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Κατασκευαστικού Τομέα

Πάθος για 
δημιουργία

Περιοχόμενα

Η Evomat έχει τον τίτλο του Εθνικού Πρωταθλητή στα Ευρωπαϊκά Επιχειρηματικά Βραβεία, ένα διάσημο διαγωνισμό 
που υποστηρίζεται από ηγέτες επιχειρήσεων, ακαδημαϊκούς, τα μέσα ενημέρωσης και πολιτικούς εκπροσώπους από 
όλη την Ευρώπη.

Τα Ευρωπαϊκά επιχειρηματικά βραβεία διανύουν το όγδοο έτος τους, ερευνώντας ετησίως πάνω 
από 24.000 επιχειρήσεις σε 33 χώρες της Ευρώπης. Στα φετινά Ευρωπαϊκά βραβεία επιχειρήσεων 709 επιχειρήσεις από 
όλη την Ευρώπη έχουν ονομαστεί Εθνικοί Πρωταθλητές. Η Evomat διακρίθηκε στην καινοτομία- τεχνολογία υλικών.

Το πάθος για την δημιουργία κορυφαίων ποιοτικά υλικών, σε συνδυασμό με την καινοτομία στον τομέα της τεχνολογίας 
υλικών με το Magnet Chrom, οδήγησαν την Evomat σε ένα πολύ σημαντικό θεσμό, τα Ευρωπαϊκά Επιχειρηματικά 
Βραβεία.

H Evomat
Επιβραβεύεται!



Η Ελληνική εταιρεία παραγωγής υλικών Evomat Πιπιλής λειτουργεί από το 1948 
στην περιοχή της Ελευσίνας. Το πάθος για δημιουργία κορυφαίων ποιοτικά υλικών, 
με στόχο να καλύψουν και τις πιο απαιτητικές αρχιτεκτονικές, διακοσμητικές και 
κατασκευαστικές απαιτήσεις, είναι στο DNA της εταιρείας μας. 

Σήμερα η ολοκληρωμένη σειρά της Evomat περιλαμβάνει πάνω από 200 προϊόντα με 
γκάμα που εκτείνεται από τα προϊόντα αρχιτεκτονικού τομέα και διακόσμησης μέχρι 
και την κατασκευή.

Η παραγωγή και η υψηλή ποιότητα αυτών των προϊόντων που τα κάνουν να ξε-
χωρίζουν στην εγχώρια αγορά αλλά και στην διεθνή σκηνή βασίζεται στην πιο 
πετυχημένη συνταγή που έχει 4 συστατικά: πάθος, δημιουργικότητα, καινοτομία 
και βιομηχανική τεχνογνωσία. Η βάση μας στην Ελευσίνα στην περιοχή της παλιάς 
λατομικής ζώνης και το εργοστάσιο στην ΒΙΠΕ Μεγάρων, σχεδιασμένο από την 
Αρχιτέκτονα Μηχανικό Κατερίνα Πιπιλή το 2007.

Συνεργαζόμαστε με έναν αριθμό φορέων υψηλού προφίλ, όπως η Σχολή Αρχι-
τεκτόνων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, το τμήμα Επιστήμης και 
Τεχνολογίας Υλικών του Πανεπιστημίου Κρήτης, και το τμήμα Συντηρητών Αρχαιο-
τήτων και Έργων Τέχνης με κοινό στόχο την καινοτομία, την ποιότητα, και το κύρος 
στο τομέα των υλικών που παράγονται από Ελληνική εταιρεία που έχει σαν στόχο την 
διάδοση της Ελληνικής ποιότητας και κουλτούρας υλικών στην Διεθνή αγορά.

Πάθος για 
δημιουργία

Eισαγωγή

Περιοχόμενα Στεγανωτικά            σελ. 7-11
Aqua - Stop, Idro - System, Roof Resist 100, Elastico Plus, Elastico, 
Elastico - W Plus, Elastico - W , Nano - Primer

Εξοικονόμηση ενέργειας         σελ.13-21
Thermoflex, Thermoflex G, Therm G, Therm W, Therm A160, 200 E primer, 
Thermoplaster Silicone, Thermoplaster Acryl 1, Sova 3 th, Βύσματα Αγκύρωσης, 
TH1 γωνιόκρανο PVC, ΤΗ2 προφίλ υδροσταλάκτη από PVC, 
TH3 Οδηγός εκκίνησης, TH9 PU joint, ΧΧ - Light, Χ - Light,Idro - System, Evo 100

Επισκευή και προστασία                 σελ. 23-21
Extra Latex, Sova Plus, Evo Flow, Evolit, Antiruster, Evo 100, Sova Fast, Stoco M Powder 
Coat, Stoco Fine, Stoco Γυψοσανίδας, Evo Bond, 100 E-Primer, 200 E-Primer, Νanotech 
80W, Νanotech 100W, Fast 10, Natura, Alfa - Acrylic, Alfa - Basic, Gold, Alfa - Plastic, 
Basic - Plastic, Elastico - W Plus, Elastico - W, Proplast -W, Uni -cleaner, Evo fiber, Mesh

Κόλλες πλακιδίων & αρμόστοκοι             σελ. 39-47
Basic, Plus, Super, Platinum, Extra Flex, Marble 100, Alfakoll, Fast 10, Flex, 
Evo Plus, Armoda 0-10, Stone 100, G Flow, Evo Bond

Έτοιμοι σοβάδες                                σελ. 49-58
Sova - 1, Sova - 2, Sova - 3, Sova - 3A, Sova, Sova - A, Sova Fast, LX - 100, 
Thermoplaster Silicone, Thermoplaster Acryl 1, Extra Latex, Sova Plus, Evolit, 
Evolit Powder,100 E-Primer, 200 E-Primer, Evo Fiber, Mesh

Προϊόντα ασβέστου           σελ. 61-63
Ασβεστοπολτός Πιπιλής, CAO + Extra Γεωργικός, Υδράσβεστος Cα(OH)2, 
Ασβεστόγαλα Cα(OH)2 aq, Παλαιωμένος ασβέστης

Αδρανή Προϊόντα & προϊόντα Αρχαιολόγων                                σελ. 65-67
Μαρμαρόσκονη, Άμμος ποταμίσια, Χαλαζιακή άμμος, Ποζολάνη - Θηραϊκή Γη,
Κεραμάλευρο, Υδραυλική Άσβεστος

Διακόσμηση και Καινοτομία                                σελ. 69-71
Μagnet Chrom

Προϊόντα Αρχιτεκτονικού Τομέα                    σελ. 73-82
Ελληνική πατητή τσιμεντοκονία δαπέδου / τοίχου / πάγκου και μπανιέρας, 
Χαλαζιακή φυσική βαφή, Έγχρωμος αρμός πέτρας, Έγχρωμος σοβάς, 
Σοβάς με κουρασάνι, Χαλαζιακό δάπεδο, Χειροποίητα παραδοσιακά πλακάκιαΟι αναφερόμενες τιμές δεν περιλαμβάνουν Φ.Π.Α



Προϊόντα
Kατασκευαστικoύ 
Τομέα



Η Evomat παράγει και αναπτύσσει λύσεις εξελιγμένες και οι 
οποίες καθιστούν τις ποιοτικές κατασκευές που θα γίνουν με 
αυτό τον τρόπο ανθεκτικές στο χρόνο, βελτιώνοντας ταυτόχρονα 
τις παραγωγικές διαδικασίες από την πλευρά του πελάτη και 
μειώνοντας το συνολικό κόστος της κατασκευής. 

Η ολοκληρωμένη παροχή προϊόντων και υπηρεσιών, υψηλής 
ποιότητας είναι το κλειδί της επιτυχίας.

Κατηγορίες

Στεγανωτικά

Εξοικονόμηση ενέργειας

Επισκευή και προστασία

Κόλλες πλακιδίων και αρμόστοκοι

Έτοιμοι σοβάδες

Προϊόντα ασβέστου

Αδρανή προϊόντα & προϊόντα αρχαιολόγων

Συντελώντας να χτιστεί η εξέλιξη
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Κατασκευαστικού Τομέα



Σε αυτή τη κατηγορία μπορείτε να επιλέξετε απο τη μεγάλη ποικιλία 
στεγανωτικών της Evomat, τον κατάλληλο τύπο για την επιφάνεια 
που θέλετε να στεγανοποιήσετε.

8 προϊόντα

Aqua - Stop

Idro - System

Roof Resist 100

Elastico Plus

Elastico

Elastico - W Plus 

Elastico - W

Nano - Primer

Στεγανωτικά
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Κωδικός Χρώμα  Συσκευασία Τιμή/kg Τιμή/τεμ.

Π704 Γκρί Σακί 5 kg  1.408 €  7.04 € 

Π008 Γκρί Σακί 25 kg  0.972 €  24.30 € 

Κατασκευαστικού Τομέα

Επαλειφόμενο τσιμεντοειδές στεγανωτικό κονίαμα 
κρυσταλλικής δράσης

Εφαρμογή:
• Για ανθεκτική στεγανοποίηση σε σκυρόδεμα, τοιχοποιία
• Επιφάνειες που θα καλυφθούν με πλακίδια
• Δεξαμενές και στέρνες
• Υπόγεια τοιχία
• Κελάρια και χώρους υπογείων
• Φρεάτια ανελκυστήρων
• Θεμέλια

Χαρακτηριστικά και Πλεονεκτήματα:
• Παρέχει πλήρη στεγανότητα, σε θετική και αρνητική πίεση
• Υψηλή αντοχή σε επιφάνειες με λιμνάζοντα νερά που υπόκεινται σε    
 συστολοδιαστολές και έντονες αλλαγές του περιβάλλοντος
• Εύκολη εφαρμογή σε οριζόντιες και κάθετες επιφάνειες
• Δυνατότητα εκ των υστέρων στεγανοποίησης υπογείων χώρων εσωτερικά

Κατανάλωση: ~2,0 - 4,0 kg/m2

AquA - Stop

Υπερελαστικό επαλειφόμενο στεγανωτικό κονίαμα 2 συστατικών  

Εφαρμογή:
• Στεγανοποίηση και προστασία κατασκευών όπως: υπόγεια, δεξαμενές, πισίνες,   
 σωληνώσεις από σκυρόδεμα, γέφυρες και κανάλια
• Στεγανοποίηση και προστασία εξωτερικών τοιχίων, που θα βρίσκονται κάτω από το  
 επίπεδο του εδάφους
• Εσωτερική στεγανοποίηση κάτω από μικρή αρνητική υδροστατική πίεση τοιχίων και  
 δαπέδων σε υπόγεια
• Στεγανοποίηση σε επιφάνειες απο σκυρόδεμα ή τσιμεντοκονιάματα που πρόκειται  
 να παρουσιάσουν τριχοειδείς ρωγμές
• Στεγανοποίηση επιφανειών εκτεθειμένων στα καιρικά φαινόμενα
• Ιδανικό για επιφάνειες που πρόκειται να καλυφθούν με πλακίδια,για ανεστραμμένα  
 δώματα, ζαρντινιέρες

Χαρακτηριστικά και Πλεονεκτήματα:
• Εύκαμπτη στεγανοποίηση και προστασία σκυροδέματος με ένα μόνο προϊόν
• Αξιόπιστη εφαρμογή ακόμα και σε περιβάλλον με αυξημένη υγρασία
• Δυνατότητα εφαρμογής σε υποστρώματα με σχετικά χαμηλή υγρασία
• Ταχεία σκλήρυνση ακόμα και σε χαμηλές θερμοκρασίες
• Ικανότητα γεφύρωσης ρωγμών
• Εξαιρετική πρόσφυση σε όλα σχεδόν τα υποστρώματα, όπως σκυρόδεμα,   
 τσιμεντοειδή κονιάματα, πέτρα, κεραμικά, τούβλα και ξύλο
• Ισχυρό τσιμεντοειδές κονίαμα στεγανοποίησης τροποποιημένο με ειδικά πολυμερή  
 και ειδικά πρόσθετα
• Εφαρμόζεται εύκολα και οικονομικά

Κατανάλωση: ~2,0-4,0 kg/m2 

Idro - SyStem

Κωδικός Χρώμα  Συσκευασία Τιμή/kg Τιμή/τεμ.

Π044 Λευκό Συστ. Α (25 kg)   

Π045 Λευκό Συστ. Β (10 kg)   

(Α + Β) Σετ 35 kg  2.171 €  76.00 € 

Π705 Γκρί Συστ. Α (25 kg)   

Π045 Λευκό Συστ. Β (10 kg)

(Α + Β) Σετ 35 kg  1.542 €  54.00 € 
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 Στεγανωτικά

Επαλειφόμενο στεγανωτικό πολυουρεθανικής βάσης

Εφαρμογή:
• Συνεχής χωρίς ενώσεις, προστασία και στεγανοποίηση δωμάτων και κατασκευών  
 από σκυρόδεμα
• Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε σκυρόδεμα, τουβλοδομές, ινοπλισμένες πλάκες,   
 κεραμίδια, ασφαλτόπανα καθώς επίσης και ως μεμβράνη στεγανοποίησης   
 επιφανειών περιορισμένης βατότητας

Χαρακτηριστικά και Πλεονεκτήματα:
• Υψηλή διεισδυτικότητα
• Στεγνώνει και επαναβάφεται γρήγορα
• Είναι ασφαλές και άνετο στο δούλεμα ακόμη και από ανειδίκευτο προσωπικό
• Προσιτή τιμή
• Συμβατό με παλαιότερα στεγανωτικά συστήματα
• Σχηματίζει μια πολύ ελαστική προστατευτική μεμβράνη χωρίς αρμούς και ενώσεις  
 με μεγάλη αντοχή στις υπεριώδεις ακτίνες του ηλίου. 
• Πολύ καλή σχέση ποιότητας και τιμής
• Η ιδανική λύση για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία

Κατανάλωση: ~2,0-4,0 kg/m2 

rooF reSISt 100

elAStIco pluS

Κωδικός Χρώμα  Συσκευασία Τιμή/kg Τιμή/τεμ.

Π036 Λευκό Δοχείο 15 kg  5.80 €  87.00 € 

Π037 Λευκό Δοχείο 25 kg  5.00 €  125.00 € 

Επαλειφόμενο στεγανωτικό υβριδικής βάσης απο τροποποιημένες 
ρητίνες νέας γενιάς

Εφαρμογή:
• Στεγανοποίηση δωμάτων με επισκεψιμότητα, εφαρμοσμένο πάνω σε διάφορα   
      υποστρώματα όπως κεραμικά πλακίδια, ινοπλισμένα κονιάματα, τσίγκο, αλουμίνιο,  
      ξύλο, πλακίδια, σκυρόδεμα, ασφαλτόπανα με τελική επένδυση φύλλου αλουμινίου.  
 Εφαρμόζεται σε δυο στρώσεις με ρολό σε καθαρό υπόστρωμα
• Η επιφάνεια δεν κολλάει στο βάδισμα μετά την εφαρμογή ακόμα και σε μεγάλες   
 θερμοκρασίες με αποτέλεσμα να μη συγκεντρώνει ρύπους

Χαρακτηριστικά και Πλεονεκτήματα:
• Απολύτως στεγανό και ελαστικό
• Μεγάλης αντοχής στα λιμνάζοντα νερά
• Ανθεκτικό στις έντονες καιρικές επιδράσεις
• Ευκολία εφαρμογής
• Καλή δυνατότητα διείσδυσης
• Γεφυρώνει μικρορηγματώσεις του υποστρώματος
• Καλή πρόσφυση με διάφορα υποστρώματα
• Μεγάλη διάρκεια ζωής
• Διακρίνεται για την εξαιρετική αντίσταση σε ακραίες καιρικές συνθήκες   
 διατηρώντας τις ιδιότητές του σε θερμοκρασίες απο -30  έως 95 Βαθμούς Κελσίου

Κατανάλωση: ~1,0 - 1,5 kg/m2 
 

Κωδικός Χρώμα  Συσκευασία Τιμή/kg Τιμή/τεμ.

Π004 Λευκό Δοχείο 5 kg  5.810 €  29.05 € 

Π005 Λευκό Δοχείο 15 kg  5.066 €  60.00 € 
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Κωδικός Χρώμα  Συσκευασία Τιμή/kg Τιμή/τεμ.

Π016 Λευκό Δοχείο 5 kg  3.53 €  17.65 € 

Π015 Λευκό Δοχείο 15 kg  3.07 €  46.07 € 

Κατασκευαστικού Τομέα

Επαλειφόμενο ελαστομερές ακρυλικό στεγανοποίησης ταρατσών  

Εφαρμογή:
• Ταράτσες (από σκυρόδεμα, τσιμεντόπλακες, μωσαϊκό ή τσιμεντοκονία)
• Κεραμίδια και κορφιάδες στεγών, μεταλλικές επιφάνειες, πισίνες, σωλήνες   
 κλιματισμού παλιά ασφαλτόπανα ή ασφαλτικά κεραμίδια που έχουν υποστεί   
 γήρανση από την ηλιακή ακτινοβολία

Χαρακτηριστικά και Πλεονεκτήματα:
• Υψηλή διεισδυτικότητα
• Στεγνώνει και επαναβάφεται γρήγορα
• Είναι ασφαλές και άνετο στο δούλεμα ακόμη και από ανειδίκευτο προσωπικό
• Προσιτή τιμή
• Συμβατό με παλαιότερα στεγανωτικά συστήματα
• Σχηματίζει μια πολύ ελαστική προστατευτική μεμβράνη χωρίς αρμούς και ενώσεις  
 με μεγάλη αντοχή στις υπεριώδεις ακτίνες του ηλίου. 
• Πολύ καλή σχέση ποιότητας και τιμής
• Η ιδανική λύση για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία

Κατανάλωση: ~1,0-1,5 kg/m2 

elAStIco

Ελαστομερές μονωτικό χρώμα τοίχων υψηλής ποιότητας για κάθετες 
επιφάνειες   

Εφαρμογή:
• Κορυφαίας ποιότητας ελαστομερές ακρυλικό χρώμα εξωτερικών επιφανειών.   
 Ιδανικό για χρήση σε βορεινούς τοίχους, σε παραθαλάσσιες περιοχές, και         
 γενικότερα όπου υπάρχει αυξημένη υγρασία 

Χαρακτηριστικά και Πλεονεκτήματα:
• Γεφυρώνει τις τριχοειδείς ρωγμές 
• Μεγάλη ελαστικότητα
• Ισχυρή πρόσφυση
• Εξαιρετική καλυπτικότητα 
• Κορυφαία στεγάνωση με μεγάλη διάρκεια ζωής 

Κατανάλωση: ~10,0-12,0 m2/lt 
 

elAStIco W-pluS

Κωδικός Χρώμα  Συσκευασία Τιμή/lt Τιμή/τεμ.

Π708 Λευκό Δοχείο 3 lt  7.24 €  21.73 € 

Π709 Λευκό Δοχείο 10 lt  6.30 €  63.00 € 
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elAStIco-W

Ενισχυμένη στεγανωτική ελαστική βαφή 

Εφαρμογή:
• Ελαστικό χρώμα ιδανικό για επιφάνειες που καταπονούνται απο έντονες καιρικές  
 συνθήκες (για παράδειγμα: βορεινοί τοίχοι κτιρίων)
• Προσφέρει στεγάνωση και γεφύρωση ρωγμών όπως παλαιοί σοβάδες με   
 τριχοειδείς ρωγμές κλπ.

Χαρακτηριστικά και Πλεονεκτήματα:
• Υψηλή διεισδυτικότητα
• Γεφυρώνει τις τριχοειδείς ρωγμές 
• Εξαιρετική πρόσφυση
• Είναι ασφαλές και άνετο στο δούλεμα
• Μεγάλη διάρκεια ζωής σε σχέση με τα συμβατικά ακρυλικά χρώματα
• Ιδανική λύση για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία

Κατανάλωση: ~10,0 - 12,0 m2/lt 
 

Κωδικός Χρώμα  Συσκευασία Τιμή/lt Τιμή/τεμ.

Π017 Λευκό Δοχείο 9 lt  5.33 €  48.00 € 

 Στεγανωτικά

Μικρονιζέ αστάρι νερού για τα συστήματα στεγάνωσης

Εφαρμογή:
• Αστάρι για σκυρόδεμα και πυκνά ανόργανα υποστρώματα, όπως ινοπλισμένα   
 τσιμέντα, λεπτές επικαλύψεις,ασφαλτόπανα, κεραμίδια, σοβάδες κλπ.
• Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως αστάρι σε συστήματα βάσεως νερού.

Χαρακτηριστικά και Πλεονεκτήματα:
• Ιδανικό για επιφάνειες που απαιτείται υψηλή διεισδυτικότητα
• Στεγνώνει και επαναβάφεται γρήγορα
• Είναι ασφαλές και άνετο στο δούλεμα
• Ενδείκνυται για πορώδη υποστρώματα όπως σοβάδες πρώτης στρώσης, τούβλα,  
 πορομπετόν, τσιμεντοκονιάματα κλπ.

Κατανάλωση: ~100,0 - 200,0 g/m2 
 
 

NANo-prImer

Κωδικός Χρώμα  Συσκευασία Τιμή/kg Τιμή/τεμ.

Π063 Λευκό Μπετόνι 5 kg  2.60 €  13.00 € 

Π061 Λευκό Μπετόνι 10 kg  2.60 €  26.00 € 

Π062 Λευκό 
(ποικιλία

απο- 
χρώσεων)

Μπετόνι 20 kg  2.25 €  45.00 € 
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Κατασκευαστικού Τομέα



Σε αυτή την κατηγορία θα βρείτε όλα τα απαραίτητα υλικά για το 
σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης τοίχων και δαπέδου.

18 προϊόντα

Thermoflex

Thermoflex G

Therm G

Therm W

Τherm A160

200 E primer

Thermoplaster Silicone

Thermoplaster Acryl 1

Sova 3 th

Εξοικονόμηση 
ενέργειας

Βύσματα Αγκύρωσης

TH1 γωνιόκρανο PVC

ΤΗ2 προφίλ υδροσταλάκτη από PVC

TH3 Οδηγός εκκίνησης

TH9 PU joint

ΧΧ - Light

Χ - Light

Idro - System

Evo 100
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Κωδικός Χρώμα  Συσκευασία Τιμή/kg Τιμή/τεμ.

Π146 Λευκό Σακί 25 kg  0.544 €  13.60 € 

Κατασκευαστικού Τομέα

Eνισχυμένη ρητινούχα κόλλα και σοβάς για θερμομονωτικές πλάκες  

Εφαρμογή:
• Συγκόλληση θερμομονωτικών πλακών διογκωμένου και εξιλασμένου    
 πολυστυρενίου ή πλακών απο ανόργανες ίνες, σε τοίχους ή δάπεδα  εξωτερικών και  
 εσωτερικών χώρων
• Οπλισμένη με υαλόπλεγμα, χρησιμοποιείται για την επικάλυψη των    
 θερμομονωτικών πλακών στις εξωτερικές όψεις των κτιρίων
• Αποτελεί ιδανικό υπόστρωμα για το σοβά τελικής στρώσης

Χαρακτηριστικά και Πλεονεκτήματα:
• Η Thermo - flex ακολουθεί τις απαιτήσεις του προτύπου ETAG 004
• Έχει μηδενική ολίσθηση και μεγάλο ανοιχτό χρόνο επικόλλησης
• Εξαιρετική πρόσφυση
• Εύκολη στη χρήση καθώς είναι ιδιαίτερα εργάσιμη και θιξοτροπική
• Ανθεκτική στο νερό και την υγρασία

Κατανάλωση: ~2,0 - 4,0 kg/m2 ως κόλλα,     
~1,5 kg/m2/mm ως οπλισμένο κονίαμα     

tHermoFleX

Ινοπλισμένη ρητινούχα κόλλα και σοβάς για θερμομονωτικές πλάκες  

Εφαρμογή:
• Συγκόλληση θερμομονωτικών πλακών διογκωμένου και εξιλασμένου    
 πολυστυρενίου ή πλακών απο ανόργανες ίνες, σε τοίχους ή δάπεδα  εξωτερικών και  
 εσωτερικών χώρων. 
• Οπλισμένη με υαλόπλεγμα, χρησιμοποιείται για την επικάλυψη των    
 θερμομονωτικών πλακών στις εξωτερικές όψεις των κτιρίων
• Αποτελεί ιδανικό υπόστρωμα για το σοβά τελικής στρώσης.

Χαρακτηριστικά και Πλεονεκτήματα:
• Η Thermo - flex ακολουθεί τις απαιτήσεις του προτύπου ETAG 004
• Έχει μηδενική ολίσθηση και μεγάλο ανοιχτό χρόνο επικόλλησης
• Εξαιρετική πρόσφυση
• Εύκολη στη χρήση καθώς είναι ιδιαίτερα εργάσιμη και θιξοτροπική
• Ανθεκτική στο νερό και την υγρασία

Κατανάλωση: ~2,0 - 4,0 kg/m2 ως κόλλα,     
~1,5 kg /m2/mm ως οπλισμένο κονίαμα     

tHermoFleX G

 Εξοικονόμηση    ενέργειας

Κωδικός Χρώμα  Συσκευασία Τιμή/kg Τιμή/τεμ.

Π054 Γκρί Σακί 25 kg  0.40 €  10.00 € 
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Γραφιτούχο διογκωμένο πολυστερίνιο

Πιστοποιημένες πλάκες για χρήση σε συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης (ETICS)

Τεχνικά χαρακτηριστικά:
• Συντ. Θερμικής αγωγιμότητας: λ=0,031 W/m*K 
• Φαινόμενη πυκνότητα: 18-20 kg/m3

• Αντίσταση στη φωτιά:EN 13501type E
• Αντισταση διαπερατότητας υδρατμών μ: 30-70
• Τετραγωνικότητα: S1(±5/1000mm)
• Επιπεδότητα: P3 (±10mm)

tHerm G

tHerm W

Κωδικός Χρώμα  Συσκευασία Τιμή/kg Τιμή/τεμ.

Ε020 Γκρι 50 mm 10  7.65 € 

Ε050 Γκρι 70 mm 7  10.70 € 

Ε051 Γκρι 100 mm 5  15.25 € 

Λευκό διογκωμένο πολυστερίνιο

Πιστοποιημένες πλάκες για χρήση σε συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης (ETICS)

Χαρακτηριστικά και Πλεονεκτήματα:
• Συντ. Θερμικής αγωγιμότητας: λ=0,037 W/m*K 
• Φαινόμενη πυκνότητα: 18-20 kg/m3

• Αντίσταση στη φωτιά:EN 13501type E
• Αντισταση διαπερατότητας υδρατμών μ: 30-70
• Τετραγωνικότητα: S1(±5/1000mm)
• Επιπεδότητα: P3 (±10mm)

 

 Εξοικονόμηση    ενέργειας

Κωδικός Χρώμα  Συσκευασία Τιμή/kg Τιμή/τεμ.

Ε052 Λευκό 50 mm 10  5.40 € 

Ε053 Λευκό 70 mm 7  7.60 € 

Ε054 Λευκό 100 mm 5  10.70 € 

tHerm A160 

Ενισχυμένο αντιαλκαλικό υαλόπλεγμα

Χαρακτηριστικά και Πλεονεκτήματα:
• Ευρωπαϊκής προέλευσης σύμφωνα με το πρότυπο ETAG 004
• Βάρος 160 gr / m2

• Αντιολισθηρό
• Αντοχή σε αλκαλικό περιβάλλον
• Ανοιγμα καρέ: 4,0mm x 4,0mm
• Πλάτος: 1,0m
• Μήκος: 50m

 
Κωδικός Χρώμα  Συσκευασία Τιμή/kg Τιμή/τεμ.

Ε001 Λευκό 50m 
x1m=50m2

 1.60 €  80.00 € 
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Κατασκευαστικού Τομέα

Ενισχυμένο μικρονιζέ αστάρι

Εφαρμογή:
• Αστάρι για σκυρόδεμα και πυκνά ανόργανα υποστρώματα όπως ινοπλισμένα   
 τσιμέντα, γύψο, λεπτές επικαλύψεις κ.α.

Χαρακτηριστικά και Πλεονεκτήματα:
• Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως υλικό επιφανειακής ενίσχυσης υποστρώματος
• Επιτρέπει την διαπνοή
• Στεγνώνει γρήγορα
• Μειώνει την απορροφητικότητα της επιφάνειας

Κατανάλωση: ~100,0 - 200,0 g/m2 

200 e-prImer

Σιλικονούχος σοβάς σε μορφή πάστας κορυφαίας ποιότητας

Εφαρμογή:
• Ιδανικό προϊόν για την τελική κάλυψη των εξωτερικών θερμομονωτικών   
 συστημάτων

Χαρακτηριστικά και Πλεονεκτήματα:
• Πολύ μεγάλη ελαστικότητα
• Άριστη πρόσφυση
• Εξαιρετικής εργασιμότητας
• Υψηλής μηχανικής αντοχής
• Αντοχή στην υγρασία και στον παγετό
• Ισχυρή δύναμη συγκόλλησης
• Σταθερή ποιότητα
• Ταχύτητα παρασκευής
• Εσωτερική και εξωτερική χρήση
• Αδιάβροχος
• Ικανότητα διαπνοής
• Δεν ρηγματώνει
• Υψηλή αντοχή σε βακτήρια

Κοκκομετρία: 1,0/1,5/2,0/3,0mm

Κατανάλωση: ~2,0 - 4,0 kg/m2 ανάλογα την κοκκομετρία
~2,0 - 4,0 kg/m2 ανάλογα την κοκκομετρία

tHermoplASter SIlIcoNe

 Εξοικονόμηση    ενέργειας

Κωδικός Χρώμα  Συσκευασία Τιμή/kg Τιμή/τεμ.

Π003 Λευκό Μπετόνι 5 kg  2.88 €  14.40 € 

Π002 Λευκό Μπετόνι 20 kg  2.50 €  50.00 € 

Κωδικός Χρώμα  Συσκευασία Τιμή/kg Τιμή/τεμ.

Π069 Λευκό Δοχείο 25 kg  2.40 €  60.00 € 

Π075 1000 
απο- 

χρώσεις  

Δοχείο 25 kg  2.84 €  71.00 € 
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Ελαστικός σοβάς, 100% ακρυλικός, σε μορφή πάστας

Εφαρμογή:
• Ιδανικό προϊόν για την τελική κάλυψη των εξωτερικών θερμομονωτικών   
 συστημάτων

Τεχνικά χαρακτηριστικά:
• Μεγάλη ελαστικότητα
• Άριστη πρόσφυση
• Εξαιρετικής εργασιμότητας
• Υψηλής μηχανικής αντοχής
• Αντοχή στην υγρασία και στον παγετό
• Ισχυρή δύναμη συγκόλλησης
• Σταθερές αποχρώσεις
• Εσωτερική και εξωτερική χρήση
• Αδιάβροχος
• Ικανότητα διαπνοής
• Δεν ρηγματώνει

Κατανάλωση: ~2,0 - 4,0 kg/m2 ανάλογα την κοκκομετρία  

tHermoplASter Acryl1

SoVA - 3 tH

Κωδικός Χρώμα  Συσκευασία Τιμή/kg Τιμή/τεμ.

Π059 Λευκό Δοχείο 25 kg  1.84 €  46.00 € 

Π072 1000 
απο- 

χρώσεις  

Δοχείο 25 kg  2.20 €  55.00 € 

Ανόργανος, αδιάβροχος, ρητινούχος, ινοπλισμένος σοβάς

Πιστοποιημένες πλάκες για χρήση σε συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης (ETICS)

Εφαρμογή:
• Κατάλληλος ως τελική κάλυψη των εξωτερικών θερμομονωτικών συστημάτων.   
 Ενδείκνυται σε κτίρια που βρίσκονται σε παραθαλάσσιες τοποθεσίες, καθώς   
 και σε χώρους με αυξημένη υγρασία

Χαρακτηριστικά και Πλεονεκτήματα:
• Πολύ καλή πρόσφυση
• Εξαιρετικής εργασιμότητας
• Υψηλής μηχανικής αντοχής
• Δεν ρηγματώνει
• Λεία λευκή επιφάνεια
• Σταθερή ποιότητα
• Ταχύτητα παρασκευής
• Υδατοαπωθητικός
• Εξωτερική χρήση
• Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό πρότυπο 998-1 GP CS II, W1

Κατανάλωση: ~7,0 - 7,5 kg/m2 για στρώση πάχους 5 mm  

 

 Εξοικονόμηση    ενέργειας

Κωδικός Χρώμα  Συσκευασία Τιμή/kg Τιμή/τεμ.

Π047 Λευκό Σακί 25 kg  0.48 €  12.00 € 
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Κατασκευαστικού Τομέα

Χαρακτηριστικά και Πλεονεκτήματα:
• Διατίθενται σε διάφορους τύπους για να καλύψουν όλες τις ανάγκες και τα πιθανά   
 υπόβαθρα. Είναι πιστοποιημένα σύμφωνα με το ETAG 014, και προσδίδουν την   
 απαραίτητη πρόσθετη μηχανική στερέωση για επιπλέον προστασία από τους σεισμούς 
 και τις ανεμοπιέσεις

ΒΥΣΜΑΤΑ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ

Προϊόν Τεμ./συσκ. Τιμή/τεμ. Τιμή/συσκ. Τιμή/συσκ.

E010 8/110 (3-5cm plate) 100 τεμ.  0.28 €  28.00 € 

E011 8/130 (5-7cm plate) 100 τεμ.  0.29 €  29.00 € 

E017 8/150 (7-10cm plate) 100 τεμ.  0.33 €  33.00 € 

E018 8/170 (10-13cm plate) 100 τεμ.  0.37 €  37.00 € 

Χαρακτηριστικά και Πλεονεκτήματα:
• Γωνιόκρανο διαστάσεων 10 x 15 cm και μήκους 2,5 m με προφίλ PVC. Iδανικό για   
 ενισχύσεις γωνιών σε σοβάδες κατά την εφαρμογή του συστήματος Thermoprotect

TH1 ΓΩΝΙΟΚΡΑΝΟ PVC 

Κωδικός Προϊόν Τεμ./Συσκ. Τιμή/τεμ. Τιμή/Συσκ.

Ε012 TH1 50τεμ.χ2,5m2  4.00 €  200.00 € 

Χαρακτηριστικά και Πλεονεκτήματα:
• Προφίλ υδροσταλάκτη διαστάσεων 2,0 cm x 12,5 cm με προφίλ PVC

ΤΗ2 ΠΡΟΦΙΛ ΥΔΡΟΣΤΑΛΑΚΤΗ 
ΑΠΟ PVC

Κωδικός Προϊόν Τεμ./Συσκ. Τιμή/τεμ. Τιμή/Συσκ.

E013 TH2 10τεμ. Χ 2,5m  9.90 €  99.00 € 

 Εξοικονόμηση    ενέργειας

18



ΤΗ2 ΠΡΟΦΙΛ ΥΔΡΟΣΤΑΛΑΚΤΗ 
ΑΠΟ PVC

 Εξοικονόμηση    ενέργειας

Χαρακτηριστικά και Πλεονεκτήματα:
• Οδηγός εκκίνησης κατασκευασμένος από αλουμίνιο σε πάχος 50 mm, 80 mm, 
 100 mm χ 0,6 mm x 2 m ανάλογα με το χρησιμοποιούμενο πάχος του μονωτικού υλικού

TH3 ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ

Χαρακτηριστικά και Πλεονεκτήματα:
• Υψηλής ελαστικότητας και προσφυτικότητας πολυουρεθανική μαστίχη ενός 
 συστατικού για πλήρωση των αρμών

ΤΗ9 PU JOINT

Κωδικός Τεμ./Συσκευασία Κωδικός Τιμή/τεμ.

E015 15τεμ. Λουκάνικο 600ml  7.50 € 

Κωδικός Προϊόν Τεμ./Συσκ. Τιμή/τεμ. Τιμή/Συσκ.

Ε014 TH3 10 τεμ.  9.00 €  90.00 € 
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Κατασκευαστικού Τομέα

Έξτρα ελαφροβαρές ινοπλισμένο κονίαμα γεμίσματος δαπέδων

Εφαρμογή:
• Για την δημιουργία ρήσεων σε δάπεδα, δίνοντας έτοιμη τελική επιφάνεια για την  
 επίστρωση στεγανωτικού συστήματος ή την τοποθέτηση πλακιδίων

Χαρακτηριστικά και Πλεονεκτήματα:
• Ελαφρύ Ε.Β.=1,00 kg/lt
• Με θερμομονωτικές ιδιότητες
• Χαμηλή συρίκνωση, πολύ καλή σκληρότητα και πολύ καλή τελική επιφάνεια
• Εξαιρετική πρόσφυση
• Εύκολό στην χρήση, και στην ταχύτητα παρασκευής του
• Αποφυγή ρηγματώσεων
• Υψηλή αντοχή στην υγρασία και στον παγετό
• Συσκευάζεται σε big bag 1000 kg
• Πάχος εφαρμογής 2-6 cm

Κατανάλωση: ~8 kg/m2 για πάχος 1 cm

XX-lIGHt

Ελαφροβαρές ινοπλισμένο κονίαμα γεμίσματος δαπέδων

Εφαρμογή:
• Για την δημιουργία ρήσεων σε δάπεδα, δίνοντας έτοιμη τελική επιφάνεια για την  
 επίστρωση στεγανωτικού συστήματος ή την τοποθέτηση πλακιδίων

Χαρακτηριστικά και Πλεονεκτήματα:
• Ελαφρύ, Ε.Β.=1,20 kg/lt
• Με θερμομονωτικές ιδιότητες
• Χαμηλή συρίκνωση, πολύ καλή σκληρότητα και πολύ καλή τελική επιφάνεια
• Εξαιρετική πρόσφυση
• Εύκολο στην χρήση, και στην ταχύτητα παρασκευής του
• Αποφυγή ρηγματώσεων
• Υψηλή αντοχή στην υγρασία και στο παγετό
• Συσκευάζεται σε big bag 1000 kg
• Πάχος εφαρμογής 2-6 cm

Κατανάλωση: ~10 kg/m2 για πάχος 1 cm

X-lIGHt

 Εξοικονόμηση    ενέργειας

Κωδικός Χρώμα  Συσκευασία Τιμή/kg Τιμή/τεμ.

Π071 Γκρι Big Bag 
1000 kg

 0.40 €  400.00 € 

Κωδικός Χρώμα  Συσκευασία Τιμή/kg Τιμή/τεμ.

Π108 Γκρί Big Bag 
1000 kg

 0.34 €  340.00 € 
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Υπερελαστικό επαλειφόμενο στεγανωτικό κονίαμα 2 συστατικών

Εφαρμογή:
• Στεγανοποίηση και προστασία κατασκευών όπως: υπόγεια, δεξαμενές, πισίνες,   
 σωληνώσεις από σκυρόδεμα, γέφυρες και κανάλια
• Στεγανοποίηση και προστασία εξωτερικών τοιχίων, που θα βρίσκονται κάτω από  
 το επίπεδο του εδάφους
• Εσωτερική στεγανοποίηση κάτω από μικρή αρνητική υδροστατική πίεση τοιχίων  
 και δαπέδων σε υπόγεια
• Στεγανοποίηση σε επιφάνειες απο σκυρόδεμα ή τσιμεντοκονιάματα που πρόκειται  
 να παρουσιάσουν τριχοειδείς ρωγμές
• Στεγανοποίηση επιφανειών εκτεθειμένων στα καιρικά φαινόμενα
• Ιδανικό για επιφάνειες που πρόκειται να καλυφθούν με πλακίδια,για    
 ανεστραμμένα δώματα, ζαρντινιέρες

Χαρακτηριστικά και Πλεονεκτήματα:
• Εύκαμπτη στεγανοποίηση και προστασία σκυροδέματος με ένα μόνο προϊόν
• Αξιόπιστη εφαρμογή ακόμα και σε περιβάλλον με αυξημένη υγρασία
• Δυνατότητα εφαρμογής σε υποστρώματα με σχετικά χαμηλή υγρασία
• Ταχεία σκλήρυνση ακόμα και σε χαμηλές θερμοκρασίες
• Ικανότητα γεφύρωσης ρωγμών
• Εξαιρετική πρόσφυση σε όλα σχεδόν τα υποστρώματα, όπως σκυρόδεμα,   
 τσιμεντοειδή κονιάματα, πέτρα, κεραμικά, τούβλα και ξύλο
• Ισχυρό τσιμεντοειδές κονίαμα στεγανοποίησης τροποποιημένο με ειδικά   
 πολυμερή και ειδικά πρόσθετα
• Εφαρμόζεται εύκολα και οικονομικά

Κατανάλωση: ~2,0-4,0 kg/m2  

Idro-SyStem

SoVA - 3 tH

 Εξοικονόμηση    ενέργειας

Κωδικός Χρώμα  Συσκευασία Τιμή/kg Τιμή/τεμ.

Π044 Λευκό Συστ. Α (25kg)   

Π045 Λευκό Συστ. Β (10kg)   

(Α + Β) Σετ 35kg  2.171 €  76.00 € 

Π705 Γκρί Συστ. Α (25kg)   

Π045 Λευκό Συστ. Β (10kg)

(Α + Β) Σετ 35kg  1.542 €  54.00 € 
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Υψηλής αντοχής ινοπλισμένο επισκευαστικό κονίαμα

Εφαρμογή:
• Κονίαμα υψηλών απαιτήσεων για επισκευές σε στοιχεία σκυροδέματος,   
 αποσαθρωμένων επιφανειών, γεμίσματα φωλιών, δημιουργία αρμών-λουκιών

Χαρακτηριστικά και Πλεονεκτήματα:
• Εύκολη εφαρμογή
• Πολύ καλή πρόσφυση στα συνήθη δομικά υλικά
• Πολύ καλή συνεκτικότητα
• Πολύ υψηλές μηχανικές αντοχές 
• Δημιουργεί αλκαλικό περιβάλλον προστατεύοντας το σίδηρο οπλισμό από τη   
 διάβρωση
• Γεμίσματα μεγάλου πάχους έως και 5 cm

Κατανάλωση: ~15,0 kg/m2/cm

eVo 100

Κωδικός Χρώμα  Συσκευασία Τιμή/kg Τιμή/τεμ.

Π710 Γκρί Σακί 5 kg  0.466 €  2.33 € 

Π018 Γκρί Σακί 25 kg  0.388 €  9.70 € 



Κατασκευαστικού Τομέα
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Σε αυτή την κατηγορία μπορείτε να διαλέξετε τον κατάλληλο τύπο 
επισκευαστικού και προστατευτικού υλικού από μια μεγάλη γκάμα 
προϊόντων της Evomat, για την συγκεκριμένη εργασίας σας.

28 προϊόντα

Extra Latex

Sova Plus

Evo Flow

Evolit

Antiruster

Evo 100

Sova Fast

Stoco M Powder Coat

Stoco Fine

Stoco Γυψοσανίδας

Evo Bond

100 E-Primer

200 E-Primer

Νanotech 80W

Επισκευή 
και προστασία

Νanotech 100W

Fast 10

Natura

Alfa - Acrylic

Alfa - Basic

Gold

Alfa - Plastic

Basic - Plastic

Elastico - W Plus 

Elastico - W

Proplast -W

Uni - cleaner

Evo Fiber

Mesh
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 Επισκευή    και προστασίαΚατασκευαστικού Τομέα

Ενισχυμένο πολυμερές βελτιωτικό γαλάκτωμα τσιμεντοκονιαμάτων

Εφαρμογή:
• Δημιουργία ενισχυτικών στρώσεων πρόσφυσης
• Παραγωγή κονιαμάτων με αντοχή σε τριβή
• Δημιουργία στεγανών κονιαμάτων και επιχρισμάτων
• Δημιουργία συγκολλητικής στρώσης μεταξύ παλιού και νέου κονιάματος

Χαρακτηριστικά και Πλεονεκτήματα:
• Βελτιώνει τη πρόσφυση του κονιάματος πάνω σε παλιά υποστρώματα
• Μειώνει σημαντικά τη συρρίκνωση και τον κίνδυνο ρωγμών
• Μεγάλη βελτίωση στην ελαστικότητα και την ευκαμψία του κονιάματος
• Βελτιώνει σημαντικά τη στεγανότητα και την αντοχή σε υγρούς χώρους
• Αυξάνει την επιφανειακή σκληρότητα και τις μηχανικές αντοχές
• Είναι άοσμο, μη τοξικό, μη εύφλεκτο, μη διαβρωτικό
• Μειώνει το φαινόμενο των  τρχοειδών ρωγμών
• Μειώνει την απορροφητικότητα νερού

Κατανάλωση: ~1:5 έως 1:1 στο νερό ανάμιξης 

eXtrA lAteX

Πολυμερές βελτιωτικό γαλάκτωμα τσιμεντοκονιαμάτων.

Εφαρμογή:
• Δημιουργία ενισχυτικών στρώσεων πρόσφυσης
• Παραγωγή κονιαμάτων με αντοχή σε τριβή
• Δημιουργία στεγανών κονιαμάτων και επιχρισμάτων
• Δημιουργία συγκολλητικής στρώσης μεταξύ παλιού και νέου κονιάματος

Χαρακτηριστικά και Πλεονεκτήματα:
• Βελτιώνει τη πρόσφυση του κονιάματος πάνω σε παλιά υποστρώματα
• Μειώνει τη συρρίκνωση και τον κίνδυνο ρωγμών
• Αυξάνει την ελαστικότητα και την ευκαμψία του κονιάματος
• Βελτιώνει τη στεγανότητα και τη χημική αντοχή
• Αυξάνει την επιφανειακή σκληρότητα και τις μηχανικές αντοχές

Κατανάλωση: ~1:5 έως 1:1 στο νερό ανάμιξης

SoVA - pluS

Κωδικός Χρώμα  Συσκευασία Τιμή/kg Τιμή/τεμ.

Π046 Λευκό Μπετόνι 5 kg  4.32 €  21.60 € 

Π042 Λευκό Mπετόνι 20 kg  3.75 €  75.00 € 

Κωδικός Χρώμα  Συσκευασία Τιμή/kg Τιμή/τεμ.

Π094 Λευκό Μπετόνι 1kg  3.90 €  3.90 € 

Π098 Λευκό Μπετόνι 5kg  3.40 €  17.00 € 

Π095 Λευκό Μπετόνι 10 kg  3.40 €  34.00 € 

Π097 Λευκό Μπετόνι 20kg  2.95 €  59.00 € 
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 Επισκευή    και προστασία

Υπερρευστοποιητής κονιαμάτων

Εφαρμογή:
• Ιδανικό για την παραγωγή κονιαμάτων καλής ποιότητας με αυξημένη    
 εργασιμότητα και αντοχή

Τεχνικά χαρακτηριστικά:
• Αυξάνει την αντίσταση των κονιαμάτων σε παγετό
• Αυξάνει την πρόσφυση
• Μειώνει τον χρόνο πήξης
• Αυξάνει τις αντοχές

Κατανάλωση: ~1:5 έως 1:1 στο νερό ανάμιξης  

eVo FloW

eVolIt

Κωδικός Χρώμα  Συσκευασία Τιμή/kg Τιμή/τεμ.

Π706 Λευκό Μπετόνι 20 kg  2.50 €  50.00 € 

Πλαστικοποιητής κονιαμάτων που αντικαθιστά τον ασβέστη

Εφαρμογή:
• Ιδανικό πρόσθετο σε σοβάδες, λάσπη χτισίματος, κονιάματα διακοσμητικών λίθων

Χαρακτηριστικά και Πλεονεκτήματα:
• Είναι άοσμο, μη τοξικό, μη εύφλεκτο, μη διαβρωτικό
• Βελτιώνει την εργασιμότητα

Κατανάλωση: Επιχρίσματα: ~150,0 ml / 50,0 kg τσιμέντου  

 

Κωδικός Χρώμα  Συσκευασία Τιμή/kg Τιμή/τεμ.

Π020 Διάφανο Μπετόνι 5 kg  2.85 €  14.25 € 

Π019 Διάφανο Μπετόνι 20 kg  2.45 €  49.00 € 
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 Επισκευή    και προστασίαΚατασκευαστικού Τομέα

Αντιδιαβρωτικό κονίαμα προστασίας του οπλισμού

Εφαρμογή:
• Κατάλληλο ως γέφυρα πρόσφυσης σε εφαρμογές σκυροδέματος και κονιαμάτων
• Ιδανικό σε επισκευές σκυροδέματος ως αντιδιαβρωτική προστασία

Χαρακτηριστικά και Πλεονεκτήματα:
• Εύκολη εφαρμογή, χρειάζεται μόνο προσθήκη νερού
• Εξαιρετική  πρόσφυση σε σκυρόδεμα και χάλυβα
• Σταματά τη διάβρωση μετά την επισκευή
• Υψηλές μηχανικές αντοχές
• Υψηλή αντίσταση έναντι διείσδυσης νερού
• Εφαρμόζεται με βούρτσα

Κατανάλωση: Ως γέφυρα πρόσφυσης: ~1.5 - 2.0 kg/m2/mm πάχους εφαρμογής 
Ως αντιδιαβρωτική προστασία: ~2.0 kg/m2/mm πάχους εφαρμογής, 
ελάχιστο 2 στρώσεις    

ANtIruSter

Υψηλής αντοχής ινοπλισμένο επισκευαστικό κονίαμα

Εφαρμογή:
• Κονίαμα υψηλών απαιτήσεων για επισκευές σε στοιχεία σκυροδέματος,   
 αποσαθρωμένων επιφανειών, γεμίσματα φωλιών, δημιουργία αρμών-λουκιών

Χαρακτηριστικά και Πλεονεκτήματα:
• Εύκολη εφαρμογή
• Πολύ καλή πρόσφυση στα συνήθη δομικά υλικά
• Πολύ καλή συνεκτικότητα
• Πολύ υψηλές μηχανικές αντοχές 
• Δημιουργεί αλκαλικό περιβάλλον προστατεύοντας το σίδηρο οπλισμό από τη   
 διάβρωση
• Γεμίσματα μεγάλου πάχους έως και 5 cm

Κατανάλωση: ~15,0 kg/m2/cm

eVo 100

Κωδικός Χρώμα  Συσκευασία Τιμή/kg Τιμή/τεμ.

Π007 Κεραμιδί Δοχείο 4 kg  3.50 €  14.00 € 

Κωδικός Χρώμα  Συσκευασία Τιμή/kg Τιμή/τεμ.

Π710 Γκρί Σακί 5 kg  0.466 €  2.33 € 

Π018 Γκρί Σακί 25 kg  0.388 €  9.70 € 
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 Επισκευή    και προστασία

Ταχύπηκτος λευκός επισκευαστικός σοβάς μιας στρώσης

Εφαρμογή:
• Ιδανικός για άμεσες επιδιορθώσεις και αποκαταστάσεις ζημιών που προκαλούν τα  
 συνεργεία

Τεχνικά χαρακτηριστικά:
• Έτοιμο προϊόν
• Πολύ καλή πρόσφυση
• Εξαιρετικής εργασιμότητας
• Υψηλής μηχανικής αντοχής
• Δεν ρηγματώνει
• Λεία λευκή επιφάνεια
• Σταθερή ποιότητα
• Ταχύτητα εργασιών
• Εσωτερική και εξωτερική χρήση

Κατανάλωση: ~13,0 kg/m2/cm 

SoVA FASt

Stoco-m poWder coAt

Ινοπλισμένος ρητινούχος στόκος σπατουλαρίσματος για κάλυψη ατελειών 

Εφαρμογή:
• Ιδιαίτερα ανθεκτικός ινοπλισμένος στόκος σπατουλαρίσματος εσωτερικής και   
 εξωτερικής χρήσης για κάλυψη κατασκευαστικών ατελειών, σε πάχη έως 4 mm        
 ανά στρώση 
• Ιδανικό προϊόν για εμφανή μπετά και σοβάδες
• Στρώση εξομάλυνσης σε επισκευασμένες επιφάνειες σκυροδέματος
• Επιχρίσματα λεπτού πάχους για οριζόντιες και κάθετες επιφάνειες εσωτερικών και  
 εξωτερικών χώρων

Χαρακτηριστικά και Πλεονεκτήματα:
• Εφαρμογή σε μη προετοιμασμένα υποστρώματα  
• Πολύ καλή πρόσφυση στα περισσότερα δομικά υποστρώματα, χωρίς ρωγμές
• Τελειοποιημένες επιφάνειες
• Εξαιρετική στεγανοποίηση 

Κατανάλωση: ~1,4kg/ m2/mm πάχος στρώσης  

 Κωδικός Χρώμα  Συσκευασία Τιμή/kg Τιμή/τεμ.

Π712 Λευκό Σακί 5 kg  0.571 €  2.85 € 

Π711 Λευκό Σακί 25 kg  0.484 €  12.10 € 

Π713 Γκρί Σακί 25 kg  0.44 €  11.00 € 

Κωδικός Χρώμα  Συσκευασία Τιμή/kg Τιμή/τεμ.

Π093 Λευκό Σακί 5 kg  0.390 €  1.95 € 

Π092 Λευκό Σακί 25 kg  0.316 €  7.90 € 
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Υπέρλεπτος, ακρυλικός, ινοπλισμένος, υδατοαπωθητικός στόκος 
σπατουλαρίσματος

Εφαρμογή:
• Εξαιρετικής ποιότητας και αντοχής ακρυλικός στόκος σπατουλαρίσματος για   
 εσωτερικές και εξωτερικές επιφάνειες
• Κατάλληλο προϊόν για επιφάνειες απο σοβά, μπετόν, επιχρίσματα

Χαρακτηριστικά και Πλεονεκτήματα:
• Ιδιαίτερα ενισχυμένος και υδατοαπωθητικός 
• Απλώνεται μαλακά και τρίβεται εύκολα 
• Μεγάλη απόδοση
• Δεν χρειάζεται αστάρωμα πριν την εφαρμογή του
• Δημιουργεί απόλυτα λεία και ανθεκτική επιφάνεια

Κατανάλωση: ~1,1 kg/m2 
    

Stoco-FINe

Ρητινούχος, ινοπλισμένος στόκος 

Εφαρμογή:
• Αυξημένης ποιότητας και ανθεκτικότητας στόκος γυψοσανίδας 

Χαρακτηριστικά και Πλεονεκτήματα:
• Ιδιαίτερα ενισχυμένος και υδατοαπωθητικός 
• Απλώνεται μαλακά και τρίβεται εύκολα 
• Δημιουργεί απόλυτα λεία και ανθεκτική επιφάνεια

Κατανάλωση: ~1,4 kg/m2 

STOCO - ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ

Κωδικός Χρώμα  Συσκευασία Τιμή/kg Τιμή/τεμ.

Π716 Λευκό Σακί 5 kg  0.74 €  3.70 € 

Π717 Λευκό Σακί 25 kg  0.62 €  15.50 € 

Κωδικός Χρώμα  Συσκευασία Τιμή/kg Τιμή/τεμ.

Π714 Λευκό Σακί 5 kg  0.507 €  2.54 € 

Π715 Λευκό Σακί 20 kg  0.43 €  8.60 € 
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Χαλαζιακό αστάρι υψηλής πρόσφυσης 

Εφαρμογή:
• Για την εφαρμογή σε επιφάνειες λείες ή μη απορροφητικές, όπως: μωσαϊκά,   
 παλιές στρώσεις μαρμάρων, πλακάκια, βαμμένες επιφάνειες τοιχοποιίας

Τεχνικά χαρακτηριστικά:
• Υψηλή αντοχή σε αλκαλικό περιβάλλον
• Σταθεροποιεί το υπόβαθρο, βελτιώνει την πρόσφυση και λειτουργεί ως   
 ενισχυμένος σύνδεσμος για το κονίαμα που θα εφαρμοστεί
• Κατάλληλο για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους
• Επιτρέπει την διαπνοή
• Για επιφάνειες χαμηλής απορροφητικότητας

Κατανάλωση: ~100,0 - 200,0 g/m2  

eVo BoNd

100 e-prImer

Μικρονιζέ αστάρι νερού

Εφαρμογή:
• Για την σταθεροποίηση των σαθρών σοβάδων

Χαρακτηριστικά και Πλεονεκτήματα:
• Υψηλή αντοχή σε αλκαλικό περιβάλλον
• Σταθεροποιεί το υπόβαθρο, βελτιώνει την πρόσφυση και λειτουργεί ως   
 ενισχυμένος σύνδεσμος για το κονίαμα που θα εφαρμοστεί
• Επιτρέπει την διαπνοή

Κατανάλωση: ~100,0 - 200,0 g/m2 

 

Κωδικός Χρώμα  Συσκευασία Τιμή/kg Τιμή/τεμ.

Π157  Λευκό Mπετόνι 5 kg  2.28 €  11.40 € 

Π001  Λευκό Mπετόνι 20 kg  1.90 €  38.00 € 

Κωδικός Χρώμα  Συσκευασία Τιμή/kg Τιμή/τεμ.

Π028 Κόκκινο Δοχείο 5 kg  3.85 €  19.25 € 

Π029 Κόκκινο Δοχείο 15 kg  2.93 €  44.00 € 
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Ενισχυμένο μικρονιζέ αστάρι

Εφαρμογή:
• Αστάρι για σκυρόδεμα και πυκνά ανόργανα υποστρώματα όπως ινοπλισμένα   
 τσιμέντα, γύψο, λεπτές επικαλύψεις κ.α.

Χαρακτηριστικά και Πλεονεκτήματα:
• Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως υλικό επιφανειακής ενίσχυσης υποστρώματος
• Επιτρέπει την διαπνοή
• Στεγνώνει γρήγορα
• Μειώνει την απορροφητικότητα της επιφάνειας

Κατανάλωση: ~100,0 - 200,0 g/m2 
    

200 e-prImer

Υδροαπωθητικός εμποτισμός σιλοξανικής βάσης 

Εφαρμογή:
• Ιδανικό για την δημιουργία υδροαπωθητικών επιφανειών και για προστασία των  
 κτιρίων απο την διεισδυση του νερού
• Δυνατότητα εφαρμογής σε επιφάνειες  απο σκυρόδεμα, σοβά, τεχνητή πέτρα κ.α.

Χαρακτηριστικά και Πλεονεκτήματα:
• Εξαιρετικά ισχυρή υδροαπωθητική ικανότητα
• Επιτρέπει την διαπνοή του υποστρώματος
• Δεν αλλοιώνει την υφή του υποστρώματος

Κατανάλωση: ~150,0-200,0 g/m2 σε σκυρόδεμα και κονιάματα   
~300,0-500,0 g/m2 σε άλλα πορώδη υλικά   

NANotecH 80W

Κωδικός Χρώμα  Συσκευασία Τιμή/kg Τιμή/τεμ.

Π003 Λευκό Μπετόνι 5 kg  2.88 €  14.40 € 

Π002 Λευκό Μπετόνι 20 kg  2.50 €  50.00 € 

Κωδικός Χρώμα  Συσκευασία Τιμή/kg Τιμή/τεμ.

Π718 Λευκό Μπετόνι 1 kg  8.64 €  8.64 € 

Π066 Λευκό Μπετόνι 5 kg  7.20 €  36.00 € 

Π065 Λευκό Μπετόνι 20 kg  6.00 €  120.00 € 
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Ενισχυμένος υδροαπωθητικός εμποτισμός σιλοξανικής βάσης

Εφαρμογή:
• Χρησιμοποιείται ως υδροαπωθητική και άχρωμη προστατευτική στρώση σε   
 επιφάνειες όπως:
• Βαμμένες επιφάνειες κτιρίων
• Τσιμεντοειδή επιχρίσματα
• Πλακίδια σκυροδέματος
• Φυσικές ή τεχνιτές πέτρες
• Αρμοί πλακιδίων

Τεχνικά χαρακτηριστικά:
• Ισχυρή υδροαπωθητική ικανότητα
• Βελτιώνει την αντοχή σε παγετό και αντιπαγωτικά άλατα
• Χωρίς χρωματικές αλλοιώσεις
• Μπορεί να επικαλυφθεί με βαφές διασποράς
• Δεν λειτουργεί ως φράγμα υδρατμών
• Μειώνει τη διείσδυση ρύπων στους πόρους
• Μειώνει την εξάνθηση

Κατανάλωση: ~150,0-200,0 g/m2 σε σκυρόδεμα και κονιάματα
~300,0-500,0 g/m2 σε άλλα πορώδη υλικά
 

NANotecH 100W

FASt - 10

Ταχύπηκτη, εύκαμπτη, ινοπλισμένη ,ρητινούχα κόλλα πλακιδίων  

Εφαρμογή:
• Ιδανική για την συγκόλληση των ακόλουθων τύπων πλακιδίων υψηλής και   
 χαμηλής απορροφητικότητας:
• Κεραμικά πλακίδια όλων των τύπων (μονόπυρα, δίπυρα, εφυαλωμένα)
• Κεραμικές ψηφίδες
• Χαμηλής απορροφητικότητας κεραμικά πλακίδια (π.χ. πορσελάνης), τα οποία   
 έχουν χαμηλή πρόσφυση σε συνήθεις κόλλες πλακιδίων
• Γρανιτοπλακάκια

Χαρακτηριστικά και Πλεονεκτήματα:
• Καλύπτει τις απαιτήσεις κατηγορίας C2 FT του προτύπου EN 12004
• Τάξεως C2
• Τάξεως F: Ταχείας πήξεως
• Τάξεως Τ: Θιξοτροπική χαμηλής ολίσθησης
• Εξαιρετική πρόσφυση στα περισσότερα υποστρώματα (σκυρόδεμα, πέτρα,   
 τούβλα, τσιμεντοειδή κονιάματα, κτλ.)
• Εύκολη στη χρήση καθώς είναι ιδιαίτερα εργάσιμη και θιξοτροπική
• Ανθεκτική στο νερό και την υγρασία
• Ιδανική για επαγγελματικούς χώρους όπου απαιτείται η άμεση χρήση του χώρου,  
 αλλά και υψηλές αντοχές

Κατανάλωση: ~1,5 - 4,0 kg/m2

 

Κωδικός Χρώμα  Συσκευασία Τιμή/kg Τιμή/τεμ.

Π031 Λευκό Σακί 5 kg  0.739 €  3.69 € 

Π030 Λευκό Σακί 25 kg  0.528 €  13.20 € 

Κωδικός Χρώμα  Συσκευασία Τιμή/kg Τιμή/τεμ.

Π719 Λευκό Μπετόνι 1 kg  18.00 €  18.00 € 

Π060 Λευκό Μπετόνι 5 kg  15.60 €  78.00 € 

Π064 Λευκό Μπετόνι 20 kg  13.00 €  260.00 € 
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100% ακρυλικό χρώμα υψηλής ποιότητας και αντοχής

Εφαρμογή:
• Για βαφή επιφανειών από σκυρόδεμα, κονιάματα και επιχρίσματα. Ιδανικό για   
 εξωτερικούς χώρους που υπόκεινται σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες

Χαρακτηριστικά και Πλεονεκτήματα:
• Αδιάβροχο
• Μεγάλη καλυπτικότητα
• Αντοχή στο χρόνο
• Μέγιστη απόδοση λευκότητας
• Αντοχή στις υπεριώδεις ακτίνες και τους ρύπους
• Αυτοκαθαριζόμενο κατά τη διάρκεια της βροχής

Κατανάλωση: ~11,0 - 13,0 m2/lt  

    

NAturA 

Ακρυλικό χρώμα υψηλής ποιότητας 

Εφαρμογή:
• Για βαφή επιφανειών από σκυρόδεμα, κονιάματα και επιχρίσματα. Ιδανικό για   
 εξωτερικούς χώρους που υπόκεινται σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες

Χαρακτηριστικά και Πλεονεκτήματα:
• Αδιάβροχο
• Μεγάλη καλυπτικότητα
• Αντοχή στο χρόνο
• Μέγιστη απόδοση λευκότητας
• Αντοχή στις υπεριώδεις ακτίνες και τους ρύπους
• Αυτοκαθαριζόμενο κατά τη διάρκεια της βροχής
• Πολύ καλή εργασιμότητα
• Εξαιρετική σχέση ποιότητας και τιμής

Κατανάλωση: ~11,0 - 13,0 m2/lt    

AlFA-AcrylIc

Κωδικός Χρώμα  Συσκευασία Τιμή/lt Τιμή/τεμ.

Π103(H) Λευκό Δοχείο 3 lt  7.08 €  21.24 € 

Π102(H) Λευκό Δοχείο 10 lt  5.90 €  59.00 € 

Κωδικός Χρώμα  Συσκευασία Τιμή/lt Τιμή/τεμ.

Π101(M) Λευκό Δοχείο 3 lt  4.98 €  14.95 € 

Π100(M) Λευκό Δοχείο 9 lt  4.33 €  39.00 € 
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Ακρυλικό χρώμα γενικής χρήσης 

Εφαρμογή:
• Για βαφή επιφανειών από σκυρόδεμα, κονιάματα και επιχρίσματα. Ιδανικό για   
 εξωτερικούς χώρους που υπόκεινται σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες

Τεχνικά χαρακτηριστικά:
• Αδιάβροχο
• Ικανοποιητική καλυπτικότητα
• Αντοχή στο χρόνο
• Ιδανική λύση για τον επαγγελματία 
• Εξαιρετική σχέση ποιότητας και τιμής

Κατανάλωση: ~11,0 - 13,0 m2/lt       

BASIc-AcrylIc

Gold

Πλαστικό χρώμα κορυφαίας ποιότητας και αντοχής

Εφαρμογή:
• Ιδανικό για βαφή εσωτερικών τοίχων, οροφών, γυψοσανίδας, ξύλου κ.α.

Χαρακτηριστικά και Πλεονεκτήματα:
• Μεγάλη καλυπτικότητα
• Αντοχή στο χρόνο και στο πλύσιμο
• Μέγιστη απόδοση λευκότητας
• Ματ φινίρισμα
• Εξαιρετική εργασιμότητα
• Χωρίς αμμωνία

Κατανάλωση: ~11,0 - 13,0 m2/lt 

 

Κωδικός Χρώμα  Συσκευασία Τιμή/lt Τιμή/τεμ.

Π041 Λευκό Δοχείο 3 lt  5.80 €  17.40 € 

Π040 Λευκό Δοχείο 10 lt  5.00 €  50.00 € 

Κωδικός Χρώμα  Συσκευασία Τιμή/lt Τιμή/τεμ.

Π068(L) Λευκό Δοχείο 3 lt  3.83 €  11.50 € 

Π067(L) Λευκό Δοχείο 9 lt  3.33 €  30.00 € 
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Πλαστικό χρώμα εξαιρετικής ποιότητας και αντοχής

Εφαρμογή:
• Ιδανικό για βαφή εσωτερικών τοίχων, οροφών, γυψοσανίδας, ξύλου κ.α.

Χαρακτηριστικά και Πλεονεκτήματα:
• Ικανοποιητική καλυπτικότητα
• Αντοχή στο χρόνο και στο πλύσιμο
• Ματ φινίρισμα
• Εξαιρετική εργασιμότητα
• Χωρίς αμμωνία
• Πολύ καλή σχέση ποιότητας και τιμής
• Μέγιστη απόδοση λευκότητας

Κατανάλωση: ~11,0 - 13,0 m2/lt  

    

AlFA-plAStIc

Πλαστικό χρώμα επαγγελματικής χρήσης

Εφαρμογή:
• Ιδανικό για βαφή εσωτερικών τοίχων, οροφών, γυψοσανίδας, ξύλου κ.α.

Χαρακτηριστικά και Πλεονεκτήματα:
• Ικανοποιητική καλυπτικότητα
• Αντοχή στο χρόνο και στο πλύσιμο
• Μέγιστη απόδοση λευκότητας
• Ματ φινίρισμα
• Εξαιρετική εργασιμότητα
• Χωρίς αμμωνία
• Εξαιρετική σχέση ποιότητας και τιμής

Κατανάλωση: ~11,0 - 13,0 m2/lt    

BASIc-plAStIc

Κωδικός Χρώμα  Συσκευασία Τιμή/lt Τιμή/τεμ.

Π721 Λευκό Δοχείο 3 lt  4.47 €  13.42 € 

Π720 Λευκό Δοχείο 9 lt  3.89 €  35.00 € 

Κωδικός Χρώμα  Συσκευασία Τιμή/lt Τιμή/τεμ.

Π723 Λευκό Δοχείο 3 lt  3.58 €  10.73 € 

Π722 Λευκό Δοχείο 9 lt  3.11 €  28.00 € 
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Ελαστομερές μονωτικό χρώμα τοίχων υψηλής ποιότητας για κάθετες 
επιφάνειες

Εφαρμογή:
• Κορυφαίας ποιότητας ελαστομερές ακρυλικό χρώμα εξωτερικών επιφανειών.   
 Ιδανικό  για χρήση σε βορεινούς τοίχους, σε παραθαλάσσιες περιοχές, και   
 γενικότερα όπου υπάρχει αυξημένη υγρασία 

Τεχνικά χαρακτηριστικά:
• Γεφυρώνει τις τριχοειδείς ρωγμές 
• Μεγάλη ελαστικότητα
• Ισχυρή πρόσφυση
• Εξαιρετική καλυπτικότητα 
• Κορυφαία στεγάνωση με μεγάλη διάρκεια ζωής 

Κατανάλωση: ~10,0-12,0 m2/lt     

elAStIco W-pluS

elAStIco-W

Ενισχυμένη στεγανωτική ελαστική βαφή 

Εφαρμογή:
• Ελαστικό χρώμα ιδανικό για επιφάνειες που καταπονούνται απο έντονες καιρικές  
 συνθήκες (για παράδειγμα: βορεινοί τοίχοι κτιρίων)
• Προσφέρει στεγάνωση και γεφύρωση ρωγμών όπως παλαιοί σοβάδες με   
 τριχοειδείς ρωγμές κλπ.

Χαρακτηριστικά και Πλεονεκτήματα:
• Υψηλή διεισδυτικότητα
• Γεφυρώνει τις τριχοειδείς ρωγμές 
• Εξαιρετική πρόσφυση
• Είναι ασφαλές και άνετο στο δούλεμα
• Μεγάλη διάρκεια ζωής σε σχέση με τα συμβατικά ακρυλικά χρώματα
• Ιδανική λύση για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία

Κατανάλωση: ~10,0 - 12,0 m2/lt

 

Κωδικός Χρώμα  Συσκευασία Τιμή/lt Τιμή/τεμ.

Π017 Λευκό Δοχείο 9 lt  5.33 €  48.00 € 

Κωδικός Χρώμα  Συσκευασία Τιμή/lt Τιμή/τεμ.

Π708 Λευκό Δοχείο 3 lt  7.24 €  21.73 € 

Π709 Λευκό Δοχείο 10 lt  6.30 €  63.00 € 
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Ακρυλικό υδατοδιαλυτό αστάρι για την εφαρμογή των χρωμάτων

Εφαρμογή:
• Ιδανικό ως αστάρι για τις βαφές προσόψεων
• Εφαρμογή στο σκυρόδεμα, επιχρίσματα, στοκαρισμένες επιφάνειες

Χαρακτηριστικά και Πλεονεκτήματα:
• Αδιαβροχοποιεί τις επιφάνειες
• Σταθεροποιεί το υπόστρωμα και βελτιώνει την πρόσφυση των βαφών
• Αραιώνεται με νερό
• Άοσμο χωρίς διαλύτες
• Στεγνώνει γρήγορα
• Επιτρέπει την διαπνοή του υποστρώματος

Κατανάλωση: ~10,0 - 12,0 m2/lt  

    

proplASt - W

Πολλαπλής χρήσης βιομηχανικό καθαριστικό για ανθεκτικές
σε αλκάλια επιφάνειες

Εφαρμογή:
• Ιδανικό για τον καθαρισμό και τη μόνιμη προστασία όλων των ειδών επιφανειών,  
 ανθεκτικών σε αλκάλια όπως:
• Φυσική και τεχνιτή πέτρα
• Κεραμικά πλακίδια
• Ασβεστοκονιάματα και σοβάδες
• Μέταλλα πλαστικά και γυαλί
• Ξύλα

Χαρακτηριστικά και Πλεονεκτήματα:
• Βιοδιασπώμενο
• Χωρίς φωσφατικά και οργανικούς διαλύτες
• Εύκολο στο ξέπλυμα

uNI - cleANer

Κωδικός Χρώμα  Συσκευασία Τιμή/lt Τιμή/τεμ.

Π078 Υπόλευκο Δοχείο 3 lt  4.95 €  14.85 € 

Π079 Υπόλευκο Δοχείο 10 lt  4.95 €  45.00 € 

Κωδικός Χρώμα  Συσκευασία Τιμή/lt Τιμή/τεμ.

Π010 Μπλε 
υγρό

Μπετόνι 5 lt  2.50 €  12.50 € 
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Ενισχυτικό αντιαλκαλικό υαλόπλεγμα

Περιγραφή:
• Λευκό πλέγμα βάρους 110 g/m2

• Λευκό πλέγμα βάρους 140 g/m2

meSH

Κωδικός Χρώμα  Συσκευασία Τιμή/kg Τιμή/τεμ.

Ε056 Λευκό Ρολό 1 x 50m 
(50 m2)

 1.20 €  60.00 € 

Ε057 Λευκό Ρολό 1 x 50m 
(50 m2)

 1.40 €  70.00 € 

eVo FIBer

Ίνες πολυπροπυλενίου μήκους 12mm για ενίσχυση σκυροδέματος-
κονιαμάτων

Εφαρμογή:
• Τσιμεντοκονιάματα, εκτοξευόμενο σκυρόδεμα, βιομηχανικά - σταμπωτά δάπεδα,  
 δεξαμενές, πισίνες, στηθαία, κράσπεδα

Κατανάλωση: ~600,0 - 1500,0 g/m3  

 

Κωδικός Χρώμα  Συσκευασία Τιμή/kg Τιμή/τεμ.

Ε055 Λευκό Σακί 0,9 kg  8.00 €  7.20 € 



Κατασκευαστικού Τομέα
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Σε αυτή την κατηγορία μπορείτε να διαλέξετε τον κατάλληλο τύπο 
κόλλας πλακιδίων από μία πλήρη γκάμα προϊόντων για κάθε τύπο 
πλακιδίου. 
Η σειρά των αρμόστοκων Armoda σε 16 ξεχωριστές χρωματικές 
αποχρώσεις, θα δώσει ένα ιδιαίτερο τόνο στο δάπεδο και τον τοίχο σας.

14 προϊόντα

Basic

Plus

Super

Platinum

Extra Flex

Marble 100

Alfakoll

Κόλλες 
πλακιδίων
& αρμόστοκοι

Fast 10

Flex

Evo Plus

Armoda 0-10

Stone 100

G Flow

Evo Bond
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Κόλλα βάσεως τσιμέντου για την τοποθέτηση κεραμικών πλακιδίων

Εφαρμογή:
• Η Basic είναι κατάλληλη για την συγκόλληση των ακόλουθων τύπων πλακιδίων   
 υψηλής και μεσαίας απορροφητικότητας σε εσωτερικές και εξωτερικές επιφάνειες:
• Κεραμικά πλακίδια όλων των τύπων (μονόπυρα, δίπυρα, εφυαλωμένα)
• Κεραμικές ψηφίδες
• Χαμηλής απορροφητικότητας κεραμικά πλακίδια (π.χ. πορσελάνης), τα οποία έχουν  
 χαμηλή πρόσφυση σε συνήθεις κόλλες πλακιδίων

Χαρακτηριστικά και Πλεονεκτήματα:
• Η Basic καλύπτει τις απαιτήσεις κατηγορίας C1T του προτύπου EN 12004
• Τάξεως C1
• Τάξεως Τ: Θιξοτροπική - χαμηλής ολίσθησης
• Εξαιρετική πρόσφυση στα περισσότερα υποστρώματα (σκυρόδεμα, πέτρα, τούβλα,  
 τσιμεντοειδή κονιάματα, κτλ.)
• Εύκολη στη χρήση καθώς είναι ιδιαίτερα εργάσιμη
• Ανθεκτική στο νερό και την υγρασία

Κατανάλωση: ~1,5 - 4 kg/m2  

    

BASIc

Ενισχυμένη ακρυλική κόλλα πλακιδίων

Εφαρμογή:
• Η Plus είναι κατάλληλη για την συγκόλληση των ακόλουθων τύπων πλακιδίων   
 υψηλής και χαμηλής απορροφητικότητας:
• Κεραμικά πλακίδια όλων των τύπων (μονόπυρα, δίπυρα, εφυαλωμένα) για   
 εσωτερικές και εξωτερικές επιφάνειες
• Κεραμικές ψηφίδες
• Χαμηλής απορροφητικότητας κεραμικά πλακίδια (π.χ. πορσελάνης), τα οποία έχουν  
 χαμηλή πρόσφυση σε συνήθεις κόλλες πλακιδίων
• Γρανιτοπλακάκια

Χαρακτηριστικά και Πλεονεκτήματα:
• Η Plus καλύπτει τις απαιτήσεις κατηγορίας C2T του προτύπου EN 12004
• Τάξεως C2
• Τάξεως Τ: Θιξοτροπική - χαμηλής ολίσθησης
• Εξαιρετική πρόσφυση στα περισσότερα υποστρώματα (σκυρόδεμα, πέτρα, τούβλα,  
 τσιμεντοειδή κονιάματα, κτλ.)
• Εύκολη στη χρήση καθώς είναι ιδιαίτερα εργάσιμη και θιξοτροπική
• Ανθεκτική στο νερό και την υγρασία

Κατανάλωση: ~1,5 - 4 kg/m2 

pluS

Κωδικός Χρώμα  Συσκευασία Τιμή/kg Τιμή/τεμ.

Π011 Λευκό Σακί 25 kg  3.99 €  7.25 € 

Κωδικός Χρώμα  Συσκευασία Τιμή/kg Τιμή/τεμ.

Π074 Λευκό Σακί 5 kg  0.393 €  1.97 € 

Π073 Λευκό Σακί 25 kg  0.328 €  8.20 € 
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Ενισχυμένη ρητινούχα κόλλα πλακιδίων

Εφαρμογή:
• Η Super είναι κατάλληλη για την συγκόλληση των ακόλουθων τύπων πλακιδίων   
 υψηλής και χαμηλής απορροφητικότητας:
• Κεραμικά πλακίδια όλων των τύπων (μονόπυρα, δίπυρα, εμφυαλωμένα)
• Κεραμικές ψηφίδες
• Χαμηλής απορροφητικότητας κεραμικά πλακίδια (π.χ. πορσελάνης), τα οποία   
 έχουν χαμηλή πρόσφυση σε συνήθεις κόλλες πλακιδίων
• Γρανιτοπλακάκια

Τεχνικά χαρακτηριστικά:
• Η Super καλύπτει τις απαιτήσεις κατηγορίας C2TE S1 του προτύπου EN 12004
• Τάξεως C2
• Τάξεως Τ: Θιξοτροπική - χαμηλής ολίσθησης
• Τάξεως Ε: Εκτεταμένος χρόνος εργασιμότητας
• Εξαιρετική πρόσφυση στα περισσότερα υποστρώματα (σκυρόδεμα, πέτρα,   
 τούβλα, τσιμεντοειδή κονιάματα, κτλ.)
• Εύκολη στη χρήση καθώς είναι ιδιαίτερα εργάσιμη
• Ανθεκτική στο νερό και την υγρασία
• Κατάλληλη για χρήση σε περιπτώσεις ενδοδαπέδιας θέρμανσης

Κατανάλωση: ~1,5 - 4 kg/m2  

Super

plAtINum

Πανίσχυρη ρητινούχα κόλλα πλακιδίων

Εφαρμογή:
• Η Platinum είναι κατάλληλη για την συγκόλληση των ακόλουθων τύπων   
 πλακιδίων υψηλής και χαμηλής απορροφητικότητας:
• Κεραμικά πλακίδια όλων των τύπων (μονόπυρα, δίπυρα, εφυαλωμένα) για   
 εσωτερικές και εξωτερικές επιφάνειες
• Κεραμικές ψηφίδες
• Χαμηλής απορροφητικότητας κεραμικά πλακίδια (π.χ. πορσελάνης), τα οποία   
 έχουν χαμηλή πρόσφυση σε συνήθεις κόλλες πλακιδίων
• Γρανιτοπλακάκια, γρανίτες
• Κατάλληλη για χρήση σε περιπτώσεις ενδοδαπέδιας θέρμανσης
• Ιδανική για επικόλληση πλακιδίων σε πισίνα
• Επικόλληση πλακιδίου πάνω σε πλακίδιο

Χαρακτηριστικά και Πλεονεκτήματα:
• Η Platinum καλύπτει τις απαιτήσεις κατηγορίας C2TE S2 του προτύπου EN 12004
• Τάξεως C2
• Τάξεως Τ: Θιξοτροπική - χαμηλής ολίσθησης
• Τάξεως Ε: Εκτεταμένος χρόνος εργασιμότητας
• Τάξεως S1: Υψηλής ελαστικότητας
• Εξαιρετική πρόσφυση στα περισσότερα υποστρώματα (σκυρόδεμα, πέτρα,   
 τούβλα, τσιμεντοειδή κονιάματα, κτλ.)
• Εύκολη στη χρήση καθώς είναι ιδιαίτερα εργάσιμη και θιξοτροπική
• Ανθεκτική στο νερό και την υγρασία
• Μεγάλη ευκαμψία
• Ιδανική για συγκόλληση πάνω σε πλακάκι

Κατανάλωση: ~1,5 - 4 kg/m2  

Κωδικός Χρώμα  Συσκευασία Τιμή/kg Τιμή/τεμ.

Π070 Λευκό Σακί 25 kg  0.64 €  16.00 € 

Κωδικός Χρώμα  Συσκευασία Τιμή/kg Τιμή/τεμ.

Π105 Λευκό Σακί 5 kg  0.48 €  2.40 € 

Π107 Λευκό Σακί 25 kg  0.40 €  10.00 € 
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Υψηλής απόδοσης εύκαμπτη κόλλα πλακιδίων

Εφαρμογή:
• Η Extra - flex είναι κατάλληλη για την συγκόλληση των ακόλουθων τύπων   
 πλακιδίων υψηλής και χαμηλής απορροφητικότητας:
• Κεραμικά πλακίδια όλων των τύπων (μονόπυρα, δίπυρα, εφυαλωμένα)
• Κεραμικές ψηφίδες
• Χαμηλής απορροφητικότητας κεραμικά πλακίδια (π.χ. πορσελάνης), τα οποία έχουν  
 χαμηλή πρόσφυση σε συνήθεις κόλλες πλακιδίων
• Γρανιτοπλακάκια, γρανίτες
• Κατάλληλη για χρήση σε περιπτώσεις ενδοδαπέδιας θέρμανσης
• Ιδανική για επικόλληση πλακιδίων σε πισίνα
• Επικόλληση πλακιδίου πάνω σε πλακίδιο

Χαρακτηριστικά και Πλεονεκτήματα:
• Η Extra - flex καλύπτει τις απαιτήσεις κατηγορίας C2TE S2 του προτύπου EN 12004
• Τάξεως C2, Τάξεως Τ: Θιξοτροπική - χαμηλής ολίσθησης
• Τάξεως Ε: Εκτεταμένος χρόνος εργασιμότητας, Τάξεως S2: Υψηλής ελαστικότητας
• Εξαιρετική πρόσφυση στα περισσότερα υποστρώματα (σκυρόδεμα, πέτρα, τούβλα,  
 τσιμεντοειδή κονιάματα, κτλ.)
• Εύκολη στη χρήση καθώς είναι ιδιαίτερα εργάσιμη και θιξοτροπική
• Ανθεκτική στο νερό και την υγρασία, Μεγάλη ευκαμψία
• Κατάλληλη για χρήση σε περιπτώσεις ενδοδαπέδιας θέρμανσης
• Ιδανική για επικόλληση πλακιδίων σε πισίνα
• Επικόλληση πλακιδίου πάνω σε πλακίδιο

Κατανάλωση: ~1,5 - 4 kg/m2  

    

eXtrA FleX

Ενισχυμένη ρητινούχα κόλλα μαρμάρων και γρανιτών

Εφαρμογή:
• Η Marble - 100 είναι κατάλληλη για την συγκόλληση των ακόλουθων τύπων:
• Μάρμαρα ανεξαρτήτου απορροφητικότητας και χρώματος
• Γρανιτοπλακάκια, γρανίτες

Χαρακτηριστικά και Πλεονεκτήματα:
• Η Marble - 100 καλύπτει τις απαιτήσεις κατηγορίας C2E του προτύπου EN 12004
• Τάξεως C2
• Τάξεως Ε: Εκτεταμένος χρόνος εργασιμότητας
• Εξαιρετική πρόσφυση στα περισσότερα υποστρώματα (σκυρόδεμα, πέτρα, τούβλα,  
 τσιμεντοειδή κονιάματα, κτλ.)
• Εύκολη στη χρήση καθώς είναι ιδιαίτερα εργάσιμη και θιξοτροπική
• Ανθεκτική στο νερό και την υγρασία
• Μεγάλη ευκαμψία
• Χονδρόκοκκη για να συγκρατεί το βάρος των πλακιδίων μαρμάρου
• Εμποδίζει το λέκιασμα ευπαθών επιστρώσεων λόγω της γρήγορης δέσμευσης του  
 νερού
• Ιδανική για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους

Κατανάλωση: ~1,5 - 4 kg/m2  

mArBle 100

Κωδικός Χρώμα  Συσκευασία Τιμή/kg Τιμή/τεμ.

Π034 Λευκό Σακί 25 kg (A)

Π035 Λευκό Δοχείο 10 kg(B)

Σετ 35 kg (A+B)  1.35 €  47.25 € 

Κωδικός Χρώμα  Συσκευασία Τιμή/kg Τιμή/τεμ.

Π055 Λευκό Σακί 25 kg  0.568 €  14.20 € 

42



 Κόλλες πλακιδίων    και αρμόστοκοι

Ρητινούχα συνδετική κονία δόμησης στοιχείων και πορομπετόν

Εφαρμογή:
• Η Alfakoll είναι κατάλληλη για την συγκόλληση δομικών στοιχείων από   
 porenbeton (πορομπετόν), το σπατουλάρισμα και την αρμολόγησή τους.

Τεχνικά χαρακτηριστικά:
• Με αντισυρρικνωτικά συστατικά για τη προστασί του πορομπετόν
• Εξαιρετική πρόσφυση
• Εύκολη στη χρήση καθώς είναι ιδιαίτερα εργάσιμη και θιξοτροπική
• Ανθεκτική στο νερό και την υγρασία
• Ιδανική για το σπατουλάρισμα και την αρμολόγηση των porenbeton (πορομπετόν)

Κατανάλωση: ~15,0 - 20,0 kg/m3 ή 2,0 kg/m2 

AlFAKoll

FASt - 10

Ταχύπηκτη, εύκαμπτη, ινοπλισμένη ,ρητινούχα κόλλα πλακιδίων

Εφαρμογή:
• Ιδανική για την συγκόλληση των ακόλουθων τύπων πλακιδίων υψηλής και   
 χαμηλής απορροφητικότητας:
• Κεραμικά πλακίδια όλων των τύπων (μονόπυρα, δίπυρα, εφυαλωμένα)
• Κεραμικές ψηφίδες
• Χαμηλής απορροφητικότητας κεραμικά πλακίδια (π.χ. πορσελάνης), τα οποία   
 έχουν χαμηλή πρόσφυση σε συνήθεις κόλλες πλακιδίων
• Γρανιτοπλακάκια

Χαρακτηριστικά και Πλεονεκτήματα:
• Καλύπτει τις απαιτήσεις κατηγορίας C2 FT του προτύπου EN 12004
• Τάξεως C2
• Τάξεως F: Ταχείας πήξεως
• Τάξεως Τ: Θιξοτροπική χαμηλής ολίσθησης
• Εξαιρετική πρόσφυση στα περισσότερα υποστρώματα (σκυρόδεμα, πέτρα,   
 τούβλα, τσιμεντοειδή κονιάματα, κτλ.)
• Εύκολη στη χρήση καθώς είναι ιδιαίτερα εργάσιμη και θιξοτροπική
• Ανθεκτική στο νερό και την υγρασία
• Ιδανική για επαγγελματικούς χώρους όπου απαιτείται η άμεση χρήση του χώρου,  
 αλλά και υψηλές αντοχές

Κατανάλωση: ~1,5 - 4,0 kg/m2 

 

Κωδικός Χρώμα  Συσκευασία Τιμή/kg Τιμή/τεμ.

Π031 Λευκό Σακί 5 kg  0.739 €  3.69 € 

Π030 Λευκό Σακί 25 kg  0.528 €  13.20 € 

Κωδικός Χρώμα  Συσκευασία Τιμή/kg Τιμή/τεμ.

Π006 Λευκό Σακί 25 kg  0.284 €  7.10 € 
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Έτοιμη για χρήση, παστώδης κόλλα πλακιδίων με βάση ακρυλικές ρητίνες

Εφαρμογή:
• Τάξεως D2
• Τάξεως Τ: Θιξοτροπική χαμηλής ολίσθησης
• Κεραμικά πλακίδια όλων των τύπων (μονόπυρα, δίπυρα, εφυαλωμένα)
• Κεραμικές ψηφίδες
• Χαμηλής απορροφητικότητας κεραμικά πλακίδια (π.χ. πορσελάνης), τα οποία έχουν  
 χαμηλή πρόσφυση σε συνήθεις κόλλες πλακιδίων
• Γρανιτοπλακάκια

Χαρακτηριστικά και Πλεονεκτήματα:
• Η Flex καλύπτει τις απαιτήσεις κατηγορίας D2T του προτύπου EN 12004
• Τάξεως D2
• Τάξεως Τ: Θιξοτροπική χαμηλής ολίσθησης
• Εξαιρετική πρόσφυση στα περισσότερα υποστρώματα (σκυρόδεμα, πέτρα, τούβλα,  
 τσιμεντοειδή κονιάματα, κτλ.)
• Εύκολη στη χρήση καθώς είναι ιδιαίτερα εργάσιμη και θιξοτροπική
• Ανθεκτική στο νερό και την υγρασία
• Κατάλληλη για την κόλληση πλακιδίων σε επιφάνειες από ξύλο, γυψοσανίδα, PVC,  
 τσιμεντοσανίδα
• Ιδανική για κάθε δύσκολη εφαρμογή συγκόλλησης

Κατανάλωση: ~1,0-3,0 kg/m2 
 

    

FleX

Αστάρι πρόσθετο ενός συστατικού για ενίσχυση πριν τη συγκόλληση 
πλακιδίων

Εφαρμογή:
• Ιδανικό για τη συγκόλληση πλακιδίων σε απορροφητικές και μη, επιφάνειες.   
 Ενδεικτικά: παλιές στρώσεις πλακιδίων, μάρμαρα, μωσαϊκά, δάπεδα απο PVC,   
 μεταλλικά δάπεδα κ.α.

Χαρακτηριστικά και Πλεονεκτήματα:
• Βελτιώνει τη συνοχή της επιφάνειας
• Βελτιώνει την πρόσφυση σε δύσκολα υποστρώματα
• Προστατεύει τα πορώδη υποστρώματα από την υγρασία
• Αυξάνει την ανθεκτικότητα της πρόσφυσης
• Υψηλής τεχνολογίας

Κατανάλωση: ~150,0 g/m2

eVo pluS

Κωδικός Χρώμα  Συσκευασία Τιμή/kg Τιμή/τεμ.

Π022 Λευκό Δοχείο 5 kg  5.40 €  27.00 € 

Π021 Λευκό Δοχείο 20 kg  4.50 €  90.00 € 

Κωδικός Χρώμα  Συσκευασία Τιμή/kg Τιμή/τεμ.

Π033 Λευκό Δοχείο 5 kg  2.40 €  12.00 € 

Π032 Λευκό Δοχείο 25 kg  2.00 €  50.00 € 
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Ρητινούχος, υδατοαπωθητικός, αρμόστοκος μαρμάρων και πλακιδίων

Εφαρμογή:
• Εσωτερικές και εξωτερικές επιφάνειες.
• Μπαλκόνια και βεράντες.
• Περιπτώσεις ενδοδαπέδιας θέρμανσης.
• Κατάλληλος για αρμολόγηση σε: κεραμικά πλακάκια, γρανιτοπλακάκια,   
 υαλοψηφίδες, υαλότουβλα, μάρμαρο.

Τεχνικά χαρακτηριστικά:
• Κατηγορίας CG2 ArW σύμφωνα με ΕΝ 13888
• Μακροπρόθεσμη αντοχή στο νερό
• Παραγωγή λείων αρμών με πολύ χαμηλή απορροφητικότητα
• Πολύ υψηλή αντοχή στη τριβή
• Εύκολος στην εφαρμογή και τον καθαρισμό από τις επιφάνειες των πλακιδίων
• Μειωμένης συρρίκνωσης
• Κατάλληλος για αρμούς μεταξύ 0-10 mm χωρίς τη δημιουργία ρηγματώσεων
• Διαθέσιμο σε πολλές αποχρώσεις

Κατανάλωση: ~0,2-2,0 kg/m2 ανάλογα με τις διαστάσεις  
των πλακιδίων και του αρμού  

ArmodA 0-10

StoNe-100

Χονδρόκοκκη κόλλα για πέτρες και διακοσμητικά τούβλα

Εφαρμογή:
• Υψηλών προδιαγραφών ρητινούχα, ινοπλισμένη κόλλα για διακοσμητικά τούβλα,  
 φυσικούς λίθους, τεχνητές πέτρες, πλακίδια μεγάλων διαστάσεων, γρανίτες
• Ιδανική για εφαρμογή σε εσωτερικές και εξωτερικές επιφάνειες

Χαρακτηριστικά και Πλεονεκτήματα:
• Εξαιρετική πρόσφυση στα περισσότερα υποστρώματα (σκυρόδεμα, πέτρα,   
 τούβλα, τσιμεντοειδή κονιάματα, κτλ.)
• Εύκολη στη χρήση καθώς είναι ιδιαίτερα εργάσιμη και θιξοτροπική
• Ανθεκτική στο νερό και την υγρασία
• Ιδανική για στρώση μεγάλου πάχους

Κατανάλωση: ~15,0 - 20,0 kg/m3 ή 2,5kg/m2  
 

 

Κωδικός Χρώμα  Συσκευασία Τιμή/kg Τιμή/τεμ.

Π724 Λευκό Σακί 25 kg  0.48 €  12.00 € 

Χρώμα Συσκευασία Τιμή/kg Τιμή/τεμ.

16  απο- 
χρώσεις

Πλαστικό σακί 5 kg  1.38 €  6.90 € 
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Ρητινούχο, ινοπλισμένο, αυτοεπιπεδούμενο κονίαμα υψηλών αντοχών για 
πάχος έως 3,0 cm

Εφαρμογή:
• Ιδανικό για εξομάλυνση και επιπέδωση σε επιφάνειες απο σκυρόδεμα,    
 τσιμεντοκονία

Χαρακτηριστικά και Πλεονεκτήματα:
• Γρήγορης πήξης 
• Εφαρμόζεται σε πάχος 2,0-30,0 mm
• Ιδανικό για δάπεδα με ενδοδαπέδια θέρμανση
• Δεν παρουσιάζει ρωγμές
• Υψηλές μηχανικές αντοχές θλίψης και κρούσης

Κατανάλωση: ~15,0 - 20,0 kg/m3 ή 2,5kg/m2

    

G-FloW

Κωδικός Χρώμα  Συσκευασία Τιμή/kg Τιμή/τεμ.

Π039 Γκρί Σακί 25 kg  0.80 €  20.00 € 

Χαλαζιακό αστάρι υψηλής πρόσφυσης 

Εφαρμογή:
• Για την εφαρμογή σε επιφάνειες λείες ή μη απορροφητικές, όπως: μωσαϊκά,   
 παλιές στρώσεις μαρμάρων, πλακάκια, βαμμένες επιφάνειες τοιχοποιίας

Τεχνικά χαρακτηριστικά:
• Υψηλή αντοχή σε αλκαλικό περιβάλλον
• Σταθεροποιεί το υπόβαθρο, βελτιώνει την πρόσφυση και λειτουργεί ως   
 ενισχυμένος σύνδεσμος για το κονίαμα που θα εφαρμοστεί
• Κατάλληλο για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους
• Επιτρέπει την διαπνοή
• Για επιφάνειες χαμηλής απορροφητικότητας

Κατανάλωση: ~100,0 - 200,0 g/m2  

eVo BoNd

Κωδικός Χρώμα  Συσκευασία Τιμή/kg Τιμή/τεμ.

Π028 Κόκκινο Δοχείο 5 kg  3.85 €  19.25 € 

Π029 Κόκκινο Δοχείο 15 kg  2.93 €  44.00 € 
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Κατασκευαστικού Τομέα
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Σε αυτή την κατηγορία μπορείτε να διαλέξετε τον κατάλληλο τύπο 
έτοιμου σοβά από μία πλήρη γκάμα προϊόντων.

18 προϊόντα

Sova - 1

Sova - 2

Sova - 3

Sova - 3A

Sova 

Sova - A

Sova Fast

LX - 100

Thermoplaster Silicone

 
Έτοιμοι
σοβάδες

Thermoplaster Acryl 1

Extra Latex

Sova Plus

Evolit

Evolit Powder

100 E-Primer

200 E-Primer

Evo Fiber

Mesh
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Σοβάς πεταχτός υψηλής αντοχής

Εφαρμογή:
• Κατάλληλος ως ενισχυμένο υπόστρωμα για την εφαρμογή των επόμενων    
 στρώσεων  έτοιμων σοβάδων. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί πάνω σε συνηθισμένες  
 τοιχοποιίες από τούβλα, τσιμεντόλιθους ή σε επιφάνειες από εμφανές μπετόν ή   
 καλυμμένες με μονωτικά υλικά.

Χαρακτηριστικά και Πλεονεκτήματα:
• Πολύ καλή πρόσφυση στα συνηθισμένα δομικά υλικά κατασκευών
• Υψηλής μηχανικής αντοχής
• Εξαιρετικής εργασιμότητας
• Καλή χημική αντοχή σε διαβρωτικό περιβάλλον
• Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό πρότυπο 998-1 

Κατανάλωση: ~5 kg/m2 ανάλογα με το είδος του υποστρώματος

SoVA - 1

Έτοιμος σοβάς βασικής στρώσης

Εφαρμογή:
• Κατάλληλο για τα γεμίσματα στις εσωτερικές και εξωτερικές τοιχοποϊίες. Αποτελεί  
 ιδανικό υπόστρωμα για την επίστρωση του τελικού σοβά.

Χαρακτηριστικά και Πλεονεκτήματα:
• Έτοιμο προϊόν
• Πολύ καλή πρόσφυση
• Εξαιρετικής εργασιμότητας
• Υψηλής μηχανικής αντοχής
• Δεν ρηγματώνει
• Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό πρότυπο 998-1 

Κατανάλωση: ~3,0 - 10,0 kg/m2 ανάλογα με το είδος του υποστρώματος  

SoVA - 2

Κωδικός Χρώμα  Συσκευασία Τιμή/kg Τιμή/τεμ.

Π085 Γκρί Σακί 30 kg  0.179 €  5.37 € 

Κωδικός Χρώμα  Συσκευασία Τιμή/kg Τιμή/τεμ.

Π087 Γκρί Σακί 30 kg  0.177 €  5.31 € 
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Λευκός μαρμαροσοβάς τελικής στρώσης

Εφαρμογή:
• Κατάλληλος τόσο για τις εξωτερικές όσο και για τις εσωτερικές τοιχοποιΐες.

Χαρακτηριστικά και Πλεονεκτήματα:
• Έτοιμο προϊόν
• Πολύ καλή πρόσφυση
• Εξαιρετικής εργασιμότητας
• Υψηλής μηχανικής αντοχής
• Δεν ρηγματώνει
• Λεία λευκή επιφάνεια
• Σταθερή ποιότητα
• Ταχύτητα παρασκευής
• Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό πρότυπο 998-1

Κατανάλωση: ~ 7,0 kg/m2 για στρώση πάχους 0,5 cm

SoVA - 3

Αδιάβροχος, ινοπλισμένος, λευκός σοβάς τελικής στρώσης

Εφαρμογή:
• Κατάλληλος για τις εξωτερικές τοιχοποιΐες, καθώς αποτελεί ασπίδα προστασίας από  
 το νερό και την υγρασία.

Χαρακτηριστικά και Πλεονεκτήματα:
• Έτοιμο προϊόν
• Πολύ καλή πρόσφυση
• Εξαιρετικής εργασιμότητας
• Υψηλής μηχανικής αντοχής
• Δεν ρηγματώνει
• Λεία λευκή επιφάνεια
• Σταθερή ποιότητα
• Ταχύτητα παρασκευής
• Υδατοαπωθητικός
• Εξωτερική χρήση
• Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό πρότυπο 998-1

Κατανάλωση: ~7,0 - 7,5 kg/m2 για στρώση πάχους 0,5 cm  

SoVA - 3A

Κωδικός Χρώμα  Συσκευασία Τιμή/kg Τιμή/τεμ.

Π091 Λευκό Σακί 30 kg  0.30 €  9.00 € 

Κωδικός Χρώμα  Συσκευασία Τιμή/kg Τιμή/τεμ.

Π089 Λευκό Σακί 30 kg  0.255 €  7.65 € 
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Λευκός σοβάς μιας στρώσης

Εφαρμογή:
• Κατάλληλος για τις εσωτερικές και εξωτερικές τοιχοποιΐες.

Χαρακτηριστικά και Πλεονεκτήματα:
• Έτοιμο προϊόν
• Πολύ καλή πρόσφυση
• Εξαιρετικής εργασιμότητας
• Υψηλής μηχανικής αντοχής
• Δεν ρηγματώνει
• Λεία λευκή επιφάνεια
• Σταθερή ποιότητα
• Ταχύτητα παρασκευής
• Εσωτερική και εξωτερική χρήση
• Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό πρότυπο 998-1

Κατανάλωση: ~12,0 - 14,0 kg/m2 για στρώση πάχους 1,0 cm

SoVA

Αδιαβροχος λευκός σοβάς μιας στρώσης

Εφαρμογή:
• Κατάλληλος για τις εσωτερικές και εξωτερικές τοιχοποιΐες.

Χαρακτηριστικά και Πλεονεκτήματα:
• Έτοιμο προϊόν
• Πολύ καλή πρόσφυση
• Εξαιρετικής εργασιμότητας
• Υψηλής μηχανικής αντοχής
• Δεν ρηγματώνει
• Λεία λευκή επιφάνεια
• Σταθερή ποιότητα
• Ταχύτητα παρασκευής
• Ιδανικός για εξωτερική χρήση
• Υδατοαπωθητικός
• Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό πρότυπο 998-1

Κατανάλωση: ~12,0 - 14,0 kg/m2 για στρώση πάχους 1,0 cm 

SoVA - A

Κωδικός Χρώμα  Συσκευασία Τιμή/kg Τιμή/τεμ.

Π083 Λευκό Σακί 25 kg  0.249 €  6.225 € 

Κωδικός Χρώμα  Συσκευασία Τιμή/kg Τιμή/τεμ.

Π038 Λευκό Σακί 25 kg  0.294 €  7.35 € 
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Ταχύπηκτος λευκός επισκευαστικός σοβάς μιας στρώσης

Εφαρμογή:
• Ιδανικός για άμεσες επιδιορθώσεις και αποκαταστάσεις ζημιών που προκαλούν τα  
 συνεργεία

Χαρακτηριστικά και Πλεονεκτήματα:
• Έτοιμο προϊόν
• Πολύ καλή πρόσφυση
• Εξαιρετικής εργασιμότητας
• Υψηλής μηχανικής αντοχής
• Δεν ρηγματώνει
• Λεία λευκή επιφάνεια
• Σταθερή ποιότητα
• Ταχύτητα εργασιών
• Εσωτερική και εξωτερική χρήση

Κατανάλωση: ~13,0 kg/m2/cm

SoVA FASt

Ενισχυμένη λάσπη χτισίματος

Εφαρμογή:
• Ιδανική λύση για εφαρμογές όπως: χτίσιμο τσιμεντόλιθων, τούβλων, πέτρας και   
 άλλων δομικών στοιχείων.

Χαρακτηριστικά και Πλεονεκτήματα:
• Έτοιμο προϊόν
• Πολύ καλή πρόσφυση
• Εξαιρετικής εργασιμότητας
• Υψηλής μηχανικής αντοχής
• Αντοχή στην υγρασία και στον παγετό
• Ισχυρή δύναμη συγκόλλησης
• Σταθερή ποιότητα
• Ταχύτητα παρασκευής
• Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό πρότυπο 998-2

Κατανάλωση: Ενδεικτική κατανάλωση για τούβλα διαστάσεων 
6 x 9 x 12 cm: 20 kg/m2 τοιχοποιΐας   
   

lX-100

Κωδικός Χρώμα  Συσκευασία Τιμή/kg Τιμή/τεμ.

Π048 Γκρι Σακί 30 kg  0.190 €  5.70 € 

Κωδικός Χρώμα  Συσκευασία Τιμή/kg Τιμή/τεμ.

Π093 Λευκό Σακί 5 kg  Π093  1.95 € 

Π092 Λευκό Σακί 25 kg  0.316 €  7.90 € 
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Κατασκευαστικού Τομέα

Σιλικονούχος σοβάς σε μορφή πάστας κορυφαίας ποιότητας

Εφαρμογή:
• Ιδανικό προϊόν για την τελική κάλυψη των εξωτερικών θερμομονωτικών   
 συστημάτων

Χαρακτηριστικά και Πλεονεκτήματα:
• Πολύ μεγάλη ελαστικότητα
• Άριστη πρόσφυση
• Εξαιρετικής εργασιμότητας
• Υψηλής μηχανικής αντοχής
• Αντοχή στην υγρασία και στον παγετό
• Ισχυρή δύναμη συγκόλλησης
• Σταθερή ποιότητα
• Ταχύτητα παρασκευής
• Εσωτερική και εξωτερική χρήση
• Αδιάβροχος
• Ικανότητα διαπνοής
• Δεν ρηγματώνει
• Υψηλή αντοχή σε βακτήρια

Κοκκομετρία: 1,0/1,5/2,0/3,0mm

Κατανάλωση: ~2,0 - 4,0 kg/m2 ανάλογα την κοκκομετρία

tHermoplASter SIlIcoNe

Ελαστικός σοβάς, 100% ακρυλικός, σε μορφή πάστας

Εφαρμογή:
• Ιδανικό προϊόν για την τελική κάλυψη των εξωτερικών θερμομονωτικών   
 συστημάτων

Χαρακτηριστικά και Πλεονεκτήματα:
• Μεγάλη ελαστικότητα
• Άριστη πρόσφυση
• Εξαιρετικής εργασιμότητας
• Υψηλής μηχανικής αντοχής
• Αντοχή στην υγρασία και στον παγετό
• Ισχυρή δύναμη συγκόλλησης
• Σταθερές αποχρώσεις
• Εσωτερική και εξωτερική χρήση
• Αδιάβροχος
• Ικανότητα διαπνοής
• Δεν ρηγματώνει

Κοκκομετρία: 1,0/1,5/2,0/3,0mm

Κατανάλωση: ~2,0 - 4,0 kg/m2 ανάλογα την κοκκομετρία

tHermoplASter Acryl1

Κωδικός Χρώμα  Συσκευασία Τιμή/kg Τιμή/τεμ.

Π069 Λευκό Δοχείο 25 kg  2.40 €  60.00 € 

Π075 1000 
απο- 

χρώσεις

Δοχείο 25 kg  2.84 €  71.00 € 

Κωδικός Χρώμα  Συσκευασία Τιμή/kg Τιμή/τεμ.

Π059 Λευκό Δοχείο 25 kg  1.84 €  46.00 € 

Π072 1000 
απο- 

χρώσεις

Δοχείο 25 kg  2.20 €  55.00 € 
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 Έτοιμοι σοβάδες

Ενισχυμένο πολυμερές βελτιωτικό γαλάκτωμα τσιμεντοκονιαμάτων

Εφαρμογή:
• Δημιουργία ενισχυτικών στρώσεων πρόσφυσης
• Παραγωγή κονιαμάτων με αντοχή σε τριβή
• Δημιουργία στεγανών κονιαμάτων και επιχρισμάτων
• Δημιουργία συγκολλητικής στρώσης μεταξύ παλιού και νέου κονιάματος

Χαρακτηριστικά και Πλεονεκτήματα:
• Βελτιώνει τη πρόσφυση του κονιάματος πάνω σε παλιά υποστρώματα
• Μειώνει σημαντικά τη συρρίκνωση και τον κίνδυνο ρωγμών
• Μεγάλη βελτίωση στην ελαστικότητα και την ευκαμψία του κονιάματος
• Βελτιώνει σημαντικά τη στεγανότητα και την αντοχή σε υγρούς χώρους
• Αυξάνει την επιφανειακή σκληρότητα και τις μηχανικές αντοχές
• Είναι άοσμο, μη τοξικό, μη εύφλεκτο, μη διαβρωτικό
• Μειώνει το φαινόμενο των  τρχοειδών ρωγμών
• Μειώνει την απορροφητικότητα νερού

Κατανάλωση: ~1:5 έως 1:1 στο νερό ανάμιξης

eXtrA lAteX

Πολυμερές βελτιωτικό γαλάκτωμα τσιμεντοκονιαμάτων.

Εφαρμογή:
• Δημιουργία ενισχυτικών στρώσεων πρόσφυσης
• Παραγωγή κονιαμάτων με αντοχή σε τριβή
• Δημιουργία στεγανών κονιαμάτων και επιχρισμάτων
• Δημιουργία συγκολλητικής στρώσης μεταξύ παλιού και νέου κονιάματος

Χαρακτηριστικά και Πλεονεκτήματα:
• Βελτιώνει τη πρόσφυση του κονιάματος πάνω σε παλιά υποστρώματα
• Μειώνει τη συρρίκνωση και τον κίνδυνο ρωγμών
• Αυξάνει την ελαστικότητα και την ευκαμψία του κονιάματος
• Βελτιώνει τη στεγανότητα και τη χημική αντοχή
• Αυξάνει την επιφανειακή σκληρότητα και τις μηχανικές αντοχές

Κατανάλωση: ~1:5 έως 1:1 στο νερό ανάμιξης 
   

SoVA - pluS

Κωδικός Χρώμα  Συσκευασία Τιμή/kg Τιμή/τεμ.

Π046 Λευκό Μπετόνι 5 kg  4.32 €  21.60 € 

Π042 Λευκό Mπετόνι 20kg  3.75 €  75.00 € 

Κωδικός Χρώμα  Συσκευασία Τιμή/kg Τιμή/τεμ.

Π094 Λευκό Μπετόνι 1 kg  3.90 €  3.90 € 

Π098 Λευκό Μπετόνι 5 kg  3.40 €  17.00 € 

Π095 Λευκό Μπετόνι 10 kg  3.40 €  34.00 € 

Π097 Λευκό Μπετόνι 20 kg  2.95 €  59.00 € 
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Κατασκευαστικού Τομέα

Πλαστικοποιητής κονιαμάτων σε μορφή σκόνης  που αντικαθιστά τον 
ασβέστη

Εφαρμογή:
• Ιδανικό πρόσθετο σε σοβάδες, λάσπη χτισίματος, κονιάματα διακοσμητικών λίθων

Χαρακτηριστικά και Πλεονεκτήματα:
• Βελτιώνει την εργασιμότητα

Κατανάλωση: 1 σακί/ 40,0 kg  τσιμέντου

eVolIt poWder

Κωδικός Χρώμα  Συσκευασία Τιμή/kg Τιμή/τεμ.

Π707 Μπεζ Σακί 25 kg  0.41 €  10.25 € 

eVolIt

Πλαστικοποιητής κονιαμάτων που αντικαθιστά τον ασβέστη

Εφαρμογή:
• Ιδανικό πρόσθετο σε σοβάδες, λάσπη χτισίματος, κονιάματα διακοσμητικών λίθων

Χαρακτηριστικά και Πλεονεκτήματα:
• Είναι άοσμο, μη τοξικό, μη εύφλεκτο, μη διαβρωτικό
• Βελτιώνει την εργασιμότητα

Κατανάλωση: Επιχρίσματα: ~150,0 ml / 50,0 kg τσιμέντου  

 

Κωδικός Χρώμα  Συσκευασία Τιμή/kg Τιμή/τεμ.

Π020 Διάφανο Μπετόνι 5 kg  2.85 €  14.25 € 

Π019 Διάφανο Μπετόνι 20 kg  2.45 €  49.00 € 
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 Έτοιμοι σοβάδες

100 e-prImer

Μικρονιζέ αστάρι νερού

Εφαρμογή:
• Για την σταθεροποίηση των σαθρών σοβάδων

Χαρακτηριστικά και Πλεονεκτήματα:
• Υψηλή αντοχή σε αλκαλικό περιβάλλον
• Σταθεροποιεί το υπόβαθρο, βελτιώνει την πρόσφυση και λειτουργεί ως   
 ενισχυμένος σύνδεσμος για το κονίαμα που θα εφαρμοστεί
• Επιτρέπει την διαπνοή

Κατανάλωση: ~100,0 - 200,0 g/m2 

 

Κωδικός Χρώμα  Συσκευασία Τιμή/kg Τιμή/τεμ.

Π157  Λευκό Mπετόνι 5 kg  2.28 €  11.40 € 

Π001  Λευκό Mπετόνι 20 kg  1.90 €  38.00 € 

Ενισχυμένο μικρονιζέ αστάρι

Εφαρμογή:
• Αστάρι για σκυρόδεμα και πυκνά ανόργανα υποστρώματα όπως ινοπλισμένα   
 τσιμέντα, γύψο, λεπτές επικαλύψεις κ.α.

Χαρακτηριστικά και Πλεονεκτήματα:
• Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως υλικό επιφανειακής ενίσχυσης υποστρώματος
• Επιτρέπει την διαπνοή
• Στεγνώνει γρήγορα
• Μειώνει την απορροφητικότητα της επιφάνειας

Κατανάλωση: ~100,0 - 200,0 g/m2 
    

200 e-prImer

Κωδικός Χρώμα  Συσκευασία Τιμή/kg Τιμή/τεμ.

Π003 Λευκό Μπετόνι 5 kg  2.88 €  14.40 € 

Π002 Λευκό Μπετόνι 20 kg  2.50 €  50.00 € 
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Κατασκευαστικού Τομέα

Ενισχυτικό αντιαλκαλικό υαλόπλεγμα

Περιγραφή:
• Λευκό πλέγμα βάρους 110 g/m2

• Λευκό πλέγμα βάρους 140 g/m2

meSH

Κωδικός Χρώμα  Συσκευασία Τιμή/kg Τιμή/τεμ.

Ε056 Λευκό Ρολό 1 x 50m 
(50 m2)

 1.20 €  60.00 € 

Ε057 Λευκό Ρολό 1 x 50m 
(50 m2)

 1.40 €  70.00 € 

eVo FIBer

Ίνες πολυπροπυλενίου μήκους 12mm για ενίσχυση σκυροδέματος-
κονιαμάτων

Εφαρμογή:
• Τσιμεντοκονιάματα, εκτοξευόμενο σκυρόδεμα, βιομηχανικά - σταμπωτά δάπεδα,  
 δεξαμενές, πισίνες, στηθαία, κράσπεδα

Κατανάλωση: ~600,0 - 1500,0 g/m3  

 

Κωδικός Χρώμα  Συσκευασία Τιμή/kg Τιμή/τεμ.

Ε055 Λευκό Σακί 0,9 kg  8.00 €  7.20 € 
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 Έτοιμοι σοβάδες
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Κατασκευαστικού Τομέα
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Σε αυτή την κατηγορία θα βρείτε τα προϊόντα ασβέστη της 
“αναγνωρισμένης ποιότητας Πιπιλής” από το 1948. 
Ο ασβέστης είναι ένα οικολογικό υλικό που βρίσκει εφαρμογές σε 
πολλούς τομείς της ζωής μας όπως στον κατασκευαστικό τομέα, 
κατεργασία νερού, γεωργία - βιολογικές καλλιέργειες, κτηνοτροφία, 
φάρμακα, βιομηχανία τροφίμων.

5 προϊόντα

Ασβεστοπολτός Πιπιλής

CAO + Extra Γεωργικός

Υδράσβεστος Cα(OH)2

Ασβεστόγαλα Cα(OH)2 aq

Παλαιωμένος ασβέστης

 
Προϊόντα
ασβέστου
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Κατασκευαστικού Τομέα

Ασβεστοπολτός ή οικοδομικός ασβέστης ειδικής επεξεργασίας και υψηλής 
ωρίμανσης

Εφαρμογή:
Κατάλληλος για οικοδομική χρήση με πολλαπλές εφαρμογές όπως:
• Πάσης φύσεως κονιάματα δόμησης και επιχρισμάτων,  προϊόντα 
      σκυροδέματος, πλίνθους, οικοδομικά στοιχεία, υδροχρώματα

Χαρακτηριστικά και Πλεονεκτήματα:
• Ο ασβεστοπολτός ειδικής επεξεργασίας καλύπτει τις απαιτήσεις του CE marking
• Η ασβεστοποιΐα Πιπιλής διαθέτει Reach
• Εξαιρετική λευκότητα
• Σε αεροστεγή συσκευασία των 20 kg, για απόλυτα καθαρή συσκευασία, και μεγάλη  
 διάρκεια ζωής
• Μεγάλη απόδοση στη χρήση των κονιαμάτων
• Πολύ χαμηλής κοκκομετρίας
• Άριστη εργασιμότητα
• Ιδανικός για τη δημιουργία οικολογικών και βιοκλιματικών σοβάδων
• Υψηλής ωρίμανσης για επιχρίσματα μεγάλης αντοχής και σταθερότητας

ΑΣΒΕΣΤΟΠΟΛΤΟΣ ΠΙΠΙΛΗΣ

Ενεργός ασβέστης σε μορφή σκόνης

Εφαρμογή:
Ο Ενεργός άσβεστος ασβέστης σε μορφή σκόνης, είναι κατάλληλός για χρήση σε    
πολλαπλές εφαρμογές όπως:
• Γεωργική χρήση - εδαφοβελτίωση
• Πτηνοτροφεία
• Κτηνοτροφία

Χαρακτηριστικά και Πλεονεκτήματα:
• Cao οξείδιο του ασβεστίου σε ποσοστό 94%
• Χαμηλής κοκκομετρίας
• Εξαιρετική λευκότητα

Κατανάλωση: Ανάλογα με το είδος της εφαρμογής

CAO + EXTRA ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ

Κωδικός Χρώμα  Συσκευασία

Π178 Yπερλευκό Αεροστεγές σακί 18 kg

Π182 Yπερλευκό Αεροστεγές σακί 20 kg

Π184 Yπερλευκό  Αεροστεγές σακί 23 kg

Π170 Υπερλευκό Big bag 600 kg

Π172 Υπερλευκό Big bag 800 kg

Π174 Υπερλευκό Big bag 1000 kg

Κωδικός Χρώμα  Συσκευασία

Π012 Υπερλευκό Σακί 18 kg

Π013 Υπερλευκό Big Bag 1000 kg
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Εξαιρετικής ποιότητας σβησμένες άσβεστοι

Εφαρμογή:
Ο υδράσβεστος σε μορφή σκόνης, είναι κατάλληλός για:
• Οικοδομικές εφαρμογές
• Γενικής χρήσεως  εφαρμογές
• Χημικά εργοστάσια

Χαρακτηριστικά και Πλεονεκτήματα:
• Cao οξείδιο του ασβεστίου σε ποσοστό 94%
• D90<70 μm
• Εξαιρετική λευκότητα

Κατανάλωση: Ανάλογα με το είδος της εφαρμογής

ΥΔΡΑΣΒΕΣΤΟΣ Cα(OH)2

ΑΣΒΕΣΤΟΓΑΛΑ Cα(OH)2 aq

Προϊόντα ασβέστου

Κωδικός Χρώμα  Συσκευασία Τιμή/kg Τιμή/τεμ.

Π153 Υπερλευκό Σακί 20 kg  0.40 €  8.00 € 

Α112 Υπερλευκό Big bag 
1000 kg

 0.38 €  380.00 € 

Διάλυμα υδροξειδίου του ασβεστίου

Εφαρμογή:
• Το διάλυμα υδροξειδίου του ασβεστίου είναι κατάλληλο για περιβαλλοντικές και  
 βιομηχανικές χρήσεις όπως στην βιομηχανία τροφίμων και καλλυντικών

Χαρακτηριστικά και Πλεονεκτήματα:
• Άριστης ποιότητας νερό
• Περιεκτικότητα σε στερεά 40% κ.β.
• Εξαιρετικής λευκότητας

Κωδικός Χρώμα  Συσκευασία

Π169 Λευκό Δοχείο 20 kg

Π168 Λευκό Βαρέλι 150 kg
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Παλαιωμένος ασβέστης  ωρίμανσης 36 μηνών, εξαιρετικής ποιότητας για 
αρχαιολόγους και συντηρητές      

Εφαρμογή:
• Σε τοιχογραφίες  
• Σε εργασίες συντήρησης αρχαιοτήτων  

Χαρακτηριστικά και Πλεονεκτήματα:
• Cao οξείδιο του ασβεστίου σε ποσοστό 98%  
• Εξαιρετική λευκότητα  
• Κοκκομετρία: <300 μm  

ΠΑΛΑΙΩΜΕΝΟΣ ΑΣΒΕΣΤΗΣ

Κωδικός Συσκευασία Τιμή/kg Τιμή/τεμ.

Π727 Δοχείο 5 kg  11.00 €  55.00 € 

Π726 Δοχείο 10 kg  11.00 €  110.00 € 



Κατασκευαστικού Τομέα
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Σε αυτή την κατηγορία μπορείτε να διαλέξετε αδρανή προϊόντα, από 
επιλεγμένα λατομεία, κατάλληλα για πολλαπλές οικοδομικές χρήσεις 
αναλόγως της σύστασης και της κοκκομετρίας.

6 προϊόντα

Μαρμαρόσκονη

Άμμος ποταμίσια

Χαλαζιακή άμμος

Ποζολάνη - Θηραϊκή Γη

Κεραμάλευρο

Υδραυλική Άσβεστος

 
Αδρανή
Προϊόντα 
& Προϊόντα
Αρχαιολόγων
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Χαλαζιακή άμμος 0,3-1,0mm

Εφαρμογή:
• Σκληρυντικό σε βιομηχανικά δάπεδα
• Κατάλληλο για γήπεδα γκόλφ, γήπεδα συνθετικού χλοοτάπητα, σκάμματα
• Διακοσμητικές βοτσαλωτές επιφάνειες

Χαρακτηριστικά και Πλεονεκτήματα:
• Επιλεγμένη κοκκομετρική διαβάθμιση
• SiO2 > 99,5 %
• Υψηλής σκληρότητας 7 mohs
• Η παραγωγή της συμμορφώνεται με το πρότυπο ολικής ποιότητας ISO 9001:2000  
 και περιλαμβάνει πλύσιμο, ξήρανση με χρήση φυσικού αερίου, και κοκκομετρική  
 διαβάθμιση (ISO sieving)

ΧΑΛΑΖΙΑΚΗ ΑΜΜΟΣ

Κατασκευαστικού Τομέα

Μαρμαρόσκονη ιδανικής κοκκομετρικής διαβάθμισης και λευκότητας

Εφαρμογή:
• Η μαρμαρόσκονη είναι ιδανική για οικοδομική χρήση

Χαρακτηριστικά και Πλεονεκτήματα:
• Calcite - CaCO₃ περισσότερο από 98%
• Dolomite - CaMg(CO₃)₂ < 1.5%
• Quartz < 1%
• Υψηλή λευκότητα
• Επιλεγμένη κοκκομετρική διαβάθμιση
• Άριστη εργασιμότητα

ΜΑΡΜΑΡΟΣΚΟΝΗ

Άμμος ποταμίσια ιδανικής κοκκομετρικής διαβάθμισης

Εφαρμογή:
• Η ποταμίσια άμμος είναι ιδανική για οικοδομική χρήση

Χαρακτηριστικά και Πλεονεκτήματα:
• Επιλεγμένη κοκκομετρική διαβάθμιση
• Άριστη εργασιμότητα

ΑΜΜΟΣ ΠΟΤΑΜΙΣΙΑ

Αδρανή προϊόντα    Προϊόντα Αρχαιολόγων

Κωδικός Χρώμα  Συσκευασία

Π195 Υπερλευκό Σακί 20 kg

Π194 Υπερλευκό Big bag 1000 kg

Κωδικός  Συσκευασία

Π193 Σακί 20 kg

Π192 Big bag 1000 kg

Κωδικός Συσκευασία Τιμή/kg Τιμή/τεμ.

Π196 Σακί 25 kg  0.59 €  14.75 € 

Π197 Big Bag 1000 kg  0.24 €  240.00 € 
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ΧΑΛΑΖΙΑΚΗ ΑΜΜΟΣ

Αδρανή προϊόντα    Προϊόντα Αρχαιολόγων
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ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΑΣΒΕΣΤΟΣ

ΠΟΖΟΛΑΝΗ - ΘΗΡΑΪΚΗ ΓΗ 

ΚΕΡΑΜΑΛΕΥΡΟ

Κοκκομετρία Συσκευασία Τιμή/kg Τιμή/τεμ.

0-75 μm Σακί 25 kg  0.410 €  10.25 € 

0-300 μm Σακί 25 kg  0.300 €  9.00 € 

Χρώμα Κοκκομετρία Συσκευασία Τιμή/kg Τιμή/τεμ.

ΚΟΚΚΙΝΟ  0-75 μm Σακί 20 kg  0.480 €  9.60 € 

ΚΟΚΚΙΝΟ 0-300 μm Σακί 25 kg  0.240 €  6.00 € 

ΚΟΚΚΙΝΟ 0-1000 μm Σακί 25 kg  0.280 €  7.00 € 

ΚΙΤΡΙΝΟ 0-300 μm Σακί 25 kg  0.290 €  7.25 € 

Κωδικός Χρώμα  Συσκευασία Τιμή/kg Τιμή/τεμ.

Ε0059 ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ 
ΑΣΒΕΣΤΟΣ-NHL 3,5

Σακί 25kg  0.810 €  20.25 € 



Διακόσμηση 
και Καινοτομία
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Στην κατηγορία αυτή η Evomat καινοτομεί με την σειρά 
προϊόντων Magnet Chrom μαγνητικό υπόστρωμα και μαγνητικό 
μαυροπίνακα. 

Μαγνητίστε τις ιδέες σας στο γραφείο, το σχολείο, το σπίτι, 
παντού!

Μαγνητίστε τις ιδέες σας 
στον τοίχο σας !

6969



Διακόσμηση και Καινοτομία

Το Magnet Chrom μαγνητικό υπόστρωμα στο γραφείο, 
το σπίτι, το σχολείο, μετατρέπει οποιαδήποτε επιφάνεια 
σε ισχυρή μεταλλική επιφάνεια, έτσι ώστε να μπορεί να 
γίνει δεκτική στους μαγνήτες.     
  
Αρχικά βάφετε με το magnet chrom την περιοχή 
πού επιθυμείτε να μαγνητίζετε.     
   
Έπειτα βάφετε σε 2 στρώσεις την επιφάνεια με 
οποιοδήποτε πλαστικό χρώμα στην απόχρωση που έχετε 
επιλέξει.       

Η επιφάνεια σας είναι έτοιμη να την μαγνητίσετε, ενώ 
παράλληλα έχει την απόχρωση που επιθυμείτε. 

Περιεχόμενα συσκευασίας: 
Πλαστικό δοχείο Magnet Chrom, ένθετο οδηγιών χρήσης, 
μαγνητάκι δοκιμής.

Συσκευασίες: 
250 ml, 500 ml, 1000 ml      
  

ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ 

Κωδικός Περιγραφή Χρώμα Συσκευασία Τιμή/ml Τιμή/τεμ.

Π050 Μαγνητικό 
υπόστρωμα 
επιφάνειας 

0,75 m2

Ανθρακί Δοχείο
 250 ml

 0.045 €  11.38 € 

Π051 Μαγνητικό 
υπόστρωμα 
επιφάνειας 

1,50 m2

Ανθρακί Δοχείο 
500 ml

 0.040 €  20.32 € 

Π049 Μαγνητικό 
υπόστρωμα 
επιφάνειας 

3,0 m2

Ανθρακί Δοχείο 
1000 ml

 0.037 €  37.40 € 
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ΧΑΛΑΖΙΑΚΗ ΑΜΜΟΣ

Magnet Chrom

Το Magnet Chrom μαγνητικός μαυροπίνακας στο γραφείο 
το σπίτι το σχολείο μετατρέπει οποιαδήποτε επιφάνεια 
σε ισχυρή μεταλλική επιφάνεια, έτσι ώστε να μπορεί να 
γίνει δεκτική στους μαγνήτες, ενώ παράλληλα μπορείτε να 
γράψετε με τις κιμωλίες σας.     
   
Αρχικά, βάφετε την περιοχή πού επιθυμείτε να μαγνητίζετε 
και παράλληλα να τη χρησιμοποιείτε σαν μαυροπίνακα 
κιμωλίας .       
 
Ο μαγνητικός μαυροπίνακας είναι έτοιμος για να γράψετε 
και να μαγνητίσετε τις ιδέες σας!

Περιεχόμενα συσκευασίας: 
Πλαστικό δοχείο Magnet Chrom, δοχείο με ειδικό βερνίκι 
μαυροπίνακα, ένθετο οδηγιών χρήσης, μαγνητάκι δοκιμής.

Συσκευασίες: 
500 ml, 1000 ml.      
 

ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ ΜΑΥΡΟΠΙΝΑΚΑΣ

Κωδικός Περιγραφή Χρώμα Συσκευασία Τιμή/ml Τιμή/τεμ.

Π053 Μαγνητικός 
μαυροπίνακας 

επιφάνειας 
1,50 m2

Μαύρο Δοχείο 
500 ml

 0.045 €  22.76 € 

Π052 Μαγνητικός 
μαυροπίνακας 

επιφάνειας 
3,0 m2

Μαύρο Δοχείο 
1000 ml

 0.041 €  41.46 € 
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Προϊόντα
Αρχιτεκτονικού 
Τομέα
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Σε αυτή τη κατηγορία, θα ανακαλύψετε τα αρχιτεκτονικά υλικά 
της Evomat, μοναδικά και ξεχωριστά για την φυσική αισθητική 
τους και τις υψηλές αντοχές τους. 

Είναι διαθέσιμα σε μεγάλη παλέτα χρωμάτων για να καλύψουν 
τις ξεχωριστές απαιτήσεις του αρχιτέκτονα-διακοσμητή. 

Ελληνική πατητή τσιμεντοκονία δαπέδου

Ελληνική πατητή τσιμεντοκονία τοίχου

Ελληνική πατητή τσιμεντοκονία πάγκου και μπανιέρας

Χαλαζιακή φυσική βαφή

Έγχρωμος αρμός πέτρας

Έγχρωμος σοβάς

Σοβάς με κουρασάνι

Χαλαζιακό δάπεδο

Χειροποίητα παραδοσιακά πλακάκια
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Αρχιτεκτονικού Τομέα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΤΗΤΗΣ 
ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑΣ ΔΑΠΕΔΟΥ

Η Ελληνική πατητή τσιμεντοκονία διατίθεται σε 170 
αποχρώσεις,  σε 3  υφές 
     

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΤΗΤΗ 
ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑ ΔΑΠΕΔΟΥ

Κατανάλωση ανά m2 Συνολικό κόστος ανά m2

Eιδικό ενισχυμένο υπόστρωμα δαπέδου: 3,40 kg

Ελληνική πατητή τσιμεντοκονία λεπτόκοκκη (F): 0,600 kg

Ελληνική πατητή τσιμεντοκονία μεσαία (Μ): 1,150 kg

Ελληνική πατητή τσιμεντοκονία χονδόκοκκη (G): 1,300 kg

Αστάρι πατητής τσιμεντοκονίας: 0,100 kg

Βερνίκι πατητής τσιμεντοκονίας: 0,200 kg

Υαλόπλεγμα: 1 m2

 31.00 € 

Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται η ποσότητα που αναγράφεται στον ανωτέρω πίνακα, 
για το κάθε υλικό ξεχωριστά  
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ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΤΗΤΗΣ 
ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑΣ ΤΟΙΧΟΥ

Η Ελληνική πατητή τσιμεντοκονία διατίθεται σε 170 
αποχρώσεις,  σε 3 υφές
     

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΤΗΤΗ 
ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑ ΤΟΙΧΟΥ

Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται η ποσότητα που αναγράφεται στον ανωτέρω πίνακα, 
για το κάθε υλικό ξεχωριστά  

     

Κατανάλωση ανά m2 Συνολικό κόστος ανά m2

Ενισχυμένο υπόστρωμα τοίχου: 1,0 kg

Ελληνική πατητή τσιμεντοκονία λεπτόκοκκη (F): 0,600 kg

Ελληνική πατητή τσιμεντοκονία μεσαία (Μ): 1,150 kg

Ελληνική πατητή τσιμεντοκονία χονδόκοκκη (G): 1,300 kg

Αστάρι πατητής τσιμεντοκονίας: 0,100 kg

Βερνίκι πατητής τσιμεντοκονίας: 0,200 kg

 22.00 € 
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Αρχιτεκτονικού Τομέα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΤΗΤΗΣ 
ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑΣ ΠΑΓΚΟΥ ΚΑΙ ΜΠΑΝΙΕΡΑΣ

Η Ελληνική πατητή τσιμεντοκονία διατίθεται σε 170 
αποχρώσεις  σε 3  υφές .
     

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΤΗΤΗ 
ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑ ΠΑΓΚΟΥ & 
ΜΠΑΝΙΕΡΑΣ

Κατανάλωση ανά m2 Συνολικό κόστος ανά m2

Ελληνική πατητή τσιμεντοκονία λεπτόκοκκη (F): 0,800 kg

Ελληνική πατητή τσιμεντοκονία μεσαία (Μ): 1,450 kg

Ελληνική πατητή τσιμεντοκονία μεσαία (Μ): 1,150 kg

Ελληνική πατητή τσιμεντοκονία χονδόκοκκη (G): 1,700 kg

Αστάρι πατητής τσιμεντοκονίας: 0,400 kg

Βερνίκι πατητής τσιμεντοκονίας: 0,500 kg

 42.00 € 

Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται η ποσότητα που αναγράφεται στον ανωτέρω πίνακα, 
για το κάθε υλικό ξεχωριστά  
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ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΧΑΛΑΖΙΑΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΒΑΦΗΣ

Η χαλαζιακή βαφή διατίθεται σε 80 φυσικές 
αποχρώσεις.
     

XAΛAzIAKH
ΦΥΣΙΚΗ ΒΑΦΗ

Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται η ποσότητα που αναγράφεται στον ανωτέρω πίνακα, 
για το κάθε υλικό ξεχωριστά  

     

Κατανάλωση ανά m2 Συνολικό κόστος ανά m2

Χαλαζιακή φυσική βαφή: 1,200 kg

Αστάρι χαλαζιακής φυσικής βαφής: 0,350 kg

Αδιαβροχοποίητης χαλαζιακής φυσικής βαφής: 0,200 kg

 5.50 € 
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Αρχιτεκτονικού Τομέα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΧΡΩΜΟΥ 
ΑΡΜΟΥ ΠΕΤΡΑΣ

Ο έγχρωμος αρμός πέτρας διατίθεται σε 21 
αποχρώσεις.

Kατανάλωση: Aνάλογα με το πάχος του αρμού

     

ΕΓΧΡΩΜΟΣ 
ΑΡΜΟΣ ΠΕΤΡΑΣ

Κωδικός Συσκευασία Τιμή /kg Τιμή /τεμ

Π725 Σακί 25kg  0.40 €  10.00 € 

Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται η ποσότητα που αναγράφεται στον ανωτέρω πίνακα, 
για το κάθε υλικό ξεχωριστά  
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ΕΓΧΡΩΜΟΣ ΣΟΒΑΣ

Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται η ποσότητα που αναγράφεται στον ανωτέρω πίνακα, 
για το κάθε υλικό ξεχωριστά  

     

Κατανάλωση ανά m2 Συνολικό κόστος ανά m2

Έγχρωμος σοβάς: 8 kg

Αδιαβροχοποιητής εγχρωμου σοβά: 0,200 kg

 5.00 € 
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ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΧΡΩΜΟΥ ΣΟΒΑ



Αρχιτεκτονικού Τομέα

ΣΟΒΑΣ ΜΕ ΚΟΥΡΑΣΑΝΙ

Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται η ποσότητα που αναγράφεται στον ανωτέρω πίνακα, 
για το κάθε υλικό ξεχωριστά  

     

Κατανάλωση ανά m2 Συνολικό κόστος ανά m2

Σοβάς με κουρασάνι: 8 kg

Αδιαβροχοποιητής σοβά με κουρασάνι: 0,200 kg

 7.00 € 
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ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΟΒΑ ΜΕ ΚΟΥΡΑΣΑΝΙ

     



ΧΑΛΑΖΙΑΚΟ ΔΑΠΕΔΟ

Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται η ποσότητα που αναγράφεται στον ανωτέρω πίνακα, 
για το κάθε υλικό ξεχωριστά  

     

Κατανάλωση ανά m2 Συνολικό κόστος ανά m2

Έγχρωμοι χαλαζίες: 9 kg

Ρητίνη: 2 kg

 33.00 € 
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ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΧΑΛΑΖΙΑΚΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ



Αρχιτεκτονικού Τομέα

ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ
ΠΛΑΚΑΚΙΑ

Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται η ποσότητα που αναγράφεται στον ανωτέρω πίνακα, 
για το κάθε υλικό ξεχωριστά  

     

Κατανάλωση ανά m2 Συνολικό κόστος ανά m2

Χειροποίητα παραδοσιακά πλακάκια 
Αδιαβροχοποιητής πλακιδίων: 0,200 kg

 115.00 € 
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Ένας χώρος σχεδιασμένος για να πλαισιώσει την εταιρική ταυτότητα της Evomat, με τον πιο αποτελεσματικό 
και αυθεντικό τρόπο. Υπογεγραμμένο από την Αρχιτέκτονα Κατερίνα Πιπιλή, το show room βρίσκεται στο παλιό 
βιομηχανικό συγκρότημα της εταιρείας στην περιοχή της Ελευσίνας. 

Σε επιφάνειες 250 τ.μ. η Evomat παρουσιάζει το πάθος και την “εμμονή” της στο design και την ποιότητα των υλικών. 
Με την είσοδο στο χώρο σου δίνεται η εντύπωση ότι βρίσκεσαι σε ένα μοντέρνο σπίτι με μεγάλες ενιαίες επιφάνειες 
με τα υλικά να παίζουν τον πρωταγωνιστικό ρόλο. Επιφάνειες από πατητή τσιμεντοκονία σε πολλές αποχρώσεις, 
επιφάνειες από αρχιτεκτονικό beton μορφής μεταλλότυπου και ξυλότυπου δημιουργούν το ιδανικό σκηνικό για να 
αναδείξουν κάθε λεπτομέρεια στον χώρο. 

Το show room της Evomat είναι ο χώρος έμπνευσης, δουλειάς, εκθέσεων, σεμιναρίων. Είναι το σημείο συνάντησης για 
πελάτες, αρχιτέκτονες, designers, δημοσιογράφους σε θέματα design.

Evomat Greece
Κορίνθου 4, Ελευσίνα, Αττικής | Τηλ: +30 210 5565470 | www.evomat.com | contact@evomat.com

Επισκεφθείτε
το Showroom!




