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Klepter  ®

Klepter  ®

Klepter  ®

Klepter  ®

Klepter  ®

Klepter  ®

Χρόνος, ποιότητα, ασφάλεια και κόστος - υπό έλεγχο

πλήρης έλεγχος πάνω στο χρόνο,  ποιότητα, 
αξιοπιστία και κόστος Klepter®





Klepter   C1 TE

Klepter   C2 TE

Klepter    FLEX C2 TE S1

Klepter    SUPERFIX C2 TE S2

Klepter    UNIFIX

Klepter    ISOFIX EPS XPS MW

EPS 

ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΝΕΕΣ    ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ
ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΥΨΗΛΗΣ
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

®

®

®

®

®

®



 ΠΟΛΥΜΕΡΗ

 ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΧΡΟΝΟΣ -Е 30-40 λεπ.

 ΙΝΕΣ

 ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΟΛΙΣΘΗΣΗ - Т

ΚΟΛΛΑ ΤΣΙΜΕΝΤΟΕΙΔΟΥΣ ΒΑΣΗΣ ΜΕ ΙΝΕΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ С1ТЕ
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Σημαντικό             
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 ΤΥΠΟΣ: 

 ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ: 

 ΧΡΗΣΗ: 

 ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ: 

 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ:

 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΜΕΙΓΜΑΤΟΣ:

 ΕΦΑΡΜΟΓΗ: 

 ΣΥΣΤΑΣΗ:

 ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ:

 ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ:

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΤΥΠΟ
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 ΠΟΛΥΜΕΡΗ • ΙΝΕΣ 

 ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΧΡΟΝΟΣ - Е 30-40 λεπ.

 ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ

 ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΟΛΙΣΘΗΣΗ - Т

ΚΟΛΛΑ ΤΣΙΜΕΝΤΟΕΙΔΟΥΣ ΒΑΣΗΣ ΜΕ ΙΝΕΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ С2ТЕ
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Σημαντικό             
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 ΤΥΠΟΣ:

 ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ: 

 ΧΡΗΣΗ:

 ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ: 

 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ:

 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΜΕΙΓΜΑΤΟΣ:

 ΕΦΑΡΜΟΓΗ:

 ΣΥΣΤΑΣΗ:

 ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ:

 ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ:

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΤΥΠΟ
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 ΠΟΛΥΜΕΡΗ • ΙΝΕΣ 

 ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΧΡΟΝΟΣ - Е 30-40 λεπτά

 ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ - S1 ≥2.5mm < 5mm

 REDUCED SLIPPING - Т

ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΚΟΛΛΑ ΤΣΙΜΕΝΤΟΕΙΔΟΥΣ ΒΑΣΗΣ ΜΕ ΙΝΕΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - С2ТЕS1
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Σημαντικό             
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 ΤΥΠΟΣ: 

 ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ: 

 ΧΡΗΣΗ: 

 ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ: 

 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ:

 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΜΕΙΓΜΑΤΟΣ:

 ΕΦΑΡΜΟΓΗ: 

 ΣΥΣΤΑΣΗ:

 ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ:

 ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ:

MAIN PROPERTIES PERFORMANCE FEATURES STANDARD
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 ΠΟΥΜΕΡΗ • ΙΝΕΣ

 ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΧΡΟΝΟΣ - Е 30-40 λεπτά

 ΥΨΗΛΗ ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ - S2 ≥5mm

 ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΟΛΙΣΘΗΣΗ - Т

ΚΟΛΛΑ ΥΨΗΛΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΕΙΔΟΥΣ ΒΑΣΗΣ ΜΕ ΙΝΕΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ, С2ТЕS2
σύμφωνα με τις απαιτήσεις προτύπου ΕΝ 12004 και ΕΝ 12002.
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Σημαντικό             
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 ΤΥΠΟΣ: 

 ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ: 

 ΧΡΗΣΗ: 

 ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ: 

 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ:

 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΜΕΙΓΜΑΤΟΣ:

 ΕΦΑΡΜΟΓΗ: 

 ΣΥΣΤΑΣΗ:

 ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ:

 ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ:

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΙΡΙΣΤΙΚΑ ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΤΥΠΟ
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 ΠΟΛΥΜΕΡΗ • ΙΝΕΣ

 ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΧΡΟΝΟΣ – Ε 30-40 λεπτά

 ΑΥΞΗΜΕΝΗ ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

 ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΟΛΙΣΘΗΣΗ

ΚΟΛΛΑ ΚΑΙ ЛЕПИЛО ΣΠΑΤΟΥΛΑΡΙΣΜΑ ΓΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ

 ,   ,  , 

        , 
 ,        

          
         

             
         ,  
           

 

     , ,        
          

        ,         
       ,     

            
 ,          
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 ΤΥΠΟΣ: 

 ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ: 

 ΧΡΗΣΗ: 

 ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ: 

 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ:

 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΜΕΙΓΜΑΤΟΣ:

 ΕΦΑΡΜΟΓΗ: 

 ΣΥΣΤΑΣΗ:

 ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ:

 ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ:

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΙΡΙΣΤΙΚΑ ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΤΥΠΟ
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 ΠΟΛΥΜΕΡΗ ΙΝΕΣ

 ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΧΡΟΝΟΣ – 30 λεπτα

 ΚΟΛΛΑ ΓΙΑ ΔΙΟΓΚΩΜΈΝΗ (EPS) ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗ

 ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΟΛΙΣΘΗΣΗ

ΚΟΛΛΑ ΓΙΑ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ ΑΠΌ EPS
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 ΤΥΠΟΣ: 

   ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ: 

   ΧΡΗΣΗ: 

   ΧΡΩΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ: 

   ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ:

   PREPARATION OF THE MIXTURE:

   ΕΦΑΡΜΟΓΗ: 

 ΣΥΣΤΑΣΗ:

   ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ:

   ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ:

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΙΡΙΣΤΙΚΑ ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΤΥΠΟ
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Klepter  RS 200 Interior 

Klepter  RS 300 Interior Antibacterial

Klepter  RS 400 Exterior 

Klepter  RS 800 Critical Exterior 

Klepter  Hydroblock HP10

Klepter  Primer PR20 drywall

®

®

®

®

®

®

ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ
ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ



RS 200 Interior

RS 300 Antibacterial

ΛΕΥΚΟ ΜΑΤ ΜΕ ΥΨΗΛΗ ΚΑΛΗΨΗ- Κατηγορία 1

ΜΑΤ ΜΕ ΥΨΗΛΗ ΛΕΥΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΛΗΨΗ- Κατηγορία 1

ΧΡΩΑΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΥΓΡΗ ΤΡΙΒΗ – Κατηγορία 1

ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΥΓΡΗ ΤΡΙΒΗ – Κατηγορία 1

ΑΕΡΟΔΙΑΠΕΡΑΤΟ /ΑΤΜΟΔΙΑΠΕΡΑΤΟ/ CO 2

ΑΕΡΟΔΙΑΠΕΡΑΤΟ /ΑΤΜΟΔΙΑΠΕΡΑΤΟ / CO 2

ΧΡΩΑΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

 

Υδατοδιασκορπίσιμες συνθετικές ρητίνες οπτικά λευκαντικά, ακρυλική 
διασπορά, τροποποιημένα ορυκτά πληρωτικά και πρόσθετα.

Υδατοδιασκορπίσιμες συνθετικές ρητίνες οπτικά λευκαντικά, ακρυλική 
διασπορά, τροποποιημένα ορυκτά πληρωτικά και πρόσθετα.

Χρώμα εσωτερικής χρήσης - υδατοδιασκορπίσιμο για εφαρμογή σε 
τοίχους και ταβάνια σε χώρους με κανονική υγρασία αέρα. Εφαρμόζεται 
σε όλους τους τύπους σοβάδες και σπατουλαρίσματα, μπετόν, 
γυψοσανίδες, ινοσανίδες και παλιά υδατοδιασκορπίσιμα χρώματα 
(χρωματίζεται με πάστες χρωματισμού).

Αντιβακτηριακό χρώμα με ευρύ φάσμα δράσης για εσωτερική και 
εξωτερική χρήση - σε τοίχους και ταβάνια σε χώρους και περιοχές με 
υψηλή υγρασία αέρα. Εφαρμόζεται σε όλους τους τύπους σοβάδες 
και σπατουλαρίσματα, μπετόν, γυψοσανίδες, ινοσανίδες και παλιά 
υδατοδιασκορπίσιμα χρώματα (χρωματίζεται με πάστες χρωματισμού).

- Οι επιφάνειες καθαρίζονται από σκόνες και λίπη, και στη συνέχεια 
κατεργάζονται με πολυμερές αστάρι της KLEPTER ανάλογα με τη βάση
- η εφαρμογή του χρώματος με βούρτσα, ρολό ή πιστόλι βαφής θα 
πρέπει να γίνει μετά την πλήρη ξήρανση του ασταριού
- κάθε διαδοχικό στρώμα βαφής εφαρμόζεται μετά καλή ξήρανση του 
προηγούμενου (κατά προτίμηση 4 ώρες)
- εάν είναι απαραίτητο, το χρώμα μπορεί να αραιωθεί με νερό (μέχρι 
10%). - πριν από την έναρξη ανακατεύστε καλά το χρώμα

- Οι επιφάνειες καθαρίζονται από σκόνες και λίπη, και στη συνέχεια 
κατεργάζονται με πολυμερές αστάρι της KLEPTER ανάλογα με τη βάση
- η εφαρμογή του χρώματος με βούρτσα, ρολό ή πιστόλι βαφής θα 
πρέπει να γίνει μετά την πλήρη ξήρανση του ασταριού
- κάθε διαδοχικό στρώμα βαφής εφαρμόζεται μετά καλή ξήρανση του 
προηγούμενου (κατά προτίμηση 4 ώρες)
- εάν είναι απαραίτητο, το χρώμα μπορεί να αραιωθεί με νερό (μέχρι 
10%). - πριν από την έναρξη ανακατεύστε καλά το χρώμα

- εφαρμογή σε υγρές επιφάνειες
- εφαρμογή σε ηλιόλουστες τοίχους σε θερμοκρασίες άνω των + 35°C

- εφαρμογή σε υγρές επιφάνειες
- εφαρμογή σε ηλιόλουστες τοίχους σε θερμοκρασίες άνω των + 35°C

1 λ. – 14-16 μ² - σε μια στρώση

1 λ. – 14-16 μ² - σε μια στρώση

2,5λ. / 5λ. / 10λ. / 15λ.

2,5λ. / 5λ. / 10λ. / 15λ.

Σε κλειστές συσκευασίες. Το προϊόν είναι με βάση το νερό. Προστασία 
από τον παγετό! Αποθήκευση + 5° C έως + 35° C.

Σε κλειστές συσκευασίες. Το προϊόν είναι με βάση το νερό. Προστασία 
από τον παγετό! Αποθήκευση + 5° C έως + 35° C.

 ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ: 

 ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ: 

 ΧΡΗΣΗ: 

 ΧΡΗΣΗ: 

 ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:

 ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: 

 ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: 

 ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: 

 ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ: 

 ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ:

 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:

 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:

 ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ: 

 ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ: 



RS 400 Exterior

ΜΑΤ ΜΕ ΥΨΗΛΗ ΛΕΥΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΛΗΨΗ- Κατηγορία 1

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΥΓΡΗ ΤΡΙΒΗ – Κατηγορία 1

ΑΕΡΟΔΙΑΠΕΡΑΤΟ /ΑΤΜΟΔΙΑΠΕΡΑΤΟ / CO 2

Υδατοδιασκορπίσιμες συνθετικές ρητίνες οπτικά λευκαντικά, ακρυλική 
διασπορά, τροποποιημένα ορυκτά πληρωτικά και πρόσθετα.

Χρώμα εξωτερικής χρήσης σε προσόψεις, τοίχους και ταβάνια σε 
χώρους με κανονική υγρασία αέρα. Εφαρμόζεται σε όλους τους τύπους 
σοβάδες και σπατουλαρίσματα, μπετόν, γυψοσανίδες, ινοσανίδες 
και παλιά υδατοδιασκορπίσιμα χρώματα (χρωματίζεται με πάστες 
χρωματισμού).

- Οι επιφάνειες καθαρίζονται από σκόνες και λίπη, και στη συνέχεια 
κατεργάζονται με πολυμερές αστάρι της KLEPTER ανάλογα με τη βάση
- η εφαρμογή του χρώματος με βούρτσα, ρολό ή πιστόλι βαφής θα 
πρέπει να γίνει μετά την πλήρη ξήρανση του ασταριού
- κάθε διαδοχικό στρώμα βαφής εφαρμόζεται μετά καλή ξήρανση του 
προηγούμενου (κατά προτίμηση 4 ώρες)
- εάν είναι απαραίτητο, το χρώμα μπορεί να αραιωθεί με νερό (μέχρι 
10%). - πριν από την έναρξη ανακατεύστε καλά το χρώμα

- εφαρμογή σε υγρές επιφάνειες
- εφαρμογή σε ηλιόλουστες τοίχους σε θερμοκρασίες άνω των + 35°C

1 λ. – 14-16 μ² - σε μια στρώση

2,5λ. / 5λ. / 10λ. / 15λ.

Σε κλειστές συσκευασίες. Το προϊόν είναι με βάση το νερό. Προστασία 
από τον παγετό! Αποθήκευση + 5° C έως + 35° C.

 ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ: 

 ΧΡΗΣΗ: 

 ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: 

 ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: 

 ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ:

 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:

 ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ: 

RS 800 Critical Exterior

ΜΑΤ ΜΕ ΥΨΗΛΗ ΛΕΥΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΛΗΨΗ- Κατηγορία 1

ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΥΓΡΗ ΤΡΙΒΗ – Κατηγορία 1

 ΑΕΡΟΔΙΑΠΕΡΑΤΟ /ΑΤΜΟΔΙΑΠΕΡΑΤΟ / CO 2

ΓΙΑ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΕ ΕΠΙΘΕΤΙΚΕΣ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ

Χρώμα εξωτερικής χρήσης – υδατοδιασκορπίσιμο, πολυμερή, ρητίνες 
οπτικά λευκαντικά, διασπορά, ορυκτά πληρωτικά και πρόσθετα.

Αντιβακτηριακό χρώμα εξωτερικής χρήσης – διασφαλίζει σταθερή 
προστασία σε επιθετικές ατμοσφαιρικές συνθήκες υψηλής υγρασίας 
και θερμοκρασίας. Δημιουργεί αντοχή σε ρωγμές, εύκαμπτη στρώση, 
από την οποία δεν διεισδύει υγρασία, ανεξάρτητα από τις μεταβολές της 
θερμοκρασίας του περιβάλλοντος. Κατέχει ισχυρή αντοχή σε φθορά από 
πλύσιμο και τρίψιμο. Το χρώμα μπορεί να εφαρμόζεται σε όλους τους 
τύπους σοβάδες και σπατουλαρίσματα, ξύλο, γυψοσανίδες, ινοσανίδες 
ασταρωμένες μετάλλινες επιφάνειες και παλιά υδατοδιασκορπίσιμα 
χρώματα.

- Οι επιφάνειες καθαρίζονται από σκόνες και λίπη, και στη συνέχεια 
κατεργάζονται με πολυμερές αστάρι της KLEPTER ανάλογα με τη βάση
- η εφαρμογή του χρώματος με βούρτσα, ρολό ή πιστόλι βαφής θα 
πρέπει να γίνει μετά την πλήρη ξήρανση του ασταριού
- κάθε διαδοχικό στρώμα βαφής εφαρμόζεται μετά καλή ξήρανση του 
προηγούμενου (κατά προτίμηση 4 ώρες)
- εάν είναι απαραίτητο, το χρώμα μπορεί να αραιωθεί με νερό (μέχρι 
10%). - πριν από την έναρξη ανακατεύστε καλά το χρώμα

- εφαρμογή σε υγρές επιφάνειες, ηλιόλουστες τοίχους σε θερμοκρασίες 
άνω των + 35°C

1 λ. – 14-16 μ² - σε μια στρώση

2,5λ. / 5λ. / 10λ. / 15λ.

Σε κλειστές συσκευασίες. Το προϊόν είναι με βάση το νερό. Προστασία 
από τον παγετό! Αποθήκευση + 5° C έως + 35° C.

 ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ:

 ΧΡΗΣΗ:

 ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: 

 ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: 

 ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ: 

 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:

 ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ:



Primer PR 20 for drywall

ΛΕΥΚΟ ΜΑΤ ΜΕ ΥΨΗΛΗ ΛΕΥΚΟΤΗΤΑ ΚΑΛΗΨΗΣ- Κατηγορία 1

100% ΑΔΙΑΒΡΟΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

 ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΥΓΡΗ ΤΡΙΒΗ – Κατηγορία 1

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΥΨΗΛΗ ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

 ΑΕΡΟΔΙΑΠΕΡΑΤΟ /ΑΤΜΟΔΙΑΠΕΡΑΤΟ / CO 2

UV ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

ΓΙΑ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΕ ΕΠΙΘΕΤΙΚΕΣ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ

Προϊόν με βάση συνθετικές ρητίνες σε υδατική διασπορά, ορυκτά 
πληρωτικά, οργανικά πρόσθετα και αντιβακτηριακό παράγων.

Προϊόν με βάση συνθετικές ρητίνες, διασπορά, πληρωτικά, 
σταθεροποιητής, Η2Ο, UV – προστασία και άλλα.

Το αστάρι εφαρμόζεται σε ένα στρώμα που πλαστικοποιείται μετά 
την εφαρμογή. Για προετοιμασία της επιφάνειας πριν την εφαρμογή 
του χρώματος (διακόσμησης). Ειδικά σχεδιασμένη φόρμουλα για 
προστασία με πλαστικές ιδιότητες της υφής:
- ως φινίρισμα σε γυψοσανίδες (παλιά, νέα χρώματα, σοβάδες, 
μπετόν, λαδομπογιές) πριν από την εφαρμογή του χρώματος,
- σταθεροποιεί τις επιφάνειες και ισοπεδώνει την ικανότητα κάλυψης 
μεταξύ των διαφόρων βάσεων και των αρμών,
- με αντιβακτηριακά πρόσθετα για χώρους και περιοχές με υψηλή 
υγρασία και κίνδυνο εμφάνισης μούχλας.

Προϊόν υψηλής ποιότητας με ευρύ πεδίο εφαρμογής. Η ελαστική 
απρόσκοπτη αδιάβροχη επικάλυψη επιτρέπει την εγκατάσταση 
σε στέγες, τοίχους και δάπεδα. Η υψηλή πρόσφυση /συγκόλληση/ 
επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί σε όλα τα οικοδομικά υλικά, 
καθώς και μεταβάσεις μεταξύ κονιαμάτων, σκυροδεμάτων, 
γαλβανισμένου ατσαλιού, κεραμιδιών, νέων και παλαιών ασφαλτικών 
επιστρώσεων, ξύλινων επενδύσεων, γυαλιού, πλαστικό, αλουμίνιου, 
πολυκαρβονικών, γυψοσανίδων και άλλων. Σε πολλές περιπτώσεις, 
μπορεί να εκτελεί λειτουργίες κόλλας υψηλής ευκαμψίας αντοχής.

Εφάπαξ εφαρμογή με ρολό, βούρτσα ή πιστόλι βαφής - χωρίς αραίωση. 
Η εφαρμογή του χρώματος να γίνει μετά την πλήρη ξήρανση του 
ασταριού (4-12 ώρες, ανάλογα με την θερμοκρασία).

Προετοιμασία της επιφάνειας. Καθαρίζεται καλά από άμμο, σκόνη 
και μεγαλύτερα σωματίδια. Τα κονιάματα αποστράγγισης τσιμέντου 
να έχουν ελαφρά κλίση και να είναι ξηρά. Μεταλλικές επιφάνειες 
καθαρίζονται από λίπη και σκουριά. Σε βάση τσιμέντου και ασβέστης 
εφαρμόζεται αστάρι βαθιάς διείσδυσης, που διεισδύει σε βάθος ως 20 
mm και σταθεροποιεί πολύ καλά την βάση. Σε ορισμένες οικοδομικές 
επιφάνειες δεν χρειάζεται αστάρωμα.

- εφαρμογή σε υγρές επιφάνειες,
- εφαρμογή σε ηλιόλουστες τοίχους σε θερμοκρασίες άνω των + 35°C

- να εφαρμόζεται σε ξηρές, χωρίς λάδι επιφάνειες που είναι 
προηγούμενα ασταρωμένες. 12 ώρες μετά εφαρμογή να φυλάσσεται 
από ισχυρό βρέξιμο.

1 λ. – 14-16 μ² - σε μια στρώση

1 λ. – 14-16 μ² - σε μια στρώση

2,5λ. / 5λ. / 10λ. / 15λ.

2,5λ. / 5λ. / 10λ. / 15λ.

Σε κλειστές συσκευασίες. Το προϊόν είναι με βάση το νερό. Προστασία 
από τον παγετό! Αποθήκευση + 5° C έως + 35° C.

Σε κλειστές συσκευασίες /από 5° C έως + 35° C/.

 ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ:

 ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ:

 ΧΡΗΣΗ: 

 ΧΡΗΣΗ: 

 ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: 

 ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: 

 ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: 

 ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ: 

 ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ:

 ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ: 

 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:

 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:

 ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ: 

 ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ: 

Hydroblock HP10



Contact Primer
ВЪТРЕШНО ПРИЛОЖЕНИЕ  ПРЕДИ БОЯ

ЗАЗДРАВЯВА ОСНОВАТА 

СТАРИ, НОВИ МАЗИЛКИ И БЕТОНИ 

ИЗРАВНЯВА ПОПИВАЩАТА СПОСОБНОСТ

ОБЕЗПРАШАВА ПОВЪРХНОСТИТЕ

C o n t a c t
PRIMER

1:4 H2O

ВЪТРЕШНО, ВЪНШНО ПРИЛОЖЕНИЕ

ИЗРАВНЯВА ПОПИВАЩАТА СПОСОБНОСТ

СТАРИ И НОВИ МАЗИЛКИ

ЗАЗДРАВЯВА ОСНОВАТА 

БЕТОННИ ПОВЪРХОСТИ

Deep penetrating
PRIMER

RS 1 Deep penetrating primer

ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΙΣΟΠΕΔΗΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ, ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ – ΠΡΙΝ ΧΡΩΜΑ

ΕΝΙΣΧΥΕΙ ΤΟ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ

ΠΑΛΙΕΣ, ΝΕΕΣ ΣΟΒΑΔΕΣ ΚΑΙ ΜΠΕΤΟΝ

Υδατοδιασκορπίσιμες συνθετικές ρητίνες, τροποποιημένα ορυκτά 
πληρωτικά και πρόσθετα.

Υδατοδιασκορπίσιμες συνθετικές ρητίνες, τροποποιημένα ορυκτά 
πληρωτικά και πρόσθετα.

Το προϊόν χρησιμοποιείται για εμποτισμό κονιαμάτων τσιμέντου, 
ασβεστοτσιμέντου, γύψου, σπατουλαρισμάτων, επιφανειών από 
μπετόν, αεριομπετόν, τούβλων και άλλων υποστρωμάτων πριν από 
εφαρμογή χρωμάτων λάτεξ και πρόσοψης, λαδομπογιών. Συγκόλληση 
πλακιδίων με κόλλα τσιμέντου, ταπέτες, επενδύσεις φελλού, 
τοποθέτηση παρκέτου. Για αστάρωμα υποστρωμάτων πριν εφαρμογή 
αυτοεπιπεδούμενων επιστρώσεων δαπέδου. Αδιάβροχη προστασία 
σε παλιές σοβάδες.

Για προηγούμενη προετοιμασία εσωτερικών τοίχων και οροφών πριν 
χρώμα , καθαρίζει τις επιφάνειες από σκόνη, ενισχύει τα υποστρώματα. 
Εφαρμόζεται σε παλιές και νέες σοβάδες τσιμέντο, γυψπσανίδες, 
ορεκτικά χρώματα, διάφορα είδη διορθώσεων (επιδιορθώσεις). 
Προσφέρει καλή πρόσφυση με την επόμενη στρώση. Αποτρέπει την 
εμφάνιση κηλίδων.

Το υπόστρωμα πρέπει να είναι ξηρό, καθαρό, ισχυρό, κατεστραμμένα, 
χαλαρά επιχρίσματα και σοβάδες απομακρύνονται ως ισχυρό 
υπόστρωμα.
- η εφαρμογή του ασταριού - βούρτσα, ρολό ή πιστόλι.
- εάν είναι απαραίτητο, το αστάρι μπορεί να αραιωθεί με νερό (μέχρι 
10%).
- πριν από την έναρξη ανακατεύστε καλά.

Το υπόστρωμα πρέπει να είναι ξηρό, καθαρό, ισχυρό, κατεστραμμένα, 
χαλαρά επιχρίσματα και σοβάδες απομακρύνονται ως ισχυρό 
υπόστρωμα.
- η εφαρμογή του ασταριού - βούρτσα, ρολό ή πιστόλι.
- εάν είναι απαραίτητο, το αστάρι μπορεί να αραιωθεί με νερό (μέχρι 
10%).
- πριν από την έναρξη ανακατεύστε καλά.

- εφαρμογή σε υγρές επιφάνειες και ανάμειξη με άλλα προϊόντα
- εφαρμογή σε ηλιόλουστες τοίχους σε θερμοκρασίες άνω των + 35°C 
και θερμοκρασίες κάτω των + 5°C

- εφαρμογή σε υγρές επιφάνειες και ανάμειξη με άλλα προϊόντα
- εφαρμογή σε ηλιόλουστες τοίχους σε θερμοκρασίες άνω των + 35°C 
και θερμοκρασίες κάτω των + 5°C

1 λ. – 14-16 μ² - σε 1 στρώση

1 λ. – 14-16 μ² - σε 1 στρώση

5λ. / 10λ.

1λ. / 3λ. / .5λ. / 10λ.

Σε κλειστές συσκευασίες. Το προϊόν είναι με βάση το νερό. Προστασία 
από τον παγετό! Αποθήκευση + 5° C έως + 35° C.

Σε κλειστές συσκευασίες. Το προϊόν είναι με βάση το νερό. Προστασία 
από τον παγετό! Αποθήκευση + 5° C έως + 35° C.

 ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ: 

 ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ:

 ΧΡΗΣΗ:

 ΧΡΗΣΗ:

 ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: 

 ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: 

 ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: 

 ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ:

 ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ:

 ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ:

 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:

 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:

 ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ: 

 ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ: 

RS 2 Contact Primer concentrate

ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΙΣΟΠΕΔΗΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ

ΚΑΘΑΡΙΖΕΙ ΤΙΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΑΠΟ ΣΚΟΝΗ

ΕΝΙΣΧΥΕΙ ΤΟ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ, ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ – ΠΡΙΝ ΧΡΩΜΑ








