔΡΑΝΗ
Περιγραφή:
Ποιοτικά χαλαζιακά αδρανή για ανάμιξη και παραγωγή τσιμεντοειδών κονιαμάτων 
και ρητινοκονιαμάτων προστασίας βιομηχανικών δαπέδων.
Διάμετρος:  Συσκευασία:
Πούδρα                   Σάκοι 25 Kg
0.08-0.25 mm          Σάκοι 25 Kg
0.1-0.4 mm              Σάκοι 25 Kg
0.4-0.8 mm              Σάκοι 25 Kg
3.0-5.0 mm              Σάκοι 25 Kg
8.0-13.0 mm            Σάκοι 25 Kg

SINTECNO
SCLERO-meter

 Shore A

Περιγραφή:
Ειδικό σκληρόμετρο μέτρησης δείκτη  Shore A συστημάτων πολυουρεθανικής 
βάσης.  Όργανο μέτρησης βαθμού σκληρότητας σε σφραγιστικά αρμών ( Μαστίχες 
PU) και συστήματα (PU) επιφανειακής προστασίας δαπέδων σκυροδέματος.

SINTECNO
SCLERO-meter

 Shore D

Περιγραφή:
Ειδικό σκληρόμετρο μέτρησης δείκτη  Shore D. Όργανο μέτρησης βαθμού 
σκληρότητας υποστρωμάτων βιομηχανικών ή σταμπωτών δαπέδων και εποξειδικών 
συστημάτων επιφανειακής προστασίας δαπέδων σκυροδέματος.
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1 ACOSIN AC 90  67
2 ADGUNIT A23 19
3 AIRFLOW L (liquid) 16
4 AIRFLOW P (powder) 16
5 ALUMANATION 301 69
6 ANTI-FREEZE 15
7 ANTI GI-10 22
8 AQUASTAIN W 98
9 ASPER INTONACO 87

10 B 237 Solventless 64
11 B 237 Special 64
12 B 1737  65
13 BITUTEC (Kibotheane) 31, 59
14 ΒΗ4 DISARMANTE Universale 17
15 ΒΗ10 DISARMANTE Emulsio 17

16 CARBON Anchors 94
17 CEMEX M-1000 16, 23
18 CHEMO RESIN PU-IV-1080 40
19 CHEMSTOP WB 6 (Regular) 62
20 CHEMSTOP WB 11 (Heavy Duty) 62
21 CLEANER X3 44, 95, 101
22 CLEARSEAL 150/ STD/ 300/ WB 37, 60
23 CONCRETE Finisher 51
24 CRYS-TECO Pwd (powder) 50
25 CRYS-TECO Tensios 51
26 CURCRETE 17

27 CURING Compound UR-20 18
28 CURING Compound UR-100 18, 36

29 DUAL SEAL PARASEAL 44, 58
30 DUAL SEAL PARASEAL Strips 45, 59
31 DURAL FAST SET Epoxy LV  75
32 DURAL FAST SET Epoxy GEL 10 oz.  75
33 DURAL FAST SET Epoxy GEL 22 oz.  75

34 ECONO-MONO 19 mm 18
35 EUCO QWIKJOINT 200 cart.  33
36 EXPANSION Sealing Joint WATERSTOPS  42

37 FASTSET (liquid) 13, 19, 21
38 FASTSET (powder) 13, 19, 21
39 FIBERGLASS NET (Υαλόπλεγμα) 57

40 GLASS Anchors 94
41 GLUESINT 17
42 GOLDENCRYL 21
43 GOLDEN LASTIC 98
44 GOLDENprimer WB 96
45 GOLDENSEAL 50
46 GOLDENSEAL-RS 50
47 GOLDEN Sealflex 2000 49

A/A ΠΡΟΪΟΝ

Α
ΣΕΛΙΔΑ

A/A ΠΡΟΪΟΝ

G
ΣΕΛΙΔΑ

A/A ΠΡΟΪΟΝ

B
ΣΕΛΙΔΑ

A/A ΠΡΟΪΟΝ

C
ΣΕΛΙΔΑ

A/A ΠΡΟΪΟΝ

D
ΣΕΛΙΔΑ

A/A ΠΡΟΪΟΝ

E
ΣΕΛΙΔΑ

A/A ΠΡΟΪΟΝ

F
ΣΕΛΙΔΑ
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48 ISOPLAST 116 W 56

49 LAB 25, 37
50 LUSTERSEAL WB 150/ STD/ 300 61
51 LIME INJECTION 81

52 MACROPORE Intonaco 53
53 MACROPORE Rinzaffo 52
54 MCI-2020 GEL 90
55 MEXYL 100
56 MIB / MICRO-INJECTION BASE 23
57 MICROCEM 315 83
58 MICROBETON BS-37 82
59 MICROBETON BS-37 RS 82
60 MICROBETON BS-40 Injection 80, 86
61 MICROBETON BS-40/ RS Injection 80, 87
62 MICROBETON BS-91 Ancora 85
63 MICROBETON FLASH-10 35, 86
64 MICROBETON FLASH TIXO 83
65 MICROBETON RAPIDO FIX 82
66 MICROPOZ 15
67 MIGHTY-MONO 6 mm  22
68 MIGHTY-MONO 13 mm 22
69 MIOSIN 63
70 MRC 1500 55
71 MuCis ad 19 L 15, 88
72 MuCis ad 28 TECNOS 14, 88
73 MuCis BS-38 Finish  85, 91
74 MuCis BS-38 bi-comp (Intogrip) 84, 91
75 MuCis BS-39 bi-comp  85, 91
76 MuCis ELASPLAST 28 49, 58
77 MuCis mia 200 89
78 MuCis mia 210 / PH 90
79 MuCis STEEL PROTECTION bic 89
80 ΜULTIGAM 57
81 ΜULTISIN Cleaner 30, 44, 101

82 OILCLEAN 101

83 P 203 43
84 PARAGRANULAR 45, 58
85 PARAMASTIC 45, 59
86 PLASTCLEAN 100
87 PRIMER SINMAST 5001/T 39
88 PVC Profiles + Hydro Expansive Rubber 42
89 PVC WATERSTOP JOINTS 42

90 RASTUCCO Rasatura 53
91 RONDOLAST 49, 58
92 RPM (RESIN PER MICROBETON) 38
93 RUSTCLEAN 100

94 SANSYL MONO-INIEZIONE 52
95 SELF LEVEL NORMAL 34
96 SELF LEVEL RAPIDO 35
97 SELF-TEC COMPOUND 16
98 SENTINEL-GL 90
99 SINASFALT 53
100 SINBITUM 54
101 SINBITUM RUBBER 54
102 SINDRAIN 54
103 SINEPOX RM 52 67
104 SINETOL P (powder) 22
105 SINETOL S (liquid)  22
106 SINFILL 30
107 SINFIX 56
108 SINFLEX Η System 30, 43
109 SINFLEX Welding Fluid 31, 44, 101
110 SINMADUR Q 34
111 SINMALASTIC 27/20 32
112 SINMALASTIC 27/33 32
113 SINMALASTIC Β 1738/20 (Horiz.) 32
114 SINMALASTIC Β 1738/33 (Vertic.) 32
115 SINMAST 6283 SL/TES Z 41
116 SINMAST AC 10  66
117 SINΜAST J 12 71, 77
118 SINΜAST J 20  71, 77
119 SINΜAST J 20L 71, 77
120 SINΜAST J 24 70, 76
121 SINΜAST J 26 70, 76
122 SINΜAST J 158 70, 76
123 SINMAST P 103  26, 72, 74, 94
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A/A ΠΡΟΪΟΝ

I
ΣΕΛΙΔΑ

A/A ΠΡΟΪΟΝ

L
ΣΕΛΙΔΑ

A/A ΠΡΟΪΟΝ

M
ΣΕΛΙΔΑ

A/A ΠΡΟΪΟΝ

O
ΣΕΛΙΔΑ

A/A ΠΡΟΪΟΝ

P
ΣΕΛΙΔΑ

A/A ΠΡΟΪΟΝ

R
ΣΕΛΙΔΑ

A/A ΠΡΟΪΟΝ

S
ΣΕΛΙΔΑ
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124 SINMAST P 103 (Fine) 72, 74
125 SINMAST P 103 FS/ Inject. 72, 74
126 SINMAST PU 700 / Stone Adhesive 27
127 SINMAST PUREA 68
128 SINMAST RM 22 39, 65
129 SINMAST RM 27 41
130 SINMAST RM 32 40, 66
131 SINMAST RM 410 66
132 SINΜAST RM 616 WB  39, 65
133 SINΜAST RM 616 WB 
 (primer - trasparent) 38
134 SINΜAST S2  25, 38, 71, 73, 77
135 SINΜAST S2 wet on wet  38
136 SINΜAST S2L 25, 38, 71, 73, 77
137 SINMAST S2W  95
138 SINMAST S2WV  95
139 SINMAST 010 PU EIFS  27
140 SINMAST 5020 AT 
 (Advanced Tecnology)  27
141 SINPAST J/A 25, 72, 74, 78
142 SINROC /22 FLOORING 40
143 SINSOL 100/ 200/ 300 37
144 SINSWELL 2010 43
145 SINSWELL MASTIC WA 43
146 SINTECNO DAMP-meters 104
147 SINTECNO SCLERO-meters 105
148 SINTECNO INJECTION Nipples 102
149 SINTECNO PACKERS PU  103
150 SINTECNO RULLO Frangibolle 104
151 SINTECNO STATIC Mixing Gun 103
152 SINTECNO TECNOPOL-380 
 Pistol 400 ml 103
153 SINTECNO THIXO-Factor 41, 102
154 SINTECNO TROWELS 104
155 SINTECNO UNIPAQUE Pistols 600 ml 103
156 SINTECNO ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΕΝΕΣΕΩΝ ΓΤ 103
157 SINTECNO ΡΟΛΑ ΠΙΕΣΗΣ 105
158 SINTOJOINT WB 25, 26, 33
159 SINTOMIX S.M. 14
160 SINTOPLAST 20, 25
161 SINWELD 20, 56
162 SLOWSET 12
163 SOL 220 to 290 37, 60
164 SPEED CRETE BLUE LINE 84
165 SPEED CRETE GREEN LINE 35, 86
166 SPEED CRETE RED LINE 83
167 SPEED PLUG 51
168 S&P CFK 150/2000 93

169 S&P CFK 200/2000 94
170 S&P C-SHEET 240 
 (200, 300, 400 gr/m2) 92
171 S&P C-SHEET 240 (640 gr/m2) 92
172 S&P C-SHEET 640 (400 gr/m2) 92
173 S&P G-SHEET AR (2-διευθύνσεων) 93
174 S&P G-SHEET E (2-διευθύνσεων) 93
175 STEEL PROTECTION 
 Mono-component 89
176 SUPERKOLL  24
177 SUPERKOLL Economico 24
178 SUPERJOINT 24
179 SUPERSTOP / SUPERSTOP (S) 46

180 ΤAMMOLASTIC 97
181 ΤAMMSCOAT WHITE Fine & Smooth 98
182 TAMOSEAL 48
183 TAMOSEAL Smooth Fin.W 48
184 TAMMS / EUCO 
 USA SPECIAL BRUSH 104
185 TAMMS / EUCO USA UTILE BRUSH 104
186 TCP 100  15
187 TECNOBOND P-Mono 27
188 TECNOCLAY PANEL 45
189 TECNOCLAY GEO GRIP/ TEX 45
190 TECNOCLAY GEO GRIP/ TEX/ PRE 46
191 TECNOFIX AC 150 96
192 TECNOFIX AC 250 96
193 TECNOFIX CI 29
194 TECNOFIX EH-100 35
195 TECNOFIX EP 170 38
196 TECNOFOAM 31
197 TECNOINJECT UNI 6816 E 79
198 TECNOINJECT UNI 6816 E/ Cat. 79
199 TECNOINJECT PU-RΤ 78
200 TECNOINJECT PU-RΤ Catalyst 78
201 TECNOINJECT 509 ACRYL 79
202 TECNOINJECT 509 CAT. 79
203 TECNOINJECT 509 ΙΝΙΤ. 80
204 TECNOPAV EP 410 36
205 TECNOPAV EP 903 36
206 TECNOPAV PL 500  57
207 TECNOPAV PL 500 THINNER 57, 102
208 TECNOPOL- 380 75
209 TECNORASO CT 10  83

A/A ΠΡΟΪΟΝ 

T
ΣΕΛΙΔΑ
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210 TECNORASO CT 11 84
211 TECNORIV AC 50 98
212 TECNORIV AC 100 99
213 ΤECNORIV EP 180 69
214 ΤECNORIV EP 400 69
215 TECNORIV EP 600 69
216 ΤECNORIV PL 100 (Tecnoriv PL 20) 68, 99
217 ΤECNORIV PL 105 68, 99
218 TECNOS azur PF 1000 14
219 TECNOS 95  13
220 TECNOS 95/40 A  13
221 TECNOS 100 azur SC 20  14
222 TECNOSEAL 03 29
223 TECNOSEAL 96 28
224 TECNOSEAL N 29
225 TECNOSEAL PAC 29
226 TECNOSEAL PLO 28
227 TECNOSEAL PLV 28
228 TECNOSEAL V1 48
229 TECNOSILANO 6000 63, 97
230 TECNOSOLID 82 61
231 TECNOSOLID 82/ WP 61, 63
232 TECNOSTOP 52
233 TECNOSUB 73
234 TECNOWELD 20
235 THINNER ACOSIN AC 90 67
236 THINNER B 237 Solventless 64, 68, 102
237 THINNER B 237 Special 65, 68, 102
238 THINNER RM 22 / 32 66, 102
239 THINNER RM 410 68, 102
240 THINNER SINEPOX RM 52   67, 68, 102
241 TK – 30 39
242 TK PIGM 40
243 TOLCLEAN 101
244 TUF-STRAND SF 51 mm 18

245 WAM 101 46
246 WAM 101/ S 47
247 WAM 101 HD (High Density) 47
248 WAM 101 SR (Salt Resistant) 47
249 WAM 101 WR (Water Resistant) 47
250 WAREP 1000-L 12
251 WAREP 1000-P 12
252 WP 55 97
253 WP-55 S 62

254 XARLON M-260 16
255 ΧΑΛΑΖΙΑΚΗ ΑΜΜΟΣ
 ΧΑΛΑΖΙΑΚΑ ΑΔΡΑΝΗ 95, 105

1 ASPER INTONACO 87
2 CURING COMPOUND UR-20  18
3 DURAL FAST EPOXY GEL 10 OZ.  75
4 DURAL FAST EPOXY GEL 22 OZ. 75
5 EUCO QWIKJOINT 200 33
6 GOLDENCRYL  21
7 GOLDENSEAL 50
8 GOLDENSEAL-RS 50
9 MCI-2020 GEL 90
10 MIB / MICRO-INJECTION BASE  23
11 MULTIGAM 57
12 MUCIS MIA 210 / PH 90
13 SELF-TEC COMPOUND (SCC) 16
14 SENTINEL-GL 90
15 SINBITUM RUBBER 54
16 SINMAST 010 PU EIFS 27
17 SINMAST 5020 AT  
 (ADVANCED TECNOLOGY) 27
18 SINMAST PU 700 / STONE ADHESIVE 27
19 SINMAST PUREA  68
20 SINMAST S2 WET ON WET 38
21 SINTECNO PACKERS PU 103
22 SINTECNO PISTOL 
 FOR TECNOPOL-380  103
23 S&P C-SHEET 240 (640 gr/m2) 92
24 TECNOCLAY GEO GRIP / TEX / PRE 46
25 TECNOPAV EP 410 36
26 TECNOPOL-380 75
27 TECNOSOLID-82 61
28 TOLCLEAN 101
29 TUF-STRAND SF (51 mm) 18
30 WAREP 1000-L 12
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To convert… into… Multiply by:

atm bar 1.01325

kg/cm2 1.0332

PSI 14.696

MPa 0.101325

KPa 101.325

bar atm 0.98692

kg/cm2 1.01971

PSI 14.504

MPa 0.1

KPa 100

kg/cm2 atm 0.96784

bar 0.98067

PSI 14.223

MPa 0.098067

KPa 98.0665

MPa atm 9.869232

01rab

kg/cm2 10.1971

PSI 145.04

KPa 1,000

KPa atm 0.009869

bar 0.01

kg/cm2 0.010197

PSI 0.145037

MPa 0.001

PSI atm 0.068046

bar 0.068947

kg/cm2 0.070307

MPa 0.0068948

KPa 6.89475

PRESSURE LINEAR

To convert… into… Multiply by:

cm ft 0.032808

in 0.3937

metres 0.01

microns 10,000

01mm

ft cm 30.48

21ni

metres 0.3048

microns 304,800

mm 304.8

45.2mcni

ft 0.08333

metres 0.0254

microns 25,400

mm 25.4

001mcsertem

ft 3.28083

73.93ni

microns 1,000,000

mm 1,000

microns cm 0.0001

ft 0.000003281

in 0.00003937

metres 0.000001

mm 0.001

1.0mcmm

ft 0.003281

in 0.03937

metres 0.001

microns 1000

VOLUME

To convert… into… Multiply by:

cc ft3 0.00003531

in3 0.06102

litre 0.001

m3 0.000001

US quart 0.0010567

US Gallon 0.0002642

ft3 cc 28,317

in3 1728

litre 28.317

m3 0.028317

US quart 29.92

US Gallon 7.4805

in3 cc 16.387

ft3 0.0005787

litre 0.016387

m3 0.0000163

US quart 0.01732

US Gallon 0.004329

litre cc 1,000

ft3 0.03531

in3 61.023

m3 0.001

US quart 1.057

US Gallon 0.2642

m3 cc 1,000,000

ft3 35.31

in3 61,023

litre 1,000

US quart 1056.8

US Gallon 264.2

US quart cc 946.25

ft3 0.03342

in3 57.75

litre 0.9463

m3 0.0009463

US Gallon 0.25

US Gallon cc 3,785

ft3 0.1337

in3 231

litre 3.785

m3 0.003785

US quart 4

deg F = (deg C x 1.8) + 32

deg C = (deg F – 32) / 1.8

TEMPERATURE

100

ft2

144

m2

0.01

To convert… into… Multiply by:

cm2 ft2 0.0010764

in2 0.155

m2 0.0001

mm2

cm2 929.0304

in2

m2 0.092903

mm2 92903.04

cm2 6.4516

ft2 0.006944

m2 0.0006451

mm2 645.16

cm2 10,000

ft2 10.76391

in2 1,550

mm2 1,000,000

mm2 cm2

ft2 0.000010764

in2 0.00155

m2 0.000001

AREA

in2

FLOW

To convert… into… Multiply by:

cc/min ft3/min 0.0000353145

gal/min US 0.0002642

in3/min 0.061

L/min 0.001

ft3/min cc/min 28,320

gal/min US 7.48

in3/min 1728

L/min 28.32

gal/min cc/min 3785.4

US ft3/min 0.1337

in3/min 231

L/min 3.7854

in3/min cc/min 16.39

ft3/min 0.00057

L/min 0.016

gal/min US 0.004

L/min cc/min 1,000

ft3/min 0.03531

in3/min 61.02

gal/min US 0.26417

FLOW

To convert… into… Multiply by:

cc/min ft3/min 0.0000353145

gal/min US 0.0002642

in3/min 0.061

L/min 0.001

ft3/min cc/min 28,320

gal/min US 7.48

in3/min 1728

L/min 28.32

gal/min cc/min 3785.4

US ft3/min 0.1337

in3/min 231

L/min 3.7854

in3/min cc/min 16.39

ft3/min 0.00057

L/min 0.016

gal/min US 0.004

L/min cc/min 1,000

ft3/min 0.03531

in3/min 61.02

gal/min US 0.26417

CONVERSION TABLES








