
Η  
ΕΠΙΛΟΓΗ  
στην Κατασκευή

  ˤ ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΑ
  ˤ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΑ
  ˤ ΠΛΗΡΩΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ
  ˤ ΧΗΜΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

ΈΚΔΟΣΗ 201 7 
ΦΩΤΟΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 



ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΑ   4

Σιλικόνη Γενικής Χρήσης 4
Σιλικόνη Γενικής Χρήσης σε σωληνάριο Easi-Squeeze 4
Σφραγιστικό Σιλικόνης Forever White 5
Σφραγιστικό Σιλικόνης Forever White  
σε σωληνάριο Easi-Squeeze 5
175 Ακρυλικό Σφραγιστικό Γενικής Χρήσης 6
195 “Σιλικονούχο” Ακρυλικό Σφραγιστικό 6
Σφραγιστικό Εξωτερικών Κουφωμάτων 7
Σφραγιστικό Yψηλής Θερμικής Αντοχής 7
Σιλικόνη για Ντουζιέρες & Μπάνια 8
Πιστόλι εφαρμογής για φύσιγγες C3 9
Πιστόλι εφαρμογής σαλαμιών 9
Πιστόλι εφαρμογής σφραγιστικών Superflow 9

ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΑ   10

Συγκολλητικό & Σφραγιστικό Stixall 10
Συγκολλητικό & Σφραγιστικό Stixall  
σε σωληνάριο Easi-Squeeze 10
Υπερδιάφανο Συγκολλητικό Clear Fix 11
Συγκολλητικό Maximum Torque 11
502 Συγκολλητικό Ξύλου Γενικής Χρήσης 12
Πολυουρεθανικό Συγκολλητικό Ξύλου Gator Glue 12
Πολυουρεθανικό Λεπτόρευστο Συγκολλητικό 45’ 13
Κόλλα Στιγμής Γενικής Χρήσης σε σωληνάριο 14
Μαγνητικό Συγκολλητικό Ταχείας Ωρίμανσης 15
Επισκευαστικός Εποξειδικός Στόκος 15
Εποξειδικός Στόκος για εφαρμογές μέσα στο νερό 16
Διάφανο Συγκολλητικό Σκληρών Πλαστικών 16
Εποξειδικό Συγκολλητικό Στιγμής  
2 Συστ. για Μέταλλα 17
Εποξειδικό Συγκολλητικό Στιγμής  
2 Συστ. σε σύριγγα 17
Εποξειδικό Συγκολλητικό Στιγμής  
2 Συστ. σε σωληνάρια 18
Θιξοτροπική Κόλλα Στιγμής (Gel) 18
Κόλλα Στιγμής Βιομηχανικών Χρήσεων 19
Ασφαλιστικό Σπειρωμάτων 19

ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 20

405 Διαφανές Προστατευτικό Γαλάκτωμα  
Path & Patio Seal 20
505 Blue Gripcoat 20
Anchorset Green 300 21
Anchorset Red 300 21
Αλκυδική Βαφή Δαπέδων Μηχανικής Καταπόνησης/
Τροχήλατης Κυκλοφορίας 22
Προστατευτικό Φυσικών Πετρωμάτων Geo-Fix 22
Ταχύπηκτο Τσιμέντο Jetcem 23

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΟΝΩΣΗΣ ΔΩΜΑΤΩΝ  24

Άμεση Υγρομόνωση Δώματος Evercryl One Coat 24

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΞΥΛΟΥ  25

Διαφανές Ματ Βερνίκι Ξύλου Επαγγελματικής Χρήσης 25
Βερνίκι Ξύλου Ναυτιλιακών Εφαρμογών 25
Προστατευτική Βαφή Ξύλου Επαγγελματικής Χρήσης 
Wood Stain 26

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ  27

Ξυλόστοκος Πολλαπλών Χρήσεων 27
Λάδι Teak 27
Αφρόστοκος One Strike 28
Έτοιμος Στόκος Γενικής Χρήσης 29
Έτοιμος Στόκος Γενικής Χρήσης  
σε σωληνάριο Easi-Squeeze 29

ΔΙΟΓΚΟΥΜΕΝΟΙ ΑΦΡΟΙ   30

P45 Πιστόλι Εφαρμογής Αφρού 30

ΤΑΙΝΙΕΣ   30

Συγκολλητικό Σπρέυ  
για μοκέτες και χαλιά 30
Πανίσχυρη ταινία διπλής όψεως  
Powerful Grip 31
Δικτυωτή ταινία για γυψοσανίδες EuroScrim 31
Αυτοβουλκανιζόμενη Επισκευαστική Ταινία Σιλικόνης 
Silweld Tape 32

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ   33

Πανάκια Wonder Wipes 33

ΠΥΡΑΝΤΟΧΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ   34

Πυροτσιμέντο KOS Φύσιγγα 34
Έτοιμο Ρητινούχο Πυροτσιμέντο XL 34

ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ   35

Plumber’s Gold 35

ΠΡΟΪΟΝΤΑ SIKA®  37

SikaHyflex®-250 Facade 36
Sika® MaxTack  37
Sikasil®-C 38
Σφραγιστική σιλικόνη ουδέτερης ωρίμανσης 38
Sika® Primer-3N  39
SikaCem® Extra Bond-100 40

Περιέχει αντιμηκυτικά συστατικά. Ενάντια στην ανάπτυξη 
μούχλας σε περιοχές υψηλής υγρασίας, όπως π.χ. μπάνια, 
κουζίνες, είδη υγιεινής.

Ασφαλές για τρόφιμα.  
Δε θα αλλοιώσει ή μολύνει τα τρόφιμα όταν ωριμάσει.

Μπορεί να βαφτεί, όταν ωριμάσει. Ταχείας ωρίμανσης/ ξήρανσης.

Συμβατό για χρήση με μόλυβδο. Συμβατό για χρήση με ασφαλτικά.

Ασφαλές για χρήση σε καθρέφτες. Ανθεκτικό σε υψηλές θερμοκρασίες.

Ιδιότητες επιβράδυνσης φωτιάς.
Δε λεκιάζει.Χωρίς διαπήδηση πλαστικοποιητών σε κοντινές 
πορώδεις επιφάνειες.

Βέλτιστη αντοχή στα περισσότερα χημικά. Χωρίς διαλύτες.

Για εξωτερική χρήση. Στεγανοποιεί.

Ασφαλές για χρήση κοντά σε φυτά & ζώα. Ανθεκτικό σε υγρασία.

Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί ως πρόσμικτο 
σκυροδέματος.

Αστάρι & Σφραγιστικό.

Αερακτικό / Ρευστοποιητής Εύρος δοσολογίας προϊόντος ανά 50 κιλά τσιμέντου.

Κινητικότητα, εκφρασμένη ως ποσοστό του αρχικού πλάτους 
αρμού.

Μειωτής νερού.

Ασφαλές για χρήση κοντά σε μονωμένα υαλοστάσια. Αντιπαγωτικό.

Συμβατό με πολυκαρβονικά & ακρυλικά φύλλα. Επιβραδυντικό.

Ασφαλές για χρήση σε ενυδρεία. Επιταχυντικό.

Υδατικής βάσης προϊόν/ Καθαρίζεται με νερό. Εύρος δοσολογίας προϊόντος ανά 1 lt προστιθέμενου νερού.

Για εσωτερική χρήση. Ασφαλές για χρήση με πολυστυρένιο.

Για εσωτερική & εξωτερική χρήση. Ισχυρές αντιολισθητικές ιδιότητες.

Υψηλή αντοχή σε νερό & βροχή. Βάσεως διαλύτη.

Αντίσταση σε ερπυσμό για καταπονούμενους αρμούς. Πληρωτικό κενών.

Ενδεικτική καλυπτικότητα σε m² ανά 1lt/kg. Εξαρτάται πάντοτε 
από το πορώδες της επιφάνειας & την ποσότητα του υλικού.

Ανθεκτικό σε έντονη φθορά.

Χωρίς χλώριο. Χωρίς στυρένιο.

50ml
-  

1 lt

50ml - 
1 lt

5

+/-25%

ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: C2=200ml / C3=300ml / C4=400ml

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

32
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General Purpose Silicone σε 
σωληνάριο Easi-Squeeze

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  
To General Purpose Silicone είναι διαθέσιμο και σε συσκευασία σωλη-
ναρίου Easi-Squeeze, για άμεση και εύχρηστη εφαρμογή με το χέρι.

General Purpose Silicone
Σιλικόνη Γενικής Χρήσης

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  
H «General Purpose Silicone» είναι ακετοξική σιλικόνη, γενικής χρήσης 
με γρήγορη ωρίμανση που προσφέρει μια μονίμως ελαστική και υδατο-
στεγανή σφράγιση. Περιέχει μυκητοκτόνα για την αποτροπή δημιουργί-
ας μούχλας.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΧΡΩΜΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΜΧ/ΚΙΒ ΚΙΒ/ΠΛΤ €/ΤΜΧ

482390 ΔΙΑΦΑΝΕΣ 290ML 12 140 2.7

482391 ΛΕΥΚΟ 290ML 12 140 2.7

ΚΩΔΙΚΟΣ ΧΡΩΜΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΜΧ/ΚΙΒ ΚΙΒ/ΠΛΤ €/ΤΜΧ

483130 ΔΙΑΦΑΝΕΣ 80ML 12 210 1.95

483131 ΛΕΥΚΟ 80ML 12 210 1.95

“Στην Everbuild πάντοτε πιστεύαμε ότι οι πελάτες θα αναγνωρίσουν και θα 
επιστρέψουν για το σωστό προϊόν. 

Με αυτό έχουμε κάνει τη διαφορά: είμαστε παθιασμένοι για τα προϊόντα που 
παράγουμε!” 

Η στάση αυτή και η ανάπτυξη νέων προϊόντων & εγκαταστάσεων έχει φέρει την 
Everbuild σε ηγετική θέση στη Βρετανία στον κλάδο των χημικών, συγκολλητικών 
και χημικών προϊόντων κατασκευών, με πελάτες σε πάνω από 70 χώρες.  

“Σήμερα, αυτό είναι η Sika Everbuild.” 

Η Sika AG υποδέχεται με χαρά το νεότερο μέλος της οικογένειάς της, τη Sika 
Everbuild. Η Sika Everbuild συνδυάζει το αφοσιωμένο πάθος της Everbuild με την 
τεχνολογική υπεροχή του πλέον πρωτοποριακού ομίλου παγκοσμίας εμβέλειας, της 
Sika AG.

Για εσάς, Sika Everbuild σημαίνει:

  ˰ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ
Πάνω από το 70% των προϊόντων της Sika Everbuild παράγεται σε μεγάλης 

παραγωγής ιδιόκτητα εργοστάσια:

“Παράγουμε πάνω από 50 εκατομμύρια φύσιγγες ετησίως και με το νέο 
εργοστάσιο πολυμερών επεκτεινόμαστε σε PVA, συγκολλητικά ξύλινων δαπέδων 
και ακρυλικά πολυμερή. Με αυτές τις εγκαταστάσεις, προσφέρουμε στους πελάτες 
μας την ασφάλεια ενός αυτοδύναμου παραγωγού με βαθιά τεχνογνωσία.” 

  ˰ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΚΛΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
“Με 99% διαθεσιμότητα αποθεμάτων, εστιασμένες πωλήσεις και ταχύτατη 

επεξεργασία παραγγελιών, είμαστε πάντα σε θέση να σας εξυπηρετήσουμε με 
συνέπεια και σιγουριά.” 

  ˰ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΚΛΑΣΗΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ
Στο όλο σημαντικότερο θέμα των πιστοποιήσεων, η Sika Everbuild διατηρείται 

συνεχώς στην αιχμή των εξελίξεων: 

“Από το σύστημα διασφάλισης ποιότητας ISO 9001 μέχρι τη σήμανση CE 
για εγκεκριμένα προϊόντα, έως και ολοκληρωμένες δοκιμές πυραντοχής, 
ηχομονωτικών ιδιοτήτων και θερμικής αντοχής με βάση το περιβαλλοντικό 
πρότυπο ISO 14001, με τη Sika Everbuild έχετε τη σιγουριά ότι συνεργάζεστε με μία 
πρότυπη εταιρεία που ηγείται στις δοκιμές ελέγχου και συμμόρφωσης προϊόντων.” 

Καλωσ Ηρθατε στη Sika
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Forever White  
σε σωληνάριο Easi-Squeeze

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  
Το Forever White είναι διαθέσιμο και σε συσκευασία σωληναρίου Easi-
Squeeze, για άμεση και εύχρηστη εφαρμογή με το χέρι.

ΠΟΣΟΣΤΟ

ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

+/-25%

Forever White - Forever Clear
Υπέρλευκη/διάφανη σιλικόνη υψηλής απόδωσης με Steritouch®

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  
Η «Forever White» και η «Forever Clear» είναι ανώτερα σφραγιστικά σιλικό-
νης που παραμένουν μόνιμα υδατοστεγανά και εύκαμπτα. Είναι ιδανικά για 
σφραγίσεις σε είδη υγιεινής , μπάνια, κουζίνες και κουφώματα. Περιέχει την 
ανιβακτηριακή ουσία SteriTouch® που εμποδίζει την ανάπτυξη μούχλας έως 
και 10 χρόνια.

ΠΟΣΟΣΤΟ

ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

+/-25%

Showerproof Bathroom Silicone
Σφραγιστικό σιλικόνης  για μπάνια και χώρους υγιεινής

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  
Το «Showerproof Bathroom Silicone» είναι σφραγιστικό σιλικόνης 
υψηλού μέτρου ελαστικότητας, ιδανικό για ντουζιέρες και είδη υγιει-
νής. Προσφύεται στα περισσότερα λεία και μη πορώδη υποστρώματα 
και δημιουργεί μία μόνιμα ελαστική σφράγιση. Εμπεριέχει ισχυρό 
αντιμυκητικό συστατικό που αποτρέπει την ανάπτυξη μούχλας σε 
περιοχές υψηλής υγρασίας.

 ́ Γυαλί
 ́ Μέταλλα
 ́ Κεραμικά
 ́ Laminates
 ́ Ξύλο

ΚΩΔΙΚΟΣ ΧΡΩΜΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΜΧ/ΚΙΒ ΚΙΒ/ΠΛΤ €/ΤΜΧ

461971 ΛΕΥΚΟ 300ML 12 120 4.9

461972 ΔΙΑΦΑΝΕΣ 300ML 12 120 4.7

ΚΩΔΙΚΟΣ ΧΡΩΜΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΜΧ/ΚΙΒ ΚΙΒ/ΠΛΤ €/ΤΜΧ

484615 ΛΕΥΚΟ 80ML 12 210 2.95

ΚΩΔΙΚΟΣ ΧΡΩΜΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΜΧ/ΚΙΒ ΚΙΒ/ΠΛΤ €/ΤΜΧ

467062 ΔΙΑΦΑΝΕΣ 290ML 12 140 3.2

467063 ΛΕΥΚΟ 300ML 12 140 3.2

ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟ!
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175 Universal Acrylic
Ακρυλικό Σφραγιστικό Γενικής Χρήσης
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  
Το «175 Universal Acrylic Sealant» είναι υψηλής ποιότητας ακρυλι-
κό σφραγιστικό που παρέχει μακροπρόθεσμη και μόνιμα εύκαμπτη 
σφράγιση σε ευρύ φάσμα εφαρμογών. Προσφύεται σχεδόν σε όλα τα 
υποστρώματα. Κατάλληλο για εσωτερική και εξωτερική χρήση.

195 Siliconized Acrylic
Σιλικονούχο Ακρυλικό Σφραγιστικό

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  
Το «195 Siliconised Acrylic Sealant» είναι υψηλής ποιότητας σφραγι-
στικό που παραμένει εξαιρετικά εύκαμπτο. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε 
μεγάλο εύρος εφαρμογών, τόσο σε εσωτερικούς, όσο και εξωτερικούς 
χώρους. Βασισμένο σε νέα τεχνολογία πολυμερών, είναι ευκολότερο 
στην εφαρμογή σε σχέση με τα κοινά σφραγιστικά σιλικόνης. Δεν περιέ-
χει διαλύτες και περιέχει ισχυρή αντιμυκητιακή ουσία για να προλαμβά-
νει την ανάπτυξη μούχλας σε περιοχές με υψηλή υγρασία.

 ́ Ξύλο
 ́ Σοβάς
 ́ Τούβλο
 ́ PVCu
 ́ Πέτρα
 ́ Σκυρόδεμα

ΠΟΣΟΣΤΟ

ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

+/-12.5%

ΠΟΣΟΣΤΟ

ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

+/-7.5%

External Frame Sealant
Σφραγιστικό Εξωτερικών Κουφωμάτων

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  
Το «External Frame Sealant» είναι υψηλής ποιότητας, ακρυλικό 
σφραγιστικό που παρέχει μακροπρόθεσμη, μόνιμα ελαστική σφράγι-
ση. Ιδανικό για τη σφράγιση κουφωμάτων. Μπορεί να βαφτεί μόλις 
ωριμάσει.

 ́ Ξύλο
 ́ Πέτρα
 ́ Σοβάς
 ́ Σκυρόδεμα
 ́ Τούβλο

Heat Mate
Σφραγιστικό Yψηλής Θερμικής Αντοχής

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  
Το «Heat Mate Sealant» είναι εύκαμπτο σφραγιστικό σιλικόνης, υψη-
λού μέτρου ελαστικότητας, με αντοχή σε θερμότητα έως και τους 300°C. 
Ιδανικό για σφράγιση βιομηχανικών εξαρτημάτων, φλαντζών, πορτών 
σε φούρνους, κ.τ.λ.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΧΡΩΜΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΜΧ/ΚΙΒ ΚΙΒ/ΠΛΤ €/ΤΜΧ

482253 ΛΕΥΚΟ 300ML 25 64 1.92

ΚΩΔΙΚΟΣ ΧΡΩΜΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΜΧ/ΚΙΒ ΚΙΒ/ΠΛΤ €/ΤΜΧ

482346 ΛΕΥΚΟ 300ML 25 64 2.26

ΚΩΔΙΚΟΣ ΧΡΩΜΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΜΧ/ΚΙΒ ΚΙΒ/ΠΛΤ €/ΤΜΧ

483170 ΚΑΦΕ 290ML 12 140 2.5

483174 ΠΕΤΡΑΣ 290ML 12 140 2.5

483175 ΛΕΥΚΟ 290ML 12 140 2.3

ΚΩΔΙΚΟΣ ΧΡΩΜΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΜΧ/ΚΙΒ ΚΙΒ/ΠΛΤ €/ΤΜΧ

484776 ΜΑΥΡΟ 300ML 12 140 6.5

484772 ΚΟΚΚΙΝΟ 300ML 12 140 6.5



Στην τιμή δε συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. Στην τιμή δε συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.

ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΑ 

Η Δυναμη στη

συγκολληση
Το Maximum Torque είναι το νέο, αξεπέρα-
στο συγκολλητικό γρήγορου αρπάγματος 
και άμεσης πρόσφυσης της Everbuild που 
αποτελεί τη Δύναμη στη Συγκόλληση!

Βασισμένο σε νέας γενιάς τεχνολογία υβριδικών 
πολυμερών, το Maximum Torque παρέχει ένα επί-
πεδο αρχικού αρπάγματος πολλαπλάσιο από τα 
υπόλοιπα συγκολλητικά της αγοράς, εξαλείφο-
ντας την ανάγκη για προσωρινή υποστήριξη στις 
περισσότερες εφαρμογές.

Το «Maximum Torque» είναι το απόλυ-
το συγκολλητικό γρήγορου αρπάγματος, 
βασισμένο σε τεχνολογία υβριδικών πο-
λυμερών νέας γενιάς. Η δύναμη αρπάγ-
ματος που προσφέρει, δε θεωρούνταν ως 
τώρα δυνατή με ένα κοινό συγκολλητικό. 
Η μοναδική μείξη πολυμερών προσφέρει 
απίστευτο άρπαγμα, περίπου διπλάσιο 
από αυτό των κοινών συγκολλητικών, 
εξαλείφοντας την ανάγκη για επιπλέον 
μηχανική στήριξη στην πλειονότητα των 
εφαρμογών. Έχει την ικανότητα να συ-
γκολλά πρακτικά τα πάντα στα πάντα, 
υπό οποιεσδήποτε συνθήκες. Όχι μόνο 
αντικαθιστά τα καρφιά και τις βίδες, αλλά 
ακόμη και παξιμάδια ή μπουλόνια στις πε-
ρισσότερες κοινές εφαρμογές.

 ́ Μέταλλα 
 ́  Γυαλί 
 ́  Τούβλο 
 ́  Ξύλο 
 ́  PVCu

10 11

Pr
of

es
si

on
al

 S
ea

la
nt

 G
un

Su
pe

rfl
ow

 C
ar

tr
id

ge
 G

un

Professional Sealant Gun
Πιστόλι εφαρμογής για φύσιγγες C3
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  
Το «Professional Sealant Gun» είναι πιστόλι για φύ-
σιγγες μεγέθους C3. Έχει ανθεκτικό σκελετό με εξα-
γωνική ράβδο, ενισχυμένο μηχανισμό εξαγωγής και 
γάντζο, για ευκολία στη χρήση.

Tecnic Foil Pack Gun
Πιστόλι εφαρμογής σαλαμιών

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  
To «Foil Applicator Gun» είναι πιστόλι, ειδικό για σα-
λάμια. Με το μεταλλικό κύλινδρο που εμπεριέχεται 
στη συσκευασία, μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί 
και για συνήθεις φύσιγγες. 

Superflow Cartridge Gun
Ανώτερης ποιότητας πιστόλι για φύσιγγες C3
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  
Το «Superflow Sealant Gun» είναι επαγγελματι-
κό πιστόλι με περιστρεφόμενο κύλινδρο, μαλακή 
σκανδάλη που προσφέρει 33% υψηλότερο ποσοστό 
εξαγωγής, μαλακό χερούλι και μηχανισμό για να μη 
στάζει: Όλα, μέρη ενός ανθεκτικού σκελετού, που θα 
αντέξει και τις δυσκολότερες συνθήκες εφαρμογής. 
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ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΜΧ/ΚΙΒ ΚΙΒ/ΠΛΤ €/ΤΜΧ

489588 300ML 6 91 17.5

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΜΧ/ΚΙΒ ΚΙΒ/ΠΛΤ €/ΤΜΧ

483370 600ML 1 180 28.5

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΜΧ/ΚΙΒ ΚΙΒ/ΠΛΤ €/ΤΜΧ

483371 300ML 12 84 5.5

ΚΩΔΙΚΟΣ ΧΡΩΜΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΜΧ/ΚΙΒ ΚΙΒ/ΠΛΤ €/ΤΜΧ

484807 ΛΕΥΚΟ 300ML 12 140 9.5



Στην τιμή δε συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. Στην τιμή δε συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.

ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΑ 

Σφραγιζει & Κολλαει 
τα παντα... παντου!

To «Clear Fix»  είναι υπερδιάφανο, υβριδικό 
συγκολλητικό γρήγορου αρπάγματος που προ-
σφύεται σχεδόν σε οποιαδήποτε επιφάνεια. 
Είναι κατάλληλο για εσωτερικές και εξωτερι-
κές εφαρμογές. Διαθέτοντας σταθεροποιητικά 
πρόσθετα έναντι υπεριώδους ακτινοβολίας, 
δεν κιτρινίζει με το πέρασμα του χρόνου. To 
«Clear Fix» είναι πολλαπλών χρήσεων προ-
ϊόν που μπορεί να χρησιμοποιηθεί σχεδόν σε 
οποιαδήποτε εφαρμογή, ακόμη και μέσα στο 
νερό! Είναι διαθέσιμο σε εντελώς διάφανη συ-
σκευασία, η οποία αναδεικνύει την ποιότητα 
του προϊόντος.

 ́ Ανώτερο συγκολλητικό υβριδικής 
τεχνολογίας MS Polymer

 ́ Υψηλή δύναμη συγκόλλησης σε 
κάθε υλικό

 ́ Για εσωτερικό και εξωτερικό 
χώρο

 ́ Ακόμη και κάτω από το νερό!
 ́ Μεγάλη αντίσταση στη UV 

ακτινοβολία
 ́ Διάφανη φύσιγγα για καλύτερη 

προβολή του προϊόντος

ΓΙΑ
ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ

Υπερδιάφανο Συγκολλητικό Clear Fix

12 13
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  
To «Stixall» είναι ο απόλυτος συνδυασμός συγκολλητικού και σφραγιστικού. Βα-
σισμένο σε υβριδική τεχνολογία πολυμερών, διαθέτει την ικανότητα να σφραγίζει 
και να συγκολλά σχεδόν τα πάντα σε οποιαδήποτε επιφάνεια και υπό οποιεσδήποτε 
συνθήκες - ακόμη και υπό βροχή ή μέσα στο νερό!

 ́ Μέταλλα 
 ́  Γυαλί 
 ́  Τούβλο 

 ́  Ξύλο 
 ́  PVCu

ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΑ 

Stixall  
σε σωληνάριο Easi-Squeeze
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 ́ Μέταλλα 
 ́  Γυαλί 
 ́  Τούβλο 
 ́  Ξύλο 
 ́  PVCu

 ́ Μέταλλα 
 ́  Γυαλί 
 ́  Τούβλο 

 ́  Ξύλο 
 ́  PVCu
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ΚΩΔΙΚΟΣ ΧΡΩΜΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΜΧ/ΚΙΒ ΚΙΒ/ΠΛΤ €/ΤΜΧ

483124 ΔΙΑΦΑΝΕΣ 80ML 12 210 4.3

483111 ΛΕΥΚΟ 80ML 12 210 3.9

ΚΩΔΙΚΟΣ ΧΡΩΜΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΜΧ/ΚΙΒ ΚΙΒ/ΠΛΤ €/ΤΜΧ

483107 ΜΑΥΡΟ 300ML 12 120 8.3

483168 ΔΙΑΦΑΝΕΣ 300ML 12 120 9.7

483109 ΓΚΡΙ 300ML 12 120 8.3

483110 ΛΕΥΚΟ 300ML 12 120 8.3

ΚΩΔΙΚΟΣ ΧΡΩΜΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΜΧ/ΚΙΒ ΚΙΒ/ΠΛΤ €/ΤΜΧ

461970 ΔΙΑΦΑΝΕΣ 290ML 12 120 9.8



Στην τιμή δε συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. Στην τιμή δε συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.

ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΑ 
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502 Wood Adhesive
Συγκολλητικό Ξύλου κατηγορίας D3 (κρυσταλλιζέ)
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  
Το «502 Wood Adhesive» είναι υψηλής ποιότητας συγκολλητικό ξύλου 
βάσεως ρητινών, για εργασίες συγκόλλησης ξυλείας όλων των τύπων. 
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε εσωτερικές και εξωτερικές εφαρμογές. 
Διαθέτει ισχυρή δύναμη συγκόλλησης, είναι ανθεκτικό σε κρούσεις και 
συνήθως ισχυρότερο από το ίδιο το σώμα του ξύλου. Είναι ιδανικό για 
όλες τις γενικές εργασίες ξυλουργικής, για συναρμολόγηση ξυλείας και 
οικιακές εφαρμογές. Είναι ταχείας ωρίμανσης και πήζει εντός 10 λε-
πτών. Όταν ωριμάζει γίνεται διαφανές. Πληροί τις απαιτήσεις του προ-
τύπου ΕΝ 204 (D3) και BS EN 14256 για αντίσταση σε ερπυσμό.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΜΧ/ΚΙΒ ΚΙΒ/ΠΛΤ €/ΤΜΧ

482247 500ML 20 40 5.3

483366 125ML 12 90 2.5

482248 250ML 12 120 3.2

Lumberjack 45’ PU Wood Adhesive Liquid
Πολυουρεθανικό Συγκολλητικό Ξύλου  45’

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  
Το «45’ PU Wood Adhesive» είναι ενός συστατικού συγκολλητικό ξύ-
λου που ωριμάζει με την υγρασία. Σκληραίνει εντός 45 λεπτών.  Είναι 
σε υγρή μορφή, έχει σύσταση 100% ανθεκτική σε θαλασσινό νερό, 
προσφέρει εντυπωσιακή δύναμη συγκόλλησης και διαθέτει εξαιρετική 
χημική αντοχή. Κατά την ωρίμανση, το προϊόν διογκώνεται ελαφρώς, 
γεμίζοντας τα μικρά κενά του υποστρώματος, δημιουργώντας έναν άρ-
ρηκτο δεσμό. Πληροί τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΝ 204 (D4). 

 ́ Ξύλο 
 ́  Μέταλλα 
 ́  Τούβλο 
 ́  Πέτρα 
 ́  Σκυρόδεμα

ΚΩΔΙΚΟΣ ΧΡΩΜΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΜΧ/ΚΙΒ ΚΙΒ/ΠΛΤ €/ΤΜΧ

484686 ΚΑΦΕ 750GR 6 80 13.5

Gator Glue
Πολυουρεθανικό Συγκολλητικό Ξύλου 30’
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  
Το «Gator Glue» είναι πολυουρεθανικό συγκολλητικό ξύλου, με εξαιρε-
τικά δυνατή αρχική πρόσφυση. Καθώς ωριμάζει, διεισδύει στην επιφά-
νεια και διογκώνεται ελαφρώς κατά την ωρίμανσή του, δημιουργώντας 
έναν αδιάρρηκτο δεσμό με το υπόστρωμα.Προσφύεται στα περισσότερα 
κοινά υποστρώματα, ακόμη και σε νωπές επιφάνειες, και σκληραίνει σε 
περίπου 30 λεπτά. Η σύστασή του είναι πλήρως ανθεκτική στο θαλασ-
σινό νερό. Προσφέρει εξαιρετική δύναμη συγκόλλησης και αντοχή στα 
περισσότερα χημικά. Αποτελεί ιδανικό συγκολλητικό για οικιακές και 
επαγγελματικές εφαρμογές. Κατάλληλο για τα περισσότερα είδη ξυλεί-
ας. Πληροί τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΝ 204 (D4). 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΧΡΩΜΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΜΧ/ΚΙΒ ΚΙΒ/ΠΛΤ €/ΤΜΧ

484648 ΚΑΦΕ 150ML 12 64 6.1

1. Βρέξτε ελαφρά τη μία
επιφάνεια με ένα υγρό 
πανί ή με σπρέι νερού. 

Μόλις εφαρμοστεί, το Gator Glue διαστέλλεται ελαφρώς καθώς ωριμάζει, εισχωρώντας 
και στις δύο επιφάνειες, δημιουργώντας έναν πρακτικά άφθαρτο δεσμό. Το Gator Glue 
σκληραίνει σε περίπου 30 λεπτά, μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε εσωτερικές και εξωτερικές 
εφαρμογές και κολλά ακόμη και σε υγρές επιφάνειες! 

 ΕΦΑΡΜΟΓΗ TOY GATOR GLUE
2. Απλώστε ομοιόμορφα
το συγκολλητικό στη 
στεγνή επιφάνεια. Σε με-
γάλη επιφάνεια συνίστα-
ται η εφαρμογή με λεπτή 
οδοντωτή σπάτουλα.

3. Ενώστε αμέσως τις δύο
επιφάνειες και δέστε τις με 
σφιγκτήρα ή τοποθετείστε 
τις κάτω από βάρος για 30 
λεπτά (λόγω του ότι το συγκολ-
λητικό διογκώνεται ελαφρά κατά 
την ωρίμανση).

4. Το υλικό αποκτά την
πλήρη δύναμή του σε 
24ώρες. 

®



Στην τιμή δε συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. Στην τιμή δε συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.

ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΑ 

STICK2 
Ένα συγκολλητικό για κάθε δουλειά!
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S2 All Purpose Superglue Tube
Κόλλα Στιγμής Γενικής Χρήσης (κυανοκρυλική)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  
To «Stick2-All Purpose Superglue Tube» είναι κυανοακρυλική κόλ-
λα κατάλληλη για ανοχές έως και 0,1mm. Συγκολλά μη πορώδεις 
επιφάνειες, όπως πλαστικά, μέταλλα, PVCu, καουτσούκ, κεραμικά 
και πολλά άλλα. Άμεση συγκόλληση σε 1 λεπτό.

 ́ PVCu 
 ́  Πλαστικά 
 ́  Γυαλί 
 ́  Μέταλλα

S2 Contact Adhesive
Μαγνητικό Συγκολλητικό Ταχείας Ωρίμανσης (βενζινόκολλα)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  
Το «Stick2-Contact Adhesive» είναι εξαιρετικής απόδοσης συ-
γκολλητικό ταχείας ωρίμανσης, κατάλληλο για εσωτερική και 
εξωτερική χρήση, για υποστρώματα όπως laminate, ξύλο, σκλη-
ρό PVC, ABS, δέρμα, φελλό και μέταλλα. Άμεση συγκόλληση σε 1 
λεπτό.

 ́ Laminates 
 ́  Ξύλο 
 ́  Φελλός 
 ́  Μέταλλα

S2 Epoxy Putty
Εποξειδικός Στόκος δύο συστατικών

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  
Το «Stick2-Epoxy Putty» είναι δύο συστατικών, εποξειδικός στό-
κος για την επισκευή, συγκόλληση, σφράγιση και επανακατασκευή 
σχεδόν οποιουδήποτε στοιχείου στην κατασκευή. Προσφύεται και 
σε νωπές επιφάνειες και είναι εντελώς υδατοστεγανό μόλις στε-
γνώσει.

 ́ Πέτρα 
 ́  Σκυρόδεμα 
 ́  Μέταλλο 
 ́  Τούβλο

2.5m²

ΚΩΔΙΚΟΣ ΧΡΩΜΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΜΧ/ΚΙΒ ΚΙΒ/ΠΛΤ €/ΤΜΧ

483372 ΔΙΑΦΑΝΕΣ 3GR 12 30 1.65

ΚΩΔΙΚΟΣ ΧΡΩΜΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΜΧ/ΚΙΒ ΚΙΒ/ΠΛΤ €/ΤΜΧ

489420 ΜΠΕΖ 30ML 10 24 2.45

ΚΩΔΙΚΟΣ ΧΡΩΜΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΜΧ/ΚΙΒ ΚΙΒ/ΠΛΤ €/ΤΜΧ

486274 - 50GR 12 12 3.65



Στην τιμή δε συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. Στην τιμή δε συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.

ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΑ 

18 19

S2
 E

po
xy

 P
ut

ty
 A

qu
a

S2
 R

ap
id

 E
po

xy
 M

et
al

S2
 R

ap
id

 E
po

xy
 S

yr
in

ge

S2
 H

ar
d 

Pl
as

ti
c 

Ad
he

si
ve

S2 Epoxy Putty Aqua
Εποξειδικός Στόκος για εφαρμογές σε νωπά ή υγρά υποστρώματα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  
Το «Stick2-Epoxy Putty Aqua» είναι δύο συστατικών στό-
κος, ειδικά σχεδιασμένος για επισκευές σε νωπά και υγρά 
υποστρώματα, όπως δεξαμενές, βαρέλια, σωληνώσεις και 
θεμέλια. Μπορεί να εφαρμοστεί σε γλυκό ή θαλασσινό νερό. 
Κατάλληλος και για υποστρώματα όπως: υαλόπλεγμα, μέ-
ταλλο, ξύλο, σκυρόδεμα, κεραμικό, γυαλί κ.ο.κ.

S2 Rapid Epoxy Metal
Εποξειδικό Συγκολλητικό

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  
Το Stick2-Rapid Epoxy Metal Syringe Adhesive είναι δύο συστα-
τικών συγκολλητικό που σκληραίνει εντός μόλις 5-10 λεπτών και 
είναι ιδανικό για συγκόλληση μετάλλων και κραμάτων, γυαλιού, 
κεραμικών και ξύλου. Μόλις ωριμάσει έχει απόχρωση γκρι με-
τάλλου και διαθέτει εξαιρετική αντοχή και πρόσφυση, καθώς και 
καλή χημική και θερμική αντοχή. Μπορεί να τρυπηθεί, να τριφτεί, 
να επεξεργαστεί και να βαφτεί μόλις ωριμάσει πλήρως.

 ́ Μέταλλα 
 ́  Γυαλί 
 ́  Ξύλο 
 ́  Κεραμικά

 ́ Μέταλλα 
 ́  Γυαλί 
 ́  Ξύλο 
 ́  Κεραμικά

ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΜΧ/ΚΙΒ ΚΙΒ/ΠΛΤ €/ΤΜΧ

486277 50GR 12 12 4.65

S2 Hard Plastic Adhesive
Συγκολλητικό Σκληρών Πλαστικών

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  
To «Stick2-Hard Plastic Adhesive» είναι ισχυρό, διάφανο συ-
γκολλητικό με γρήγορη ωρίμανση, κατάλληλο για συγκόλληση 
των περισσοτέρων τύπων πλαστικών, όπως σκληρό PVC, ακρυ-
λικά, πολυκαρβονικά και ABS. Ιδανικό για σωληνώσεις που δεν 
βρίσκονται υπό πίεση, εξαρτήματα αυτοκινήτων και για πολλές 
οικιακές εφαρμογές. Αντέχει σε θερμοκρασίες έως και 100°C.

 ́ Πλαστικά 
 ́  Ακρυλικά 
 ́  ABS 
 ́  Σκληρό PVC

ΚΩΔΙΚΟΣ ΧΡΩΜΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΜΧ/ΚΙΒ ΚΙΒ/ΠΛΤ €/ΤΜΧ

482347 ΔΙΑΦΑΝΕΣ 30ML 10 24 2.45

ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΜΧ/ΚΙΒ ΚΙΒ/ΠΛΤ €/ΤΜΧ

490710 24ML 12 12 5.5

S2 Rapid Epoxy Syringe
Εποξειδικό Συγκολλητικό

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  
To «Stick2-Rapid Epoxy Syringe» είναι ισχυρό, δύο συστατι-
κών, διαφανές συγκολλητικό που σκληραίνει σε μόλις 4 λεπτά. 
Προσφύεται στα περισσότερα υλικά και αφού ωριμάσει μπορεί 
να τρυπηθεί, να τριφτεί και να βαφτεί. Κατάλληλο για βιομηχα-
νική και οικιακή χρήση.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΧΡΩΜΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΜΧ/ΚΙΒ ΚΙΒ/ΠΛΤ €/ΤΜΧ

483851 ΔΙΑΦΑΝΕΣ 24ML 12 12 5.5



Στην τιμή δε συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. Στην τιμή δε συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.

ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΑ 
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S2 Rapid Epoxy Tube
Εποξειδικό Συγκολλητικό

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  
Το «Stick2-Rapid Epoxy Tube» είναι ισχυρό, δύο συστατικών, 
διαφανές συγκολλητικό που σκληραίνει εντός μόλις 4 λεπτών. 
Είναι ιδανικό για συγκόλληση των περισσότερων υλικών. Αφού 
ωριμάσει μπορεί να τρυπηθεί, να τριφτεί και να βαφτεί. Κατάλλη-
λο για βιομηχανική και οικιακή χρήση.

 ́ Μέταλλα 
 ́  Γυαλί 
 ́  Ξύλο 
 ́  Κεραμικά

Industrial Superglue GP
Κόλλα Στιγμής Βιομηχανικών Χρήσεων

ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΜΧ/ΚΙΒ ΚΙΒ/ΠΛΤ €/ΤΜΧ

490483 24ML (12*2) 16 100 3.2

S2 Superglue Gel
Κυανοκρυλική Κόλλα Στιγμής σε Gel
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  
Το «Stick2-Superglue Gel» είναι μια κυανοκρυλική κόλλα στιγ-
μής σε μορφή gel με πρόσφυση στα περισσότερα κοινά υπο-
στρώματα.  Η υψηλού ιξώδους φόρμουλά του το καθιστά ιδανικό 
και για κατακόρυφες εφαρμογές. Δεν τρέχει και λειτουργεί ως 
πληρωτικό σε μικρά κενά και πορώδη υποστρώματα.

 ́ PVCu 
 ́  Πλαστικά 
 ́  Γυαλί 
 ́  Μέταλλα

ΚΩΔΙΚΟΣ ΧΡΩΜΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΜΧ/ΚΙΒ ΚΙΒ/ΠΛΤ €/ΤΜΧ

482348 ΔΙΑΦΑΝΕΣ 3GR 12 30 2.1

Threadlock
Ασφαλιστικό Σπειρωμάτων
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  
Το «Threadlock GP Blue» είναι μεσαίας αντοχής, αναερόβιο ασφα-
λιστικό σπειρωμάτων με θιξοτροπική φόρμουλα που δε στάζει, ενώ 
επιτρέπει και την αποσυναρμολόγηση. Κατάλληλο για παξιμάδια, 
μπουλόνια, βίδες και σπειρώματα. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ακόμα 
και σε λαδωμένα εξαρτήματα.

 ́ Μέταλλα

ΚΩΔΙΚΟΣ ΧΡΩΜΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΜΧ/ΚΙΒ ΚΙΒ/ΠΛΤ €/ΤΜΧ

486668 ΜΠΛΕ 10GR 10 100 3.5

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  
Το «Industrial Superglue GP» είναι μεσαίου ιξώδους συγκολλητικό 
για ανοχές έως και 0,1mm. Κατάλληλο για εφαρμογές μικρού πάχους, 
με απαίτηση για ταχεία πήξη. Συγκολλά τις περισσότερες μη πορώδεις 
επιφάνειες, όπως π.χ. πλαστικά, μέταλλα, γυαλί, PVCu, καουτσούκ και 
EPDM.  Ιξώδες στους 25°C -100 cps. Χρόνος σκλήρυνσης: 5 -15 δευτε-
ρόλεπτα.  

 ́ PVCu 
 ́  Πλαστικά 
 ́  Γυαλί 
 ́  Μέταλλα

ΚΩΔΙΚΟΣ ΧΡΩΜΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΜΧ/ΚΙΒ ΚΙΒ/ΠΛΤ €/ΤΜΧ

484651 ΔΙΑΦΑΝΕΣ 20GR 25 16 3.95



Στην τιμή δε συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. Στην τιμή δε συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.

ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 
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Jetcem - Rapid Setting Cement
Υπερταχύπηκτο Τσιμέντο

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  
Το «Jetcem-Rapid Setting Cement» είναι εύκολο στη χρήση, 
τσιμεντοειδούς βάσης προϊόν που ωριμάζει σε περίπου 30 λε-
πτά. Ιδανικό για περιπτώσεις που υπάρχει απαίτηση για ταχείες 
εργασίες επισκευών και τοπικών αποκαταστάσεων. Ωριμάζει 
σε κρύο και ζεστό καιρό. Ελεγμένο σύμφωνα με BS EN 1504-
3, τάξεως R2.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΧΡΩΜΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΜΧ/ΚΙΒ ΚΙΒ/ΠΛΤ €/ΤΜΧ

484844 ΓΚΡΙ 3KG 4 64 5.9

405 Path & Patio Seal
Προστατευτικό Κρούστας για Φυσικά Πετρώματα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  
Το «405-Path & Patio Seal» αποτελεί ακρυλική επίστρωση, χωρίς 
διαλύτες, για τη σφράγιση και προστασία αυλών, διαδρόμων, φυσι-
κών πετρωμάτων, σκυροδέματος και κυβόλιθων. Προστατεύει από 
την ηλιακή ακτινοβολία, το νερό, το πετρέλαιο, τα διάφορα λάδια και 
την ανάπτυξη μούχλας και άλγης. Το γαλακτώδες διάλυμα ξηραίνεται 
και παίρνει τη μορφή διαφανούς, σκληρού & ανθεκτικού, υδατοαπω-
θητικού φιλμ, προσδίδοντας ένα ανθεκτικό, αντιολισθητικό και ματ 
φινίρισμα.

8

ΚΩΔΙΚΟΣ ΧΡΩΜΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΜΧ/ΚΙΒ ΚΙΒ/ΠΛΤ €/ΤΜΧ

482656 ΔΙΑΦΑΝΕΣ 5L 4 36 20.5

505 Blue Gripcoat®
Ενισχυτικό πρόσφυσης (χαλαζιακό αστάρι) κατάλληλο και για λείες επιφάνειες.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  
Το «505-BlueGripcoat» είναι χαλαζιακό αστάρι υψηλής από-
δοσης για ενίσχυση της πρόσφυσης, ειδικά σχεδιασμένο για 
δύσκολες επιφάνειες. Περιέχει λεπτά αδρανή με στόχο την 
παροχή βελτιωμένης μηχανικής αγκύρωσης κατά την εφαρ-
μογή σοβά και επιχρισμάτων σε υποστρώματα όπως σοβάς, 
γυψοσανίδα, σκυρόδεμα, βαμμένες επιφάνειες και κεραμικά 
πλακίδια. Εφαρμόζεται σε μία στρώση. 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΧΡΩΜΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΜΧ/ΚΙΒ ΚΙΒ/ΠΛΤ €/ΤΜΧ

518203 ΜΠΛΕ 7,5KG 1 80 24

518062 ΜΠΛΕ 15KG 1 42 42



Στην τιμή δε συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. Στην τιμή δε συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.

ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 
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Anchorset Green
Χημικό Αγκύριο χωρίς στυρένιο
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  
Το «Anchorset Green 300» είναι ρητίνη αγκύρωσης ιδιαί-
τερα υψηλών αντοχών, χωρίς στυρένιο. Είναι σε εύχρηστη 
συσκευασία διπλού σάκου και μπορεί να εφαρμοστεί με κοι-
νά πιστόλια σφραγιστικών. Ιδανική για τη στερέωση δορυ-
φορικών πιάτων, μεντεσέδων, καγκέλων μπαλκονιών, κ.τ.λ. 
Διατίθεται με ενσωματωμένο στατικό αναμεικτήρα.

Anchorset Red
Χημικό Αγκύριο

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  
Το «Anchorset Red 300» είναι ρητίνη αγκύρωσης βάσεως 
στυρενίου σε εύχρηστη συσκευασία διπλού σάκου που μπο-
ρεί να εφαρμοστεί με κοινά πιστόλια σφραγιστικών.Ιδανική 
για τη στερέωση δορυφορικών πιάτων, μεντεσέδων, καγκέ-
λων μπαλκονιών, κ.τ.λ. Διατίθεται με ενσωματωμένο στατι-
κό αναμεικτήρα.

 ˴ Εύκολη εφαρμογή  
χωρίσ ειδικό πιστόλι!

 ˴ Εύκολη εφαρμογή 
χωρίσ ειδικό πιστόλι!

Pantone  
425 C

Floor Paint
Αλκυδική Βαφή Δαπέδων Μηχανικής Καταπόνησης/Τροχήλατης Κυκλοφορίας

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  
Το «Floor Paint» είναι χαμηλού ιξώδους και υψηλών αντοχών 
βαφή αλκυδικής ρητίνης. Παρέχει σκληρή τελική επιφάνεια σε 
δάπεδα από σκυρόδεμα, πέτρα και ξύλο που υπόκεινται σε ελα-
φριά μηχανική καταπόνηση, συμπεριλαμβανομένης της κίνησης 
τροχήλατων ανυψωτικών οχημάτων. Είναι ιδανική για χρήση 
σε δάπεδα γκαράζ, εργαστηρίων, αποθηκών, διαδρόμων, κ.τ.λ. 
Προσδίδει αυξημένη ανθεκτικότητα, αντοχή σε απότριψη και 
καλή αντίσταση σε αραιωμένα οξέα, αλκάλια και λάδια.

8 - 10 m²

ΚΩΔΙΚΟΣ ΧΡΩΜΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΜΧ/ΚΙΒ ΚΙΒ/ΠΛΤ €/ΤΜΧ

484729 ΓΚΡΙ 5L 4 24 56.9

Geo-Fix Stone Protector
Προστατευτικό Εμποτισμού για Φυσικά Πετρώματα
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  
Βασισμένο σε εξελιγμένη σύνθεση φθοριούχου ρητίνης, το 
«Geo-Fix Stone Protector» προσφέρει μακροχρόνια προστασία 
σε φυσικά πετρώματα και ορυκτές επιφάνειες. Δεν επηρεάζει το 
χρώμα και την εμφάνιση του πετρώματος μετά την εφαρμογή 
του. Προστατεύει φυσικούς λίθους και πλάκες από λεκέδες που 
μπορεί να προέρχονται από λάδια, πετρέλαιο και νερό ενώ απο-
τρέπει τη διάβρωση εξαιτίας της διείσδυσης νερού.Είναι ακίνδυ-
νο και δεν περιέχει διαλύτες.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΧΡΩΜΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΜΧ/ΚΙΒ ΚΙΒ/ΠΛΤ €/ΤΜΧ

484720 ΔΙΑΦΑΝΕΣ 1KG 12 50 10.9

484721 ΔΙΑΦΑΝΕΣ 5L 4 30 41.3

ΚΩΔΙΚΟΣ ΧΡΩΜΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΜΧ/ΚΙΒ ΚΙΒ/ΠΛΤ €/ΤΜΧ

482457 ΓΚΡΙ 300ML 12 100 11.8

ΚΩΔΙΚΟΣ ΧΡΩΜΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΜΧ/ΚΙΒ ΚΙΒ/ΠΛΤ €/ΤΜΧ

467895 ΓΚΡΙ 300ML 12 100 9.8



Στην τιμή δε συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. Στην τιμή δε συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΟΝΩΣΗΣ ΔΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΞΥΛΟΥ 
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Evercryl - One Coat

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  
Το «Evercryl-One Coat» είναι ρητινούχο, ινοπλισμένο επισκευαστικό προϊόν δωμάτων, υψηλής ποιότητας 
για όλες τις συνήθεις επιφάνειες δωμάτων & στεγών. Είναι εφαρμόσιμο ακόμη και υπό βροχή και επί 
νωπών επιφανειών. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ακόμη και στους -5oC. Λόγω της υδαταπωθητικής του 
ικανότητας, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ακόμη και υπό βροχής, χωρίς φόβο να ξεπλυθεί, ενώ αντιμετωπίζει 
άμεσα την οποιαδήποτε διαρροή. Το «Evercryl» εφαρμόζεται με βούρτσα και αφήνει μια λεία επιφάνεια 
ανθεκτική στην ανάπτυξη μυκήτων και άλγης. Λόγω της υψηλής περιεκτικότητας του σε ίνες,  γεφυρώνει 
μικρά κενά και ρωγμές, ενώ χρειάζεται μόνο μία στρώση για πλήρη προστασία κατά των υδάτων, ακόμη 
και σε σημεία με λημνάζοντα ύδατα. Το «Ëvercryl» δε χρειάζεται αστάρι, όταν εφαρμόζεται σε συνεκτικές, 
μη πορώδεις επιφάνειες. 

1.5

Yacht Varnish Gloss
Βερνίκι Κρούστας Ξύλου Ναυτιλιακών Εφαρμογών

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  
Το «Yacht Varnish» είναι βερνίκι για εξωτερικές εφαρμογές που 
παρέχει μακροπρόθεσμη και ποιοτική προστασία, ακόμη και σε 
ναυτιλιακές εφαρμογές. Η ανθεκτική, αλκυδικής βάσης φόρμου-
λά του παρέχει μακροπρόθεσμη ευκαμψία και εξασφαλίζει φινί-
ρισμα που δε ρηγματώνει και δε ξεφλουδίζει! Είναι ιδανικό για 
χρήση σε λεία, πλανισμένη, σκληρή ή μαλακή ξυλεία, για προ-
στασία της ξυλείας σε εξωτερικούς χώρους (π.χ. εξώπορτες) και 
για όλες τις εφαρμογές ναυτιλίας. «Το Yacht Varnish» παρέχει 
προστασία από καιρικές επιδράσεις, συμπεριλαμβανομένων της 
υπεριώδους ακτινοβολίας και του θαλασσινού νερού.

Clear Varnish
Διαφανές Βερνίκι Κρούστας Ξύλου

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  
Το «Clear Varnish» είναι επαγγελματικής χρήσης βερνίκι κρούστας 
που ενισχύει τις φυσικές ιδιότητες του ξύλου και παρέχει μακρο-
πρόθεσμη προστασία. Είναι ειδικά σχεδιασμένο, για να προσφέρει 
φινίρισμα εξαιρετικά σκληρό, ανθεκτικό στις γρατζουνιές και στις 
θερμοκρασιακές μεταβολές, που δεν κιτρινίζει. Είναι ιδανικό για 
χρήση σε εσωτερική ξυλεία, όπως σε τραπέζια, καρέκλες, πόρτες, 
σοβατεπιά, έπιπλα, κ.τ.λ. Διαθέσιμο σε matt, satin και gloss.

16

ΚΩΔΙΚΟΣ ΧΡΩΜΑ ΣΥΣΚΕΥ-
ΑΣΙΑ

ΤΜΧ/
ΚΙΒ

ΚΙΒ/
ΠΛΤ €/ΤΜΧ

484621 ΔΙΑΦΑΝΕΣ 1KG 12 25 17.9

484626 ΓΚΡΙ 1KG 12 25 16.8

ΚΩΔΙΚΟΣ ΧΡΩΜΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
ΤΜΧ/
ΚΙΒ

ΚΙΒ/
ΠΛΤ

€/
ΤΜΧ

482968
ΔΙΑΦΑΝΕΣ 

Γ ΥΑΛΙΣΤΕΡΟ
750ML 6 112 11.9

482971  ΔΙΑΦΑΝΕΣ ΜΑΤ 750ML 6 112 11.9

482980 ΔΙΑΦΑΝΕΣ ΣΑΤΙΝΕ 750ML 6 112 11.9

ΚΩΔΙΚΟΣ ΧΡΩΜΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΜΧ/ΚΙΒ ΚΙΒ/ΠΛΤ €/ΤΜΧ

484795 ΔΙΑΦΑΝΕΣ 2,5L 2 105 32.5

484793 ΔΙΑΦΑΝΕΣ 750ML 6 112 12.9

ΆΜΕΣΗ ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΗ ΔΩΜΆΤΟΣ
. . .Σε 1 Στρω Ση 

...& Σε υγρε Σ επιφανειε Σ 



Στην τιμή δε συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. Στην τιμή δε συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΞΥΛΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ 
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Woodstain
Βαφή εμποτισμού Ξύλου

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  
To «Wood Stain» είναι επαγγελματικής χρήσης 
βαφή εμποτισμού ξύλου, ενώ ενισχύει τις φυσικές 
ιδιότητες του ξύλου και προσφέρει μακροπρόθε-
σμη προστασία και ανθεκτικότητα στις καιρικές 
επιδράσεις. Παρέχει ανθεκτικό τελείωμα που δε 
ρηγματώνει, ούτε αποφλοιώνεται, καθώς επίσης 
και εξαιρετική αντίσταση στην υπεριώδη ακτινο-
βολία. Είναι ιδανική για χρήση σε λεία, πλανισμένη 
ξυλεία σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, 
όπως σε πόρτες, κουφώματα, ξυλεία αρχιτεκτονι-
κών εφαρμογών, επενδύσεις, έπιπλα κήπου, κ.τ.λ.  
Υπό συνήθεις καιρικές συνθήκες, παρέχει προστα-
σία έως και 5 χρόνια. Είναι στεγνό στην αφή σε 
μόλις 30’.

20

ΠΕΥΚΟ
ANTIQUE PINE

ΔΡΥΣ ΣΚΟΥΡΟ
DARK OAK

ΜΑΟΝΙ
MAHOGANY

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ  
ROSEWOOD

ΔΡΥΣ ΑΝΟΙΧΤΟ
NATURAL OAK

ΤΙΚ
TEAK

ΚΑΡΥΔΙΑ
WALNUT

ΔΙΑΦΑΝΟ
MAINTENANCE COAT

Teak Oil
Λάδι Teak

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  
To «Teak Oil» αποτελεί παραδοσιακή επιφανειακή επεξεργασία 
που χρησιμοποιείται για την αποκατάσταση των φυσικών ελαίων 
και της φυσικής απόχρωσης του ξύλου από υποβάθμιση λόγω 
παλαιότητας ή καιρικών επιδράσεων. Κατάλληλο για εσωτερική ή 
εξωτερική χρήση σε ξύλα χωρίς επιστρώσεις.

MP Wood Filler
Ξυλόστοκος Πολλαπλών Χρήσεων
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  
To «ΜP Wood Filler» είναι πολλαπλών εφαρμογών στόκος 
ξύλων που γεμίζει οπές, ρωγμές, κενά και μικρές ατέλειες σε 
ξύλινες επιφάνειες. Είναι εύκολος στο τρίψιμο και μπορεί να βα-
φτεί ή εμποτιστεί, καθώς και να περαστεί με βερνίκι. Δεν περι-
έχει διαλύτες.

 ́ Ξύλο  ́  Σκυρόδεμα  ́  Τούβλο  ́  Σοβάς  ́  Πέτρα

ΚΩΔΙΚΟΣ ΧΡΩΜΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΜΧ/
ΚΙΒ

ΚΙΒ/
ΠΛΤ

€/
ΤΜΧ

483204 ΔΙΑΦΑΝΕΣ 750ML 6 112 10.2

483205 ΔΙΑΦΑΝΕΣ 2,5L 2 105 25.4

483221 ΠΕΥΚΟ 750ML 6 112 10.2

483222 ΠΕΥΚΟ 2,5L 2 105 25.4

483208 ΔΡΥΣ ΣΚΟΥΡΟΣ 750ML 6 112 10.2

483209 ΔΡΥΣ ΣΚΟΥΡΟΣ 2,5L 2 105 25.4

483212 ΜΑΟΝΙ 750ML 6 112 10.2

483214 ΜΑΟΝΙ 2,5L 2 105 25.4

483216 ΔΡΥΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ 750ML 6 112 10.2

483217 ΔΡΥΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ 2,5L 2 105 25.4

483224 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ 750ML 6 112 10.2

483225 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ 2,5L 2 105 25.4

483227 ΤΙΚ 750ML 6 112 10.2

483228 ΤΙΚ 2,5L 2 105 25.4

483231 ΚΑΡΥΔΙΑ 2,5L 2 105 25.4

483230 ΚΑΡΥΔΙΑ 750ML 6 112 10.2

ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΜΧ/ΚΙΒ ΚΙΒ/ΠΛΤ €/ΤΜΧ

484805 500ML 12 80 5.3

ΚΩΔΙΚΟΣ ΧΡΩΜΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΜΧ/
ΚΙΒ

ΚΙΒ/
ΠΛΤ

€/
ΤΜΧ

480466 ΔΡΥΣ ΣΚΟΥΡΟΣ 250ML 6 160 2.95

480465 ΔΡΥΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ 250ML 6 160 2.95

480461 ΦΥΣΙΚΟ 250ML 6 160 2.95

480464 ΜΑΟΝΙ 250ML 6 160 2.95

480462 ΚΑΣΤΑΝΟ 250ML 6 160 2.95

480463 ΠΕΥΚΟ 250ML 6 160 2.95

480467 ΛΕΥΚΟ 250ML 6 160 2.95



Στην τιμή δε συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. Στην τιμή δε συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ 
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ONE STRIKE FILLER-
τι ΔεN KANEI:

White Instant Filler
Έτοιμος Στόκος Γενικής Χρήσης σε σωληνάριο

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  
Το «All Purpose Filler» είναι διαθέσιμο και σε συσκευασία σω-
ληναρίου Easi-Squeeze για ευκολία στη χρήση και έτοιμο για 
τρίψιμο σε μόλις 10’!

All Purpose Filler
Έτοιμος Στόκος Γενικής Χρήσης
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  
To «All Purpose Filler» είναι εύκολος στη χρήση, προ-αναμε-
μειγμένος στόκος, κατάλληλος για εσωτερικές και εξωτερι-
κές εφαρμογές. Ωριμάζει δίνοντας μία λεία, αλλά ανθεκτική 
σε ρηγματώσεις επιφάνεια που μπορεί να βαφτεί, εμποτιστεί ή 
δεχθεί ταπετσαρία. Είναι σχεδιασμένος για επισκευές σε σοβά, 
γυψοσανίδες, τούβλο, επιχρίσματα, ξύλο, πέτρα και στα πε-
ρισσότερα κοινά κατασκευαστικά υλικά.

One Strike
Αφρόστοκος

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  
Το «One Strike Filler» είναι ένας επαναστατικός αφρόστο-
κος, με φόρμουλα από ελαφροβαρείς φυσαλίδες πολυμε-
ρών, οι οποίες γεμίζουν τις περισσότερες τρύπες και ρωγ-
μές· ακόμη και βαθιά κενά, σε μία μόλις εφαρμογή, καθώς 
το υλικό δε συρρικνώνεται, δεν «τρέχει» και δε ρηγματώνει. 
Παρέχει λείο τελείωμα, που χρειάζεται από ελάχιστο ως κα-
θόλου πέρασμα με γυαλόχαρτο και είναι έτοιμο για βαφή ή 
επικόλληση ταπετσαρίας σε μόλις 30 λεπτά! Μπορεί να χρη-
σιμοποιηθεί για επισκευές σε σοβά, ξύλο, τούβλο, πέτρα και 
γύψο.

 ́ Τούβλο 
 ́  Πέτρα 
 ́  Σκυρόδεμα 
 ́  Σοβάς

ΚΩΔΙΚΟΣ ΧΡΩΜΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΜΧ/
ΚΙΒ

ΚΙΒ/
ΠΛΤ

€/
ΤΜΧ

461918 ΛΕΥΚΟ 250ML 18 64 2.7

461917 ΛΕΥΚΟ 450ML 12 64 3.3

461916 ΛΕΥΚΟ 1L 6 54 5.9

ΚΩΔΙΚΟΣ ΧΡΩΜΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΜΧ/
ΚΙΒ

ΚΙΒ/
ΠΛΤ

€/
ΤΜΧ

480176 ΛΕΥΚΟ 600GR 12 108 3.3

ΚΩΔΙΚΟΣ ΧΡΩΜΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΜΧ/
ΚΙΒ

ΚΙΒ/
ΠΛΤ

€/
ΤΜΧ

480266 ΛΕΥΚΟ 330GR 12 140 2.5

 ́ Δεν «τρέχει» 
(ακόμη & σε εφαρμογή 

στο ταβάνι)

 ́ Δε συρρικνώνεται
 ́ Δε ρηγματώνει
 ́ Δε χρειάζεται  
πολλές στρώσεις

 ́ Δε χρειάζεται 
τρίψιμο

 ́ Δεν αργεί να 
στεγνώσει (30’)

 ́ Δεν κοστίζει



Στην τιμή δε συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. Στην τιμή δε συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.

ΔΙΟΓΚΟΥΜΕΝΟΙ ΑΦΡΟΙ 

ΤΑΙΝΙΕΣ 

ΤΑΙΝΙΕΣ 
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P45 Foam Applicator - Medium Duty Metal Gun
Πιστόλι Εφαρμογής Αφρού

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  
Το πιστόλι»Ρ45 Foam Applicator Medium Duty Metal Gun» πα-
ρέχει στο χρήστη μεγαλύτερο έλεγχο στην ακριβή εφαρμογή του 
αφρού σε δυσπρόσιτα σημεία, αποφεύγοντας τη φύρα υλικού. 

Spray Adhesive
Συγκολλητικό Σπρέυ για μοκέτες 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  
Το «Spray Adhesive» είναι έτοιμο προς χρήση, μαγνητικό συγκολλητικό 
δαπέδων βάσης διαλύτη.  Σταθεροποιεί τις άκρες από τις μοκέτες και 
χρησιμεύει ιδιαίτερα στην ενίσχυση των δύσκολων σημείων, όπως στις 
ακμές σκαλοπατιών, πλαστικών και ξύλινων σοβατεπιών. Προσφύεται 
στις περισσότερες κοινές επιφάνειες, συμπεριλαμβάνοντας ξύλο, μοκέ-
τα, μέταλλο, πέτρα, σκυρόδεμα, PVCu και πολλές άλλες.

Powerful Grip Tape
Πανίσχυρη, ινοπλισμένη ταινία διπλής όψεως 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  
Η «Powerful Grip Tape» αποτελεί έναν νέο τύπο ινοπλισμένης ταινίας 
διπλής όψεως που διαθέτει απίστευτα ισχυρή και άμεση συγκόλληση. 
Προσφύεται σχεδόν σε οποιοδήποτε υλικό, σε εσωτερικές ή εξωτε-
ρικές εφαρμογές, συμπεριλαμβανομένων κεραμικών, τούβλων, ξυ-
λείας, μέταλλων, πλαστικών και PVC. Είναι ανθεκτική στην υγρασία 
και την υπεριώδη ακτινοβολία. Είναι ιδανική για οικιακή, βιομηχανική, 
κατασκευαστική χρήση Μπορεί να εφαρμοστεί και ως αντικατάστατο 
για καρφιά και βίδες.

Η ταινiα που νομiζει πωσ εiναι κoλλα!

ΚΩΔΙΚΟΣ ΧΡΩΜΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΜΧ/ΚΙΒ ΚΙΒ/ΠΛΤ €/ΤΜΧ

483334 - 500ML 12 114 4.9

ΚΩΔΙΚΟΣ ΧΡΩΜΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΜΧ/ΚΙΒ ΚΙΒ/ΠΛΤ €/ΤΜΧ

486679 - Ρ45 1 24 21.65

 ˴ Τόσο για επαγγελματική, όσο και για DIY χρήση!

EuroScrim
Δικτυωτή ταινία γυψοσανίδας
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  
Η «EuroScrim» είναι κορυφαίας ποιότητας δικτυ-
ωτή ταινία με ταχεία και εύκολη εφαρμογή. Διαθέ-
τει υψηλής ποιότητας συγκολλητικό και ανοιχτό 
πλέγμα που δεν εγκλωβίζει φουσκάλες ή φυσα-
λίδες, δημιουργώντας τέλειες ενώσεις κάθε φορά.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΜΧ/ΚΙΒ ΚΙΒ/
ΠΛΤ

€/
ΤΜΧ

484687 48MM X 90M 24 30 5.4

ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΜΧ/ΚΙΒ ΚΙΒ/ΠΛΤ €/ΤΜΧ

484678 12MM X 2,5M 48 105 1.8

484679 25MM X 2,5M 24 105 3.2

484680 50MM X 2,5M 12 105 5.8



Στην τιμή δε συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.

ΤΑΙΝΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

Η «Silweld» είναι αυτοβουλκανιζόμενη ται-
νία σιλικόνης που μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
σε οποιαδήποτε επισκευή, από μονώσεις 
ηλεκτρικών καλωδίων ως την επισκευή 
του λάστιχου ποτίσματος. Δημιουργεί μια 
αεροστεγή, στεγανή σφράγιση σε δευτερό-
λεπτα και λειτουργεί σε οποιεσδήποτε συν-
θήκες. Αντέχει σε έως και 8.000Volts 

 ́ Αντέχει σε ακραίες θερμοκρασίες -65 
έως +260°C

 ́ Ανθεκτική σε λάδια, πετρέλαιο, βενζί-
νη, οξέα, θαλασσινό νερό, διαλύτες, UV 
ακτινοβολία

 ́ Αντέχει σε πίεση 700psi

 ́ Λειτουργεί ακόμη και κάτω από το νερό

Η Silweld έχει τόσες εφαρμογές, που μπο-
ρεί να χρησιμοποιηθεί σε μόνιμες ή προ-
σωρινές επισκευές παντού:Σε όλους τους 
εύκαμπτους ή μη σωλήνες-Σε ηλεκτρικές 
μονώσεις και σφραγίσεις ηλεκτρικών κα-
λωδίων και συνδέσεων-Για αντιδιαβρωτική 
προστασία-Και πολλές ακόμη εφαρμογές

MULTI-USE
WONDER WIPES

ΚΑΘΑΡΙΖΕΙ ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ 
ΣΙΛΙΚΟΝΗ!

Αυθεντικά μαντηλάκια πολλαπλών χρήσεων  
Wonder Wipes! 

Καθαρίζουν τα χέρια, τα εργαλεία, τους χώρους 
εργασίας και είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικά στο 
να αφαιρούν σφραγιστικά, σιλικόνη, ασφαλτικά 
και αφρούς. Περιέχουν ισχυρά αντιβακτηριδιακά 
και λανολίνη, για τη φροντίδα του δέρματος.

 ˴ Καλύτερο Προϊον DIY 2014!
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Αυτοβουλκανιζόμενη Επισκευαστική Ταινία Σιλικόνης
Wonder Wipes
Μαντηλάκια καθαρισμού για τα χέρια
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  
Τα «Multi-Use Wonder Wipes» είναι ειδικά σχεδιασμένα για 
τον καθαρισμό χεριών, εργαλείων και επιφανειών από νωπό και 
ημι-ωριμασμένο: σφραγιστικό, συγκολλητικό, ασφαλτικό, αφρό 
πολυουρεθάνης, λάδι, μπογιά, ακόμη και σιλικόνη! Τα μαντηλάκια 
«Wonder Wipes» περιέχουν ισχυρό αντιβακτηριδιακή ουσία και 
δρουν ενάντια στους περισσότερους κοινούς μικροοργανισμούς 
που βρίσκονται στο σπίτι και στην εργασία.  

ΚΩΔΙΚΟΣ ΧΡΩΜΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΜΧ/
ΚΙΒ

ΚΙΒ/
ΠΛΤ

€/
ΤΜΧ

484806 ΜΑΥΡΟ 3M 6 265 6.5

486270 ΛΕΥΚΟ 3M 6 265 6.5

ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΜΧ/ΚΙΒ ΚΙΒ/ΠΛΤ €/ΤΜΧ

467442 100ΜΑΝΤΗΛΑΚΙΑ 6 52 7.5



Στην τιμή δε συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. Στην τιμή δε συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.

ΠΥΡΑΝΤΟΧΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ 
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KOS Fire Cement
Πυροτσιμέντο σε Φύσιγγα
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  
Το «KOS Fire Cement» είναι έτοιμο για χρήση μείγμα θερμοσκληρυνό-
μενων ρητινών και ανόργανων πληρωτικών συστατικών. Ωριμάζει όταν 
εκτίθεται σε θερμότητα, και μετατρέπεται σε κονίαμα που αντέχει σε 
θερμοκρασίες έως τους 1250οC. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για οικιακές 
και εμπορικές εφαρμογές. Έχει εξαιρετική πρόσφυση σε πυρότουβλα, 
τσιμεντόλιθους, πέτρα και κεραμικά.

XL Fire Cement
Έτοιμο Ρητινούχο Πυροτσιμέντο
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  
Το «XL Fire Cement» ειναι έτοιμο για χρήση μείγμα θερμοσκλη-
ρυνόμενων ρητινών και ανόργανων πληρωτικών συστατικών 
που ωριμάζει όταν εκτίθεται σε θερμότητα και είναι ανθεκτικό 
σε θερμοκρασίες έως τους 1250oC. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
για οικιακές και εμπορικές εφαρμογές. Έχει εξαιρετική πρόσφυ-
ση σε πυρότουβλα, τσιμεντόλιθους, πέτρα και κεραμικά.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  
Ειδικά σχεδιασμένο για τον επαγγελματία υδραυλικό, το «Plumbers 
Gold» είναι ενός νέου τύπου σφραγιστικό και συγκολλητικό βασισμένο 
σε τεχνολογία υβριδικών πολυμερών που προσφέρει εξαιρετική πρό-
σφυση σε όλα τα είδη υγιεινής, σε χώρους μπάνιου και κουζίνας, καθώς 
και σε όλες τις υδραυλικές εγκαταστάσεις. Πιο συγκεκριμένα,  Μπο-
ρεί να εφαρμοστεί ακόμη και σε βρεγμένες επιφάνειες, ενώ λειτουργεί 
ακόμα και κάτω από το νερό! Περιέχει SteriTouch®, το κορυφαίο αντι-
βακτηριδιακό συστατικό, προλαμβάνοντας την εμφάνιση μούχλας και 
τον αποχρωματισμό των επιφανειών για 10 χρόνια.

ANTIBACTERIAL PROTECTION

ΣΦΡΑΓΙΖΕΙ & 
ΣΥΓΚΟΛΛΑ 
ΤΑ ΠΑΝΤΑ  
ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ 
ΚΑΤΩ ΑΠΟ 
ΤΟ ΝΕΡΟ!

Plumber’s Gold
Υβριδικό σφραγιστικό/συγκολλητικό για υδραυλικές εφαρμογές

ΚΩΔΙΚΟΣ ΧΡΩΜΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΜΧ/ΚΙΒ ΚΙΒ/ΠΛΤ €/ΤΜΧ

486239 ΜΠΕΖ 300ML 12 140 3

ΚΩΔΙΚΟΣ ΧΡΩΜΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΜΧ/ΚΙΒ ΚΙΒ/ΠΛΤ €/ΤΜΧ

488390 ΚΙΤΡΙΝΩΠΟ 1KG 12 64 3.75

488391 ΚΙΤΡΙΝΩΠΟ 2KG 6 54 5.75

ΚΩΔΙΚΟΣ ΧΡΩΜΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΜΧ/ΚΙΒ ΚΙΒ/ΠΛΤ €/ΤΜΧ

486777 ΛΕΥΚΟ 300ML 12 120 9.7



Στην τιμή δε συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. Στην τιμή δε συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.
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 SikaHyflex®-250 Facade

Υψηλής απόδοσης, επαγγελματικό σφραγιστικό 
αρμών για σκυρόδεμα, τοιχοποιϊες και σύστημα 
εξωτερικής θερμομόνωσης
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ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 
Το SikaHyflex®-250 Facade είναι σχεδιασμένο για ελαστική σφρά-
γιση και στεγανοποίηση διαστολικών αρμών και αρμών σύνδεσης 
στο κέλυφος κτιριακών κατασκευών. Χάρις στο ιδιαίτερα χαμηλό 
μέτρο ελαστικότητάς του, το SikaHyflex®-250 Facade είναι επίσης 
κατάλληλο και για συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
 ́ Πολύ καλή αντοχή σε γήρανση

 ́ Κινητικότητα αρμού 100%/-50% (ASTM C719)

 ́ Ωρίμανση χωρίς δημιουργία φυσαλίδων

 ́ Χαμηλή μετάδοση τάσης στο υπόστρωμα

 ́ Πολύ καλή εργασιμότητα και εύκολο στην εξαγωγή

 ́ Καλή πρόσφυση σε πολλά υποστρώματα

 ́ Χωρίς διαλύτες

 ́ Πολύ χαμηλών εκπομπών πτητικών

ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

Sika® MaxTack 
Ισχυρό Στιγμιαίο Συγκολλητικό Υδατικής Βάσεως για 
εσωτερικούς/στεγασμένους χώρους

39

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 
Το Sika MaxTack® έχει ισχυρή πρόσφυση σε πολλά πορώδη υπο-
στρώματα, όπως σκυρόδεμα, κονιάματα, ινοπλισμένο σκυρόδεμα, 
ξύλο και σκληρυμένα βαμμένα υποστρώματα διακοσμητικών 
στοιχείων. Είναι κατάλληλο για συγκόλληση σοβατεπιών, ξύλινων 
επενδύσεων, πάνελ, πλακιδίων τερακότας, αλουμινίου, προφίλ 
σκληρού PVC, διογκωμένης και εξηλασμένης πολυστερίνης, πλα-
κιδίων πολυστερίνης και ξύλινων διακοσμητικών στοιχείων.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
 ́ Καλή εργασιμότητα 

 ́  Ισχυρή αρχική πρόσφυση (πρώιμη αντοχή) 

 ́  Άοσμο 

 ́  Εξαλείφει την ανάγκη για καρφιά και βίδες 

 ́  Μπορεί να βαφτεί με υδατικής βάσης βαφές 

 ́ Πρόσφυση σε ευρύ φάσμα υποστρωμάτων

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 
~ 20 ml ανά τρέχον μέτρο

ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΧΡΩΜΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΜΧ/ΚΙΒ ΚΙΒ/ΠΛΤ €/ΤΜΧ

421240 ΥΠΟΛΕΥΚΟ 300ML 12 100 5
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ΚΩΔΙΚΟΣ ΧΡΩΜΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΜΧ/ΚΙΒ ΚΙΒ/ΠΛΤ ΤΙΜΗ(€)/ΤΜΧ

469333 ΛΕΥΚΟ 300ML 12 112 8.83

443605 ΛΕΥΚΟ 600ML 20 48 10.07

443701 ΓΚΡΙ 300ML 12 112 8.83

435633 ΓΚΡΙ 600ML 20 48 10.07



Στην τιμή δε συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. Στην τιμή δε συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.
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40 41

Si
ka

si
l®

-C

Si
ka

® 
Pr

im
er

-3
N

 

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 
 ́ Κατάλληλο για υαλοστάσια και στεγανές εφαρμογές σε τζά-

μια, μέταλλα και βαμμένες επιφάνειες 

 ́ Κατάλληλο για ξύλο, ακρυλικά και πολυκαρβονικά 

 ́ Για σφραγίσεις σε είδη υγιεινής 

Sikasil®-C
Σφραγιστική σιλικόνη ουδέτερης ωρίμανσης

ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
 ́ Ανθεκτικό στις καιρικές επιδράσεις  και σε ακτινοβολία UV 

 ́ Πρόσφυση χωρίς αστάρι σε μεγάλο εύρος  υποστρωμάτων 

 ́ Αδύνατη οσμή 

 ́ Μη διαβρωτική 

 ́ Μεγάλη ελαστικότητα και ευκαμψία 

 ́ Ειδική κατηγοριοποίηση σύμφωνα με LEED  

ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

Sika® Primer-3N 
Αστάρι ενός συστατικού για πορώδη υποστρώματα και μεταλλικές επιφάνειες 
πριν την εφαρμογή Sikaflex®

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 
Ως αστάρι βάσεως διαλύτη για τα προϊόντα των σειρών Sikaflex®, 
SikaBond® και Sikasil® που εφαρμόζονται επί πορωδών υποστρωμάτων 
(π.χ. σκυρόδεμα) και μεταλλικών επιφανειών.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
 ́ Εύκολο στην εφαρμογή 

 ́ Απωθητικό νερού

 ́ Ταχείας ωρίμανσης

 ́ Δέσμευση ρύπων και ισχυροποίηση υποστρώματος

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 
250-400m αρμού/lt  [ή 5-8m²/lt]

ΚΩΔΙΚΟΣ ΧΡΩΜΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΜΧ/ΚΙΒ ΚΙΒ/ΠΛΤ €/ΤΜΧ

73984 ΔΙΑΦΑΝΕΣ 300ML 12 96 4.6

ΚΩΔΙΚΟΣ ΧΡΩΜΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΜΧ/ΚΙΒ ΚΙΒ/ΠΛΤ ΤΙΜΗ(€)/ΤΜΧ

114665 ΔΙΑΦΑΝΕΣ ΔΟΧΕΙΟ 250ML 6 180 12.3



Στην τιμή δε συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.

ΠΡΟΪΟΝΤΑ Sika®
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ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

SikaCem® ExtraBond-100
Βελτιωτικό Πρόσμικτο Κονιαμάτων

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 
 ́ Ενισχυτικού μείγματος πρόσφυσης (αριάνι) για επιχρίσματα 

και κονιάματα

 ́ Στεγανών επιχρισμάτων και κονιαμάτων με ενισχυμένη 
πρόσφυση και μειωμένη ρηγμάτωση

 ́ Κονιαμάτων δαπέδου/επιστρώσεων υψηλής αντοχής με 
μειωμένη παραγωγή σκόνης και υψηλή αντοχή σε διείσδυση 
νερού και φθορά

 ́ Κονιαμάτων τοπικής επισκευής και διαμόρφωσης διατομής

 ́ Κονιαμάτων αρμολόγησης σε εφαρμογές τοιχοποιίας 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
 ́ Παρέχει εξαιρετική εργασιμότητα και πολύ καλή πρόσφυση

 ́ Αυξάνει την ευκαμψία

 ́ Μειώνει τη διαπερατότητα και τον κίνδυνο ρηγμάτωσης

 ́ Βελτιώνει την αντοχή σε απότριψη

 ́ Βελτιώνει την αντοχή των κονιαμάτων σε παγετό και χημικά

 ́ Εύκολο στη δοσομέτρηση και την εφαρμογή

 ́ Συμβατό με άλλα πρόσμικτα Sika

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 
 Η κατανάλωση του προσμίκτου εξαρτάται από την 
εκάστοτε εφαρμογή. Η αναλογία αραίωσής του 
με νερό κυμαίνεται από 1:1 έως 1:5 κάτα όγκο. Εν 
γένει, η κατανάλωση του προσμίκτου είναι 5-10% 
κατά βάρος τσιμέντου. Για περισσότερες πληροφο-
ρίες ανατρέξτε στο Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΜΧ/
ΚΙΒ

ΚΙΒ/
ΠΛΤ

€/
ΤΜΧ

532186 1KG 10 48 3.95

532187 5KG 1 90 16.79

ΓΕΝΙΚΟΙ 
ΟΡΟΙ ΠΩΛΗΣΗΣ

Οι πωλήσεις της Εταιρίας με την επωνυμία «SIKA ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 
(SIKA HELLAS)» διέπονται  από τους εξής ουσιώδεις όρους:

1. Τόπος κατάρτισης της σύμβασης πώλησης θεωρείται η Αθήνα και συγκεκριμένα τα γραφεία της  έδρας της
SIKA, οδός Πρωτομαγιάς 15, Κρυονέρι Αττικής.

2. Οι τιμές διαμορφώνονται βάσει τιμοκαταλόγου της SIKA περιλαμβανομένων των εξόδων, εκτός του
ΦΠΑ και οποιουδήποτε κόστους μεταφοράς και ασφάλισης. Οι τιμοκατάλογοι, τα είδη και οι προδιαγραφές των 
προϊόντων της SIKA, που αναφέρονται σ’ αυτούς, υπόκεινται σε τροποποιήσεις χωρίς προειδοποίηση.

3. Τα προϊόντα παραδίδονται στον Αγοραστή στις εγκαταστάσεις της SIKA μετά από ειδοποίησή της ότι είναι
έτοιμα προς παράδοση. Σε περίπτωση που ο Αγοραστής ζητήσει την αποστολή των προϊόντων σε άλλο τόπο, η 
μεταφορά θα γίνεται με φροντίδα και επιμέλειά του και θα τον βαρύνουν τα έξοδα παραλαβής και αποστολής ενώ 
η ευθύνη μεταβαίνει στον Αγοραστή με την παράδοση των προϊόντων στον μεταφορέα του Αγοραστή.

4. Απλή και μόνο καθυστέρηση παράδοσης των προϊόντων από την SIKA, δεν αποτελεί λόγο ακύρωσης της
παραγγελίας από τον Αγοραστή. Οι προθεσμίες παράδοσης αναστέλλονται για λόγους ανωτέρας βίας καθώς και 
εξ αιτίας καταστάσεων που διαμορφώνονται στην αγορά ως συνέπεια νομοθετικών, διοικητικών, νομισματικών ή 
άλλων παρόμοιων μεταβολών, εσωτερικών ή διεθνών.

5. Οι πωλήσεις της SIKA γίνονται μόνο τοις μετρητοίς. Ειδικά μπορεί να συμφωνηθεί πίστωση συγκεκριμένης
χρονικής διάρκειας που αναφέρεται επί του τιμολογίου που εκδίδεται για την κάθε πώληση.

6. Καθυστέρηση του Αγοραστή να εξοφλήσει το τιμολόγιο, θα έχει γι’ αυτόν τις συνέπειες της υπερημερίας,
χωρίς όχληση, από την επομένη της ημερομηνίας εκδόσεως του τιμολογίου ή, κατά περίπτωση, από την επομένη 
της αναγραφόμενης δήλης ημέρας λήξης της πίστωσης. Η SIKA δικαιούται επιπλέον να αναζητήσει την τυχόν 
χορηγηθείσα στον Αγοραστή έκπτωση, εκδίδοντας συμπληρωματικά τιμολόγια για την αξία της έκπτωσης, να 
απαιτήσει την άμεση εξόφληση και άλλων τιμολογίων του Αγοραστή των οποίων τυχόν έχει πιστωθεί η αξία 
καθώς και να ακυρώσει μονομερώς ανεκτέλεστες παραγγελίες.

7. Τα ίδια ως άνω αποτελέσματα θα έχει και κάθε αλλαγή της νομικής θέσεως του Αγοραστή, όπως η
μεταβίβαση ή διάλυση της επιχείρησής του, ο θάνατος , η ανικανότητά του, η παύση ή αναστολή των πληρωμών 
του, η επίσπευση αναγκαστικής εκτέλεσης κατ’ αυτού κ.λ.π.

8. Η εκ μέρους της SIKA είσπραξη μέρους μόνον των οφειλών του Αγοραστή, δεν αίρει την υπερημερία του ως
προς το υπόλοιπο οφειλόμενο τίμημα, ούτε σημαίνει παραίτησή της από τα λοιπά δικαιώματά της.

9. Η SIKA ευθύνεται έναντι του Αγοραστή, σύμφωνα με τους όρους της εγγυήσεως η οποία συνοδεύει το
πωλούμενο προϊόν και τους εκάστοτε ισχύοντες γενικούς όρους συναλλαγών της.

10. Για την επίλυση τυχόν διαφοράς μεταξύ SIKA και Αγοραστή που θα απορρέει από την σύμβαση πώλησης,
αρμόδια είναι αποκλειστικά τα Δικαστήρια της Αθήνας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:  
Οι πληροφορίες και ειδικότερα οι υποδείξεις που αφορούν στην εφαρμογή και τελική χρήση των προϊόντων της 
SIKA παρέχονται με καλή πίστη και βασίζονται  στην τρέχουσα γνώση και εμπειρία της Εταιρίας για τα προϊόντα, 
όταν αυτά αποθηκεύονται, χρησιμοποιούνται και εφαρμόζονται υπό κανονικές συνθήκες.

Στην πράξη οι διαφοροποιήσεις στα υλικά, υποστρώματα και στις επιτόπιες συνθήκες εφαρμογής είναι 
τέτοιες που καμία εγγύηση δεν μπορεί να δοθεί σχετικά με την εμπορευσιμότητα ή καταλληλότητά τους, για 
συγκεκριμένο σκοπό και καμία ευθύνη από οποιαδήποτε έννομη σχέση δεν μπορεί να θεμελιωθεί κατά της 
Εταιρίας στη βάση των αναγραφομένων πληροφοριών γραπτών υποδείξεων ή άλλης μορφής παρεχομένων 
οδηγιών.

Η τήρηση των δικαιωμάτων τρίτων είναι επιβεβλημένη. Όλες οι παραγγελίες γίνονται δεκτές υπό τους 
εκάστοτε όρους της Εταιρίας περί πώλησης και παράδοσης. Οι χρήσεις των προϊόντων πρέπει πάντοτε να 
ανατρέχουν στην πιο πρόσφατη έκδοση των Φύλλων Ιδιοτήτων Προϊόντών και Φύλλων Ασφαλείας Προϊόντων, 
αντίγραφα των οποίων δίδονται εάν ζητηθούν.
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