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ULTRABOND TURF PU 2K   
Πολυουρεθανική κόλλα δύο 

συστατικών







MAPEI Primer G - ΑΣΤΑΡΙ ΠΡΟΣΦΥΣΗΣ 
Αστάρι σε υδατική διασπορά με βάση συνθετικές ρητίνες 

Αστάρι με βάση συνθετικές ρητίνες σε υδατικό διάλυμα με πολύ χαμηλό επίπεδο 

εκπομπής πτητικών οργανικών ουσιών VOC.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:

Μορφή: υγρό. Χρώμα: μπλε. Αναλογία αραίωσης: όπως είναι ή από 1:1 έως 1:3 με νερό, 

ανάλογα με την απορροφητικότητα του υποστρώματος. 

Χρόνος ξήρανσης: 2 ώρες, ανάλογα με το βαθμό αραίωσης και την απορροφητικότητα του 

υποστρώματος. Εφαρμογή: με βούρτσα.

EMICODE: EC1 – εξαιρετικά χαμηλό επίπεδο εκπομπής.

Αποθήκευση: 24 μήνες. Προστασία από τον παγετό.

Κατανάλωση: 0,1-0,2 kg/m2 ανάλογα με τη χρήση.

Συσκευασία: δοχεία 5, 10 και 25 kg και κουτιά 12 x 1 kg.

https://akasimatis.gr/epikoinwnia


keradur PRIMER  Επαγγελματικό σταθεροποιητικό υδατοδιαλυτό υλικό που εισχωρεί σε βάθος, 

υψηλής τεχνολογίας, έτοιμο προς χρήση, κατάλληλο για την αποκατάσταση της συνέχισης των μηχανικών 
αντοχών σε τσιμεντοειδή υποστρώματα αραιάς συνοχής, σαθρά και εύθρυπτα, πριν από την τοποθέτηση 
κεραμικών πλακιδίων, κεραμικού γρανίτη και κεραμικού γρανίτη τύπου μαρμάρου, μαρμάρων και 
φυσικών λίθων, παρκέ, μοκέτας και πλαστικών υλικών επένδυσης.
ΥΨΗΛΗ ΕΙΣΧΩΡΗΣΗ – Κονιάματα ασθενούς κρυσταλλικής δομής οφειλόμενη σε μερική ενυδάτωση του 
συνδετικού υλικού, χρειάζονται να σταθεροποιηθούν σε βάθος προκειμένου να αποκατασταθεί η 
συνέχιση των μηχανικών αντοχών. Η καινοτομική τεχνολογία KERADUR δρα μέσω του πολυμερισμού 
μονομερών στοιχείων διαλυμένων στο νερό, με χαμηλό ιξώδες, εξασφαλίζοντας υψηλή ικανότητα 
διείσδυσης και ομοιόμορφη σταθεροποίηση όλων των ασθενών τμημάτων του κονιάματος, 
ΥΨΗΛΗ ΧΗΜΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ – Η χρήση λεπτότατων ανόργανων πολυμερών, συμβατών με το αλκαλικό 
περιβάλλον του τσιμέντου, αποτελούν εγγύηση για την υψηλή χημική σταθερότητα του KERADUR, 
εξασφαλίζοντας μία κανονική και ολοκληρωμένη κρυσταλλοποίηση του ενδιάμεσου πορώδους καθώς και 
την πλήρη παθητικότητα στο νερό για την ασφαλή τοποθέτηση ακόμη και υλικών επένδυσης ευαίσθητων 
στην υγρασία. ΦΥΣΙΚΟ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΝΕΡΟ – Το KERADUR, χωρίς να περιέχει καθόλου οργανικές πτητικές 
ουσίες, δεν εκλύει αναθυμιάσεις βλαβερές για την υγεία και το περιβάλλον. Έτσι μπορεί να εφαρμοστεί σε 
εσωτερικούς χώρους χωρίς αντενδείξεις. 
ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Σταθεροποιητικό υλικό που εισχωρεί σε βάθος για την επεξεργασία απορροφητικών 
υποστρωμάτων πριν από την εφαρμογή υλικών λείανσης ή την τοποθέτηση υλικών επένδυσης. Προϊόντα 
για επάλληλη εφαρμογή:  - τσιμεντοειδή συγκολλητικά υλικά και συγκολλητικά υλικά σε διάλυμα 
- υλικά λείανσης, υλικά εξομάλυνσης, τσιμεντοειδή επιχρίσματα και επιχρίσματα με βάση το γύψο 
Υποστρώματα: - απορροφητικά τσιμεντοειδή κονιάματα  - τσιμεντοειδή επιχρίσματα και 
ασβεστοκονιάματα 
Προορισμός χρήσης Σε δάπεδα και τοίχους εσωτερικών χώρων προοριζόμενα για αστική, εμπορική, 
βιομηχανική χρήση.  Δε χρησιμοποιείται Σε εξωτερικούς χώρους, σε μη απορροφητικά υποστρώματα, σε 
υποστρώματα με βάση το γύψο ή τον ανυδρίτη, σε βρεγμένα υποστρώματα ή σε υποστρώματα 
υποβαλλόμενα σε ανιούσα υγρασία.. Σε χώρους με συνεχή παρουσία νερού. Ως υλικό στεγανοποίησης. Για 
να αυξήσει τις μηχανικές αντοχές του υποστρώματος
ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ Προετοιμασία Το KERADUR είναι έτοιμο προς χρήση για κάθε είδος εφαρμογή σε τοίχο 
και δάπεδο και πάνω σε όλα τα απορροφητικά υποστρώματα. Ανακινήστε καλά το μπετόνι πριν το 
ανοίξετε ώστε να επιτρέψετε την ομοιογενοποίηση του υγρού.
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Η σταθεροποίηση τσιμεντοειδών υποστρωμάτων αραιάς συνοχής, εύθρυπτων και 
σαθρών, πριν από την τοποθέτηση επενδύσεων από κεραμικά πλακίδια, κεραμικό γρανίτη, μάρμαρα και 
φυσικούς λίθους, παρκέ, μοκέτα και πλαστικά υλικά επένδυσης θα πραγματοποιηθεί με ένα 
επαγγελματικό σταθεροποιητικό υδατοδιαλυτό υλικό που εισχωρεί σε βάθος, υψηλής τεχνολογίας όπως 
το KERADUR της Εταιρίας Kerakoll. Εφαρμόστε πάνω στο υπόστρωμα χρησιμοποιώντας πατρόγκα ή 
ψεκαστήρα ανάλογα με την απορροφητικότητα 



KeragripEco
Ενισχυτικό πρόσφυσης  για  συμπαγή, απορροφητικά και μη 

απορροφητικά υποστρώματα, ιδανικό για το GreenBuilding

Πιστοποιημένα, φιλικό προς το περιβάλλον,. 

Ενός συστατικού, χωρίς διαλύτες και με πολύ χαμηλή πτητικών 

οργανικών ενώσεων  εκπομπές. Διασφαλίζει την υγεία τόσο των 

χρηστών όσο και του περιβάλλοντος. KERAGRIP Eco αναπτύσσει 

εκτεταμένο χρόνο επικάλυψης, καθιστώντας το ασφαλές και εύκολο 

στην εφαρμογή  για  ορυκτά ισοπέδωση και τα προϊόντα self-

ισοπέδωση, 

Πλεονεκτήματα Προϊόντος • Για εσωτερική χρήση • Έτοιμο προς 

χρήση, κόκκινο υγρό

• Κατάλληλο ακόμα και σε χαμηλές θερμοκρασίες

• Εύκολο στη χρήση για γρήγορη, ασφαλή, εφαρμογές ακόμη και με 

έναν κύλινδρο • Ιδανική για εργασίες ανακαίνισης

• Κατάλληλο για υποστρώματα που έλαβαν θεραπεία με ρητίνες

ECO ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ- Με βάση το νερό , περιορίζει τον κίνδυνο των 

φορτίων που θα μπορούσε να βλάψει και επικίνδυνα για το 

περιβάλλον κατά τη διάρκεια της αποθήκευσης και μεταφορά

- Βελτιωμένη επί τόπου εγγυημένης ασφάλειας GreenBuilding Rating

® Σύστημα Κατάταξης διαπιστευμένο από Φορέα Πιστοποίησης SGS

Keralevel® Eco LR
Ορυκτό υλικό εξομάλυνσης ταχείας πήξης, πιστοποιημένο, 
φιλικό προς το περιβάλλον, για διορθώσεις με υψηλή αντοχή και σε 
μεγάλο πάχος ανώμαλων υποστρωμάτων, ιδανικό για το 
GreenBuilding.
Το Keralevel® Eco LR αναπτύσσει τέλεια θιξοτροπική ισορροπία, 
ιδανική για τη διόρθωση ανώμαλων ή μη κατακόρυφων τοίχων και 
μη επίπεδων δαπέδων, χωρίς να διακόπτονται οι χρόνοι εργασιών 
του εργοταξίου, πριν από την τοποθέτηση υλικών επένδυσης.
• Πάχη από 1 mm μέχρι και 25 mm
• Υψηλή σταθερότητα διαστάσεων και διάρκεια 
τελικών επιδόσεων
Συσκευασία Σάκοι 25 kg
Απόδοση ≈ 1,3 kg/m2 για κάθε mm πάχους
Διατήρηση ≈ 6 μήνες
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Sika® Level-01 Primer Ακρυλικό αστάρι και σφράγιση για ορυκτά υποστρώματα
Περιγραφή Προϊόντος  Το Sika® Level-01 Primer είναι ενός συστατικού, λευκό διάλυμα ακρυλικής ρητίνης
υδατικής διασποράς, που χρησιμοποιείται ως αστάρι και ως σφράγιση σε υποστρώματα από σκυρόδεμα ή 
κονιάματα πριν από την εφαρμογή κονιαμάτων εξομάλυνσης.
Εφαρμογές n  Το Sika® Level-01 Primer χρησιμοποιείται για σφράγιση ορυκτών  υποστρωμάτων και 
ενίσχυση της πρόσφυσης τσιμεντοειδούς βάσης
επιστρώσεων και κονιαμάτων n  Κατάλληλο για αστάρωμα κονιαμάτων εξομάλυνσης ανυδρίτη n  Ειδικά 
κατάλληλο για χρήση πριν από τα προϊόντα της σειράς Sika® Level Χαρακτηριστικά /

Πλεονεκτήματα
n  Σφραγίζει αποτελεσματικά τις επιφάνειες σκυροδέματος με μία μόνο ενιαία και
οικονομική διαδικασία, αποτρέποντας την απώλεια νερού στο υπόστρωμα, το
σχηματισμό φυσαλίδων στο κονίαμα εξομάλυνσης και βελτιώνει την
πρόσφυση μεταξύ υποστρώματος και κονιάματος
n  Εξαιρετική πρόσφυση για όλο το εύρος των θερμοκρασιών εφαρμογής
n  Ταχεία ξήρανση και γρήγορος σχηματισμός φιλμ
n  Εύκολο στην εφαρμογή
n  Μπορεί να χρησιμοποιηθεί με διαφορετικές αναλογίες αραίωσης ανάλογα με
το πορώδες του υποστρώματος
Δοκιμές  Εγκρίσεις / Πρότυπα Σύμφωνα με τις απαιτήσεις του EN 13813 ως SR - B 1.5.
Οι τιμές σχετικά με την πρόσφυση έχουν προκύψει από εσωτερικές δοκιμές σύμφωνα με το EN 13892-8.

Χαρακτηριστικά  Προϊόντος  Μορφή
Εμφάνιση / Χρώμα Λευκό υγρό
Συσκευασία 5 και 25 kg πλαστικά δοχεία. Αποθήκευση
Συνθήκες Αποθήκευσης/ Χρόνος Ζωής
12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής αποθηκευμένο στην αρχική, κλειστή και
σφραγισμένη συσκευασία, σε ξηρές συνθήκες σε θερμοκρασίες μεταξύ +5°C και
+25°C. Προστατεύστε το προϊόν από τον παγετό.

Τεχνικά  Χαρακτηριστικά
Χημική Βάση Υδατικής βάσης, λευκή ακρυλική ρητίνη
Πυκνότητα ~ 1.03 kg/I (στους +20ºC)
Περιεκτικότητα σε Στερεά 
Συγκέντρωση : ~ 45% (κατ΄ όγκο) / ~ 46% (κατά βάρος)
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ΑΥΤΟΕΠΙΠΕΔΟΥΜΕΝΟ ΚΟΝΙΑΜΑ 
ΤΑΧΕΙΑΣ ΠΗΞΕΩΣ MAPEI ULTRAPLAN ECO 20 23KG ΓΚΡΙ

Αυτοεπιπεδούμενο υλικό εξομάλυνσης, 

υπερταχείας ξήρανσης, με πολύ χαμηλή εκπομπή 

πτητικών οργανικών ουσιών (VOC), για στρώσεις πάχους από 

1 έως 10 mm.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:Τομείς εφαρμογής: τοποθέτηση δαπέδων 

με κεραμικά πλακίδια, φυσικούς λίθους, εύκαμπτες και 

ξύλινες επικαλύψεις σε εσωτερικούς χώρους.

Χρόνος εργασιμότητας: 20-30 λεπτά.

Πάχος εφαρμογής: από 1 έως 10 mm.

Βατότητα: περίπου 3 ώρες.Χρόνος αναμονής πριν την 

επικάλυψη: 12 ώρες για κεραμικά πλακίδια, φυσικούς λίθους 

και εύκαμπτα δάπεδα, 24 ώρες για ξύλινα δάπεδα.

Εφαρμογή: σπάτουλα, λαστιχένια σκούπα ή αντλία.

EMICODE: EC1 R – πολύ χαμηλή εκπομπή.

Χρώμα: ροζίζον γκρι.

Αποθήκευση: 12 μήνες

Κατανάλωση: 1,6 kg/m2 για στρώση πάχους 1 mm.

Συσκευασία: σάκοι 23 kg.
ULTRAPLAN FAST TRACK
Το Ultraplan Fast Track χρησιμοποιείται σε εσωτερικούς χώρους για 

επιπέδωση και εξομάλυνση ανωμαλιών πάχους από 1 

έως 10 mm σε καινούργια ή υπάρχοντα υποστρώματα, 

προετοιμάζοντας τα να δεχτούν σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα (2 

ώρες) όλα τα είδη των δαπέδων, συμπεριλαμβανομένων των ελαστικών, 

των υφασμάτων και του ξύλου. Το Ultraplan Fast Track είναι κατάλληλο 

όπου υπάρχει υψηλή αντίσταση στα στατικά και δυναμικά φορτία.

Το Ultraplan fast track είναι ιδιαίτερα κατάλληλο για αποκατάσταση 

ελαστικων δαπέδων  τα οποία πρέπει να είναι έτοιμα χρήση σε σύντομο 

χρονικό διάστημα.

Τεχνικά χαραστηριστικά:Μ Εξαιρετικά γρήγορη ξήρανση με 

αυτοεπιπεδούμενο υλικό για πάχη από 1 έως 10 mm. Είναι κατάλληλο για 

την αποκατάσταση ελαστικού δαπέδου που πρέπει να είναι έτοιμο για 

χρήση σε γρήγορους χρόνους. Συνάφεια: λεπτή σκόνη.Πού πρέπει να 

χρησιμοποιήσετε: εσωτερικά δάπεδα, για ελαστικές και ξύλινες 

επικαλύψεις.

Χρόνος εργασιμότητας: 10-15 λεπτά.

Πάχος εφαρμογής: 1-10 mm. Βατότητα: περίπου. 1 ώρα.

Χρόνος αναμονής πριν την επικάλυψη: 2 ώρες για κεραμικά πλακίδια, 

φυσική πέτρα, ελαστικές και ξύλινες επενδύσεις.

Εφαρμογή: σπάτουλα ή σπάτουλα.EMICODE: EC1 Plus - πολύ χαμηλές 

εκπομπές.

Χρώμα: γκρι.  - Αποθήκευση: 12 μήνες. Κατανάλωση: 1,6 kg / m² ανά mm

πάχους.   Συσκευασία: Τσάντες 23 kg.
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Keratech® Eco R30
• Ορυκτό αυτοεπιπεδούμενο υλικό υπερταχείας
πήξης, πιστοποιημένο, φιλικό προς το περιβάλλον, για 
διορθώσεις με υψηλή αντοχή και σε μεγάλο πάχος ανώμαλων 
υποστρωμάτων, ιδανικό για το GreenBuilding.

Το Keratech® Eco R30 παρέχει την πιο εύκολη και ασφαλή 
εργασιμότητα από όλα τα υλικά της κατηγορίας του, 
εγγυώντας μία επιφάνεια ιδανική για την ακόλουθη 
τοποθέτηση κεραμικών πλακιδίων και φυσικών λίθων με 
συγκολλητικά υλικά φιλικά προς το περιβάλλον.
•Για εσωτερικούς χώρους, πάχη από 3 μέχρι και 30 mm
•Εγκεκριμένο για ναυτιλιακή χρήση
•Μεγάλος χρόνος αυτοεπιπέδωσης ιδανικός ακόμα και για 
επιφάνειες μεγάλης έκτασης

Συσκευασία Σάκοι 25 kg
Απόδοση ≈ 1,8 kg/m2 για κάθε 1 mm πάχους
Διατήρηση ≈ 6 μήνες

PLANITOP FAST 330
Ινοπλισμένο, εξομαλυντικό τσιμεντοκονίαμα, 
ταχείας πήξεως, που εφαρμόζεται σε πάχος από 3 έως 
30 mm για την επιπέδωση οριζόντιων και κάθετων 
επιφανειών. Κατάλληλο για εσωτερική και εξωτερική 
εφαρμογή.
ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Μέγιστο μέγεθος αδρανούς: 1 mm.
Αναλογία ανάμειξης: 100 μέρη PLANITOP FAST 330 με 18-
20 μέρη νερού.
Χρόνος ζωής στο δοχείο: 20 λεπτά (στους +20°C).
Ελάχιστο πάχος εφαρμογής: 3 mm.
Μέγιστο πάχος εφαρμογής: 3 cm ανά στρώση.
Κατάταξη:
- ΕΝ 998-1 – τύπος κονιάματος GP, κατηγορία CS IV,
- ΕΝ 1504-2 – επικάλυψη (C) αρχές MC και IR.
Αποθήκευση: 12 μήνες.
Εφαρμογή: σπάτουλα.
Κατανάλωση: 14,5 kg/m2 για πάχος 1 cm.
Συσκευασία: σφραγισμένοι σάκοι πολυαιθυλενίου
25 kg.
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Kόλα Slc ® Eco Grintak Μ Κόλα κατάλληλη 

για δάπεδα linoleum Υλικό φιλικό προς το περιβάλλον 

ενός στοιχείο νερού χωρίς διαλύτες, φιλικές προς το 
περιβάλλον και των εργαζομένων για την υγεία.
Εκτίμηση 4 η κόλα Slc ® Eco Grintak Μ αναπτύσσει 
κολλητική ικανότητα δύναμη για την ασφαλή εγκατάσταση 
του λινελαίου,χαλιά, υποστρώματα από ύφασμα και PVC 
υποστηρίζεται σε απορροφητικά υποστρώματα.
Σύνθεση ορυκτών 30% , ενός στοιχείο νερού χωρίς 
διαλύτες,χαμηλών Εκπομπών Ρύπων, Χαμηλή οικολογικές 
επιπτώσεις , φροντίδα Υγείας ,περιεχόμενο σε μέταλλα 
φυσικές 51% , κανένας κίνδυνος περιβάλλοντος Μη-τοξικό 
όχι επικίνδυνη Slc ® Eco Grintak Μ
• Κατηγορία: Βιολογικά - Κατηγορία: Βιολογικά Κόλλες
• Παρατεταμένος ανοιχτός χρόνος • Κατάλληλο για 
υποστρώματα θέρμανση • Δάπεδα και τοίχοι, το εσωτερικό
•Τοποθέτηση δαπέδων λινοτάπητες και χαλί απορροφητικά 
υποστρώματα.
Υλικά: - Λινοτάπητες σε φύλλα – Χαλί – Βελονωτές μοκέτες
Yποστρώματα - Ισοπεδωτική και μέταλλα ισοπέδωση –
Τσιμεντοειδή – Ανυδρίτη – Πλάκες κεραμικές - Πάνελ ξύλου

εσωτερικών δαπέδων , και τοίχων για αστικές, εμπορικές, αθλητικές. Κατάλληλο για ενδοδαπέδια
θέρμανση. Μην χρησιμοποιείτε σε εξωτερική χρήση σε μη-απορροφητικά υποστρώματα που υπόκεινται 
σε ανερχόμενη υγρασία, σε χώρους μόνιμα υγρή ή ενδέχεται να είναι υγρός και σε συνεχή και διαρκή 
επαφή με το νερό.
Προετοιμασία Το υπόστρωμα πρέπει να είναι συμπαγή, σταθερή, επίπεδο, λεία και απορροφητικά. 
πρέπει επίσης να είναι στεγνά, απαλλαγμένα από υγρασία, ρωγμές, καθαρά και απαλλαγμένοι από σκόνη 
και αποσπώντας ουσίες. η επιφάνεια πρέπει να υποβάλουν τσιμεντοειδή μέγιστη υπολειπόμενη υγρασία 
του 2,5% ή 2%, σε περίπτωση συστήματα θέρμανσης

Kόλα Slc ® Eco Grinkol κόλα Οικολογική, η βιολογική 

κόλλα για να κόλληση  σταθερά δάπεδα  ελαστικά  βινυλίου
σε απορροφητικά και μη απορροφητικά υποστρώματα, ιδανικό για 
χρήση στο πρόγραμμα GreenBuilding. κατηγορία εκτίμηση  4
εγγυήσεις για την υγεία τόσο των επιχειρηματιών όσο και του 
περιβάλλοντος. Μη-τοξικό και ακίνδυνες  Κατηγορία: Βιολογικά 
Ορυκτά προϊόντα
Σύνθεση ενός στοιχείου, με βάση το νερό, χωρίς διαλύτες, 
Ορυκτών; 30%
Χαμηλών Εκπομπών Ρύπων , Διαλυτικό; 5 g / kg
Slc ® Eco Grinkol αναπτύσσει ένα παρατεταμένο ανοιχτό χρόνο και 
υψηλή κόλληση  για την ασφαλή τοποθέτηση των σταθερών PVC 
και μοκέτες σε απορροφητικά και μη απορροφητικά υποστρώματα 
του ορυκτής προέλευσης. κόλληση  σε  δάπεδα και τοίχους , για 
εσωτερική χρήση , αυξημένος χρόνος ερασμιότητας 
Χρήση Τοποθέτηση πατώματα βινυλίου και επενδύσεις σε 
απορροφητικά και μη απορροφητικά υποστρώματα.
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Οικολογική, η βιολογική κόλλα κατάλληλη για 

δάπεδα PVC , κατάλληλη για κόλληση σε 

απορροφητικές επιφάνειες.

Ιδανική για χρήση στο πρόγραμμα GreenBuilding. 

Ενός στοιχείου, με βάση το νερό, χωρίς διαλύτες, 

διασφαλίζει την υγεία τόσο των ανθρώπων της 

κατασκευής   όσο και του περιβάλλοντος.

Προστατεύει το περιβάλλον και την υγεία των 

χρηστών.

Η κόλα  Slc ® Eco 45/3 είναι  πολύ ισχυρή  και  

εγγυάται τη σίγουρη  τοποθέτηση όλων των ειδών 

από PVC, δάπεδα πλακάκια, ρολά λωρίδες  και 

οτιδήποτε άλλο PVC  υλικό.

Υψηλή αντοχή πρόσφυσης για αξιόπιστη 

συγκόλληση των ομογενών και ετερογενών 

καλυμμάτων δαπέδου από PVC, βινυλικά ρολά, 

πλακάκια δαπέδου και όλων των υλικών με 

υποστηρικτικό υλικό PVC και καουτσούκ σε ρόλους 

και πλακίδια έως 3,2 mm πάχος. Είναι κατάλληλη για 

πορώδεις επιφάνειες.

Kόλα SlcR Eco 45/3

Τοποθέτηση αγώγιμων δαπέδων και καλυμμάτων βινυλίου
και ελαστικού σε απορροφητικά υποστρώματα
Υλικά: - αγώγιμα και αντιστατικά δάπεδα και καλύμματα 
βινυλίου - αγώγιμο και αντιστατικό καουτσούκ
Κεφάλαια:  - προϊόντα ισοστάθμισης ορυκτών και 
αυτοεπιπεδούμενα . Τσιμεντοκονίες, - τσιμεντοκονίες
- Ανυδρίτες ,- άσφαλτος μαστίχας ,- ξύλινα πάνελ
Τοίχοι και δάπεδα. Εσωτερικό για αστική και εμπορική
χρήση. Κατάλληλο για θερμαινόμενα υποστρώματα. Κατάλληλο για δάπεδα που υπόκεινται σε σημειακά 
φορτία και αναπηρικές καρέκλες (EN 12529).Μη χρησιμοποιεις σε μη απορροφητικά υποστρώματα, σε 
υποστρώματα που υπόκεινται σε ανύψωση. σε περιβάλλοντα μόνιμα υγρό ή ευαίσθητο στο βρεγμένο και 
σε συνεχή και συνεχή επαφή με το νερό. 



Slc ® Eco PU 70 
Οικολογική βιολογική κόλλα για  καουτσούκ, PVC και 

ταπήτων δαπέδων και τεχνητό χλοοτάπητα σε 
απορροφητικά και μη απορροφητικά υποστρώματα, 
ιδανικό για χρήση στο πρόγραμμα GreenBuilding. 
Εκτίμηση 2 Δύο συστατικών, διασφαλίζει την υγεία 
των χειριστών.
Slc ® Eco PU 70 αναπτύσσει ισχυρή κόλληση 
ανθεκτικό στο νερό και το πλύσιμο για την ασφαλή 
τοποθέτηση του όλα τα είδη των οικιακών, 
βιομηχανικών και αθλητικών καουτσούκ, PVC, χαλιά 
και τεχνητό χλοοτάπητα.
Ορυκτών; 30% Χαμηλών Εκπομπών Ρύπων , Μη-
τοξικό και ακίνδυνες

Slc ® Tack Eco κόλα  Οικολογική, η βιολογική κόλλα για τη μη μόνιμη κολληση για τα ακόλουθα 

υλικά -για το PVC και καουτσούκ  δάπεδα  σε συμπαγή απορροφητικά και μη απορροφητικά 

υποστρώματα, ιδανικό για χρήση στο πρόγραμμα GreenBuilding. Σύνθεση  Ενός συστατικού , με βάση 

το νερό, χωρίς διαλύτες, διασφαλίζει την υγεία τόσο των ανθρώπων  όσο και του περιβάλλοντος.

Slc ® Tack Eco αναπτύσσει μια μόνιμη, υψηλής κόλληση σαν  ταινία που καθιστά ευκολότερο κόλλημα  

και ταυτόχρονα επιτρέπει στα δάπεδα πλακάκια η πλακάκια  επανειλημμένα να αφαιρεθούν και να 

αντικατασταθούν.

Εμφάνιση υγρό πάστα μπεζ δοχεία  …. 9 κιλά ξηρού / 4,5 kg

Διατήρηση ≈ 12 μήνες στην αρχική συσκευασία

Χρόνο εξάτμισης ≈ 50 λεπτά. μέχρι να γινη ι εντελώς στεγνή, αλλά κολλάει

Εύρος θερμοκρασίας για την εφαρμογή των +10 ° C έως +30 ° C

χρόνος εργασημότητας μέχρι ≈ 1 ώρα, ανάλογα με την ποσότητα  που εφαρμόζεται

αποδοση - με ρολό  ≈ 150 έως 200 g/m2 - Με οδοντωτή σπάτουλα ≈ 150 έως 250 g/m2
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Βενζινόκολλα με βάση το νεοπρένιο, κατάλληλη 
για μοκέτες, μαλακά πλακίδια, PVC, ελαστικά 
(Pirelli), δέρματα σε μωσαϊκά, ξύλινα δάπεδα και 
μεταλλικές επιφάνειες, σε χώρους με βαριά χρήση.
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Βάρος: 5Kg
Θερμοκρασία εφαρμογής: ελάχιστη 20οC στο 
δάπεδο
Σχετική υγρασία: 65%

Μαγνητική ρευστή κόλλα με μέσο ανοιχτό 
χρόνο, ώστε να γίνεται η τοποθέτηση με άνεση, 
καλό άρπαγμα και πολύ καλές τελικές αντοχές. 
Εύκολη στη χρήση, κατάλληλη για όλες τις 

εφαρμογές συγκόλλησης πλαστικών, 
ελαστικών δαπέδων και μοκετών. 
Εσωτερική χρήση μόνο.
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Βάρος: 5Kg

Μαγνητική ρευστή κόλλα με μέσο ανοιχτό 
χρόνο, ώστε να γίνεται η τοποθέτηση με άνεση, καλό 
άρπαγμα και πολύ καλές τελικές αντοχές. Εύκολη στη 
χρήση, κατάλληλη για όλες τις εφαρμογές 

συγκόλλησης πλαστικών, ελαστικών δαπέδων 
και μοκετών. Εσωτερική χρήση μόνο.
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Βάρος:  1 Kg
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Ελαφριά κόλλα σε διασπορά νερού με πολύ 
χαμηλή εκπομπή πτητικών οργανικών ενώσεων (VOC) για 
αγώγιμο δάπεδο 

ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Σύνδεση αγώγιμων 
καλυμμάτων δαπέδου από βινύλιο, καουτσούκ 
και υφάσματα σε εσωτερικούς χώρους. 

αγώγιμο δάπεδο βινυλίου σε όλες τις περιοχές όπου η 
απόρριψη στατικού ηλεκτρισμού μπορεί να προκαλέσει 
εκρήξεις ή να διαταράξει ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό 
εξοπλισμό, π.χ. χειρουργικοί χώροι, χημικά εργαστήρια 
και εργοστάσια, περιοχές που περιέχουν ηλεκτρονικά 
όργανα, κέντρα επεξεργασίας δεδομένων κ.λπ. 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Το Ultrabond Eco V4 Conductive είναι ένα συγκολλητικό με 
βάση συνθετική ρητίνη σε διασπορά νερού με ειδικές ίνες 
που εξασφαλίζουν ηλεκτρική αγωγιμότητα, σχεδιασμένη 
σε μια εύκολα πτυσσόμενη ανοιχτό γκρι πάστα. 
Το Ultrabond Eco V4 Conductive δεν είναι εύφλεκτο με 
πολύ χαμηλές εκπομπές πτητικών οργανικών ενώσεων 
(EMICODE EC1), επομένως είναι απολύτως ακίνδυνο για 
την υγεία του εγκαταστάτη και του τελικού χρήστη. 
Επομένως, μπορεί να αποθηκευτεί χωρίς ιδιαίτερες 
προφυλάξεις. 

ο Ultrabond Eco V4 Conductive έχει υψηλή πρόωρη 
πρόσληψη και μετά από χρόνο αναμονής που κυμαίνεται 
από 0 έως 10 λεπτά (στους + 23 ° C) είναι έτοιμο για 
εγκατάσταση οποιουδήποτε τύπου δαπέδου PVC, αρκεί 
το υπόστρωμα να είναι απορροφητικό. Ο μέγιστος 
ανοιχτός χρόνος είναι περίπου 15 λεπτά στους + 23 ° C. 

Ultrabond Eco V4 Conductive

Όταν στεγνώνει, μετά από περίπου 24 έως 48 ώρες, το 
αγώγιμο φιλμ Ultrabond Eco V4 είναι εύκαμπτο και 
συνδέεται έντονα με καλή συνοχή. 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ  Προετοιμασία του 
υποστρώματος
Το υπόστρωμα πρέπει να είναι ομοιόμορφα στεγνό, 
απορροφητικό, επίπεδο, ήχο, μηχανικά ανθεκτικό, χωρίς 
σκόνη, χαλαρό σωματίδια, μπογιά, κερί, λάδια, σκουριά, 
υπολείμματα γύψου ή άλλα υλικά που ενδέχεται να 
επηρεάσουν τη συγκόλληση και να μην έχουν ρωγμές.
Ελέγξτε την περιεκτικότητα σε υγρασία σε όλο το πάχος 
του υποστρώματος με καρβίδιο ή ηλεκτρικό υγρόμετρο, 
έχοντας υπόψη ότι το τελευταίο δίνει μόνο κατά 
προσέγγιση τιμές. 



SikaBond®-T17  Κόλλα πολυουρεθάνης ενός συστατικού, χαμηλής οσμής, 

για ξύλινο δάπεδο Το SikaBond®-T17 είναι συγκολλητικό πολυουρεθάνης ενός συστατικού, χαμηλής 

οσμής, σκληρυμένο με υγρασία για πλήρη επιφανειακή συγκόλληση ξύλου δαπέδου. Το 
SikaBond®-T17 θα συγκολλήσει επίμονα το ξύλο με τις περισσότερες επιφάνειες, όπως σκυρόδεμα, 
κόντρα πλακέ, και ισοπέδωση και επένδυση επιπέδων που έχουν προετοιμαστεί σωστά.  100% 
επιμήκυνση Συγκολλήστε έως και 3/4 "μασίφ και κατασκευασμένο ξύλο  Χαμηλή μυρωδιά
Χρήση Το SikaBond®-T17 μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη συγκόλληση όλων των κατασκευασμένων 
ξύλινων δαπέδων, των συμπαγών σορτς με επίπεδη άλεση και των στερεών σορτς που έχουν σχεδιαστεί 
από τον κατασκευαστή για εφαρμογές κόλλας. Αυτή η κόλλα μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για 
πολλές άλλες εφαρμογές συγκόλλησης που είναι κοινές για ελαφριές εμπορικές και οικιακές 
εφαρμογές, συμπεριλαμβανομένων συστημάτων ακουστικής επένδυσης από καουτσούκ.
Πλεονεκτήματα  100% επιμήκυνση
Συγκολλήστε έως και 3/4 "μασίφ και κατασκευασμένο ξύλο
Χαμηλή μυρωδιά Εξαιρετική εργασιμότητα Γρήγορη σκλήρυνση 
Κατάλληλο για κοινά είδη ξύλινων δαπέδων Κατάλληλο για εγκατάσταση ακτινοβολίας θερμότητας στο 
δάπεδο Δεν περιέχει νερο Ανθεκτικός δεσμός 
Συσκευασία  (15 L) κουβαδάκι Χρώμα Ανοιχτό κίτρινο
πληροφορίες εφαρμογής  Χαμηλή ροή Συνοχή: Απλώνεται εύκολα, συγκρατεί κορυφογραμμές μετά το 
σπάσιμο Θερμοκρασία αέρα περιβάλλοντος Θερμοκρασία δωματίου μεταξύ 60 ° F (15 ° C) και 90 ° F (35 
° C). Για θερμοκρασίες περιβάλλοντος ισχύουν οι τυπικοί κανόνες κατασκευής. Ακολουθήστε όλες τις 
απαιτήσεις προσαρμογής και θερμοκρασίας δωματίου του κατασκευαστή δαπέδων από ξύλο.
Σχετική υγρασία αέρα Μεταξύ 40% και 70% κατά την εγκατάσταση είναι το καλύτερο για κόλλα. Δείτε 
τον κατασκευαστή δαπέδων ξύλου για τις απαιτήσεις ξύλου.
Το δάπεδο μπορεί να τρίβεται μετά από 18 ώρες
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ULTRABOND TURF PU 2K Πολυουρεθανική κόλλα 

δύο συστατικών, για τη συγκόλληση των ταινιών στους 

αρμούς μεταξύ των ρολών του συνθετικού χλοοτάπητα, με 

πολύ χαμηλή εκπομπή πτητικών οργανικών ουσιών.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: Μορφή: συστ. Α: παχύρρευστη πάστα, 

συστ. Β: ρευστό υγρό.

Χρώματα: πράσινο, κόκκινο, λευκό.

Αναλογία ανάμειξης: συστ. Α : συστ. Β = 90 : 10.

Χρόνος ζωής στο δοχείο: 60 λεπτά (ταχύ πηκτή: 30 λεπτά).

Θερμοκρασία εφαρμογής: από 0°C έως +35°C.

Ανοιχτός χρόνος: 70-80 λεπτά (ταχύπηκτη: 40-45 λεπτά).

EMICODE: EC1 R PLUS - πολύ χαμηλή εκπομπή.

Βατότητα: 12-24 ώρες.  Αποθήκευση: 12 μήνες. 

Εφαρμογή: οδοντωτή σπάτουλα No 3 ή 4.

Κατανάλωση: 0,4-0,5 kg για κάθε μέτρο

ταινίας πλάτους 40 mm (10kg κόλλας για 20-25 μέτρα 

ταινίας).    Συσκευασία: δοχεία 15 kg.

https://akasimatis.gr/epikoinwnia


ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Σύνδεση όλων των τύπων καλυμμάτων τοίχου, 
όπως: μη υφασμένα με χαρτί πίσω, συρραφή, βαριά υφάσματα κ.λπ. 

Adesi lex M T 3 2

επικαλύψεις τοίχων όπως χαρτί βινυλίου, συρραφή, 
κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα και μη υφασμένα με χαρτί 
πίσω. 
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Το Adesilex MT32 είναι ένα 
συγκολλητικό σε διασπορά νερού που έχει διαμορφωθεί σε μια 
εύχρηστη λευκή πάστα για επάλειψη σε μία εφαρμογή με μυστρί, 
ρολό ή βούρτσα. 

Το Adesilex MT32 έχει μέγιστο χρόνο λειτουργίας 30 λεπτών. 

Το Adesilex MT32 δεν είναι εύφλεκτο και δεν περιέχει τοξικές ουσίες. 
Επομένως δεν παρουσιάζει υγεία 

Το Adesilex MT32 είναι μια εύκολα θολωτή θιξοτροπική πάστα, αλλά έχει 
υψηλή πρόωρη πρόσφυση όταν είναι βρεγμένη που του επιτρέπει να 
διατηρεί ακόμη και τα βαριά υφάσματα τοίχου. 

Το Adesilex MT32, όταν αραιώνεται με νερό και βουρτσίζεται στο πίσω 
μέρος του τοιχώματος, είναι αρκετά ρευστό για να εγκαταστήσει το 
κάλυμμα με μόνο ελαφριά λείανση. 

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ
Μην χρησιμοποιείτε το Adesilex MT32 για να εγκαταστήσετε μη πορώδη 
καλύμματα τοίχων σε μη απορροφητικές επιφάνειες

Μην χρησιμοποιείτε το Adesilex MT32 σε θερμοκρασίες παρακάτω
+ 10 ° C και άνω + 35 ° C. 

Μην χρησιμοποιείτε το Adesilex MT32 σε τοίχους που υπόκεινται σε 
υγρασία. 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Προετοιμασία του υποστρώματος Τα υποστρώματα πρέπει να είναι 
στεγνά, απορροφητικά, επίπεδο, ήχο, χωρίς βρωμιά, χαλαρά υλικά, 
μπογιές, λάδια κ.λπ. Για τσιμεντοκονία και τοίχους από μπετόν γενικά 
πρέπει να είναι το πολύ 2,5 έως 3%. Για γύψο με βάση γύψο 0,5%.
Ελέγξτε εάν υπάρχει υγρασία σε όλο το πάχος του υποστρώματος 
χρησιμοποιώντας καρβίδιο ή 

https://akasimatis.gr/epikoinwnia


Επαγγελματική αυτό-στίλβωση προστασίας για την προστασία για 

πατώματα βινυλίου , λινέλαιο, καουτσούκ, laminate ξύλου 
και φελλού
ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Προστασία και στίλβωση:
- Ξύλινα δάπεδα και παραδοσιακή πολλαπλών στρώσεων και 
προβαμμένου
- Δάπεδα από PVC, καουτσούκ, λινέλαιο, κλπ. ...
Προοριζόμενη χρήση
Σε τραχύ ξύλινα πατώματα, άβαφτα, μαρμάρινα πατώματα, κεραμικά 
πλακάκια, δάπεδα από τερακότα
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ σε δάπεδα Πλένετε καλά το δάπεδο, ξεπλύνετε πολύ 
καλά για να αφαιρέσετε όλα τα βρωμιά , και αφήστε την να 
στεγνώσει.
Έτοιμο προς χρήση.- εφαρμογή παρκετίνης 
Με ένα υγρό πανί ή με ένα απλικατέρ αλείφουμε ένα λεπτό, 
ομοιόμορφο στρώμα SLC ® Silowax , και μετά όταν η επιφάνεια έχει 
στεγνώσει , περνάμε ένα δεύτερο στρώμα SLC ® Silowax

SLC ® Silowax

TASKI Jontec Futur Ισχυρό αφαιρετικό παρκετίνης

Περιγραφη Ισχυρό, αλκαλικό αφαιρετικό παρκετίνης από ανθεκτικά 

στα αλκάλια, σκληρά δάπεδα.
Ιδιοτητες χαρακτηριστικά • Ισχυρά αλκαλικό αφαιρετικό.
• Δρα άµμεσα.• Με ουδέτερο άρωµα.
Πλεονεκτήματα • Γρήγορη και αποτελεσµατική της παρκετίνης και των 
προστατευτικών φιλµ από προϊόντα συντήρησης από ανθεκτικών στα 
αλκάλια, σκληρών δαπέδων,όπως από PVC, βινύλιο, πέτρα κτλ.
• Ισχυρή διάλυση των µεγαλύτερων αποθέσεων καθώς και 
αποτελεσµατική αποµάκρυνση σκληρών ρύπων.• Εύκολη εφαρµογή.
Οδηγίες  χρήσεως  Δοσολογία: Ελάχιστη : 0.8l για 10l διαλύµατος
Εφαρµογή: Δοσολογήστε το προϊόν σε κουβά/κάδο νερού, απλώστε 
οµοιόµορφα τοδιάλυµα και αφήστε το να δράσει για 5 λεπτά ώστε να έχει 
αρκετό χρόνοεπαφής (µην αφήσετε το διάλυµα να στεγνώσει). Μετά 
τρίψτε το πάτωµα χρησιµοποιώντας µηχανή µονού δίσκου και κατάλληλη 
τσόχα, αποµακρύνετε το βρώµικο διάλυµα µε µια µηχανή απορρόφησης 
υγρών και ξεβγάλτε επιµελώς 2 φορές µε καθαρό νερό. Αφήστε το δάπεδο 
να στεγνώσει τελείως πριν την επανάστρωση παρκετίνης.

Προσοχή: Μην το χρησιµοποιείτε σε δάπεδα ευαίσθητα στα αλκάλια όπως π.χ. από linoleum και 
ακατέργαστο ξύλο. Μην το χρησηµοποιείτε σε δάπεδα ευαίσθητα σε διαλύτες όπως π.χ. άσφαλτος. Σε 
περίπτωση πιτσιλίσµατος του διαλύµατος επάνω σε επιφάνειες ευαίσθητες στα αλκάλια (π.χ. ξύλινα 
περβάζια, βαµµένες/λουστραρισµένες επιφάνειες), αποµακρύνετε αµέσως το διάλυµα µε υγρό πανί. 
Ελέγξτε τη συµβατότητα του προϊόντος πριν τη χρήση σε µια µικρή αθέατη περιοχή.  Τεχνικές  
πληροφορίες - Εµφάνιση: Διαυγές κίτρινο υγρό
Σχετική πυκνότητα [20°C]: 1,00 - pH-αδιάλυτου προϊόντος: 12,8 � 13,3
pH-κατά την χρήση: 12 +/- 0.5 σε 8% διάλυση - Χρόνος επαφής: 5 λεπτά



TASKI Jontec Linobase
Επικαλυπτικό πόρων για δάπεδα linoleum

Περιγραφή Μόνιµο επικαλυπτικό πόρων για δάπεδα 
linoleum. επιδιορθώνει παλιά και σε κακή κατάσταση δάπεδα και
ταυτόχρονα παρέχει άριστη σύµφυση για την επίστρωση της 
παρκετίνης.
Βασικές ιδιότητες/ χαρακτηριστικά
• Το 2ο βήµα του πατενταρισµένου συστήµατος LinoSECURETM
• Σφραγίζει τους πόρους και σχηµατίζει ένα σκληρό στρώµα
προστασίας
που συντηρείται εύκολα
• Βελτιστοποιεί την επίστρωση και σύµφυση του στρώµατος
παρκετίνης
• Απλώνεται εύκολα • Ανθεκτικό στα αλκαλικά χηµικά
Πλεονεκτήματα 
• Το σύστηµα LinoSECURETM προστατεύει το δάπεδα από linoleum
για
µεγάλο χρονικό διάστηµα
• Επικαλύπτει και προστατεύει τα νέα δάπεδα, διατηρώντας την 
αρχική
τους εµφάνιση, κάνοντας τα να δείχνουν σαν καινούργια για πολλά
χρόνια. Επιδιορθώνει τα κατεστραµµένα και πορώδη δάπεδα,
προσδίδοντας µια λεία επιφάνεια και επαναφέρει το αρχικό τους 
χρώµα
ακόµα και σε παλιά, φθαρµένα και ξεθωριασµένα δάπεδα linoleum
• Αποτελεί το κατάλληλο υπόστρωµα (αστάρι) για επακόλουθη
επίστρωση παρκετίνης. Αποτρέπει το πουδράρισµα της παρκετίνης και
εντείνει την αντοχή της
• Μπορεί να καθαριστεί και να επισκευαστεί αν καταστραφεί 
µηχανικά
Οδηγίες  χρήσεως 
Δοσολογία: Έτοιµο προς χρήση. Χρησιµοποιήστε το προϊόν αδιάλυτο.
Εφαρµογή: Απλώστε το προϊόν στο δάπεδο και απλώστε το 
οµοιόµορφα ενώ είναι ακόµα ρευστό µε απλωτή παρκετίνης σε 
αλληλοεπικαλυπτόµενες γραµµές 1�1.5m.
Εφαρµόστε δύο στρώµατα µε σταυρωτά και αφήστε το δάπεδο να 
στεγνώσειµεταξύ των δύο διαδοχικών επικαλύψεων για τουλάχιστον 
45 λεπτά. Αφούστεγνώσει το πρώτο στρώµα, λειάνετε το δάπεδο από 
linoleum µε περιστροφική µηχανή µονού δίσκου και µπλε τσόχα.
Έπειτα, εφαρµόστε 2 στρώµατα παρκετίνης. Για άριστα αποτελέσµατα
χρησιµοποιήστε παρκετίνη Jontec Eternum. 
Προσοχή: Το προϊόν δεν αποµακρύνεται και δεν πρέπει να αφαιρείται 
από άλλα χηµικά προϊόντα! Χρησιµοποιήστε το προϊόν µόνο σε 
καθαρισµένα, καλά ξεπλυµένα και εντελώς στεγνά πατώµατα Μην 
διαλύετε ή αναµιγνύετε το προϊόν µε άλλες ουσίες. 
Μην το αποθηκεύετε ή το χρησιμοποιείτε σε θερμοκρασίες κάτω από 
5 οC.



LONGLIFE CONDUCTAN  
Παρκετίνη για αγώγιμα δάπεδα
Παρκετίνη για αγώγιμα δάπεδα, που δημιουργήθηκε σε συνεργασία 

με επώνυμους κατασκευαστές δαπέδων, που δεν προκαλεί μόνωση 

και διατηρεί την από την τοποθέτηση του δαπέδου ηλεκτροστατική 

ανορθωτική αντίστασή του,  σύμφωνα με μετρήσεις DIN IEC 61340-4-

1 και DIN EN 1081. Ανθεκτική στα απολυμαντικάΦροντίδα για διαροή

αγώγιμο δάπεδο■ Για τον έλεγχο του πλήθους ή αγώγιμα δάπεδα ■

με απολυμαντικά *■ η LONG LIFE conductan ισχύει για όλα τα 

δάπεδα  αγώγιμα PVC ή λινέλαιο δάπεδο.Παρκετίνη για αγώγιμα δάπεδα, που δημιουργήθηκε σε 
συνεργασία με επώνυμους κατασκευαστές δαπέδων, που δεν 
προκαλεί μόνωση και διατηρεί την από την τοποθέτηση του 
δαπέδου ηλεκτροστατική ανορθωτική αντίστασή του, σύμφωνα με 
μετρήσεις DIN IEC 61340-4-1 και DIN EN 1081. Ανθεκτική στα 
απολυμαντικά  Φροντίδα για διαροή αγώγιμο δάπεδο
■ Για τον έλεγχο του πλήθους ή αγώγιμα δάπεδα ■ με 
απολυμαντικά *
Προφίλ προϊόντος
■ LONG LIFE conductan είναι ένα ειδικό γιαλυστικό προστασίας 
των δαπέδων , και διατηρη και ενυσχιη την διαροή ηλεκτρικών 
φορτίων προς την γείωση των χώρων 
■ LONG LIFE conductan είναι αποτελεσματικό όταν 
χρησιμοποιούνται σωστά σε οποιαδήποτε μονωτική δάπεδο  και  
επιτυγχάνεται με τη μεταφορά ηλεκτροστατική αντίσταση 
διαρροής του εδάφους, που μετράται σύμφωνα με το DIN IEC 
61340-4-1  & και DIN EN 1081Α
■ LONG LIFE conductan διατιρή την διαροή τις αγωγιμότητα στα 
δάπεδα ς.
■ LONG conductan LIFE είναι ανθεκτική  μη αλκοολούχα 
αποριπαντικά ,είναι απολυμαντική και είναι κατάλληλη για 
στίλβωση υψηλής ταχύτητας
■ LONG conductan LIFE αναπτύχθηκε σε συνεργασία με γνωστούς 
κατασκευαστές δαπέδων (Forbo, DLW, Gerflor,Tarkett)
Χρήση ■ η LONG LIFE conductan ισχύει για όλα τα δάπεδα  
αγώγιμα PVC ή λινέλαιο δάπεδο.
■ Αίτηση συγκεκριμένες συστάσεις συντήρησης για χρήση σε 
ελαστομερές, συνθετική ρητίνη και δάπεδα 
■ Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε να επικοινωνήσετε 
με ειδικές συμβουλές καθαρισμού και συντήρησης για αγώγιμα 
Δάπεδα.
Δήλωση των συστατικών
Ασφάλεια: Αυτό το προϊόν προορίζεται για επαγγελματική χρήση. 
Πρέπει να αναζητηθή η συμβατότητα του υλικού πριν από τη 
χρήση , 
Αποθήκευση: Φυλάσσεται σε θερμοκρασία δωματίου στο αρχικό 
δοχείο. Προστατέψτε από τον παγετό.



MAPESIL AC Σφραγιστικό σιλικόνης 
Αντιμουχλικό σφραγιστικό οξικού πολυμερισμού από καθαρή σιλικόνη, 
για μετακινήσεις έως και 25%.

Σφραγιστικό σιλικόνης οξικού πολυμερισμού, μικρού μέτρου 
ελαστικότητας, ανθεκτικό στη μούχλα, χωρίς διαλύτες, διαθέσιμο σε 30 
χρώματα  και διαφανές.
ISO 11600 F 25 LM-DIN 18540-ASTM C 920-TT S 00230C-TT S 001543A

Μερικά παραδείγματα εφαρμογών • Σφράγιση αρμών σε τοίχους και 
δάπεδα με επικαλύψεις από κεραμικά πλακίδια και τσιμέντο, που δεν 
υπόκεινται σε μεγάλη απότριψη. • Σφράγιση αρμών μεταξύ νεροχυτών 
ή ειδών υγιεινής και κεραμικών πλακιδίων σε κουζίνες, μπάνια και 
ντουζιέρες με χρώματα αντίστοιχα των αρμόστοκων. • Σφράγιση 
αρμών διαστολής σε πισίνες. • Συναρμολόγηση συνθέσεων με 
υαλοψηφίδες και βιτρό. • Σφράγιση τζαμιών κουφωμάτων σε πόρτες 
και παράθυρα. • Σφράγιση αγωγών αερισμού και νερού. • Σφράγιση 
φινιστρινιών, παραθύρων, πλαισίων με γυαλί, κ.λπ. • Σφράγιση 
δεξαμενών, οικιακών σωλήνων και λεβήτων. • Σφράγιση υλικών με 
διαφορετικό συντελεστή διαστολής. • Κόλλα και σφραγιστικό για 
γενική χρήση.
ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Μετακίνηση λειτουργίας: 25%.
Μέτρο ελαστικότητας με επιμήκυνση 100%:
0,35 Ν/mm2. Σκληρότητα Shore A: 20.
Χρόνος εργασιμότητας: 10 λεπτά. Χρώματα: διαφανές και 30 χρώματα.
EMICODE: EC1 Plus – πολύ χαμηλή εκπομπή. Εφαρμογή: πιστόλι 
εξώθησης.
Κατανάλωση: 3,1 m για κάθε φύσιγγα 300 ml (κορδόνι διατομής 10x10 
mm).Συσκευασία: φύσιγγες 310 ml.
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Hydrostop Roof
Εύκαμπτο, λευκό, τσιμεντοειδές στεγανωτικό

ταρατσών ενός συστατικού Εύκαμπτο, επαλειφόμενο, λευκό 

κονίαμα, ιδανικό για μακροχρόνια στεγανοποίηση. Αποτελείται 

από τσιμέντο υψηλών αντοχών, επιλεγμένα χαλαζιακά αδρανή, 

ακρυλικές ελαστομερείς ρητίνες και παρασκευάζεται μόνο με 

την προσθήκη νερού. 

Παρουσιάζει εξαιρετική αντοχή στην ηλιακή ακτινοβολία, τον 

παγετό, τα λιμνάζοντα νερά και είναι υδρατμοδιαπερατό. Έχει 

εξαιρετική πρόσφυση και γεφυρώνει τριχοειδείς ρωγμές. Είναι 

ιδανικό για τη στεγανοποίηση ταρατσών, μπαλκονιών, πισινών 

και δεξαμενών. 

Κατάλληλο και για τη στεγανοποίηση περιμετρικά (τοιχίων), 

έναντι της ανερχόμενης υγρασίας που προέρχεται από την 

αναπήδηση της βροχής. Κατατάσσεται ως προστατευτικό 

επιφανειών σκυροδέματος (c) κατά ΕΝ 1504-2.

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Κατανάλωση 1,0 kg/m²/mm πάχους στρώσης

Συσκευασία 11kg

Hydrostop 2 Συστατικών
Εύκαμπτο, λευκό, τσιμεντοειδές στεγανωτικό για 
ταράτσες και κάθετες επιφάνειες
Εύκαμπτο, επαλειφόμενο τσιμεντοειδές κονίαμα λευκού 
χρώματος, για μακροχρόνια στεγανοποίηση ταρατσών, 
μπαλκονιών και τοίχων. Εμφανίζει υψηλή πρόσφυση σε 
μπετόν και σοβά. Απαραίτητη η διαβροχή τους πριν την 

Εφαρμογή. Δεν επηρεάζεται από την UV ακτινοβολία και 
τις βροχοπτώσεις. Παρέχει μακροχρόνια στεγανοποίηση 
(πλέον των 15 ετών), εάν εφαρμοστούν 3 επιστρώσεις 
σταυρωτά με πάχος 1mm ανά στρώση. Κατατάσσεται ως 
προστατευτικό επιφανειών σκυροδέματος (c) κατά ΕΝ 
1504-2.

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Κατανάλωση 1,0-1,3kg/m²/mm πάχους στρώσης
Συσκευασία Δοχείο 16kg (2x5,6kg κονίαμα+1x4,8kg 
ρητίνη) σε παλέτα 32 δοχείων

https://akasimatis.gr/epikoinwnia


Waterproof 500
Στεγανωτικό ταρατσών 2 συστατικών με βάση την 

πολυουρία Επαλειφόμενο, ελαστομερές στεγανωτικό

αλειφατικής (ψυχρή πολυουρία), δύο συστατικών, νέας γενιάς. 

Δημιουργεί μία ενιαία μεμβράνη προστασίας υψηλών 

επιδόσεων, με ισχυρή πρόσφυση σε σταθερές τσιμεντοειδείς

επιφάνειες. 

Έχει μακροχρόνια αντοχή στην UV ακτινοβολία και τα 

λιμνάζοντα νερά. 

Διακρίνεται για την εξαιρετική του αντοχή σε μηχανικές και 

χημικές καταπονήσεις, καθώς και τη μηδενική του απορρόφηση 

σε νερό. Είναι κατάλληλο για τη στεγάνωση και μακροχρόνια 

προστασία εκτεθειμένων ταρατσών, στηθαίων, ασφαλτικών 

μεμβρανών, μεταλλικών στεγών και ακρυλικών και 

πολυουρεθανικών στεγανωτικών καλά αγκυρωμένων. 

Πιστοποιημένο ως ‘Ψυχρό’ υλικό υψηλής ανακλαστικότητας και 

λευκότητας. Κατατάσσεται ως προστατευτικό επιφανειών 

σκυροδέματος κατά EN 1504-2.

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Κατανάλωση 1,0kg-1,2kg/m² σε δύο στρώσεις, ανάλογα με το 

υπόστρωμα   1,5kg-1,8kg/m² σε τρεις στρώσεις, ανάλογα με το 

υπόστρωμα (μακροχρόνια προστασία)

Συσκευασία 4kg (Α: 2,86kg, Β:1,14kg) 20kg (Α: 4,3kg, Β: 5,7kg)

Durostick Waterproof 500 Στεγανωτικό Ταρατσών 2 

Συστατικών Με Βάση Την Πολυουρία 20Kg-

Παράδοση 1 έως 3 ημέρες

Hydrostop Watertank (Professional)
Εύκαμπτο, γκρι, στεγανωτικό κονίαμα 2 συστατικών για ειδικές 
εφαρμογές και απαιτητικές στεγανώσεις. Ιδανικό και για δεξαμενές 
πόσιμου νερού. Εύκαμπτο, επαλειφόμενο στεγανωτικό κονίαμα 
υψηλών απαιτήσεων, μη τοξικό. Με την εφαρμογή του σε δεξαμενές 
πόσιμου ύδατος κατασκευασμένες από σκυρόδεμα διασφαλίζεται η 
ποιότητα και η υγιεινή του ποσίμου.
•Το προϊόν εφαρμόζεται με απόλυτη επιτυχία σε στεγανοποίηση 
επιφανειών από μπετόν, τούβλο, σοβά, τσιμεντοκονία, πέτρα κ.ά.
•Κατάλληλο για την αποκατάσταση ρηγματώσεων σε αρμολογήσεις 
πλακών σε δάπεδα.•Επίσης εφαρμόζεται σε επιφάνειες με υψηλές 
απαιτήσεις υδαταπωθητικότητας,•Συνιστάται η χρήση του σε 
επικλινείς σκεπές από σκυρόδεμα πριν από την επένδυσή τους με 
κεραμίδια.

•Αποτελεί το ιδανικό υλικό και για ανεστραμμένη μόνωση ταράτσας, πριν την τοποθέτηση των 
θερμομονωτικών υλικών που έχουμε επιλέξει.
ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Κατανάλωση1,3kg/m²/mm πάχους στρώσης Συσκευασία Δοχείο 14kg:
(10kg κονίαμα + 4lt ρητίνη) σε παλέτα 32 δοχείων    Σετ 35kg   (25kg κονίαμα + 10lt ρητίνη)

•Εφαρμόζεται σε γέφυρες, πισίνες, κολυμβητήρια κ.ά.
•Προτείνεται για τη στεγανοποίηση ταρατσών, προστατεύοντας ελαφροβαρείς μονώσεις σε συστήματα 
θερμοστεγάνωσης και γενικά για κάθε ορυκτή επιφάνεια που εκτίθεται σε μερική ή συνεχή υγρασία.

https://akasimatis.gr/epikoinwnia


UZIN  KE 66 Κόλλα με υψηλή διατμητική

αντοχή για συγκολλήσεις δαπέδων από PVC 

και λάστιχο με σκληρό κράτημα, με μέγιστες 

απαιτήσεις υγιεινής για καθαρό εσωτερικό 

αέρα.

Πιο αναλυτικά αφορά κόλλα υδατικής 

διασποράς χωρίς ρητίνες για δάπεδα από PVC 

και λάστιχο πάνω σε απορροφητικά 

υποστρώματα. Έχει πολύ μικρό ανοιχτό 

χρόνο, εύκολη τοποθέτηση και εξαιρετικά 

υψηλή αντοχή, π.χ. για την τοποθέτηση 

πολυτελών βινυλικών πλακιδίων. Μειώνει την 

υπολειμματική οδόντωση των ελαστικών 

δαπέδων. Για εσωτερική χρήση.

Κατάλληλο για: Δάπεδα από PVC και πολυτελή βινυλικά πλακίδια Δάπεδα από ομογενές και ετερογενές 

PVC/CV σε φύλλα και πλακίδια. Δάπεδα σε φύλλο ή πλακίδια από λάστιχο ως πάχος 4 mm με λείο ή 

ανάγλυφο υπόστρωμα π.χ. norament®, noraplan®, ή noraplan® acoustic. Δάπεδα τύπου Enomer π.χ. 

Upofloor Lifeline®. Περιοχές που δέχονται καταπονήσεις βαρέως τύπου σε οικιακές, εμπορικές και 

βιομηχανικές περιοχές, π.χ. νοσοκομεία, πολυσύχναστα εμπορικά κέντρα, βιομηχανικά κτίρια, κ.λ.π. Για 

χώρους με καταπόνηση τροχήλατων καθισμάτων σύμφωνα με το πρότυπο DIN EN 12529 με ελάχιστο 

πάχος 1mm.

Κατάλληλo για πάνω από: Επίπεδες, απορροφητικές, ασταρωμένες επιφάνειες. Ενδοδαπέδια θέρμανση.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Βάρος: 14Kg 

Κατανάλωση/Επικάλυψη: 280g/m2

Θερμοκρασία εφαρμογής: ελάχιστη 15οC στο δάπεδο

Ιδανικές θερμοκρασίες: 8-25oC στο δάπεδο

Ανοιχτός χρόνος πλακίδια: 5-10 λεπτά*

Ανοιχτός χρόνος ρολά: 15-25 λεπτά*

Χρόνος εργασιμότητας: 10 λεπτά*

Φόρτιση: μετά από περίπου 24 ώρες*

Τελικές αντοχές: μετά από περίπου 3 μέρες*

Κορδόνιασμα /Αρμοί: μετά από 24 ώρες* *Στους 20°C και R.H. 65% ανάλογα με τον τύπο 

δαπέδου και τη μέθοδο συγκόλλησης.

https://akasimatis.gr/epikoinwnia
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Sika®Level-525Rapid
Fast setting self-leveling  
underlayment

◼ Extremely high flow
◼ 7,600 psi at 28 days
◼ Accepts most floor covering  

in 90 minutes

Coverage:30 sq.ft.at 1/4” per bag
Packaging: 55 lb. bags

Application Thickness Floor Covering
Compressi

ve  

Strength

Minimum Maximum
With 

Aggregat

e

Non

Moisture  

Sensitive

Moistu

re  

Sensiti

ve

28 Days

Sika®Level-125 1/8’’ 1’’ 2’’ 2 - 3 hours 1 - 3 days 4,000 psi

Sika®Level-225 1/16’’ 1 1/4’’ 2 1/2’’ 3 hours 16 hours 4,500 psi

Sika®Level-325 1/8’’ 1 1/2’’ 3’’ 4 hours 24 hours 5,300 psi

Sika®Level-425 1/16’’ 1/2’’ 1’’ 3 hours 16 hours 5,600 psi

Sika®Level-525 Rapid 1/16’’ 1/2’’ 1’’ 1.5 - 2 hours
90 minutes
(wood:12

hours)

7,600 psi

https://akasimatis.gr/epikoinwnia




ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΕΩΣ 38mm X 5m
κωδ.: 1186κωδ. web: 55032
Περιγραφή Αυτοκόλλητη ταινία ισχυρής συγκόλλησης διπλής]
όψεως. Ιδανική λύση για όλες τις εφαρμογές που απαιτούν μια 
Απλή  και δυνατή επικόλληση με την πιο οικονομική λύση.
Χρώματα Λευκό Διαστάσεις 38mm X 5m Συσκευασία τεμάχιο

ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΕΩΣ 38mm X 10m κωδ.: 1102  
Περιγραφή Αυτοκόλλητη ταινία ισχυρής συγκόλλησης 
διπλής όψεως. Ιδανική λύση για όλες τις εφαρμογές
που απαιτούν μια απλή και δυνατή επικόλληση 

με την πιο οικονομική λύση. Χρώματα Λευκό
διαστάσεις38mm X 10m Συσκευασία  τεμάχιο

ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΕΩΣ ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΗ 38mm X 25m
κωδ.: 1105  Περιγραφή Υφασμάτινη αυτοκόλλητη ταινία πολύ 
ισχυρής  συγκόλλησης διπλής όψεως. Ιδανική λύση για όλες τις 
εφαρμογές που απαιτούν μια απλή και δυνατή επικόλληση 
με την πιο οικονομική λύση.
Χρώματα  Λευκό Διαστάσεις  38mm X 25m 
Συσκευασία τεμάχιο

ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΕΩΣ 38mm X 25m   κωδ.: 1166
Περιγραφή Αυτοκόλλητη ταινία ισχυρής συγκόλλησης
διπλής όψεως. Ιδανική λύση για όλες τις εφαρμογές 

που απαιτούν μια απλή και δυνατή επικόλληση με 
την πιο οικονομική λύση.
Χρώματα  Λευκό διαστάσεις 38mm X 25m 
Συσκευασία τεμάχιο 

ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΕΩΣ ΓΑΖΑ 50mm X 25m  κωδ.: 1345
Περιγραφή  Υφασμάτινη αυτοκόλλητη γάζα πολύ ισχυρής
συγκόλλησης διπλής όψεως. Ιδανική λύση για όλες τις
εφαρμογές  που απαιτούν μια απλή και δυνατή επικόλληση με
την  πιο οικονομική λύση. Δεν αφήνει ίχνος κόλλας στο δάπεδο.

Χρώματα Λευκό
Διαστάσεις  50mm X 25m   συσκευασία τεμάχιο

•Ταινίες Διπλής Όψης

ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΕΩΣ 50mm X 10m ΓΙΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ 
ΜΟΚΕΤΑ κωδ. web: 1623
Περιγραφή Αυτοκόλλητη ταινία διπλής όψεως,
με ισχυρά δόντια συγκράτησης (σκριτσ –σκρατσ)
για μοκέτες,  χαλιά με οικολογικό υπόστρωμα.

Χρώματα Λευκό
Διαστάσεις 50mm X 10m συσκευασία τεμάχιο
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Α. ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ
Χαριλάου Τρικούπη 71 - 73 Αθήνα ΤΚ.10681 Τηλέφωνο: 210 3821142

Φάξ: 210 3800931 Κινητό: 6937143236
ΑΦΜ 081305482 – Δ.Ο.Υ Δ΄ΑΘΗΝΩΝ

e-mail: orders@akasimatis.com.gr – info@akasimatis.com.gr 

www.akasimatis.gr - www.akasimatis.com.gr
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