Η ROMITEC δημιουργεί και παρέχει προϊόντα υψηλής ποιότητας, εναρμονισμένα με τα διεθνή πρότυπα, που
αφορούν οποιαδήποτε κατασκευή στη σύγχρονη οικοδομή. Στα περιεχόμενα, πέρα από πληροφορίες για τις
καινοτόμες υπηρεσίες μας, μπορείτε να αναζητήσετε προϊόντα, θέματα τεχνολογίας και απαντήσεις σε
προβληματισμούς σας, σχετικούς με τη δόμηση.

ΕΤΑΙΡΙΑ
Η ROMITEC Ρουσάκης Εμμανουήλ με έδρα την Αγχίαλο Θεσσαλονίκης, δραστηριοποιείται από το 1985 στο
χώρο των δομικών, χημικών προϊόντων. Έχοντας πάντα ως γνώμονα την παροχή προϊόντων υψηλής ποιότητας,
σε συνδυασμό με την πολυετή εμπειρία της στο χώρο, η Romitec προσφέρει αξιόπιστες και καινοτόμες λύσεις,
σε ένα ευρύ φάσμα των σύγχρονων οικοδομικών αναγκών. Με όραμα, συνέπεια και υποστήριξη των πελατών
της μετά την πώληση, έχει καταφέρει να εδραιώσει μία ιδιαίτερη και μακροχρόνια σχέση εμπιστοσύνης στο
χώρο της δόμησης. Χάρη σε αυτή την εμπιστοσύνη, η ROMITEC σχεδιάζει μια δυναμική ανάπτυξη,
επενδύοντας συνεχώς σε νέες τεχνολογίες και σύγχρονο μηχανολογικό εξοπλισμό, υπερκαλύπτοντας τις
απαιτήσεις ασφαλείας, ελέγχου και διαχείρισης ποιότητας.
Με ανεξάρτητο τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης, δημιουργεί και εξελίσσει νέα προϊόντα, με σκοπό να καλύψει
τις ολοένα αυξανόμενες ανάγκες και απαιτήσεις των σύγχρονων κατασκευών.
Συγκεκριμένα παράγει και διαθέτει τις εξής 5 βασικές κατηγορίες προϊόντων:
Κόλλες και Αρμόστοκοι
Σοβάδες και Στόκοι σπάτουλας
Επισκευαστικά Υλικά
Πατητή τσιμεντοκονία
Στεγανωτικά Υλικά
Βελτιωτικά Πρόσμικτα
Παρέχοντας τεχνογνωσία και ολοκληρωμένες λύσεις στις προκλήσεις των σύγχρονων κατασκευών, η
ROMITEC προσφέρει τεχνική υποστήριξη σε κάθε ενδιαφερόμενο, επαγγελματία ή ιδιώτη.

ΠΑΡΑΓΩΓΗ - ΕΜΠΟΡΙΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
ΡΟΥΣΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΑΓΧΙΑΛΟΣ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΕΛΛΑΔΑ, Τ.Κ. 57011

2310 722 212
FAX: 2310 722 812
EMAIL: info@romitec.gr
www.romitec.gr
ΤΗΛ.:
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ΑΚΡΥΛΙΚΕΣ ΚΟΛΛΕΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ
ΠΡΟΪΟΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΕΦΑΡΜΟΓΗ
Ακρυλικό συγκολλητικό κονίαμα με
βάση το τσιμέντο. Παρέχει υψηλή
συγκολλητική αντοχή σε κανονικές
συνθήκες περιβάλλοντος. Έχει μεγάλο,
ανοιχτό χρόνο επικόλλησης και σχεδόν
μηδενική ολίσθηση. Χρησιμοποιείται για
την επικόλληση κεραμικών πλακιδίων
τοίχου ή δαπέδου πάνω σε επιφάνειες
τσιμεντοειδούς βάσης (σκυρόδεμα,
σοβά κλπ.) Κατατάσσεται ως κόλλα
τύπου C1E σύμφωνα με το ευρωπαϊκό
πρότυπο EN 12004. Εφαρμόζεται σε
εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.
Κατανάλωση: 2,0-4,0 kg/m2,ανάλογα με
το μέγεθος των δοντιών της σπάτουλας
και το είδος του υποστρώματος
Απόχρωση: Λευκή

Ακρυλικό συγκολλητικό κονίαμα με
βάση το τσιμέντο. Παρέχει υψηλή
συγκολλητική αντοχή σε κανονικές
συνθήκες περιβάλλοντος. Έχει σχεδόν
μεγάλο, ανοιχτό χρόνο επικόλλησης και
μηδενική ολίσθηση. Χρησιμοποιείται για
την επικόλληση κεραμικών πλακιδίων
τοίχου ή δαπέδου πάνω σε επιφάνειες
τσιμεντοειδούς βάσης (σκυρόδεμα,
σοβά κλπ.) Κατατάσσεται ως κόλλα
τύπου C1Τ σύμφωνα με το ευρωπαϊκό
πρότυπο EN 12004. Εφαρμόζεται σε
εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.
Κατανάλωση: 2,0-4,0 kg/m2,ανάλογα
με το μέγεθος των δοντιών της
σπάτουλας και το είδος του υποστρώματος.
Απόχρωση: Λευκή

Ακρυλικό συγκολλητικό κονίαμα με
βάση το λευκό τσιμέντο. Παρέχει
υψηλή συγκολλητική αντοχή σε κανονικές
συνθήκες περιβάλλοντος. Έχει μεγάλο,
ανοιχτό χρόνο επικόλλησης και μηδενική
ολίσθηση. Χρησιμοποιείται για την
επικόλληση κεραμικών πλακιδίων τοίχου
ή δαπέδου πάνω σε επιφάνειες
τσιμεντοειδούς βάσης (σκυρόδεμα, σοβά
κλπ.) Κατατάσσεται ως κόλλα τύπου
C1TE σύμφωνα με το ευρωπαϊκό
πρότυπο EN 12004. Εφαρμόζεται σε
εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.
Κατανάλωση: 2,0-4,0 kg/m2, ανάλογα
με το μέγεθος των δοντιών της σπάτουλας
και το είδος του υποστρώματος
Απόχρωση: Λευκή

6

ΑΚΡΥΛΙΚΕΣ ΚΟΛΛΕΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ
ΠΡΟΪΟΝ

Romikol

R-40
Ακρυλική κόλλα πλακιδίων
με μεγάλο, ανοιχτό χρόνο
επικόλλησης

25kg
Super

R-80
Ακρυλική κόλλα πλακιδίων
με μηδενική ολίσθηση

5kg - (4x5kg)
Ceramica

RC-90
Ακρυλική κόλλα πλακιδίων με
μηδενική ολίσθηση και μεγάλο
ανοιχτό, χρόνο επικόλλησης

2kg - (10x2kg)
5kg - (4x5kg)
25kg

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΕΦΑΡΜΟΓΗ
Ακρυλικό συγκολλητικό κονίαμα υψηλής
ποιότητας με βάση το λευκό τσιμέντο.
Παρέχει υψηλή, συγκολλητική αντοχή
σε κανονικές συνθήκες περιβάλλοντος.
Έχει μηδενική ολίσθηση. Χρησιμοποιείται
για την επικόλληση πλακιδίων γρανίτη και
γενικά απορροφητικών και μη απορροφητικών πλακιδίων τοίχου ή δαπέδου,
πάνω σε επιφάνειες τσιμεντοειδούς
βάσης (σκυρόδεμα, σοβά κλπ.)
Προσφέρει υψηλή πρόσφυση τοποθέτησης και αντοχή στην υγρασία.
Κατατάσσεται ως κόλλα τύπου C2T
σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο
EN 12004. Εφαρμόζεται σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.

Κατανάλωση: 2,0-4,0 kg/m2, ανάλογα
με το μέγεθος των δοντιών της σπάτουλας
και το είδος του υποστρώματος
Απόχρωση: Λευκή

Ακρυλικό συγκολλητικό κονίαμα υψηλής
ποιότητας με βάση το λευκό τσιμέντο.
Παρέχει υψηλή συγκολλητική αντοχή
και ελαστικότητα σε κανονικές συνθήκες
περιβάλλοντος. Έχει μηδενική ολίσθηση
και μεγάλο ανοικτό χρόνο επικόλλησης.
Όταν αναμιγνύεται με το νερό, αναπτύσσει
ισχυρό αλκαλικό περιβάλλον, κι έτσι
εμποδίζεται η ανάπτυξη βακτηρίων.
Xρησιμοποιείται για την επικόλληση
απορροφητικών και μη απορροφητικών
πλακιδίων, γρανιτών, δομικών πλακών,
υαλοψηφίδων και άλλων διακοσμητικών
στοιχείων, τοίχου ή δαπέδου, σε πισίνες,
ταράτσες και ενδοδαπέδια θέρμανση.
Κατατάσσεται ως κόλλα τύπου C2TES1
σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο
EN 12004. Εφαρμόζεται σε εσωτερικούς
και εξωτερικούς χώρους.

Κατανάλωση: 2,0-4,0 kg/m2, ανάλογα με
το μέγεθος των δοντιών της σπάτουλας
και το είδος του υποστρώματος
Απόχρωση: Λευκή

Super Lut

RS-95
Ρητινούχα κόλλα πλακιδίων
και γρανιτών υψηλής
ποιότητας

25kg
Romifix

RF -100
Ρητινούχα ενισχυμένη κόλλα
πλακιδίων και γρανιτών
υψηλής ποιότητας

5kg - (4x5kg)
25kg
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ΚΟΛΛΕΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ & ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
ΠΡΟΪΟΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Κόλλα πλακιδίων ταχείας πήξεως,
υψηλής αντοχής με μηδενική ολίσθηση.
Χρησιμοποιείται για την επικόλληση
όλων των τύπων κεραμικών πλακιδίων
δαπέδου και τοίχου πάνω σε μπετόν,
σοβά, τσιμεντοκονία, δομικά προϊόντα
ελαφρομπετόν κ.λ.π. Είναι βατή μετά
από 3 ώρες, ιδιότητα που επιτρέπει τη
γρήγορη εφαρμογή της σε χώρους
εργασίας, παραγωγής, καταστημάτων,
ξενοδοχείων, κατοικιών κ.λ.π.
Εφαρμόζεται σε εσωτερικούς και
εξωτερικούς χώρους.

Κατανάλωση: 3-5 kg/m σε επίπεδο
υπόστρωμα
Απόχρωση: Γκρι
2

Κόλλα με βάση το πυρίμαχο τσιμέντο
και πυριτικά υλικά. Κατάλληλο για το
κτίσιμο και την αρμολόγηση παντός
τύπου πυρότουβλων σε χώρους που
υπάρχουν υψηλές θερμοκρασίες, όπως
τζάκια, ψησταριές, παραδοσιακούς
φούρνους κλπ. Η αρμολόγηση μπορεί
να γίνει μετά από 3 ώρες από την
τοποθέτηση των πυρότουβλων.
Πιστοποιημένο με τη σήμανση CE,
σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 998-2,
ως κονίαμα τοιχοποιίας, για εξωτερική
χρήση, σε κατασκευές που υπόκεινται
σε δομικές απαιτήσεις. Εφαρμόζεται σε
εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.

Κατανάλωση: 5,0 kg/m2,
για πυρότουβλα 20x10x3 cm με πάχος
αρμού 1cm
Απόχρωση: Γκρι
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ΑΚΡΥΛΙΚΟΙ ΑΡΜΟΣΤΟΚΟΙ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ
ΠΡΟΪΟΝ

Rapid kol

R-45
Ταχύπηκτη ρητινούχα κόλλα
πλακιδίων και γρανιτών
υψηλής ποιότητας

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΕΦΑΡΜΟΓΗ
Ακρυλικός αρμόστοκος, ιδιαίτερα
λεπτόκοκκος υπό μορφή σκόνης
κατάλληλος για αρμούς 0-8mm.
Δε σκάει, δε ραγίζει από τις διαστολές
των αρμών. Ενδείκνυται για κεραμικά
πλακίδια τοίχου και δαπέδου, μάρμαρα,
γρανίτες κ.α. εσωτερικού και εξωτερικού
χώρου. Διατίθεται σε 23 αποχρώσεις.
Η ακριβής απόχρωση στον αρμό
δημιουργείται μετά την πάροδο 24 ωρών.
Κατατάσσεται ως αρμόστοκος τύπου
CG2 WA κατά ΕΝ 13888.

Armoflex

0-8mm
Ακρυλικός αρμόστοκος
πλακιδίων (λεπτόκοκκος) 0-8mm

Κατανάλωση: ανάλογα με το πάχος του
αρμού και το μέγεθος των πλακιδίων.

4kg - (5x4 kg)
Pyrokol

R-1000
Πυρίμαχη κόλλα για τζάκια,
ψησταριές, παραδοσιακούς
φούρνους

Νο Απόχρωση

Νο Απόχρωση

1
2
3
6
8
9
30
35
37
38
39
41

46
47
48
49
50
54
58
60
61
64
65

Λευκό*
Μπεζ*
Μπεζ σκούρο*
Μπαχάμα μπεζ*
Γιασεμί
Άιβορι*
Ακροκέραμο
Καραμέλα
Καφέ ανοιχτό*
Καφέ σκούρο*
Σοκολατί
Κεραμιδί

Γκρι ανοιχτό*
Γκρι μολυβί*
Ανθρακί
Μαύρο*
Βανίλια
Κίτρινο
Λεβάντα
Ευκάλυπτος
Πράσινο
Θαλασσί
Μπλε

Χονδρόκοκκος, ακρυλικός αρμόστοκος
υπό μορφή σκόνης κατάλληλος για
αρμούς 3-15mm. Δε σκάει, δε ραγίζει
από τις διαστολές των αρμών.
Ενδείκνυται για κεραμικά πλακίδια τοίχου
και δαπέδου, μάρμαρα, γρανίτες κ.α.
εσωτερικού και εξωτερικού χώρου.
Διατίθεται σε 14 αποχρώσεις.

*Στη συσκευασία 2kg
διατίθενται μόνο με αστερίσκο.

2kg - (10x2 kg)
5kg - (4x5kg)
Armoflex

3-15 mm
Ακρυλικός αρμόστοκος πλακιδίων
(χονδρόκοκκος) 3-15mm

Η ακριβής απόχρωση στον αρμό
δημιουργείται μετά την πάροδο 24 ωρών.
Κατατάσσεται ως αρμόστοκος τύπου
CG2 WA κατά ΕΝ 13888.
Κατανάλωση: ανάλογα με το πάχος του
αρμού και το μέγεθος των πλακιδίων

5kg - (4x5kg)

Νο Απόχρωση

Νο Απόχρωση

1
2
3
6
8
9
35

37
38
39
41
46
47
48

Λευκό
Μπεζ
Μπεζ σκούρο
Μπαχάμα μπεζ
Γιασεμί
Άιβορι
Καραμέλα

Καφέ ανοιχτό
Καφέ σκούρο
Σοκολατί
Κεραμιδί
Γκρι ανοιχτό
Γκρι μολυβί
Ανθρακί

5kg - (4x5kg)
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ΠΛΑΚΕΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ
ΠΡΟΪΟΝ

XPS
Εξηλασμένη πολυστερίνη

125x60cm

ΕPS
Λευκό παλαιωμένο

Διογκωμένη πολυστερίνη EPS-80

100x50cm
Διογκωμένη πολυστερίνη EPS-100

100x50cm

ΕPS
Neopor παλαιωμένο
Γραφιτούχα διογκωμένη
πολυστερίνη EPS-80

100x50cm
Γραφιτούχα διογκωμένη
πολυστερίνη EPS-100

100x50cm
10
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ΚΟΛΛΕΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ
ΠΡΟΪΟΝ

ΑΚΡΥΛΙΚΟΙ ΚΑΙ ΣΙΛΙΚΟΝΟΥΧΟΙ ΣΟΒΑΔΕΣ - ΜΟΡΦΗ ΠΑΣΤΑΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Ινοπλισμένη, ακρυλική κόλλα τσιμεντοειδούς βάσης. Παρέχει συγκολλητική
δύναμη και αντοχή στην υγρασία.
Έχει μηδενική ολίσθηση και μεγάλο
ανοιχτό χρόνο επικόλλησης.
Χρησιμοποιείται ως σύστημα για την
εξωτερική θερμομόνωση κατασκευών.
Είναι κατάλληλη για την επικόλληση
των θερμομονωτικών πλακών διογκωμένης ή εξηλασμένης πολυστερίνης σε
τοιχία από μπετόν, σοβά, τούβλα κλπ.
Επίσης χρησιμοποιείται για την επικάλυψη
των θερμομονωτικών πλακών και
αποτελεί έτσι, μαζί με το απαιτούμενο
υαλόπλεγμα, το ιδανικό υπόστρωμα για
το σοβά που θα ακολουθήσει.
Κατατάσσεται ως κόλλα τύπου C2TΕ
σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο
EN 12004.

Κατανάλωση: 2,0-4,0 kg/m2 ως κόλλα
& 1,5-2,0 kg/m2 ως επικάλυψη
Απόχρωση: Λευκή

Ινοπλισμένη κόλλα τσιμεντοειδούς βάσης,
ενισχυμένη με πολυμερή συστατικά
(ρητίνες). Παρέχει ιδιαίτερη ελαστικότητα,
συγκολλητική δύναμη και αντοχή στην
υγρασία. Έχει μηδενική ολίσθηση και
μεγάλο, ανοιχτό χρόνο επικόλλησης.
Χρησιμοποιείται ως σύστημα για την
εξωτερική θερμομόνωση κατασκευών.
Είναι κατάλληλη για την επικόλληση
πετροβάμβακα και θερμομονωτικών
πλακών διογκωμένης ή εξηλασμένης
πολυστερίνης σε τοιχία από μπετόν,
σοβά, τούβλα κλπ. Επίσης χρησιμοποιείται
για την επικάλυψη των θερμομονωτικών
πλακών και αποτελεί έτσι, μαζί με το
απαιτούμενο υαλόπλεγμα, το ιδανικό
υπόστρωμα για το σοβά που θα
ακολουθήσει. Κατατάσσεται ως κόλλα
τύπου C2TΕ σύμφωνα με το ευρωπαϊκό
πρότυπο EN 12004.

Κατανάλωση: 2,0-4,0 kg /m ως κόλλα
& 1,5-2,0 kg /m2 ως επικάλυψη
Απόχρωση: Λευκή
2
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ΠΡΟΪΟΝ

Thermofix

R -150
Ινοπλισμένη, ακρυλική κόλλα
θερμομονωτικών υλικών

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Ακρυλικός σοβάς υψηλής ποιότητας,
λευκός ή έγχρωμος, σε μορφή πάστας,
έτοιμος προς χρήση. Περιέχει αδρανή
με επιλεγμένο μέγεθος κόκκων για τη
διαμόρφωση τελικής επιφάνειας.
Πιστοποιημένο με τη σήμανση CE,
σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 15824.

Sovacret décor

R - 500 Acrylic
Παστώδης ακρυλικός σοβάς
(Υδαταπωθητικός)

Παρέχει υψηλή πρόσφυση και
ελαστικότητα, εξαλείφοντας
τον κίνδυνο ρηγματώσεων.
Προσφέρει υδατοαπωθητικότητα
και άριστη διαπνοή των επιφανειών.
Εξασφαλίζει καλή εργασιμότητα με
ταχύτητα εφαρμογής.
Καταργεί το βάψιμο των
σοβατισμένων επιφανειών.

25kg
Thermofix PLUS

R -150
Ινοπλισμένη, ελαστική κόλλα
θερμομονωτικών υλικών

PLUS

Κατάλληλο για εξωτερικές και εσωτερικές
επιφάνειες.
Κοκκομετρία: 1 mm, 1,5 mm, 2 mm
Κατανάλωση: Περίπου 1,5 έως 4 kg/m2
ανάλογα με την κοκκομετρία και
το υπόστρωμα
Απόχρωση: Λευκό και 260 απόχρώσεις
βάσει χρωματολογίου

Σιλικονούχος σοβάς υψηλής ποιότητας,
λευκός ή έγχρωμος, σε μορφή πάστας,
έτοιμος προς χρήση. Περιέχει αδρανή
με επιλεγμένο μέγεθος κόκκων για τη
διαμόρφωση τελικής επιφάνειας.
Χαρακτηρίζεται από ιδιαίτερα υψηλή
υδροφοβία και διαθέτει εξαιρετική
υδρατμοπερατότητα. Πιστοποιημένο
με τη σήμανση CE, σύμφωνα με το
πρότυπο ΕΝ 15824.

5kg
25kg
Sovacret décor

R - 500 Silicone
Παστώδης σιλικονούχος
σοβάς (Υδαταπωθητικός)

Παρέχει υψηλή πρόσφυση και
ελαστικότητα, εξαλείφοντας
τον κίνδυνο ρηγματώσεων.
Προσφέρει υδατοαπωθητικότητα
και άριστη διαπνοή των επιφανειών.
Εξασφαλίζει καλή εργασιμότητα με
ταχύτητα εφαρμογής.
Καταργεί το βάψιμο των
σοβατισμένων επιφανειών.

25kg

Κατάλληλο για εξωτερικές και εσωτερικές
επιφάνειες.
Κοκκομετρία: 1 mm, 1,5 mm, 2 mm
Κατανάλωση: Περίπου 1,5 έως 4 kg/m2
ανάλογα με την κοκκομετρία
και το υπόστρωμα
Απόχρωση: Λευκό και 260 απόχρώσεις
βάσει χρωματολογίου

5kg
25kg
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ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ

ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ

ΠΡΟΪΟΝ

ΠΡΟΪΟΝ

Πλαστικά
βύσματα

Γωνιόκρανο

Αγκύριο πλαστικό με πλαστική
καρφίδα, με υψηλή αντοχή
στην εξαγωγή για όλες τις
μονωτικές επενδύσεις.

Γωνιόκρανο πλαστικό (με υαλόπλεγμα ανθεκτικό στα αλκάλια)
για την ενίσχυση των ακμών
της τοιχοποιίας.

Μήκος

Διαστάσεις

7cm, 9cm
12cm, 14cm
16cm, 18cm

10χ10cm

Υαλόπλεγμα

Νεροσταλλάκτης

Ρολό υαλόπλεγμα ανθεκτικό στα
αλκάλια για τον οπλισμό των
κονιαμάτων του συστήματος
θερμομόνωσης, χρώματος λευκό.

Συνιστάται για ανοίγματα παραθύρων και θυρών, συνδέσεις
κάσας ρολών καταστημάτων,
μπαλκόνια, κλπ.

PVC

Μήκος

2,5m

Βάρος

160gr/m2

Διαστάσεις

με τρύπα 5χ5mm

10χ10cm

Διαστάσεις

Μήκος

1χ50m

2,5m

Υαλόπλεγμα
σοβάδων

Οδηγός

Ρολό υαλόπλεγμα για τον
οπλισμό των επιχρισμάτων,
χρώματος μπλε.

Οδηγός εκκίνησης θερμομόνωσης
από αλουμίνιο, για την αποφυγή
συσσώρευσης ύδατος λόγω
υγρασίας στη βάση του
θερμομονωτικού υλικού.

Βάρος

εκκίνησης/βάσης

110gr/m2
με τρύπα 10χ10mm
Διαστάσεις

1χ50m
14

2,5m
Πλάτος: 5cm, 7cm
Μήκος:
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ΕΤΟΙΜΟΙ ΣΟΒΑΔΕΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ
ΠΡΟΪΟΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Έτοιμος, τελικός σοβάς μιας στρώσης.
Η χρήση του απαιτεί μόνο την προσθήκη
νερού. Ιδανικός για βασική και τελική
στρώση σοβά πάνω σε επιφάνειες από
τούβλα, σκυρόδεμα, τσιμεντόλιθους και
σε χώρους όπου απαιτείται ταχύτητα
εργασιών. Εφαρμόζεται με μηχανή
εκτόξευσης σοβά ή με το χέρι. Κατατάσσεται ως κονίαμα τύπου GP CS IΙI,
W2 κατά ΕΝ 998-1. Κατάλληλος για
εσωτερική και εξωτερική χρήση.

Κατανάλωση: Περίπου 10 kg /m2 για
πάχος στρώσης 1 cm
Απόχρωση: Λευκό

Ταχύπηκτος, λευκός, επισκευαστικός
σοβάς. Η χρήση του απαιτεί μόνο την
προσθήκη νερού. Ιδανικός για βασική
και τελική στρώση σοβά πάνω σε
επιφάνειες από τούβλα, σκυρόδεμα,
τσιμεντόλιθους και σε χώρους όπου
απαιτείται ταχύτητα εργασιών. Ιδανικός
για γρήγορες επιδιορθώσεις σοβάδων
σε παλιές και νέες κατασκευές.
Αντικαθιστά τις αντίστοιχες χρήσεις του
γύψου στην οικοδομή. Κατάλληλος για
εσωτερική και εξωτερική χρήση.
Κατανάλωση: Περίπου 12 kg /m για
πάχος στρώσης 1 cm
Απόχρωση: Λευκό
2

Ταχύπηκτο, ρητινούχο, επισκευαστικό
τσιμεντοκονίαμα υψηλών αντοχών.
Παρέχει εξαιρετική πρόσφυση, άριστη
εργασιμότητα, πολύ γρήγορη πήξη
ακόμη και σε μεγάλα πάχη. Μπορεί να
χρησιμοποιηθεί για επισκευές στοιχείων
σκυροδέματος, στερεώσεις, δημιουργία
λουκιών κλπ. και γενικά για εργασίες όπου
απαιτείται υψηλή αντοχή και ταχύτητα
εφαρμογής. Κατατάσσεται ως επισκευαστικό κονίαμα σκυροδέματος τύπου
PCC R2 κατά ΕΝ 1504-3. Κατάλληλο για
εσωτερική και εξωτερική χρήση.
Κατανάλωση: Περίπου 17kg /m2 /cm
πάχους στρώσης ανάλογα με το είδος
του υποστρώματος. Απόχρωση: Γκρι
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ΣΤOΚΟΙ ΣΠΑΤΟΥΛΑΡIΣΜΑΤΟΣ
ΠΡΟΪΟΝ

Sovacret

RS-110
Υδαταπωθητικός σοβάς μιας
στρώσης, υψηλής αντοχής

5kg - (4x5kg)
25kg
Fast Sovacret

RS-112
Ταχύπηκτος, επισκευαστικός
σοβάς μιας στρώσης
υψηλής αντοχής

5 kg - (4x5 kg)
Fast Cement

R-10
Ταχύπηκτο, ρητινούχο επισκευαστικό τσιμεντοκονίαμα

1kg - (12x1kg)
4kg - (5x4kg)
25kg

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΕΦΑΡΜΟΓΗ
Ρητινούχος τσιμεντόστοκος υπό
μορφή σκόνης, κατάλληλος για το
στοκάρισμα και σπατουλάρισμα σε
επιφάνειες εμφανούς σκυροδέματος,
κάλυψη ρωγμών, πόρων κλπ.
Κατατάσσεται ως κονίαμα τύπου
GP CS IΙI, W2 κατά ΕΝ 998-1.
Εφαρμόζεται σε εσωτερικούς και
εξωτερικούς χώρους.

Κατανάλωση: Περίπου 1,3 kg /m2/mm
Απόχρωση: Λευκό

Ακρυλικός στόκος σπατουλαρίσματος
οικοδομικών επιφανειών υπό μορφή
σκόνης, ιδιαίτερα λεπτόκοκκος με
μεγάλη ευκολία στο τρίψιμο. Με την
προσθήκη νερού δημιουργείται μια
παστώδης μάζα, κατάλληλη για
σπατουλάρισμα. Είναι κατάλληλος για
επιφάνειες σοβά, σκυροδέματος,
γυψοσανίδες κ.α. Κατατάσσεται ως
κονίαμα τύπου GP CS I, W0 κατά ΕΝ
998-1. Συνιστάται για εσωτερική χρήση.

Κατανάλωση: Περίπου 1,2 kg /m /mm
πάχος στρώσης
Απόχρωση: Λευκό
2

Ακρυλικός στόκος σπατουλαρίσματος
οικοδομικών επιφανειών υπό μορφή
σκόνης, ιδιαίτερα λεπτόκοκκος. Με την
προσθήκη νερού δημιουργείται μια
παστώδης μάζα, κατάλληλη για
σπατουλάρισμα. Είναι κατάλληλος για
επιφάνειες σοβά, σκυροδέματος,
εμφανές μπετόν, γυψοσανίδες κ.α.
Κατατάσσεται ως κονίαμα τύπου GP
CS IΙI, W0 κατά ΕΝ 998-1. Συνιστάται
για εσωτερική και εξωτερική χρήση.

Κατανάλωση: Περίπου 1,2 kg /m2 /mm
πάχος στρώσης
Απόχρωση: Λευκό

Lastofill

RS-105
Ρητινούχος τσιμεντόστοκος

5kg - (4x5kg)
25kg
Stuccosoft

RS-140
Στόκος σπατουλαρίσματος
εσωτερικής χρήσης

5kg - (4x5kg)
20kg
Stuccoplus

RS-120
Στόκος σπατουλαρίσματος

2kg - (10x2kg)
5kg - (4x5kg)
20kg
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ΠΑΤΗΤH ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝIΑ - ΑΥΤΟΕΠΙΠΕΔΟYΜΕΝΟ
ΠΡΟΪΟΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Ρητινούχο, ινοπλισμένο τσιμεντοκονίαμα
για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους,
σε δάπεδα και τοίχους. Παρέχει πολύ
καλή πρόσφυση με το υπόστρωμα,
εξαιρετική εργασιμότητα, αντοχή στην
τριβή και αισθητικό αποτέλεσμα.
Χρησιμοποιείται σε πολλές περιπτώσεις
για εφαρμογές, όπως σε δάπεδα, τοίχους,
σκάλες, ειδικές κατασκευές (νιπτήρες,
λουτήρες, χτιστά κρεβάτια κ.α.).
Κατατάσσεται ως επισκευαστικό κονίαμα
σκυροδέματος τύπου PCC R1 κατά
ΕΝ 1504-3.
Κατάλληλο για εσωτερική και εξωτερική
χρήση. Κατανάλωση: Περίπου 6 kg
/m2/4mm πάχους στρώσης.
Βασικές αποχρώσεις: Γκρι, Λευκό
Προτεινόμενες: 30 αποχρώσεις

Ρητινούχο, λεπτόκοκκο τσιμεντοκονίαμα
για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους
σε δάπεδα και τοίχους. Συνήθως, χρησιμοποιείται για τελική επίστρωση, σε λεπτό
πάχος εφαρμογής (1-3mm). Παρέχει λεία
επιφάνεια, πολύ καλή πρόσφυση με το
υπόστρωμα, εξαιρετική εργασιμότητα,
αντοχή στην τριβή κλπ. Κατάλληλο για
εφαρμογές, όπως σε δάπεδα, τοίχους,
σκάλες, ειδικές κατασκευές (νιπτήρες,
λουτήρες, χτιστά κρεβάτια κ.α.).
Κατατάσσεται ως επισκευαστικό κονίαμα
σκυροδέματος τύπου PCC R1 κατά ΕΝ
1504-3. Κατάλληλο για εσωτερική και
εξωτερική χρήση. Κατανάλωση: Περίπου
4 kg /m2 /3 mm πάχους στρώσης
Βασικές αποχρώσεις: Γκρι, Λευκό
Προτεινόμενες: 30 αποχρώσεις

Το Betoflow R-280 είναι ένα ρητινούχο,
αυτοεπιπεδούμενο τσιμεντοκονίαμα
δαπέδων, κατάλληλο για λειάνσεις
επιφανειών από σκυρόδεμα ή τσιμεντοκονία. Ιδανικό για την προετοιμασία του
υποστρώματος, πριν την τοποθέτηση
μοκετών, πλακιδίων, πλαστικών δαπέδων.
Εφαρμόζεται σε πάχος 0-5mm.
Κατατάσσεται ως CT-C12-F4-AR0.5
κατά ΕΝ 13813.

Κατανάλωση: 1,5 kg/m2 /mm πάχους
στρώσης
Απόχρωση: Γκρι
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ΒΕΡΝΙΚΙΑ
ΠΡΟΪΟΝ

Alfa décor

R-350
Πατητή τσιμεντοκονία για
δάπεδα και τοίχους

5kg - (4x5 kg)
25kg
Alfa décor finish

R-352
Λεπτόκκοκκη πατητή
τσιμεντοκονία, για δάπεδα
και τοίχους

5kg - (4x5 kg)
25kg
Betoflow

R-280
Αυτοεπιπεδούμενο
τσιμεντοειδές, ισοπεδωτικό
δαπέδων 0-5 mm

25kg

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Διαφανές ακρυλικό βερνίκι υδατικής
βάσης και νανομοριακής δομής.
Ιδανικό για την προστασία επιφανειών,
τοίχων και δαπέδων, που έχει εφαρμοστεί
πατητή τσιμεντοκονία ή κάποια
τεχνοτροπία, χωρίς να επηρεάζει τις
αποχρώσεις τους. Επίσης εφαρμόζεται
σε τσιμεντοειδή υποστρώματα, φυσικές
πέτρες, ξύλινες επιφάνειες κτλ.,
τονίζοντας ελαφριά το φυσικό τους
χρώμα. Διασφαλίζει υψηλή αντοχή στο
πέρασμα του χρόνου, προσδίδει στεγανότητα και προστασία, από τη ρύπανση
της ατμόσφαιρας. Κατάλληλο για
εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.
Κατανάλωση: 150-200 ml/m² ανά στρώση
Απόχρωση: Διαφανές

Πολυουρεθανικό βερνίκι δύο συστατικών.
Ιδανικό για την προστασία επιφανειών
τοίχων και δαπέδων, που έχει εφαρμοστεί πατητή τσιμεντοκονία ή κάποια
τεχνοτροπία, τονίζοντας το φυσικό τους
χρώμα. Δίνει μια γυαλιστερή (gloss)
επιφάνεια. Επίσης μπορεί να εφαρμοστεί
και σε τσιμεντοειδή υποστρώματα,
φυσικές πέτρες, ξύλινες επιφάνειες
κτλ. Διασφαλίζει υψηλή αντοχή στο
πέρασμα του χρόνου, στην τριβή και
την ηλιακή ακτινοβολία.
Κατάλληλο για εσωτερικούς και
εξωτερικούς χώρους.
Κατανάλωση: 80-120 gr/ m2 ανά
στρώση. Απόχρωση: Διαφανές

Ακρυλικό, διάφανο βερνίκι εμποτισμού
για επιφάνειες από φυσικές και τεχνητές
πέτρες. Προστατεύει, στεγανοποιεί και
διακοσμεί πορώδη υλικά όπως:
διακοσμητικά τούβλα, κεραμίδια,
σχιστόλιθους, αρμούς κλπ. Τονίζει το
φυσικό χρώμα του υλικού στο οποίο
εφαρμόζεται, δίνοντας το αποτέλεσμα
του μόνιμα βρεγμένου. Είναι ανθεκτικό
στις καιρικές επιδράσεις, την αλμύρα
και την ηλιακή ακτινοβολία. Κατάλληλο
για εσωτερικές και εξωτερικές εφαρμογές.
Κατανάλωση: 5-8 m² / lt ανάλογα με
την απορροφητικότητα της επιφάνειας
Απόχρωση: Διαφανές

Romiver

RW-1
Ακρυλικό, προστατευτικό
βερνίκι νερού

1kg - (15/κιβ)
5kg - (4/κιβ)
Romiver Varnish

PU-2
Πολυουρεθανικό βερνίκι
2 συστατικών

1kg - (Α+Β)
5kg - (Α+Β)
Romiver Varnish

RW-10
Ακρυλικό, προστατευτικό
βερνίκι πέτρας

0,75lt
5lt
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ΓΥΨΟΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΑΣ - ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ - SMALL
ΠΡΟΪΟΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΕΦΑΡΜΟΓΗ
Ο γύψος καλλιτεχνίας είναι ένας
ταχύπηκτος γύψος γενικής χρήσεως.
Είναι φυσικό προϊόν κι εύπλαστο
δομικό υλικό, χωρίς χημικά πρόσθετα.
Εφαρμόζεται για την παρασκευή
γύψινων αντικειμένων, σε εργαστήρια
γύψινων διακοσμητικών, συντήρηση ανάπλαση έργων τέχνης, εργαστήρια
εκμαγείων κλπ.
Κατανάλωση: ανάλογα με τη χρήση

Γύψος ταχείας πήξεως για εργασίες
βελτιώσεων, γεμισμάτων και επιπεδοποίησης, με μεγάλες μηχανικές
αντοχές. Εύχρηστος στα στοκαρίσματα,
στις στηρίξεις, ορθομαρμαρώσεις και
στην πρόσμιξη με άλλα δομικά υλικά.
Ιδανικός για ηλεκτρολόγους,
μαρμαράδες, οικοδόμους κλπ.

Κατανάλωση: ανάλογα με τη χρήση

Τσιμέντο υψηλών αντοχών για την παρασκευή ισχυρών τσιμεντοκονιαμάτων.

Κατανάλωση: ανάλογα με τη χρήση
Απόχρωση: Γκρι

Τσιμέντο υψηλών αντοχών για την παρασκευή ισχυρών τσιμεντοκονιαμάτων.

Κατανάλωση: ανάλογα με τη χρήση
Απόχρωση: Λευκό
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ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ
ΠΡΟΪΟΝ

Γύψος
καλλιτεχνίας

1kg - (20x1kg)
2kg - (10x2kg)
5kg - (4x5kg), 25kg
Γύψος
οικοδομών

1kg - (20x1kg)
2kg - (10x2kg)
5kg - (4x5kg), 25kg
Τσιμέντο
Γκρι

2kg - (10x2kg)
5kg - (4x5kg)
Τσιμέντο
λευκό

1kg - (20x1kg)
2kg - (10x2kg)
5kg - (4x5kg)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΕΦΑΡΜΟΓΗ
Επαλειφόμενο στεγανωτικό κονίαμα λευκού και γκρι χρώματος με βάση το τσιμέντο. Παρουσιάζει άριστη πρόσφυση και
πλήρη στεγανοποίηση. Εφαρμόζεται σε
επιφάνειες από μπετόν, τούβλα, τσιμεντόλιθους, πεταχτού σοβά κ.ά. Είναι ιδανικό
για στεγανοποίηση υπογείων, πισίνων,
μπαλκονιών, μπάνιων, λουτρών, φρεατίων,
τούνελ. Σε περίπτωση που το υπόστρωμα
είναι μεγάλου εμβαδού, καταπονείται μόνιμα από υγρασία, παρουσιάζει τριχοειδείς
ρωγμές ή είναι δονούμενο, συνιστάται η
προσθήκη ελαστικοποιητή PROFLEX B’.
Πιστοποιημένο με τη σήμανση CΕ ως προϊόν προστασίας επιφανειών σκυροδέματος, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 1504-2.
Κατανάλωση: 1.5-4,0 kg/m2/στρώση
Απόχρωση: Γκρι, Λευκό

Ελαστικό, επαλειφόμενο, στεγανωτικό
κονίαμα 2 συστατικών. Αποτελείται από
ένα τσιμεντοειδές στεγανωτικό
(Α συστατικό) και ένα ελαστομερές
γαλάκτωμα (Β συστατικό). Είναι ιδανικό
για στεγανοποίηση στοιχείων, που
υπόκεινται σε ελαφρές δονήσεις ή σε
συστολοδιαστολές λόγω διαφορών της
θερμοκρασίας, όπως ταράτσες,
μπαλκόνια, ενδοδαπέδια θέρμανση
κλπ. Επίσης χρησιμοποιείται και για τη
στεγανοποίηση υπογείων, υγρών
χώρων (μπάνια, λουτρά, κουζίνες),
δεξαμενών ύδατος, πισίνων, φρεατίων,
τούνελ κ.α. Πιστοποιημένο με τη σήμανση
CΕ ως προϊόν προστασίας επιφανειών
σκυροδέματος, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 1504-2. Κατανάλωση: 2,0 4,0 kg/m2 . Απόχρωση: Γκρι, λευκό

Eλαστομερές προϊόν, υπό τη μορφή
λευκού παχύρευστου υγρού, το οποίο
επαλείφεται, δημιουργώντας μία στεγανή
μεμβράνη μεγάλης ελαστικότητας και
αντοχής. Εφαρμόζεται κυρίως για τη
στεγανοποίηση ταρατσών με υποστρώματα
από μπετόν, τσιμεντοκονίες κλπ. Ιδανική
λύση και για στεγανοποίηση σημείων
(γωνίες, ακμές, ρωγμές) σε δώματα.
Πιστοποιημένο με τη σήμανση CΕ ως
προϊόν προστασίας επιφανειών
σκυροδέματος, σύμφωνα με το πρότυπο
ΕΝ 1504-2.
Κατανάλωση: 1,0-1,5 kg/m2
Δύο στρώσεις
Απόχρωση: Λευκό

Hydroblock

R-305
Επαλειφόμενο στεγανωτικό
κονίαμα

5kg - (4x5 kg)
25kg
Hydroblock elastic

R-312
Ελαστικό, επαλειφόμενο
στεγανωτικό κονίαμα
2 συστατικών

35kg
(25kg A + 10kg B)

Perflex

R-320
Επαλειφόμενο, ελαστομερές
στεγανωτικό δωμάτων

1kg
5kg
15kg
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ΑΣΤΑΡΙΑ ΠΡΟΣΦΥΣΗΣ
ΠΡΟΪΟΝ

ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΑ - ΠΡΟΣΜΙΚΤΑ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Ρητινούχο υλικό ασταρώματος σε μορφή
πάστας, έτοιμο προς χρήση για την προετοιμασία λείων και μη απορροφητικών
επιφανειών. Εφαρμόζεται πριν την εφαρμογή σοβά, μαρμαροσοβά ή γυψοσοβά,
σε λείες και μη απορροφητικές επιφάνειες από τσιμέντο, εξηλασμένη πολυστερίνη, σίδηρο κλπ. Επίσης χρησιμοποιείται
σαν αστάρι λείων επιφανειών (παλιά πλακίδια, μωσαϊκό, μάρμαρα κλπ) που πρόκειται να επενδυθούν με πλακίδια.
Κατανάλωση: Περίπου 300 gr/m2
Απόχρωση: ελαφρώς κόκκινο

Επαλειφόμενος σταθεροποιητής εύθρυπτων, σαθρών, απορροφητικών και πορωδών επιφανειών. Αυξάνει την πρόσφυση
της επικάλυψης με το δάπεδο, προσδίδει
αντοχή στην τριβή καθώς και μηχανικές
και χημικές αντοχές. Εφαρμόζεται σε
παλιά δάπεδα τσιμεντοειδούς βάσης,
παραδοσιακούς ή έτοιμους σοβάδες,
μπετόν και τοιχοποιίες ελαφρών δομικών
στοιχείων, πριν την τοποθέτηση κεραμικών
πλακιδίων, μαρμάρων ή γρανιτών και
φυσικών λίθων ή πριν από τη βαφή.
Κατανάλωση: Περίπου 80-100 ml/m2
Απόχρωση: Διαφανές

Υδατοδιαλυτό ακρυλικό σιλικονούχο
αστάρι, υψηλής διεισδυτικότητας.
Χρησιμοποιείται πριν την εφαρμογή των
ακρυλικών και σιλικονούχων σοβάδων.
Προστατεύει τους τελικούς σοβάδες από
το πρόωρο επιφανειακό στέγνωμα και
συνεπακόλουθη ρηγμάτωση. Εφαρμόζεται
και σε σοβάδες πρώτης στρώσης & πορομπετόν, που πρόκειται να δεχθούν λευκό
ή έγχρωμο σοβά, εξασφαλίζοντας χρωματική ομοιομορφία, σε όλη την επιφάνεια.
Κατανάλωση: Περίπου 80-100 ml/m2
Απόχρωση: Διαφανές

Έγχρωμο ακρυλικό σιλικονούχο αστάρι
με λεπτόκοκκα αδρανή. Ενισχύει την πρόσφυση διακοσμητικών σοβάδων όλων
των τύπων (τσιμεντοειδών, ακρυλικών, σιλικονούχων). Προστατεύει τους τελικούς
σοβάδες από το πρόωρο επιφανειακό
στέγνωμα και συνεπακόλουθη ρηγμάτωση. Διασφαλίζει την ομοιόμορφη απόχρωση της τελικής επιφάνειας, ειδικά
όταν πρόκειται να χρησιμοποιηθούν
σκούρες αποχρώσεις σοβά.
Κατανάλωση: Περίπου 200 gr/m2
Απόχρωση: Έγχρωμο
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ΠΡΟΪΟΝ

Betorond

R-250
Χαλαζιακό αστάρι πρόσφυσης

1kg, 5kg, 15kg
Primegrund

R-255
Ακρυλικό μικρομοριακό
αστάρι νερού

1kg - (15/κιβ.)
5kg - (4/κιβ.)
Primer decor

R-260
Αστάρι πρόσφυσης ακρυλικών
και σιλικονούχων σοβάδων

4lt, 15lt
MP-Primer

R-290
Έγχρωμο αστάρι
πρόσφυσης σοβάδων

5kg, 15kg

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Οικοδομική ρητίνη, που βελτιώνει
σημαντικά τις ιδιότητες των τσιμεντοκονιαμάτων, όπως: αυξάνει την πρόσφυση,
την ελαστικότητα, τις αντοχές σε τριβές
και σε χημικές αντοχές, αποτρέπει τη
συρρίκνωση, κατά την πήξη των κονιαμάτων κλπ. Ιδανικό για το αστάρωμα
της επιφάνειας μεταξύ παλιού και νέου
σκυροδέματος ή κονιάματος.
Κατανάλωση: Αραίωση με νερό σε
αναλογία Betosin: νερό = 1:1 έως 1:4
Απόχρωση: Λευκό

Υγρό πρόσμικτο, που προστίθεται στα
τσιμεντοκονιάματα, αντικαθιστώντας
πλήρως τον ασβέστη. Βελτιώνει την
εργασιμότητα, αυξάνει τη συνοχή, την
πρόσφυση, τις αντοχές του κονιάματος,
μειώνει τον κίνδυνο ρηγμάτωσης κλπ.
Κατανάλωση:
100gr DESOLITH/50 kg τσιμέντου για
κονίαμα τοιχοποιίας
150 gr DESOLITH/50 kg τσιμέντου για
κονίαμα σοβά
Απόχρωση: Καφέ σκούρο

Ενισχυτική ακρυλική ρητίνη των προϊόντων
κόλλας, πλακιδίων και αρμόστοκων.
Xρησι-μοποιείται και ως αστάρι ειδικών
εφαρμογών. Ως ρητίνη, αυξάνει την πρόσφυση, βελτιώνει την ελαστικότητα και
την υδατοστεγανότητα των κονιαμάτων.
Ως αστάρι, δημιουργεί κατάλληλη επιφάνεια πρόσφυσης, σε μη απορροφητικές
επιφάνειες. Κατανάλωση:
Κόλλες & Αρμόστοκοι πλακιδίων:
1 μέρος MP-130/2 μέρη νερό.
Υδρόχρωμα/πλαστικό χρώμα:
10 kg χρώμα + 1 kg MP-130 + νερό.
Απόχρωση: Λευκό

Ελαστομερές γαλάκτωμα που αντικαθιστά
το νερό ανάμιξης ή μέρος αυτού στις
λεπτές τσιμεντοκονίες, στις κόλλες
πλακιδίων, στους αρμόστοκους, στο
επαλειφόμενο, στεγανωτικό κονίαμα
HYDROBLOCK κ.τ.λ. Προσδίδει ελαστικότητα, αυξάνει την πρόσφυση και είναι
απαραίτητο, όπου υπάρχουν συστοδιαστολές ή μετατοπίσεις του υποστρώματος.
Κατανάλωση: 5-10 kg/25 kg σακί
ανάλογα με την επιθυμητή ελαστικοποίηση
Απόχρωση: Λευκό

Betosin

R-230
Οικοδομική ρητίνη Ελαστομερές γαλάκτωμα

1kg - (15/κιβ.)
5kg - (4/κιβ.), 20kg
Desolith

R-210
Πλαστικοποιητικό κονιαμάτων
και παραδοσιακών σοβάδων Αντικαθιστά τον ασβέστη

1kg - (15/κιβ.)
5kg - (4/κιβ.), 20kg
Βελτιωτικό

MP-130
Βελτιωτικό κονιαμάτων-Αστάρι
μη απορροφητικών επιφανειών

1kg - (15/κιβ.)
5kg - (4/κιβ.)
Proflex B’
Ελαστικοποιητής κονιαμάτων

1kg - (15/κιβ.)
5kg - (4/κιβ.)
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ΣΟΒΑΔΕΣ KNAUF & INTERMIX
ΠΡΟΪΟΝ

ΣΤΟΚΟΙ KNAUF - ΠΑΣΤΕΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Έτοιμος σοβάς εσωτερικών χώρων με
βάση το γύψο κατάλληλος για εφαρμογή
με το χέρι. Εφαρμόζεται σε όλους τους
εσωτερικούς χώρους και έχει άριστη
πρόσφυση πάνω σε όλες τις επιφάνειες
τοίχων και οροφών από τούβλα, σκυρόδεμα, ελαφροσκυρόδεμα, εμφανές
σκυρόδεμα, ελαφρότουβλα,
τσιμεντόλιθους, μονωτικά υλικά κλπ.

2

Κατανάλωση: 8 kg/m σε 10 mm
πάχος σοβά
Απόχρωση: Λευκό

Rotband
Έτοιμος σοβάς εσωτερικών
χώρων (με το χέρι)

25kg
Έτοιμος σοβάς εσωτερικών
χώρων (με τη μηχανή)

Κατανάλωση: 8 kg/m2 σε 10 mm
πάχος σοβά
Απόχρωση: Λευκό

40kg

Κατανάλωση: Περίπου 12 kg/m2 για
πάχος στρώσης 1 cm

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Ειδικός στόκος για στοκάρισμα αρμών
σε γυψοσανίδες. Εφαρμόζεται με
ταινία αρμού.

Fungenfuller
Leicht
Στόκος αρμολόγησης
γυψοσανίδας

Έτοιμος σοβάς εσωτερικών χώρων με
βάση το γύψο, κατάλληλος για εφαρμογή
με τη μηχανή. Εφαρμόζεται σε μονή
στρώση, πάνω σε όλες τις εσωτερικές
επιφάνειες τοίχων και οροφών από
τούβλα, σκυρόδεμα, ελαφροσκυρόδεμα,
εμφανές σκυρόδεμα, ελαφρότουβλα,
τσιμεντόλιθους, μονωτικά υλικά κλπ.

Ο λευκός σοβάς μιας στρώσης Μ610
«2 ΣΕ 1» προσφέρει γέμισμα και φινίρισμα μαζί, συντομεύοντας τη διαδικασία
σοβατίσματος από «2 χέρια σε 1».
Εφαρμόζεται απαραιτήτως μετά από
καλό πεταχτό. Είναι μίγμα λευκού τσιμέντου, επιλεγμένης κοκκομετρίας
ασβεστολιθικών αδρανών υλικών,
μέγιστου κόκκου 1,4mm και ειδικών
βελτιωτικών, σχεδιασμένος για άριστη
εργασιμότητα και πρόσφυση.
Εφαρμόζεται με μηχανή ή με το χέρι.
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ΠΡΟΪΟΝ

MP Leicht

M-610
Έτοιμος λευκός σοβάς
μιας στρώσης

30kg

Κατανάλωση: 250 g/lmf - αρμό

Ειδικός στόκος για στοκάρισμα αρμών
με το χέρι, χωρίς ταινία αρμού, σε
γυψοσανίδες, σε διάτρητες γυψοσανίδες
κλπ. Για γεμίσματα τρυπών, σχισμών
καθώς και γυψομοντέλων (καλλιτεχνίας)
σε τοίχους και οροφές. Εφαρμόζεται
σε εσωτερικούς χώρους.

Κατανάλωση: 250 g/lmf - αρμό

Ακρυλικός στόκος οικοδομών για
σπατουλάρισμα όλων των επιφανειών
(τοίχων, ξύλου, κ.τ.λ.) και για στοκάρισμα
πριν από το βάψιμο. Παράγεται υπό
κενό (δεν περιέχει φυσαλίδες)
και δημιουργεί ένα μη απορροφητικό,
υπέρλευκο υπόστρωμα, λείο και χωρίς
ατέλειες. Στεγνώνει γρήγορα και
τρίβεται εύκολα. Ιδανικό για βάψιμο.

Κατανάλωση: 1 kg/m2
Απόχρωση: Λευκό

5kg
25kg
Uniflott
Στόκος αρμολόγησης
γυψοσανίδας

5 kg
Lastospat
Στόκος σπάτουλας
σε μορφή πάστας

400gr - (48/κιβ.)
800gr - (24/κιβ.)
5 kg
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ΤΣΙΜΕΝΤΟ - ΥΔΡΑΣΒΕΣΤΟΣ - ΣΤΟΚΟΣ
ΠΡΟΪΟΝ

ΓΥΨΟΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΑΣ - ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Τσιμέντο υψηλών αντοχών, για την
παρασκευή τσιμεντοκονιαμάτων.

Κατανάλωση: ανάλογα με τη χρήση

Υδράσβεστος σε μορφή σκόνης.
Χρησιμοποιείται σε διάφορες εφαρμογές
στην οικοδομή, στη βιομηχανία, στη
γεωργία κτλ.

ΠΡΟΪΟΝ

Τσιμέντο γκρι
(32.5Ν)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Ο γύψος καλλιτεχνίας είναι ένας
ταχύπηκτος γύψος γενικής χρήσεως.
Είναι φυσικό προϊόν κι εύπλαστο δομικό
υλικό χωρίς χημικά πρόσθετα.
Εφαρμόζεται για την παρασκευή γύψινων αντικειμένων, σε εργαστήρια
γύψινων διακοσμητικών, συντήρηση ανάπλαση έργων τέχνης, εργαστήρια
εκμαγείων κλπ.

25kg
Υδράσβεστος
Κατανάλωση: ανάλογα με τη χρήση

Κατανάλωση: ανάλογα με τη χρήση

Λεπτόκοκκο, φυσικό, κρυσταλλικό,
ανθρακικό ασβέστιο, υψηλής
λευκότητας. Χρησιμοποιείται σε
διάφορες εφαρμογές όπως: στόκος
σπάτουλας, μοκέτες, απορρυπαντικά,
εντομοκτόνα, φυτοφάρμακα κλπ.

Κατανάλωση: ανάλογα με τη χρήση
Απόχρωση: Λευκό
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Γύψος
καλλιτεχνίας

25kg

Γύψος ταχείας πήξεως για εργασίες
βελτιώσεων, γεμισμάτων και επιπεδοποίησης, με μεγάλες μηχανικές
αντοχές. Εύχρηστος στα στοκαρίσματα,
στις στηρίξεις, ορθομαρμαρώσεις και
στην πρόσμιξη με άλλα δομικά υλικά.
Ιδανικός για ηλεκτρολόγους,
μαρμαράδες, οικοδόμους κλπ.

25kg
Γύψος
οικοδομών

Στόκος αέρος

25kg

Κατανάλωση: ανάλογα με τη χρήση

25kg
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ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΡΟΦΙΛ
ΠΡΟΪΟΝ

ΔΙΑΛΥΤΙΚΑ
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΠΡΟΪΟΝ

Γωνιόκρανο
σοβά
38χ38mm
Μήκος: 2,80m
Διαστάσεις:

Γωνιόκρανο γαλβανιζέ
για την ενίσχυση των ακμών
της τοιχοποιίας

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Διαλυτικό νίτρου γενικής χρήσης.
Αποτελεσματικό για καθάρισμα
εργαλείων, αραίωση χρωμάτων κ.α.
Κατάλληλο για βερνίκια, λαδομπογιές,
χρώματα κ.α.

1lt - (12/κιβ.)

Οδηγός
σοβά
38χ38mm
Μήκος: 2,80m
Διαστάσεις:

Οδηγός γαλβανιζέ για σοβά

Ελαφρύ νέφτι για αποτελεσματικό
καθάρισμα εργαλείων, αραίωση
χρωμάτων κ.α. Κατάλληλο για
βερνίκια, λαδομπογιές, χρώματα κ.α.

Μήκος:

31χ31mm

3m

White spirit
Νέφτι

0,4lt - (35/κιβ.)
0,8lt - (20/κιβ.)
4lt - (4/κιβ.)

Γωνιόκρανο
γυψοσανίδας
Διαστάσεις:

Διαλυτικό
νίτρου

Γωνιόκρανο γαλβανιζέ για
την ενίσχυση των ακμών
της γυψοσανίδας και τοίχων

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ
Περιμετρικός
οδηγός
Διαστάσεις:
Μήκος:

16χ28χ34mm

3m

Διαστάσεις:

Μήκος:

3m

Διαστάσεις:

Μήκος:
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50χ50mm
75χ50mm

50χ30mm
75χ40mm

3m

Περιμετρικός οδηγός
γυψοσανίδας γαλβανιζέ

Ορθοστάτης
γυψοσανίδας
Ορθοστάτης γυψοσανίδας
γαλβανιζέ

Στρωτήρας
γυψοσανίδας
Στρωτήρας γυψοσανίδας
γαλβανιζέ

Κόλλα πλαστικών εξαρτημάτων και
σωλήνων PVC, με άριστη αντοχή σε
υψηλή πίεση δικτύου και θερμοκρασία.
Βαρέως τύπου, κατάλληλη για πόσιμο
νερό, γκάζι, αποχέτευση κ.α.

Απόχρωση: 100 gr - διάφανο
250 gr, 500 gr - γκρι

Προστίθεται στο κλειστό κύκλωμα του
ηλιακού θερμοσίφωνα και δεν επιτρέπει
την δημιουργία πάγου το χειμώνα και
βρασμού το καλοκαίρι. Περιέχει
αντισκουριακά και συντηρητικά
πρόσθετα, έτσι ώστε να μη διαβρώνεται
το κλειστό κύκλωμα του θερμοσίφωνα.

Κόλλα PVC

100gr - (σωλην.)
250gr - (24/κιβ.)
500gr - (24/κιβ.)
Αντιπαγωτικό

1lt - (20/κιβ.)
4lt - (4/κιβ.)
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ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΚΟΛΛΕΣ & ΣΤΟΚΟΙ
ΠΡΟΪΟΝ

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΚΟΛΛΕΣ & ΣΤΟΚΟΙ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΕΦΑΡΜΟΓΗ
Κίτρινη - Κόλλα ταπετσαρίας
Πράσινη - Κόλλα μεθυλοκυτταρίνης
εμπλουτισμένη με βελτιωτικά πρόσμικτα.
Χρησιμοποιείται στην παρασκευή
υδροχρωμάτων για οροφές και
δημιουργία στόκου για τοίχους.

ΠΡΟΪΟΝ

Γλουτολίνη

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Ο σιδηρόστοκος είναι στόκος πολυεστερικής βάσεως, δύο συστατικών
εφαρμόσιμος σε κανονικές συνθήκες.
Είναι κατάλληλος για στοκαρίσματα σε
επιφάνειες μεγάλου πλήθους υλικών,
όπως κοινές και ανοξείδωτες
λαμαρίνες, αλουμίνια, ξύλα όλων των
τύπων, τσιμέντα, σκληρά πλαστικά κ.α.

Σιδηρόστοκος

125gr - (40/κιβ.)
Βενζινόκολλα, που χρησιμοποιείται
στην υποδηματοποιία και επιπλοποιία.
Πρόκειται για κόλλα υψηλών προδιαγραφών για ισχυρές συγκολλήσεις
δέρματος, δερματίνης, ταπετσαρίας,
χαρτιού, μοκέτας, υφάσματος,
ελαστικού, ξύλου, μέταλλου κ.α.

Συνθετική κόλλα για ισχυρές και
ελαστικές συγκολλήσεις ξύλων,
πλακιδίων και παρκέ εδάφους.
Δεν χρωματίζει τα ξύλα και οι
συγκολλήσεις είναι ανθεκτικές στη
θερμοκρασία και την υγρασία.

Προϊόν δύο συστατικών, κατάλληλο
για τη συγκόλληση και στοκάρισμα
μαρμάρων, λοιπών πέτρινων και
κεραμικών επιφανειών.

Απόχρωση: Λευκό
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400gr - (24/κιβ.)
850gr - (18/κιβ.)

Βενζινόκολλα

75ml - (15/κιβ.)
100ml - (24/κιβ.)
200ml - (24/κιβ.)
500ml - (24/κιβ.)
1lt - (12/κιβ.)

Ο ενισχυμένος με ίνες υάλου στόκος
είναι υλικό δύο συστατικών, πολυεστερικής βάσεως, εφαρμόσιμος σε κανονικές συνθήκες. Είναι κατάλληλος για
γεμίσματα και στοκαρίσματα όλων των
υλικών, που εφαρμόζεται και ο σιδηρόστοκος και όπου απαιτείται βαθύτερη
και ανθεκτικότερη αντιμετώπιση.

Ξυλόκολλα

200gr - (12/κιβ.)
500gr - (12/κιβ.)
1kg - (12/κιβ.), 5kg
Μαρμαρόκολλα &
Μαρμαρόστοκος

250gr - (30/κιβ.)
930gr - (12/κιβ.)

Πολυεστέρας

400gr - (24/κιβ.)
750gr - (18/κιβ.)
Ποντικοπαγίδα (2τεμ.) σε πλαστικά
δισκάκια με κόλλα και ειδική τροφή.
Ποντικόκολλα σε σωληνάριο για
ποντίκια και αρουραίους.
Δεν ξεραίνεται και αντιστέκεται στο
νερό και την υγρασία για πολύ καιρό.

Ποντικοπαγίδα
& Ποντικόκολλα
Συσκευασία Ποντικοπαγίδας:

Μ - μικρή - (24/κιβ.)
L - μεγάλη - (24/κιβ.)
Συσκευασία Ποντικόκολλας:

135gr - (25/κιβ.)
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ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΑ & ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ
ΠΡΟΪΟΝ

ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΑ & ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΕΦΑΡΜΟΓΗ
Ισχυρό, αποφρακτικό υγρό δικτύου
αποχέτευσης, που σκοπό έχει να
ξεβουλώνει σε κάθε έκτακτη περίπτωση,
εύκολα και γρήγορα σωληνώσεις,
σιφώνια, λεκάνες, νιπτήρες. Διαλύει τα
λίπη, πουρί, ακαθαρσίες, αποφάγια,
χαρτιά, τρίχες κ.λπ. Δεν επηρεάζει τους
πλαστικούς σωλήνες, που είναι
κατάλληλοι για το αποχετευτικό δίκτυο.

Ειδικό υγρό, που χρησιμοποιείται για την
απόφραξη και τον καθαρισμό των
βόθρων και των αποχετεύσεων, χωρίς
να χρειάζεται διάλυση. Ενεργεί
διαλύοντας τα λίπη και διασπώντας το
πουρί, με αποτέλεσμα να ελευθερωθούν
οι πόροι των τοιχωμάτων και ο βόθρος
να αποκτήσει ξανά την απορροφητικότητα του. Κατάλληλο μόνο για απορροφητικούς βόθρους καθώς επίσης και για
το αποχετευτικό δίκτυο.
Κατανάλωση: Δοχείο 5 kg για βάθος
10 -12 m3

Ειδικό επαγγελματικό υγρό καθαρισμού
κεραμικών πλακιδίων και αρμών, που
παράλληλα, έχει τη δυνατότητα να
αφαιρεί υπολείμματα αρμόστοκων,
τσιμέντων, σοβάδων και πλαστικών
χρωμάτων. Aφαιρεί δύσκολους λεκέδες
όπως, λάδια, άλατα κ.λπ., χωρίς να
αφήνει θαμπάδες και υπολείμματα.

ΠΡΟΪΟΝ

Αποφρακτικό
Αποφρακτικό σωληνώσεων
αποχετευτικού δικτύου

500ml - (20/κιβ.)
1lt - (12/κιβ.)

Pro 9002
Καθαριστικό υγρό για
φυσικές πέτρες

1lt - (12/κιβ.)

Αποφρακτικό βόθρων

5kg - (4/κιβ.)

Ισχυρό καθαριστικό για αλουστράριστα
(λευκά) μάρμαρα & μωσαϊκά (κατόπιν
δοκιμής). Κατάλληλο για τον καθαρισμό δύσκολων λεκέδων όπως σκουριές από το πότισμα των γλαστρών,
σκουριές από τα κάγκελα, λεκέδες
από λάδια, λίπη, άλατα, καφέ, μελάνια
καθώς και δύσκολες βρωμιές από
κατοικίδια ζώα.

Pro 9003
Καθαριστικό υγρό για
αγυάλιστα μάρμαρα &
μωσαϊκά

Pro 9000
Καθαριστικό υγρό κεραμικών
πλακιδίων & αρμών

Pro 9001
Καθαριστικό υγρό για
γυαλισμένα μάρμαρα

1lt - (12/κιβ.)
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Ισχυρό καθαριστικό υγρό, που έχει την
δυνατότητα να εισχωρεί στην επιφάνεια
της πέτρας και να απομακρύνει
υπολείμματα τσιμέντου από την
διαδικασία αρμολόγησης, καθώς και
συσσωρευμένους δύσκολους λεκέδες,
όπως λάδια, άλατα, χώμα, λάσπη κ.α.,
με αποτέλεσμα να επαναφέρει την
πέτρα στην φυσική της όψη.

Plus

1lt - (12/κιβ.)
Ειδικό υγρό καθαρισμού, για γυαλισμένα
λευκά και χρωματιστά μάρμαρα γρανίτες. Αφαιρεί λεκέδες που δεν
καθαρίζουν, κοινά απορρυπαντικά
όπως, χρώματα, λάσπες λίπη άλατα
καφέ, ρύπους καυσαερίων κ.α.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΕΦΑΡΜΟΓΗ

1lt - (12/κιβ.)
Ειδικό καθαριστικό σε μορφή σκόνης για
τον καθαρισμό των τοιχωμάτων της
καμινάδας του τζακιού, του μπάρμπεκιου
και των μπουριών της ξυλόσομπας.
Αφαιρεί την καπνίλα και την καρβουνίλα
από τα υπολείμματα καμένων ξύλων,
που φράζουν τα τοιχώματα, χωρίς τη
βοήθεια ειδικού τεχνίτη, εύκολα,
γρήγορα και οικονομικά.

Flame
Καθαριστικό καμινάδας
τζακιού & ξυλόσομπας

100gr - (12/κιβ.)
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ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ & ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ
ΠΡΟΪΟΝ

ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΟΔΗΓΟΙ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΕΦΑΡΜΟΓΗ
Ταινία διάφανη (αθόρυβη)

Ταινία καφέ (αθόρυβη)

ΠΡΟΪΟΝ

48mmχ60m
38mmχ66m
48mmχ60m
38mmχ66m

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Σταυροί αρμών Νο 1
Σταυροί αρμών Νο 2
Σταυροί αρμών Νο 2
Σταυροί αρμών Νο 3
Σταυροί αρμών Νο 3
Σταυροί αρμών Νο 4

Μονωτική ταινία
κόκκινη - λευκή - μαύρη

19mmχ20m

Σταυροί αρμών Νο 4
Σταυροί αρμών Νο 5
Σταυροί αρμών Νο 5

Μονωτική ταινία
λευκή - μαύρη

38mmχ20m

Σταυροί αρμών Νο 7
Σταυροί αρμών Νο 10
Σταυροί υαλότουβλων

Χαρτοταινία

19mmχ40m
25mmχ40m
30mmχ40m
38mmχ40m
50mmχ40m

Ταφ Νο 2
Ταφ Νο 3
Ταφ Νο 5
Ταφ Νο 7

Ταινία αλουμινίου

Ταινία διπλής όψεως
Γάζα γυψοσανίδας

48mmχ50m
48mmχ10m
38mmχ10m
50mmχ20m

Ταφ Νο 10
Ταφ υαλότουβλων
Σφήνες

500τεμ - 6 σακ. χ 500τεμ
500τεμ - 6 σακ. χ 500τεμ
250τεμ - 8 σακ. χ 250τεμ
500τεμ - 8 σακ. χ 500τεμ
250τεμ - 16 σακ. χ 250τεμ
500τεμ - 6 σακ. χ 500τεμ
250τεμ - 8 σακ. χ 250τεμ
500τεμ - 4 σακ. χ 500τεμ
200τεμ - 8 σακ. χ 200τεμ
500τεμ - 4 σακ. χ 500τεμ
250τεμ
50τεμ
500τεμ - 6 σακ. χ 500τεμ
500τεμ - 4 σακ. χ 500τεμ
500τεμ - 6 σακ. χ 500τεμ
500τεμ - 4 σακ. χ 500τεμ
250τεμ
50τεμ
500τεμ - 6 σακ. χ 500τεμ

Χαρτί οντουλέ

Πλάτος:

1,05m

Βάρος

20kg /ρολό
Stretch film χειρός

2kg

Νάιλον επικάλυψης ψιλό

4mχ5m
4mχ5m

Νάιλον επικάλυψης χοντρό
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ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ
ΒΑΣΙΚΗ ΕΚΠΤΩΣΗ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΥ
Η έκπτωσή σας είναι: _______ %

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΚΠΤΩΣΗ ΜΕΤΡΗΤΟΙΣ
Τζίρος ανά παραγγελία (προ ΦΠΑ): από _______ και άνω επιπλέον έκπτωση _______ %

ΜΕ ΕΠΙΤΑΓΗ
Σας παρέχουμε το χρονικό περιθώριο έως 2 μήνες (60 ημέρες) από την ημερομηνία έκδοσης του τιμολογίου.

ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΕΘΝΙΚΗ: 840/743106-69/IBAN: GR67 0110 8400 0000 8407 4310 669
ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 6438-010051-271/IBAN: GR46 0171 4380 0064 3801 0051 271
ALPHA: 416-002101-002920/IBAN: GR52 0140 4160 4160 0210 1002 920

ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
1. Οι τιμές του τιμοκαταλόγου επιβαρύνονται με τον ανάλογο ΦΠΑ.
2. Τα εμπορεύματα παραδίδονται με ιδιόκτητα αυτοκίνητα της εταιρίας, με δωρεάν μεταφορικά.
3. Για έκτακτες αποστολές, τα εμπορεύματα θα παραδίδονται σε πρακτορεία επιλογής του πελάτη.
4. Ο παρών τιμοκατάλογος καταργεί κάθε προηγούμενο.
Για κάθε προϊόν της ROMITEC υπάρχουν, Τεχνικά Φυλλάδια αναφορικά με θέματα προφύλαξης
και ασφαλούς χρήσης.

Τα Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας βρίσκονται στη διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ
2310 722 212
FAX: 2310 722 812
EMAIL: info@romitec.gr
www.romitec.gr
ΤΗΛ.:
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