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Κόλλα (γόμα) γενικής  χρήσεως – τύπου C1  TΕ

- εύκολη και βολική στη χρήση, σε κάθε στάδιο τοποθέτησης

- μετά τη μίξη, δημιουργεί ένα ομογενές μείγμα – σε σχέση με

  την κατανομή των συστατικών

- ιδανικά επιλεγμένο εσωτερικό ιξώδες για ελαχιστοποίηση απώλειας

  υλικού κατά την μεταφορά από τον κουβά στην επιφάνεια

- τέλειο άπλωμα στην επιφάνεια

- δεν σβολιάζει στον κουβά

- ιδανική επιλογή των υλικών χρήσης, προσδίδει στην στρώση κόλλας

  την μεγαλύτερη αντοχή  

- για γυαλιστερά, πορσελάνινα, τερακότα και τσιμεντένια πλακάκια

- για σοβατισμένες και άγριες επιφάνειες, τσιμεντένια

   και δάπεδα ανυδρίτη

- για τοποθέτηση πλακιδίων σε μπάνια και κουζίνες 

- δυνατότητα πλαστικοποίησης με το   EMULSIONELASTICATLAS

- δυνατότητα τοποθέτησης τούβλων με λεπτή ένωση

- ευθυγραμμίζει ανόργανα υποστρώματα

2Κατανάλωση,

Πάχος στρώσης, 2 – 10mm

Συσκευασία:  5kg, 10kg, 25kg

Κόλλα (γόμα) εσωτερικής χρήσης –τύπου C1  T

- για γυαλιστερά, τερακότα και τσιμεντένια πλακάκια

- για σοβατισμένες και άγριες επιφάνειες, δάπεδα τσιμέντου και ανυδρίτη

- για τοποθέτηση πλακιδίων σε εσωτερικούς  χώρους 

- οικονομική τιμή

- δυνατότητα τοποθέτησης τούβλων με λεπτή ένωση
2

Κατανάλωση, περίπου 1,5 Kg/m/mm πάχους  στρώσης

Πάχος στρώσης, 2 – 5mm

Συσκευασία, 25kg

 περίπου 1,5 Kg/m/mm πάχους στρώσης

Κόλλα (γόμα) S1 για μεγάλου

 μεγέθους πλακάκια  – τύπου C2TE

- για μεγάλου μεγέθους πλακάκια δαπέδου

- παχύρευστο, υψηλή ελαστικότητα

- 2 σε 1 – τοποθέτηση πλακιδίων και αυτοεπιπεδούμενη επιφάνεια

- για βεράντες, θερμαινόμενα δάπεδα και ξύλινες οροφές

- για κονιάματα τσιμέντου και ανυδρίτη

- για δύσκολα υποστρώματα -  π.χ. terrazzo, OSB, 

   υπάρχοντα πλακάκια

- για υγρομόνωση τύπου  WODEREATLAS
2Κατανάλωση, περίπου 1,5 Kg/m /mm πάχους  στρώσης

Πάχος στρώσης, 4 – 20mm

Συσκευασία, 25kg

Λευκή κόλλα (γόμα) S1 – τύπου C2  TE

- ισχυρή κόλληση με ελαστικότητα

- για πλακάκια πέτρας και άλλα υγροαπορροφητικά πλακάκια      

- για μωσαϊκά, για ενώσεις υαλότουβλων

- για τζάκια και εσωτερικές πισίνες

- για βεράντες, προσόψεις, θερμαινόμενα δάπεδα και γυψοσανίδες

- για δύσκολα υποστρώματα -  π.χ. terrazzo, OSB, υπάρχοντα πλακάκια

- για σοβατισμένες και άγριες επιφάνειες, δάπεδα τσιμέντου και ανυδρίτη

- για υγρομόνωση τύπου  WODEREATLAS
2

Κατανάλωση, περίπου 1,5 Kg/m/mm

πάχους στρώσης

Πάχος στρώσης, 2 – 10mm

Συσκευασία, 5kg, 25kg

Ελαστική κόλλα (γόμα) 2 – 10mm – τύπου C2  TE

- ισχυρή κόλληση

- καλή ελαστικότητα

- ευρύς χρόνος τοποθέτησης

- για γυαλιστερά και πορσελάνινα πλακάκια, και τερακότα

- για θερμαινόμενους τοίχους και δάπεδα

- για δύσκολα υποστρώματα – π.χ. γυψοσανίδες  
2Κατανάλωση,  στρώσης

Πάχος στρώσης, 2 – 10mm

Συσκευασία, 25kg

περίπου 1,5 Kg/m /mm πάχους 

Κόλλα (γόμα) με λιγότερη σκόνη

- πλαστικοποιημένου τύπου

- ενισχυτικές ίνες κυτταρίνης

- ισχυρή κόλληση και ελαστικότητα

-  για γυαλιστερά, πορσελάνινα, τερακότα και τσιμεντένια πλακάκια

- για βεράντες, προσόψεις, θερμαινόμενα δάπεδα και γυψοσανίδες

- για τζάκια και εσωτερικές πισίνες

- για δύσκολα υποστρώματα -  π.χ. terrazzo, OSB, υπάρχοντα πλακάκια

- για σοβατισμένες και άγριες επιφάνειες, δάπεδα τσιμέντου και ανυδρίτη

- για υγρομόνωση τύπου 
 

WODER EATLAS

- χαρακτηρίζεται από ισχυρή κόλληση
2

Κατανάλωση, περίπου 1,5 Kg/m/mm πάχους 
 

στρώσης

Πάχος στρώσης, 2 – 10mm

Συσκευασία, 5kg, 10kg, 25kg

Κόλλα (γόμα) S1 ταχείας πήξεως - τύπου C2   FTE

-για εργασίες σε επιφάνειας συνεχούς χρήσης

-ελαφριά χρήση και αρμολόγηση μετά από 4 ώρες

- ισχυρή κόλληση και ελαστικότητα

- για πλακάκια πορσελάνης, τερακότα και πλακάκια από τσιμέντο 

- για βεράντες, προσόψεις, θερμαινόμενα δάπεδα και γυψοσανίδες

- για τζάκια, πισίνες

- για σοβάτισμα, τοιχοποιίες,  κονιάματα τσιμέντου και ανυδρίτη

- για δύσκολα υποστρώματα -  π.χ. terrazzo, OSB, υπάρχοντα πλακάκια

- για εγκατάσταση υγρομόνωσης  τύπου  WODERATLAS

2
Κατανάλωση, περίπου 1,5 Kg/m/mm πάχους  στρώσης

Πάχος στρώσης, 2 – 5mm

Συσκευασία, 25kgwww.snscyprus . com



Λευκή κόλλα (γόμα) για πλακάκια πορσελάνης – τύπου C1  T

- για γυαλισμένα πλακάκια πορσελάνης και πλακάκια

   υψηλής απορροφητικότητας

- για υποστρώματα που ενδέχεται να υποστούν μικρές παραμορφώσεις

- για σοβατισμένες και άγριες επιφάνειες, κονιάματα τσιμέντου και ανυδρίτη
2Κατανάλωση, περίπου 1,5 Kg/m/mm πάχους  στρώσης

Πάχος στρώσης, 2 – 10mm

Συσκευασία, 25kg

Λευκή, ελαστική, παχιάς στρώσης κόλλα (γόμα) 

για πλακάκια γυαλισμένα πορσελάνης – τύπου C2E

- για μεγάλου μεγέθους πλακάκια γυαλισμένης πορσελάνης

- παχύρευστο, ελαστικό

- 2 σε 1 τοποθέτηση πλακιδίων και αυτοεπιπεδούμενη επιφάνεια

- για βεράντες, θερμαινόμενα δάπεδα, ξύλινες οροφές

- για κονιάματα τσιμέντου και ανυδρίτη

2
Κατανάλωση, περίπου 1,5 Kg/m/mm  πάχους

 στρώσης

Πάχος στρώσης, 4 – 20mm

Συσκευασία, 25kg

ATLAS PLUS MEGA WHITE

Βασική κόλλα (γόμα) για πλακάκια πορσελάνης – τύπου C1  TE

- για πλακάκια πορσελάνης και άλλα πλακάκια 

   χαμηλής απορροφητικότητας

- για εργασίες σε επιφάνειας συνεχούς χρήσης

- ελαφριά χρήση και αρμολόγηση μετά από 4 ώρες

- για σοβατισμένες και άγριες επιφάνειες, 

   κονιάματα τσιμέντου και ανυδρίτη
2

Κατανάλωση, περίπου 1,5 Kg/m/mm  πάχους  στρώσης

Πάχος στρώσης, 2 – 5mm

Συσκευασία, 25kg

ATLAS MIG 2

Έγχρωμη αντιμουχλική σιλικόνη

- για αρμολόγηση πλακιδίων

- για σφράγιση και γέμισμα αρμών διαστολής

- για γυαλιστερά πλακάκια, τερακότα, πλακάκια πορσελάνης 

   και πέτρας

- για κεραμικά, γυαλί, πορσελάνη, φίλντισι και εμαγιέ αντικείμενα

- αντίσταση στη μούχλα και τους μύκητες

- αντοχή στην ακτινοβολία UVκαι  την γήρανση

- 32 αποχρώσεις με αντιστοιχία στα υλικά αρμολόγησης

   και διακόσμησης πλακιδίων  ATLAS

- MYCOPROTECT – προστασία κατά της μούχλας και των μυκήτων

Κατανάλωση, περίπου 300ml/18m αρμού,  διατομής 4mmx4mm

Συσκευασία, 280ml
MYCO

PROTECT

Ψιλό τσιμεντοειδές αρμολόγησης – τύπου CG2 WA

- ελαστικό

- για γυαλιστερά πλακάκια, τερακότα, πλακάκια πορσελάνης και πέτρας

- για θερμαινόμενα δάπεδα

- για βεράντες, προσόψεις και γυψοσανίδες

- ιδανικά λείος αρμός

- αντοχή στην τριβή

- αντιστοιχία αποχρώσεων με αυτά της σιλικόνης ATLAS

- χαρακτηριστικά πέρλας – μέγιστη μείωση απορροφητικότητας

- MYCOPROTECT – προστασία κατά της μούχλας και των μυκήτων
2Κατανάλωση, περίπου 1,0 Kg/m/3mm πάχους  αρμού, 

για πλακάκια 15cmx 15cm

Συσκευασία, 2kg, 5kg, 10kg
MYCO

PROTECT

PEARL
EFFECT



Χοντρό τσιμεντοειδές αρμολόγησης – τύπου CG2 WA

- για γυαλιστερά πλακάκια, τερακότα, πλακάκια πορσελάνης και πέτρας

- για τούβλα και υαλότουβλα

- δυνατότητα πλαστικοποίησηςμε   EMULSIONELASTIC ATLAS

- συστήνεται για μεγάλου μεγέθους πλάκες στον περιβάλλοντα χώρο κτιρίων

- για περιφράξεις και πεζοδρόμια

- αντιστοιχία 7 αποχρώσεων με αυτά της σιλικόνης και διακοσμητικών ATLAS

2Κατανάλωση, περίπου 1,0 Kg/m/6mm πάχους  αρμού, για πλακάκια 30cmx30cm

Συσκευασία, 5kg, 25kg
2Κατανάλωση, περίπου 0,6 Kg/m /6mm πάχους  αρμού, 

για πλακάκια 30cm x 30cm

Συσκευασία, 10kg

Ρευστοποιημένο, τσιμεντοειδές αρμολόγησης – τύπου CG2 WA

- για αρμολόγηση πλακιδίων δαπέδου

- συστήνεται για αίθουσες μεγάλης επιφάνειας, 

   χώρους αναμονής, καταστήματα και διαδρόμους

- συστήνεται για μη συμμετρικά στοιχεία

- για τερακότα, πλακάκια πορσελάνης και πέτρας

- για βεράντες και θερμαινόμενα δάπεδα

- δυνατότητα πλαστικοποίησης με     EMULSIONELASTICATLAS

- γκρι απόχρωσης, αλλά μπορεί να γίνει σε απόχρωση 

με αντιστοιχία στα υλικά αρμολόγησης και διακόσμησης πλακιδίων ATLAS

Έγχρωμη αντιμουχλική σιλικόνη

- ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟΧΡΩΣΗΣ – ανθεκτικά και έντονα χρώματα 

   μακράς διάρκειας

- MYCOPROTECT – προστασία κατά της άλγης και των μυκήτων

- για αρμολόγηση πλακιδίων

- για κεραμικά, γυαλί, πορσελάνη, φίλντισι και εμαγιέ αντικείμενα

- για σφράγιση και γέμισμα αρμών διαστολής

- για κεραμικά, τσιμεντένια και πέτρινα πλακάκια

- 32 αποχρώσεις (καθώς και διάφανης) με αντιστοιχία 

στα υλικά αρμολόγησης και διακόσμησης πλακιδίων ATLAS

Κατανάλωση, περίπου 300ml/11m αρμού,  διατομής 4mmx6mm

Συσκευασία, 280mlMYCO
PROTECT

COLOR
PROTECT

περίπου 0,3Kg/m/3mm πάχους 

Ψιλό υλικό αρμολόγησης – τύπου CG2 WA

- ιδιαίτερη συσκευασία που επιτρέπει την εύκολη προετοιμασία 

του μίγματος για χρήση

- ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΔΙΑΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ – περιέχει αργυρά νανοσωματίδια

- ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟΧΡΩΣΗΣ – ανθεκτικά και μακράς διάρκειας χρώματα

- MYCOPROTECT – προστασία κατά της μούχλας και των μυκήτων

- χαρακτηριστικά πέρλας – μέγιστη μείωση απορροφητικότητας

- ταχείας πήξεως – χρήση μετά από 3 ώρες

- μεγάλη ελαστικότητα, αντοχή στην τριβή 

- ιδανικά λείος αρμός

- για θερμαινόμενα δάπεδα, μπαλκόνια, βεράντες

- αντιστοιχία αποχρώσεων με αυτά της σιλικόνης 

και των διακοσμητικών πλακιδίων ATLAS  

2Κατανάλωση,  αρμού, 

για πλακάκια 30cmx30cm

Συσκευασία, 2kg, 5kg

MYCO
PROTECT

PEARL
EFFECT

COLOR
PROTECT

περίπου 0,3Kg/m/3mm πάχους 

Διακοσμητικό υλικό αρμολόγησης – τύπου CG2 WA

- χαρακτηριστικά GLITTER – δίνει μοναδική εμφάνιση

- ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟΧΡΩΣΗΣ – ανθεκτικά 

  και έντονα χρώματα μακράς διάρκειας

- MYCOPROTECT – προστασία κατά της άλγης και των μυκήτων

- χαρακτηριστικά πέρλας – μέγιστη μείωση απορροφητικότητας

- μεγάλη ελαστικότητα, αντοχή στην τριβή

- ταχείας πήξεως – πρόσβαση πεζών μετά από 3 ώρες

- 10 αποχρώσεις – αντίστοιχες με αυτές της σιλικόνης 

   και των διακοσμητικών πλακιδίων ATLAS  
2Κατανάλωση,  αρμού, 

για πλακάκια 30cmx30cm

Συσκευασία, 2kg

MYCO
PROTECT

PEARL
EFFECT

COLOR
PROTECT

GLITTER
EFFECT

MYCO
PROTECT

COLOR
PROTECT

Εποξικό υλικό αρμολόγησης δύο συνθετικών – τύπου RG

- ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟΧΡΩΣΗΣ – ανθεκτικά και έντονα χρώματα

   μακράς διάρκειας

- MYCOPROTECT – προστασία κατά της άλγης και των μυκήτων

- 0% απορροφητικότητα νερού – απόλυτη υδατοστεγανότητα

- εξαιρετική σκληρότητα, μηχανική και χημική αντοχή

- για γυαλιστερά πλακάκια, τερακότα, πλακάκια πορσελάνης και πέτρας

- για κουζίνες, γκαράζ, εργαστήρια και βεράντες

- για πισίνες και θερμαινόμενα δάπεδα
2

Κατανάλωση, περίπου 0,6Kg/m/5mm πάχους  αρμού, 

για πλακάκια 30cm x 30cm

Συσκευασία, 2kg, 5kg

0%
of WATER ABSORPTION
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250ml

Αναζωογονητικό αρμών

- επαναφέρει το χρώμα τσιμεντοειδών υλικών αρμολόγησης

- για αποχρωματισμένους και λερωμένους αρμούς

- για ξεθωριασμένους αρμούς

- για αλλαγή χρωματισμού καινούργιων και παλαιότερων αρμών

- περιέχει ενισχυτικές μικροίνες

- 3 αποχρώσεις – λευκό, ελαφρύ γκρι και ελαφρύ μπεζ  
2Κατανάλωση, περίπου /15m /3mm πάχους  αρμού, 

για πλακάκια 30cm x 30cm

Συσκευασία, 250ml

Λωρίδες προστασίας ATLAS

- προστατεύει τις ακμές των πλακιδίων

- 20 αποχρώσεις

PVC διακοσμητικά ακμών

- 2 τύποι προφίλ μήκους 2500mm

- για εσωτερικού και εξωτερικού χώρου χρήση

- δυο ύψη προφίλ, 7mm και  10mm

Διακοσμητικά ακμών ανοδιομένου αλουμινίου

(χρήση εξωτερικού χώρου)

- για πλατύσκαλα ή γωνίες τοίχων

- διαθέσιμα μήκη, 2050mm και 2500mm

- ύψη προφίλ, 8mm και  10mm

Διακοσμητικά πλακιδίων από αλουμίνιο 

(χρήση εξωτερικού χώρου)

- Ανοδιομένα και μη ανοδιομένα

- διαθέσιμα μήκη, 2000mm και 3000mm

- ύψη προφίλ, 8mm και  10mm

περίπου 2,0 Kg/ στρώσηςm  για 1,5mm πάχους 

Αδιάβροχο τσιμεντοειδές κονίαμα

- για σφράγιση υπογείων και θεμελίων

- για σφράγιση δεξαμενών νερού

- για υποστρώματα τσιμέντου και οπλισμένου μπετόν

- για σοβατισμένες επιφάνειες και άγρια δάπεδα

- αντοχή σε 5m πίεσης  στήλης νερού  
2Κατανάλωση,  

Πάχος στρώσης, 1 – 3mm

Συσκευασία, 25kg

Υδατοστεγής επικάλυψη υψηλής ελαστικότητας

- προστασία από νερά χωρίς πίεση

- ως αδιάβροχη μόνωση για μπαλκόνια και βεράντες

- βασικό συστατικό των αδιάβροχων συστημάτων  EWODER

- για τσιμέντο και σοβάδες γύψου

-για μπετόν, OSB, και γυψοσανίδες

 
2Κατανάλωση, περίπου 1,0 Kg/m  για 1,0mm πάχους  στρώσης

Πάχος στρώσης, 1 – 5mm

Συσκευασία, 5kg, 25kg

 περίπου 1,5 Kg/m

Υδατοστεγής μόνωση δυο συστατικών

- για μονώσεις ελαφριού, μεσαίου και βαρέως τύπου

- προστατεύει από πιέσεις έως και 50m στήλης  νερού

- ελαστικό, γεμίζει τομές και ρωγμές

- περιέχει ενισχυτικές πολυμερείς μικροίνες

- κάτω από πλακάκια σε μπαλκόνια, βεράντες και πισίνες

- για μπάνια, κουζίνες, υπόγεια

2Κατανάλωση,

Πάχος στρώσης, 2 – 3mm

Συσκευασία, σετ των 24kg(σακούλα) + 8kg(πλαστικό δοχείο)

Αδιάβροχη επικάλυψη υψηλής ελαστικότητας εσωτερικής χρήσης

- προστασία από νερά χωρίς πίεση

- υψηλής πρόσφυσης  

- αντοχή στις γρατσουνιές

- ιδανικό για μπάνια και κουζίνες

- για τσιμέντο και σοβάδες γύψου

- για μπετόν, OSB, και γυψοσανίδες

- έντονη, μωβ απόχρωση, διευκολύνει την διαπίστωση

 πλήρους κάλυψης

 
2

Κατανάλωση, περίπου 0,9Kg/m  για 1,0mm πάχους  στρώσης

Πάχος στρώσης, 1 – 5mm

Συσκευασία, 4,5kg, 10kg



Εξοπλισμός για αδιαβροχοποίηση με συστήματα

ATLAS WODER S, ATLAS WODER E,

ATLAS WODER DUO και ATLAS WODER W

Μονωτική ταινία (τέλλα) ATLAS
- πλάτος 120mm, πάχος 0,75mm
- για σφράγιση ακμών και διαστολικών αρμών

Εξωτερική γωνία – γκρι
- κατασκευασμένη από την μονωτική ταινία (τέλλα)
- για σφράγιση εξωτερικών γωνιών

 
Εσωτερική γωνία – γκρι
- κατασκευασμένη από την μονωτική ταινία (τέλλα)
- για σφράγιση εσωτερικών γωνιών

Δαχτυλίδι τοίχου 120mm x 120mm
-ελαστική μανσέτα
- για μόνωση οδεύσεων σωληνώσεων

Δαχτυλίδι δαπέδου 425mm x 425mm
- ελαστική μανσέτα
- για μόνωση σωληνώσεων αποχετεύσεων

Αδιάβροχη μεμβράνη επικάλυψη υψηλής ελαστικότητας εσωτερικής χρήσης
- προστασία από νερά χωρίς πίεση
- υψηλής πρόσφυσης  
- αντοχή στις γρατσουνιές
- ιδανικό για μπάνια και κουζίνες
- για τσιμέντο και σοβάδες γύψου
- για μπετόν, OSB, και γυψοσανίδες
- έντονη, μωβ απόχρωση, διευκολύνει την διαπίστωση
  πλήρους κάλυψης
 

2
Κατανάλωση, περίπου 0,9Kg/m  για 1,0mm πάχους  στρώσης
Πάχος στρώσης, 1 – 5mm
Συσκευασία, 4,5kg, 10kg

ATLAS MAT 630
Drainage and crack-relief mat
Μεμβράνη αποστράγγισης και αποφόρτισης ρωγμών

- επιτρέπει την τοποθέτηση κεραμικών, φυσικών ή τεχνητών πλακών

σε δύσκολες επιφάνειες (σανίδες OSB, ξύλινα  δάπεδα, διαβρωμένα

ή  υποστρώματα με ανεπαρκή ικανότητα φόρτισης)

- εξασφαλίζει εξαερισμό και αποστράγγιση της υγρασίας κάτω από

το πλακόστρωτο δάπεδο

- αποτρέπει τη θερμική φθορά

Συσκευασία, Ρολό πλάτους 1m

(συν δίχτυ επικάλυψης 0.1m) μήκους 25m

ATLAS EXPANSION JOINT BACKER ROD
Ράβδος γεμίσματος αρμών διαστολής

- για γέμισμα και σφράγιση αρμών διαστολής πριν την

εφαρμογή του σφραγιστικού μέσου (π.χ. κατά την θερμομόνωση

των κτιρίων, την τοποθέτηση πορτών και παραθύρων, εκτέλεση

αρμών διαστολής σε πατώματα και τοίχους κτλ.)

- Παρέχει μια αρκετά ισχυρή βάση για το σφραγιστικό του αρμού

διαστολής (π.χ. σιλικόνη)

Διατίθεται σε τέσσερεις τύπους, 6mm, 10mm, 15mm, 20mm

www.snscyprus . com



Πλαστικό ασταρώματος ταχείας πήξεως

- ρυθμίζει την απορροφητικότητα του υποστρώματος

- ενισχύει την επιφάνεια του υποστρώματος

- για σοβατισμένες και άγριες επιφάνειες, κονιάματα 

   τσιμέντου και ανυδρίτη

- πριν από κόλλες (γόμες), τελικά χέρια, σοβάδες, δάπεδα και μπογιές

- υδατοδιαλυτό σε αναλογία 1 προς 1

- 2 ώρες χρόνος στεγνώματος 

2
Κατανάλωση, 0,05 – 0,2 Kg/m

Συσκευασία, 1kg, 5kg, 10kg

Kg/m

Πλαστικό ασταρώματος βαθειάς διείσδυσης, 
ενισχυτικό δαπέδου
- ισχυροποιεί την δομή του κονιάματος
- διεισδύει βαθειά στο υπόστρωμα
- ρυθμίζει την απορροφητικότητα του υποστρώματος
- για κονιάματα τσιμέντου και ανυδρίτη
- πριν από κόλλες (γόμες) και δάπεδα
- 4 ώρες χρόνος στεγνώματος 

2Κατανάλωση, 0,05 – 0,2 
Συσκευασία, 1kg, 5kg

Kg/m

Στρώση προσκόλλησης για δύσκολα υποστρώματα

- αυξάνει 4 φορές την προσκόλληση

- ισχυροποιεί το υπόστρωμα

- για υπάρχοντα πλακάκια, terrazzo, dado, λείο τσιμέντο

- OSB, και ξυλοσανίδες

- κάτω από κόλλες (γόμες), τελικά χέρια, αδιάβροχη εγκατάσταση, 

  αυτοεπιπεδούμενο κονίαμα

- για τοίχους, δάπεδα και θερμαινόμενα δάπεδα

- για χρήση σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους

- έτοιμο προς χρήση
2Κατανάλωση, 0,3 

Συσκευασία, 5kg

m  χωρίς αρμούς διαστολής

Kg/m  για στρώση πάχους 1mm

Αυτοεπιπεδούμενο τελικό μίγμα ανυδρίτη

- κάτω από πλακάκια, μαλακά δάπεδα και παρκέ

- γύψος – ανυδρίτης

- αντοχή σύνθλιψης ≥�30MPa

- αντοχή σε συγκεντρωμένα φορτία

- πρακτικά μη συστελλόμενο υλικό
2

- επιφάνειες εργασίας έως και 50

- η λύση για μεγάλα αντικείμενα

- για στεγνές επιφάνειες

- χρήση μετά από 6 ώρες 

2Κατανάλωση, περίπου 1,8 

Συσκευασία, 25kg

Αυτοεπιπεδούμενο τελικό μίγμα ανυδρίτη

- κάτω από πλακάκια, μαλακά δάπεδα και παρκέ

- γύψος – ανυδρίτης

- αντοχή σύνθλιψης ≥�35MPa

- αντοχή σε συγκεντρωμένα φορτία

- πρακτικά μη συστελλόμενο υλικό
2

- επιφάνειες εργασίας έως και 50m  χωρίς αρμούς διαστολής

- για στεγνές επιφάνειες

- χρήση μετά από 6 ώρες 

2
Κατανάλωση, περίπου 2,0Kg/m  για στρώση πάχους 1mm

Συσκευασία, 25kg

m  χωρίς αρμούς διαστολής

 ≥�20Ν/mm

Kg/m  για στρώση πάχους 1mm

Ταχείς πήξεως αυτοεπιπεδούμενο μίγμα ανυδρίτη για κονιάματα

- για στεγνές επιφάνειες κάτω από πλακάκια, μαλακά δάπεδα και παρκέ

- πρακτικά μη συστελλόμενο υλικό
2- επιφάνειες εργασίας έως και 50

- καλή θερμική αγωγιμότητα – ιδανικό για θερμαινόμενα δάπεδα
2- αντοχή σύνθλιψης

- αυτοεπιπεδούμενο – διευκολύνει την τοποθέτηση

- ταχείας πήξεως – χρήση μετά από 6 ώρες

2Κατανάλωση, περίπου 2,0 

Συσκευασία, 25kg

Αυτοεπιπεδούμενο τελικό μίγμα ανυδρίτη για κονιάματα

- για στεγνές επιφάνειες κάτω από πλακάκια, μαλακά δάπεδα

   και παρκέ

- πρακτικά μη συστελλόμενο υλικό
2

- επιφάνειες εργασίας έως και 50m  χωρίς αρμούς διαστολής

- καλή θερμική αγωγιμότητα – ιδανικό για θερμαινόμενα δάπεδα
2- αντοχή σύνθλιψης ≥�16Ν/mm

- αυτοεπιπεδούμενο – διευκολύνει την εφαρμογή

- σύνδεση με το υπόστρωμα, σε διαχωριστικό στρώμα, πλωτό

2Κατανάλωση, περίπου 2,0 Kg/m  για στρώση πάχους 1mm

Συσκευασία, 25kg



Αυτοεπιπεδούμενο μίγμα τσιμεντοειδούς για δάπεδα

- υψηλή αντοχή κάτω παρκέ και ξύλινες εφαρμογές

- τσιμεντοειδές
2- υψηλή αντοχή σύνθλιψης ≥�35Ν/mm

- κάτω από πλακάκια και μαλακά δάπεδα

- σύνδεση με το υπόστρωμα, σε διαχωριστικό στρώμα

- ενισχυμένο με μικροίνες – ενισχυμένη ελαστική αντοχή

- για χώρους σε συνεχή έκθεση σε υγρασία

- μειωμένη γραμμική συρρίκνωση

- χρήση μετά από 6 ώρες

2Κατανάλωση, περίπου 2,0 Kg/m  για στρώση πάχους 1mm

Συσκευασία, 25kg

Αυτοεπιπεδούμενο τελικό μίγμα τσιμεντοειδούς

- κάτω από πλακάκια, μαλακά δάπεδα και παρκέ

- τσιμεντοειδές

- αντοχή σε συγκεντρωμένα φορτία

- για χώρους σε συνεχή έκθεση σε υγρασία

- εύκολη εφαρμογή  
2- αντοχή σύνθλιψης

- σύνδεση με το υπόστρωμα

- χρήση μετά από 10 ώρες  

2Κατανάλωση,

Συσκευασία, 25kg

≥�16Ν/mm

περίπου 1,5 Kg/m  για στρώση πάχους 1mm

Δάπεδο τσιμέντου

- ως δάπεδο σε αποθήκες, χώρους παραγωγής, ράμπες

- ως υπόστρωμα για πλακάκια, εποξικά δάπεδα, παρκέ

- σύνδεση με το υπόστρωμα, ως διαχωριστικό στρώμα ή 

  ως πλωτό ασύνδετο δάπεδο  
2- υψηλή αντοχή σύνθλιψης

- για χώρους σε συνεχή έκθεση σε υγρασία

2Κατανάλωση,

Συσκευασία, 25kg

 περίπου 2,0 Kg/m  για στρώση πάχους 1mm

≥�30MPa/mm

Ταχείς πήξεως τσιμεντοκονία

- για εργασίες τοποθέτησης πλακιδίων

- χρήση μετά από 24 ώρες

- μειωμένη γραμμική συρρίκνωση  
2- υψηλή αντοχή σύνθλιψης

- για χώρους σε συνεχή έκθεση σε υγρασία

- για ενσωμάτωση της ενδοδαπέδιας θέρμανσης

2Κατανάλωση,

Συσκευασία, 25kg

 περίπου 2,0 Kg/m  για στρώση πάχους 1mm

≥�20MPa/mm

Ρευστό τσιμεντοειδές κονίαμα

- επιφάνειες υψηλής φόρτισης – ράμπες φορτοεκφόρτωσης

- βιομηχανικά δάπεδα, αποθήκες 

- μειωμένη γραμμική συρρίκνωση  
2- πολύ υψηλή αντοχή σύνθλιψης

- αυτοεπιπεδούμενο – διευκολύνει την εφαρμογή

- για εφαρμογή με το χέρι ή με μηχανή  
2Κατανάλωση,

Συσκευασία, 25kg

≥�50MPa/mm

περίπου 2,0 Kg/m  για στρώση πάχους 1cm

Δάπεδο τσιμέντου ταχείς πήξεως

- ταχείας πήξεως – χρήση πεζών μετά από 3 ώρες, 

  συνέχιση εργασιών μετά από 24 ώρες

- μειωμένη γραμμική συρρίκνωση  
2- υψηλή αντοχή σύνθλιψης

- υψηλής πυκνότητας, κάτω από παρκέ και εποξικά δάπεδα  
2Κατανάλωση, περίπου

Συσκευασία, 25kg

≥�40MPa/mm

2,0 Kg/m  για στρώση πάχους 10mm

Αυτοκόλλητο προφίλ για αρμούς διαστολής

Για τον καθορισμό των ακραίων και μεσαίων αρμών διαστολής

για θερμαινόμενα και πλωτά δάπεδα

Συσκευασία, 50m

www.snscyprus . com



Κατασκευαστικό κονίαμα γενικής χρήσεως

- για γρήγορο ίσιωμα υποστρωμάτων

- δυνατή τοποθέτηση πλακιδίων εντός

  5 ωρών (για πάχος στρώσης 1 cm)

- γέμισμα ατελειών, οικοδομικές εργασίες

- για σοβατισμένες επιφάνειες, άγριους τοίχους,

  κονιάματα τσιμέντου και ανυδρίτη

- υπόστρωμα για επικάλυψη με κεραμικά και τελικές επενδύσεις

2Κατανάλωση,

Πάχος στρώσης, 2 – 15mm

Συσκευασία, 10kg, 25kg

 περίπου 1,6 Kg/m  για στρώση πάχους 1mm

Ταχείας πήξεως κονίαμα τοποθέτησης

- πολύ γρήγορη (περίπου 5 λεπτά) στήριξη κατασκευών

- τοποθέτηση ραγών, στύλων, υποστηριγμάτων

-τοποθέτηση ηλεκτρικών πινάκων, κουτιών

- τοποθέτηση κουπαστών ή κάγκελων

- διακοπή τοπικής εισροής νερού

- αναδιαμόρφωση της επιφάνειας του σκυροδέματος

- γέμισμα κενών πάχους έως 40mm

(μετά από μίξη με κρυσταλλική άμμο)

Κατανάλωση, περίπου 2,0 Kg ξηρού μίγματος/ 1 λίτρο μίγματος

Πάχος στρώσης, 20 – 50mm

Συσκευασία, 5kg, 25kg

Ταχείας σκλήρυνσης κονίαμα τοποθέτησης

- γρήγορη (περίπου 15 λεπτά) στήριξη κατασκευών

- τοποθέτηση κάγκελων και στύλων

-τοποθέτηση διαφημιστικών πινακίδων

- για προετοιμασία θεμελίων για μηχανήματα, δοκών

- μειωμένη γραμμική συστολή

Κατανάλωση, περίπου 2,0 Kg ξηρού μίγματος/ 1 λίτρο υγρού μίγματος

Πάχος στρώσης, 20 – 50mm

Συσκευασία, 5kg, 25kg

Ταχείας πήξεως τσιμεντοκονία

- για γρήγορες επισκευές σκυροδέματος και οπλισμένου μπετόν 

- για εφαρμογή κονιαμάτων και υποδαπέδων βαρείας χρήσης

- επιφάνεια έτοιμη προς χρήση μετά από 4 ώρες

- μικρός χρόνος πήξεως  

- ταχεία αύξηση μηχανικής αντίστασης

2
Κατανάλωση, περίπου 20 Kg/m  για στρώση πάχους 1cm

Πάχος στρώσης, 5 – 30mm

Συσκευασία, 25kg

Τελική στρώση για το σύστημα  BETONERATLAS

- μέρος συστήματος αποκατάστασης σκυροδέματος

  και οπλισμένου μπετόν

- δημιουργεί την τελική στρώση 

- αστάρι κάτω από διακοσμητική ή προστατευτική επένδυση

- για επισκευές σκυροδέματος και οπλισμένου μπετόν  

2
Κατανάλωση,

Πάχος στρώσης, 3 – 10mm

Συσκευασία, 25kg

περίπου 2,0Kg/m  για στρώση πάχους 1mm

Στρώση ισοπέδωσης για το σύστημα ATLAS BETONER

- μέρος συστήματος αποκατάστασης σκυροδέματος

  και οπλισμένου μπετόν

- δημιουργεί την φέρουσα στρώση φορτίων

- τελική στρώση εφαρμογής δαπέδου

- για τοπικά γεμίσματα ή ολόκληρες επιφάνειες

- για επισκευές σκυροδέματος και οπλισμένου μπετόν
2Κατανάλωση, περίπου

Πάχος στρώσης, 10 – 50mm

Συσκευασία, 25kg

 20 Kg/m  για στρώση πάχους 10mm

Στρώση επαφής για το σύστημα ATLAS BETONER

- μέρος συστήματος αποκατάστασης σκυροδέματος

   και οπλισμένου μπετόν

- δημιουργεί την στρώση ένωσης

- δεν προκαλεί διάβρωση οπλισμού

- ενισχύει την προσκόλληση στο υπόστρωμα

- για επισκευές σκυροδέματος και οπλισμένου μπετόν  
2Κατανάλωση,

Συσκευασία, 25kg

περίπου 1,2Kg/m

ATLAS ZW 330
Fast setting levelling mortar
Ταχείας πήξεως κονίαμα ισοπέδωσης

- για επιδιορθώσεις υποστρωμάτων σε εσωτερικούς

και εξωτερικούς χώρους

- για γέμισμα οπών και σχισμών

- εξομάλυνση ατελειών υποστρώματος

- τοποθέτηση πλακιδίων μετά από 5 ώρες

(για πάχος στρώσης 5mm)

Πάχος στρώσης, 3 – 30mm

Συσκευασία, 25kg



Για την κατασκευή και ένωση τοίχων εξαϋλωμένου άνθρακος 

- περιέχει εξανθήματα μείωσης της τράσσης

- διαθέσιμο σε 6 χρώματα

- αντοχή σύνθλιψης – κατηγορίας M5

2Κατανάλωση, από 34 

Πάχος στρώσης, 6 – 40mm

Συσκευασία, 25kg

Kg/m  για τοίχο πάχους 1/2 τούβλου

Για οικοδομικές εργασίες

- οικοδομικές εργασίες πάνω από την επιφάνεια εδάφους,

   υπόγεια και θεμέλια

-  για κεραμικά, πυριτικά και στοιχεία σκυροδέματος

- αντοχή σύνθλιψης – κατηγορίας M5

2
Κατανάλωση, περίπου 75 

Πάχος στρώσης, 6 – 40mm

Συσκευασία, 25kg

Kg/m  για τοίχο πάχους 1/2 τούβλου

Ελαφρύς σοβάς βαθμίδος III

- για εφαρμογή σοβά εσωτερικού χώρου

- για τούβλα, πορώδες σκυρόδεμα και αεριζόμενο σκυρόδεμα

- περιέχει ελαφρό πρόσμιγμα περλίτη

- για τραχείς τοίχους κατασκευασμένους από υλικά απομόνωσης

- για εφαρμογή σοβάδων βαθμίδος 0 έως βαθμίδος III

- για εφαρμογή με μηχανή

2
Κατανάλωση, περίπου 11 

Πάχος στρώσης, 5 – 30mm

Συσκευασία, 30kg

Kg/m  για στρώση πάχους 10mm

Ελαφρύ μίγμα σοβατίσματος για πορώδες σκυρόδεμα

- για πορώδες σκυρόδεμα και αεριζόμενες επιφάνειες

  σκυροδέματος

- περιέχει ελαφρό πρόσμιγμα περλίτη

- για τραχείς τοίχους κατασκευασμένους από υλικά υψηλής

  απομόνωσης

- για εφαρμογή σοβάδων βαθμίδος 0 έως βαθμίδος III

2
Κατανάλωση, περίπου 30 

για στρώση πάχους 8mm

Πάχος στρώσης, 2 – 8mm

Συσκευασία, 30kg

Kg/1,8 – 2.0m

Τελικό ψιλόκοκο λευκό τσιμεντοειδές κονίαμα

- για απαλό τελείωμα τοίχων και ταβανιών

- για επιφάνειες τσιμεντένιων ή τσιμεντοειδών σοβάδων

- περιέχει μικροίνες που περιορίζουν τις ρωγμές
2 Κατανάλωση, περίπου 1,5

Πάχος στρώσης, 1 – 10mm

Συσκευασία, 10kg, 25kg

Kg/m  για στρώση πάχους 1mm

Τραχιά επένδυση για σοβάτισμα 2 ή 3 χεριών

- ρυθμισμένη κατηγορία ύψιστης αντοχής CSIV

- ενισχύει την προσκόλλησητου σοβά στο υπόστρωμα

- συστήνεται κάτω από τσιμεντοειδείς

  και ελαφροτσιμεντοειδείς σοβάδες

- μειώνει το κόστος των υλικών σοβατίσματος

- για εφαρμογή με το χέρι ή με μηχανή
2Κατανάλωση, περίπου 8,0 

όλης της επιφάνειας

Πάχος στρώσης, περίπου 4mm

Συσκευασία, 30kg

Kg/m  για την επένδυση

Κλασικό μίγμα σοβά – grade III

- για σοβάτισμα τοιχοποιίας τούβλων, λίθων, τσιμεντόλιθων

- εφαρμογή σοβάδων – από βαθμίδα 0 έως βαθμίδα III

- για εφαρμογή με το χέρι ή με μηχανή

2
Κατανάλωση, περίπου 25 Kg/1,3 – 1,4m  για στρώση πάχους 1cm

Πάχος στρώσης, 6 – 30mm

Συσκευασία, 25kg*, 30kg**

*για εφαρμογή με το χέρι

**για εφαρμογή με μηχανή

ATLAS REKORD GREY
Grey cement-based �nishing mortar
Τελικό γκρι τσιμεντοειδές κονίαμα

- για εσωτερική και εξωτερική χρήση

- περιέχει μικροίνες που περιορίζουν τις ρωγμές

- διαπνεόμενο

Πάχος στρώσης, 1 – 10mm

Συσκευασία, 25kg

www.snscyprus . com



Λεπτής στρώσης οικοδομικά μίγματα για πυριτικά στοιχεία

-συστήνεται για τοιχοποιίες από πυριτικά και πορώδη τούβλα

- βασισμένο σε λευκό ή γκρι τσιμέντο

- χρησιμοποιείται για τοιχοποιία με λεπτούς αρμούς

- τέσσερις κατηγορίες αντοχής σύνθλιψης
2

ATLASS ILMURM – 5       ≥�� 5N/mm
2ATLASS ILMURM – 7,5 ≥7,5N/mm
2ATLASS ILMURM – 10 ≥ 10N/mm
2ATLASS ILMURM – 15 ≥ 15N/mm

Έκδοση χειμώνα (διαθέσιμη από 01.01.2012)

 

Πάχος στρώσης, προτεινόμενη 2 – 10mm (ιδανική 2 – 3mm)

2Κατανάλωση, περίπου 4 Kg/m  για τοίχο πάχους 24cm

Συσκευασία, 25kg

Λεπτής στρώσης οικοδομικά μίγματα για πορώδες σκυρόδεμα

- για τοίχους από πορώδες και αεριζόμενο σκυρόδεμα

- για τοιχοποιία με λεπτούς αρμούς, πάχους από 2mm

- για ίσιωμα και λείανση επιφανειών

- αποτρέπει την δημιουργία θερμογεφύρων

- αντοχή σύνθλιψης – κατηγορίας M5

2Κατανάλωση, περίπου 8Kg/m  για τοίχο πάχους 24cm

Πάχος στρώσης, 2 – 10mm

Συσκευασία, 25kg

Ολοκληρωμένο σύστημα θερμικής απομόνωσης βασισμένο

σε εξηλασμένη πολυστερίνη

- συστήνεται για το επίπεδο εδάφους του κτιρίου

  (βάσεις, υπόγεια, θεμέλια), δοκάρια, σοφίτες, γωνίες,

   εισόδους κλιμακοστασίων

- χαρακτηρίζεται από υψηλή μηχανική αντοχή σε φθορές

  και χτυπήματα – αντοχή σύνθλιψης – 700KPa για 10% παραμόρφωση

- ανθεκτικό στην υγρασία, υδροφόρου ορίζοντα και βροχόπτωσης

- ανθεκτικό στη διάβρωση από μικροοργανισμούς

- οι θερμομονωτικές ιδιότητες παραμένουν αμετάβλητες

  για μεγάλο χρονικό διάστημα

- δυνατότητα σύνδεσης με πλάκες EPS αφρώδους πολυστερίνης

  (σύμφωνα με ETA-06/0081) – στην ίδια πρόσοψη 

- οι πλάκες XPS χρησιμοποιούνται στα πιο ευάλωτα από υγρασία

  και μηχανικές φθορές σημεία, ενώ στα υπόλοιπα χρησιμοποιούνται

  οι πλάκες EPS

- Ευρωπαϊκό Τεχνικό Πιστοποιητικό ETA-07/0316

Σύστημα θερμικής απομόνωσης με στάνταρ πλάκες αφρώδους

πολυστερίνης (συστήματα ATLAS STOPTER,  STOPTER-10, HOTER)

και πλάκες ελαστικοποιημένης αφρώδους πολυστερίνης

-σύστημα θερμικής απομόνωσης με την χρήση πλακών

  ελαστικοποιημένης πολυστερίνης, EPS(πολύ καλών

  ηχομονωτικών χαρακτηριστικών–επιτρέπει την βελτίωση τόσο

  της θερμικής όσο και της ακουστικής μόνωσης των

  εξωτερικών τοίχων)

- συστήνεται για κτίρια που βρίσκονται σε περιοχές υψηλής

  ηχορύπανσης – οδικές αρτηρίες, σιδηρόδρομους, αεροδρόμια,

  ή βιομηχανικές ζώνες

- το μόνο σύστημα σε Ελλάδα και Κύπρο με Γερμανικό

  πιστοποιητικό έγκρισης – Allemeine BauaufsichtlicheZ  -33.84-963

Η νέα ποιότητα πιστοποιείται με το Ευρωπαϊκό Τεχνικό

Πιστοποιητικό ETA-06/0081

Σύστημα θερμικής απομόνωσης με πετροβάμβακα υψηλής

αντοχής στη φωτιά και ακουστικής απομόνωσης

- για κάθε είδους κτίριο

- απαιτείται σε ψηλά κτίρια, άνω των 25m

- ενισχύει την πυροπροστασία των δομικών στοιχείων του κτιρίου

- επιτρέπει την θερμομόνωση κυρτών επιφανειών

- χαρακτηρίζεται από υψηλή διαπνοή

- παρέχει ιδανική συνθήκες θερμοκρασίας και υγρασίας

- ανθεκτικό στη γήρανση και στην χημική και βιολογική φθορά

-  το μόνο σύστημα σε Ελλάδα και Κύπρο με Γερμανικό

  πιστοποιητικό έγκρισης – AllemeineBauaufsichtlicheZ  -33.84-964

Η νέα ποιότητα πιστοποιείται με το Ευρωπαϊκό Τεχνικό Πιστοποιητικό

ETA-06/0173

Σύστημα θερμικής απομόνωσης οροφών (εσωτερική επιφάνεια)

- συστήνεται για γκαράζ, υπόγεια, υπόγειες διαβάσεις, χώρους

στάθμευσης, σε χώρους αναψυχής, εμπορικά κέντρα,

κτίρια γραφείων κ.τ.λ.

- ενισχύει την πυροπροστασία των κτιρίων

- παρέχει την απαιτούμενη μόνωση στις οροφές

- ενισχύει την ηχομόνωση

- δεν επηρεάζεται από τις μεταβολές θερμοκρασίας και υγρασίας

- η τοποθέτηση ελασμάτων ξύλου σε ορισμένες περιπτώσεις

  δεν απαιτεί κάρφωμα

- διαθέσιμο σε δυο παραλλαγές τελειώματος – ενισχυμένη

  στρώση βαφής ή ψιλή στρώση σοβά



Σύστημα θερμικής απομόνωσης με κεραμικά πλακάκια

- για ολόκληρες επιφάνειες του τοίχων

- συστήνεται για το επίπεδο εδάφους του κτιρίου

  (βάθρα, υπόγεια, θεμέλια)

- λόγω της χρήσης πλακιδίων έχει υψηλότερη αντίσταση

  στη βρωμιά και μεγαλύτερη αντοχή σε σύγκριση

  με συστήματα τελειώματος σοβά

- σημαντική αντίσταση κατά της φθοράς από

  μικροοργανισμούς, υγρασίας και βροχόπτωσης

- επιτρέπεται η χρήση πλακών XPS και  EPS

- κατατάσσεται ως πυράντοχο σύστημα

Σύστημα θερμικής απομόνωσης πάνω από την υπάρχουσα

θερμομόνωση του τοίχου

-για την αύξηση της θερμομόνωσης εξωτερικών τοίχων με ήδη

  υπάρχουσα μόνωση πολυστερίνης

- επιτρέπει την τοποθέτηση μόνωσης συνολικού πάχους 30cm

- δεν απαιτεί την απομάκρυνση του παλαιού επιχρίσματος

- παρέχει την δυνατότητα δυο επιλογών,

Τοποθέτηση απευθείας πάνω από το παλιό επίχρισμα ή πάνω

από την παλιά στρώση πολυστερίνης

(μετά την αφαίρεση του παλιού επιχρίσματος)

4 – 5 kg/m (τοποθέτηση πλακών)

3 – 3,5 kg/m (ενισχυτική  στρώση)
2

2 σε 1 – κόλλα (γόμα) για αφρώδη πολυστερίνη και φύλλα

XPS και για την ενσωμάτωση του πλέγματος ενίσχυσης (δίχτυ)

- για την τοποθέτηση πλακών θερμομόνωσης

- για την δημιουργία ενισχυτικής στρώσης

- για ανακαινίσεις παλαιών κτιρίων – σε συνδυασμό

  με πλέγμα ενίσχυσης(δίχτυ)

- επιτρέπει την εργασία σε χαμηλές θερμοκρασίες

- υψηλή ελαστικότητα

- υψηλή πρόσφυση σε δύσκολες επιφάνειες

- αντοχή στις ρωγμές – ενισχυμένη με μικροίνες

- για άγριους τοίχους από τούβλα χωρίς σοβά

- για σκυρόδεμα, αεριζόμενο σκυρόδεμα, σοβάδες τσιμέντου  

                         
2Κατανάλωση,

Συσκευασία, 25kg

Λευκή κόλλα (γόμα) γενικής χρήσης για θερμομόνωση

- λευκή, δεν απαιτείται η χρήση ασταριού

- για πετροβάμβακα και πολυστερίνη

- για τοποθέτηση πλακών και δημιουργία ενισχυτικής στρώσης

Κατανάλωση:
2

   4 – 5 kg/m (τοποθέτηση πλακών πολυστερίνης)
2

   3 – 3,5kg/m (ενισχυτική στρώση)
24,5 – 5,5kg/m (τοποθέτηση πλακών πετροβάμβακα) 
2

5,5 – 6,5kg/m (ενισχυτική στρώση για πετροβάμβακα)

Συσκευασία, 25kg

 kg/m  για τοποθέτηση πλακών

- διαπνεόμενη

- υψηλή πρόσφυση

- ταχεία αύξηση αντοχής

- για άγριους τοίχους από τούβλα κ.τ.λ.

- για σκυρόδεμα, αεριζόμενο σκυρόδεμα, σοβάδες τσιμέντου

2
 Κατανάλωση, 4 – 5

Συσκευασία, 25kg

ενσωμάτωση του πλέγματος ενίσχυσης (δίχτυ)

Κόλλα (γόμα) για αφρώδη πολυστερίνη και φύλλα XPS

- για την τοποθέτηση πλακών θερμομόνωσης και για την 2 σε 1 – κόλλα (γόμα) για αφρώδη πολυστερίνη και φύλλα

XPS και για την ενσωμάτωση του πλέγματος ενίσχυσης (δίχτυ)

- για την τοποθέτηση πλακών θερμομόνωσης

- για την δημιουργία ενισχυτικής στρώσης

- υψηλή πρόσφυση, διαπνεόμενο 

- αντοχή στις ρωγμές – ενισχυμένη με μικροίνες

- για άγριους τοίχους από τούβλα κ.τ.λ.

- για σκυρόδεμα, αεριζόμενο σκυρόδεμα, σοβάδες τσιμέντου

2
Κατανάλωση, 4 – 5 kg/m  για τοποθέτηση πλακών

2                         3 – 3,5kg/m  για ενισχυτική στρώση

Συσκευασία, 25kg
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 για τοποθέτηση πλακών

Κόλλα (γόμα) για αφρώδη πολυστερίνη και φύλλα XPS

- για την τοποθέτηση πλακών θερμομόνωσης

- διαπνεόμενη

- υψηλή πρόσφυση 

- ταχεία αύξηση της αντοχής 

- για άγριους τοίχους από τούβλα κ.τ.λ.

- για σκυρόδεμα, αεριζόμενο σκυρόδεμα, σοβάδες τσιμέντου

2
Κατανάλωση, 4 – 5 kg/m

Συσκευασία, 25kg

2 σε 1 – κόλλα (γόμα) για φύλλα πετροβάμβακα και για την

ενσωμάτωση του πλέγματος ενίσχυσης (δίχτυ)

- για την τοποθέτηση πλακών θερμομόνωσης πετροβάμβακα

- για την δημιουργία ενισχυτικής στρώσης

- ανακαίνιση παλαιών κτιρίων σε συνδυασμό με πλέγμα

  ενίσχυσης (δίχτυ)

-υψηλή ελαστικότητα

- υψηλή πρόσφυση σε δύσκολες επιφάνειες 

- για άγριους τοίχους από τούβλα κ.τ.λ. χωρίς σοβά

- για σκυρόδεμα, αεριζόμενο σκυρόδεμα, σοβάδες τσιμέντου

2
Κατανάλωση, 4,5 – 5,5 kg/m  για τοποθέτηση πλακών

2                         5,5 – 6,5 kg/m  για ενισχυτική στρώση

Συσκευασία, 25kg

Μίγμα κόλλας (γόμας) για την θερμομόνωση οροφών

-εξαιρετική πρόσφυση στο υπόστρωμα και στα ελάσματα

 ορυκτού ξύλου

- σταθερή πλαστικότητα κατά την τοποθέτηση

- διαπνεόμενη

- στοιχείο άφλεκτου συστήματος μόνωσης

2
Κατανάλωση, 4,5 – 5,5 kg/m

Συσκευασία, 25kg

Τα πλέγματα αλκαλικού υαλονήματος VERTEX 145 και VALMIERAS 155,

αφού ενσωματωθούν στην κόλλα (γόμα) διαμορφώνουν την

ενισχυτική στρώση του συστήματος θερμομόνωσης.

Συσκευασία, 50m

1. Νεροσταλάκτης

- απομακρύνει το νερό που τρέχει στις προσόψεις και προστατεύει κατά της μηχανικής φθοράς

2. Προφίλ γωνίας

- προστατεύει τις εκτεθειμένες σε μηχανική φθορά γωνίες

3. Προφίλ παραθύρου

-παρέχει στεγανότητα κατά της υγρασίας, της βρωμιάς και των εντόμων, και βελτιώνει την θερμική και ακουστική μόνωση

4. Προφίλ αρμών διαστολής

- παρέχει στεγανότητα κατά της υγρασίας, της βρωμιάς και των εντόμων, και σύνδεσης προσκείμενων επιφανειών του κτιρίου

  και στρώσεων θερμομόνωσης

5. Προφίλ περβαζιών

- διαμορφώνει τον αρμό διαστολής μεταξύ των  περβαζιών και των στρώσεων του συστήματος θερμομόνωσης, παρέχει

  στεγανότητα κατά της υγρασίας, της βρωμιάς και των εντόμων, και ενισχύει το περβάζι



Τα στηρίγματα πρέπει να επιλέγονται βάσει του τύπου και του πάχους του μονωτικού υλικού και του τύπου του υποστρώματος, όπου αυτά θα τοποθετηθούν.

Τύποι υποστρώματος, Τύπος A – σκυρόδεμα, Τύπος B – τσιμεντόλιθοι, τούβλα, πυρότουβλα, πέτρα, Τύπος C, διάτρητα τούβλα, διάτρητοι πυρόλιθοι και τσιμεντόλιθοι,

Τύπος D – ελαφριοί τσιμεντόλιθοι, LECAδιάτρητοι λίθοι, Τύπος E – αεριζόμενο σκυρόδεμα

TERMO στήριγμα για αφρώδη

πολυστερίνη, με πλαστικό καρφί,

τοποθέτηση με σφυρί,

διάμετρος 10mm

KI-10N στήριγμα για αφρώδη

πολυστερίνη και πετροβάμβακα,

με μεταλλικό καρφί, μεγάλη

επιφάνεια κρούσης τοποθέτηση

με σφυρί, διάμετρος 10mm, για

τύπο υποστρώματος B, C, D και E

TFIX-8M στήριγμα για αφρώδη

πολυστερίνη και πετροβάμβακα,

με μεταλλικό καρφί, τοποθέτηση

με σφυρί, διάμετρος 8mm, για

τύπο υποστρώματος A, B, και C

KWL-140 Κολάρο πίεσης για τοποθέτηση πλακών ελαστικού ορυκτού ξύλου. Διάμετρος κολάρου – 140mm. Για τοποθέτηση με στήριγμα KI-10N

KFS (κόφτης) Εργαλείο για άνοιγμα οπών στην θερμομόνωση 

KES (βύσμα) Βύσμα για κλείσιμο των οπών στη θερμομόνωση
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Επίχρισμα ορυκτού ψιλής στρώσης – 41 αποχρώσεις

- σκληραίνει με την πάροδο του χρόνου

- αντοχή στις μικρορωγμές – περιέχει ίνες

- χαρακτηρίζεται από υψηλή διαπνοή

- για σοβατισμένους τοίχους κυψελώδους σκυροδέματος

- για σοβατισμένους τοίχους κεραμικών στοιχείων

- για ανεξάρτητα σπίτια και πολυκατοικίες

- για δημόσια κτίρια 

- για κτίρια εκτεθειμένα στη ρύπανση από άλγη

- 2 τύποι υφής – στικτό(SN) ήρουστίκ(DR)

Πάχος, 1,5mm (SN μόνο), 2mm, 3mm
2

Κατανάλωση σε Kg/m , περίπου 2,5 – SN15

DR  20 περίπου 3,0 – SN20 και

                                          περίπου 4,0 – SN30 και DR30

Συσκευασία, 25Kg

Kg/m  ,περίπου 2,5 – SN-MAL 15

Επίχρισμα ορυκτού ψιλής στρώσηςγια βαφή

- υλικό εφαρμογής για βαφή στικτής υφής

- σκληραίνει με την πάροδο του χρόνου

- αντοχή στις μικρορωγμές – περιέχει ίνες

- χαρακτηρίζεται από υψηλή διαπνοή

- για σοβατισμένους τοίχους κυψελώδους σκυροδέματος

- για σοβατισμένους τοίχους κεραμικών στοιχείων

- για ανεξάρτητα σπίτια και πολυκατοικίες

- για δημόσια κτίρια 

- για κτίρια εκτεθειμένα στη ρύπανση από άλγη

- υφή επιφανείας – στικτό

Πάχος, 1,5mm και 2,5mm
2Κατανάλωση σε 

 περίπου 3,5 – SN-MAL 25

Συσκευασία, 25Kg

περίπου 1,5kg/m

Επίχρισμα ορυκτού ψιλής στρώσηςγια ψεκασμό

- εφαρμογή μόνο με μονάδα ψεκασμού

- για επίχριση λείων και μη ομαλών επιφανειών

- δυνατότητα επίχρισης οροφών στο σύστημα

  ATLAS Roker G   (επιλογή III)

- μοναδική στικτή υφή σε λευκή απόχρωση

- εφαρμογή στο μισό χρόνο 

- μειωμένη κατανάλωση

Τραχύ πάχος, 2mm  
2Κατανάλωση,

Συσκευασία, 25kg 2,0 – 2,5 kg/m

Επίχρισμα ορυκτού ψιλής στρώσης με υφή αμμόπετρας

- υφή και απόχρωση που μιμείται αυτή της αμμόπετρας

-σκληραίνει με την πάροδο του χρόνου

- αντοχή στις μικρορωγμές – περιέχει ίνες

- χαρακτηρίζεται από υψηλή διαπνοή

- για σοβατισμένους τοίχους κυψελώδους σκυροδέματος

- για σοβατισμένους τοίχους κεραμικών στοιχείων

- για ανεξάρτητα σπίτια και πολυκατοικίες

- για δημόσια κτίρια 

- για κτίρια εκτεθειμένα στη ρύπανση από άλγη

Τραχύ πάχος, περίπου 1,5mm  
2

Κατανάλωση, περίπου

Συσκευασία, 25kg

Kg/m ,περίπου 2,5 – N-150

Επίχρισμα ακρυλικού ψιλής στρώσης – 655 αποχρώσεις

- χαρακτηρίζεται από υψηλή ελαστικότητα

- αντοχή στη διαρθρωτική μόλυνση

- MYCOBARRIER – αντοχή στους μύκητες και την άλγη

- για επιχρισμένους τοίχους κεραμικών στοιχείων

-για ανεξάρτητα σπίτια και πολυκατοικίες

- για δημόσια και βιομηχανικά κτίρια

- 2 τύποι υφής –στικτό (N) ή ρουστίκ(R)

Πάχος, 1,5mm (N μόνο), 2mm, 3mm
2Κατανάλωση σε 

 περίπου 3,0 – N-200 και R-200

 περίπου 4,0 – 4,5 – N-300 και R-300

Συσκευασία, 25Kg

3 ,0 έως 5,5Kg/m

Διακοσμητικά επιχρίσματα μωσαϊκού – 60 αποχρώσεις

συνθέσεων ακρυλικού

- για τελείωμα τοίχων σε κοινόχρηστους χώρους

- δημιουργεί μοναδικές συνθέσεις χρωμάτων

- συνίσταται για βάσεις και θεμέλια

- αντοχή στη διαρθρωτική μόλυνση

- για σοβατισμένους τοίχους κεραμικών στοιχείων

- για ενισχυμένες στρώσεις συστημάτων θερμομόνωσης

- δομή χαλικιού (λεπτόκοκκων αδρανών υλικών χαλαζία)

Πάχος, 1 – 2mm  
2Κατανάλωση από

Συσκευασία, 15kg, 25Kg

0,3Kg/m

Αστάρι ακρυλικού

-κάτω από ακρυλικά και ορυκτά επιχρίσματα  CERMITATLAS

- κάτω από επιχρίσματα DEKOκαι  DIM  DEKO

- παρέχει τέλεια πρόσφυση επιχρίσματος

- μειώνει την απορροφητικότητα και βελτιώνει το υπόστρωμα

- διευκολύνει την εφαρμογή και την ύφανση

- διαθέσιμο σε 7 αποχρώσεις  
2Κατανάλωση περίπου

Συσκευασία, 5kg, 10kg, 15kg, 25Kg

Επίχρισμα πυριτικού άλατος ψιλής στρώσης – 352 αποχρώσεις

- χαρακτηρίζεται από υψηλή διαπνοή

- MYCOPROTECT–αντοχή στους μύκητες και στην άλγη

-για σοβατισμένους τοίχους κυψελώδους σκυροδέματος  

- για σοβατισμένους τοίχους κεραμικών στοιχείων

-για ανεξάρτητα σπίτια και πολυκατοικίες

- για δημόσια και βιομηχανικά κτίρια

- 2 τύποι υφής – στικτό (N) ή ρουστίκ(R)

Πάχος, 1,5mm (N-150), 2mm (N-200 και R-200)
2Κατανάλωση σε Kg/m  ,περίπου 2,5 – N-150

 περίπου 3,0 – N-200 και R-200

Συσκευασία, 25Kg



0,3Kg/m

Αστάρι για επιχρίσματα πυριτικού άλατος

- κάτω από το ATLAS SILKAT–επιχρίσματα  πυριτικού άλατος

- παρέχει τέλεια πρόσφυση επιχρίσματος

- μειώνει την απορροφητικότητα και βελτιώνει το υπόστρωμα

- διευκολύνει την εφαρμογή και την ύφανση  
2Κατανάλωση περίπου

Συσκευασία, 5kg, 15kg

Kg/m  ,περίπου 2,5 – N-150

Επίχρισμα σιλικόνης ψιλής στρώσης – 655 αποχρώσεις

- αυτοκαθαριζόμενο

- υψηλή ελαστικότητα

- χαρακτηρίζεται από υψηλή διαπνοή με μειωμένη απορροφητικότητα 

- MYCOPROTECT–αντοχή στους μύκητες και στην άλγη

- για σοβατισμένους τοίχους κεραμικών στοιχείων

- για κτίρια εκτεθειμένα εκτεταμένες βροχοπτώσεις

-για ανεξάρτητα σπίτια και πολυκατοικίες

- για δημόσια και βιομηχανικά κτίρια

- 2 τύποι υφής – στικτό (N) ή ρουστίκ (R), 655 αποχρώσεις

Πάχος, 1,5mm (N-150), 2mm (N-200 και R-200)
2Κατανάλωση σε 

                                          περίπου 3,0 – N-200 και R-200

 Συσκευασία, 25Kg

 0,3Kg/m

Αστάρι για επίχρισμα σιλικόνης

-κάτω από το ATLAS SILKON  - επιχρίσματα πυριτικού άλατος

- παρέχει τέλεια πρόσφυση επιχρίσματος

- μειώνει την απορροφητικότητα και βελτιώνει το υπόστρωμα

- διευκολύνει την εφαρμογή και την ύφανση
2Κατανάλωση περίπου

Συσκευασία, 5kg, 15kg

Επιταχυντικό πήξεως επιχρισμάτων και χρωμάτων διασποράς
ο-επιτρέπει στις μπογιές και τα επιχρίσματα να στεγνώσουν στους 0 C

- επιτρέπει στις μπογιές και τα επιχρίσματα να στεγνώσουν
   σε υγρασία μέχρι και 80%
- επιταχύνει την εξάτμιση του νερού από το επίχρισμα ή τη μπογιά
- είναι ουδέτερο για τις ιδιότητες του επιχρίσματος ή της μπογιάς

Κατανάλωση, 0,25kg για την προετοιμασία 25kg επιχρίσματος
                           0,15kg για την προετοιμασία 10 λίτρων μπογιάς

Συσκευασία, 250ml

από 1 λίτρο/7 –

Μπογιά ακρυλικού προσόψεων – 695 αποχρώσεις

- ελαστικό, αντοχή στην τριβή

- πολύ καλή καλυπτικότητα

- MYCOPROTECT – προστατεύει κατά των μυκήτων και της άλγης

- για επιχρίσματα ακρυλικού και ορυκτού ψιλής στρώσης

- για τσιμεντοειδείς σοβάδες

- για σκυρόδεμα, γύψο και γυψοσανίδες

- για ανεξάρτητα σπίτια και πολυκατοικίες

- για δημόσια και βιομηχανικά κτίρια  
2Καταναλώσεις,  8m  για λείες επιφάνειες

Συσκευασία, 10 λίτρα

Μπογιά πυριτικού άλατος προσόψεων – 352 αποχρώσεις
- επιτρέπει την βαφή σοβά ορυκτού την τρίτη μέρα από την
  εφαρμογή του 
- χαρακτηρίζεται από πολύ υψηλή διαπνοή
- για κτίρια ιδιαίτερα εκτεθειμένα σε φθοροποιές ατμοσφαιρικές
  συνθήκες
- για τοίχους κατασκευασμένους από υλικά υψηλής διαπνοής
- ενισχύει το υπόστρωμα – διεισδύει στη δομή του
- προσδίδει ιδανικά την υφή του υποστρώματος  
- MYCOPROTECT – προστατεύει κατά των μυκήτων και της άλγης
- για οικιστικές εφαρμογές, ανεξάρτητα σπίτια και πολυκατοικίες
- για δημόσια και βιομηχανικά κτίρια
- για επιχρίσματα ορυκτού και πυριτικού άλατος
- για τσιμεντοειδείς σοβάδες και σκυρόδεμα

2Κατανάλωση, περίπου 1 λίτρο/5m  για λείες επιφάνειες
Συσκευασία, 10 λίτρα
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 περίπου 1kg/

Λευκό μίγμα γύψου τελειώματος
- τέλεια προσαρμοσμένη σκληρότητα
- δημιουργεί ισχυρό και σταθερό υπόστρωμα
- πλαστικό στην εφαρμογή
- δυνατότητα μηχανικής εφαρμογής
- η τέλεια επιφάνεια για βαφή ή ταπετσαρία
- τέλεια αδιαφάνεια μπογιάς  

2Κατανάλωση,  m για στρώση πάχους 1mm
Πάχος στρώσης, περίπου 2mm
Συσκευασία, 5kg, 10kg, 20kg

περίπου 1kg/

Λευκό μίγμα γύψου τελειώματος – C6/20/2
- τελικά χέρια γύψου σε τοίχους και οροφές
- για το γέμισμα μικρών ατελειών στο υπόστρωμα
- τέλειο υπόστρωμα για βαφή και ταπετσαρία
- αυξημένη σκληρότητα
- τέλειο άπλωμα στο υπόστρωμα
- επιτρέπει καλύτερη καλυπτικότητα μπογιάς  

2
Κατανάλωση,  m για στρώση πάχους 1mm
Πάχος στρώσης, περίπου 2mm
Συσκευασία, 5kg, 10kg, 20kg

Υβριδική μπογιά με νανοτεχνολογία – 695 αποχρώσεις

- σιλικόνης – τροποποιημένη

- 2 σε 1 – δεν απαιτείται αστάρι, το πρώτο χέρι μπογιάς

  ασταρώνει το υπόστρωμα

- επιτρέπει την βαφή επιχρίσματος ορυκτού την πέμπτη

  μέρα μετά την εφαρμογή του

- Αυτοκαθαριζόμενη – προστατεύει κατά της διαρθρωτικής

  μόλυνσης

- διαπνεόμενη

- PEARLEFFECT – μέγιστο υδροφοβικό αποτέλεσμα

- MYCOPROTECT – προστατεύει κατά των μυκήτων και της άλγης

- υψηλή αντοχή στις γρατσουνιές και στις ρωγμές

- αντίσταση στη φθορά του χρόνου, στην εναλλαγή των

  καιρικών συνθηκών, στα επιθετικά συστατικά που βρίσκονται

  στο χώμα και στο φυσικό περιβάλλον και στην ακτινοβολία UV
2

Κατανάλωση, περίπου 0,15 λίτρα/m  (λείες επιφάνειες)

Συσκευασία, 10 λίτρα

Μπογιά σιλικόνης προσόψεων – 695 αποχρώσεις

- Αυτοκαθαριζόμενη

- χαρακτηρίζεται από πολύ υψηλή διαπνοή με χαμηλή

  απορροφητικότητα

- για κτίρια ιδιαίτερα εκτεθειμένα σε φθοροποιές ατμοσφαιρικές

  συνθήκες

- προστατεύει κατά της διαρθρωτικής μόλυνσης

- MYCOPROTECT – προστατεύει κατά των μυκήτων και της άλγης

- για οικιστικές εφαρμογές, ανεξάρτητα σπίτια και πολυκατοικίες

- για δημόσια και βιομηχανικά κτίρια

- για ιστορικά κτίρια

- για επιχρίσματα ορυκτού και πυριτικού άλατος ψιλής στρώσης

- για τσιμεντοειδείς σοβάδες και σκυρόδεμα
2Κατανάλωση, περίπου 1 λίτρο/7 – 8m  (λείες επιφάνειες)

Συσκευασία, 10 λίτρα

περίπου 0,2kg/m

Αστάρι για μπογιές σιλικόνης

- ενισχύει και εξισορροπεί την απορροφητικότητα

  του υποστρώματος

- αυξάνει την πρόσφυση της μπογιάς σιλικόνης  

2
Κατανάλωση,

Συσκευασία, 5kg

περίπου 0,2kg/m

Αστάρι για μπογιές πυριτικού άλατος

- ενισχύει και εξισορροπεί την απορροφητικότητα

  του υποστρώματος

- αυξάνει την πρόσφυση της μπογιάς πυριτικού άλατος  
2 Κατανάλωση,

Συσκευασία, 5kg



Τελείωμα πολυμερούς – γύψου 
-πάχος στρώσης έως 3mm
- υψηλή ανθεκτικότητα
- πλαστικό, εύκολο στη χρήση
- απόχρωση λευκό του χιονιού
- δυνατότητα εφαρμογής υγρού σε υγρό

2
Κατανάλωση, περίπου 1,0kg/m  για στρώση
πάχους 1mm
Συσκευασία, 5kg, 10kg, 20kg

περίπου 1kg/m

Έτοιμο προς χρήση τελικό χέρι πολυμερoύς βάσεως

- έτοιμο προς χρήση

- ιδανική σκληρότητα

- για εφαρμογή με το χέρι ή με μηχανή

- λαμπερό λευκό

Πάχος στρώσης έως 3mm  
2Κατανάλωση,

Συσκευασία, 2kg, 8kg, 18kg, 28kg

 περίπου 1,5kg/m

Τελείωμα τσιμεντοειδούς

- αντίσταση στην υγρασία

- αντίσταση στη μούχλα

- δυνατότητα επεξεργασίας όταν είναι νωπό

- λευκό του χιονιού
2Κατανάλωση,

για στρώση πάχους 1mm

Συσκευασία, 5kg, 20kg

περίπου 2,5 – 5,0kg/m

Κόλλα (γόμα) για γυψοσανίδες

- πολύ καλή πρόσφυση στο υπόστρωμα

  και σε γυψοσανίδες

- εξαιρετική πλαστικότητα κατά την

  τοποθέτηση γυψοσανίδων

- μέγιστος χρόνος εφαρμογής

- υψηλή αντοχή δεσμού  
2Κατανάλωση,

Συσκευασία, 25kg

περίπου 0,3kg/m

Στρώση δεσμού

- βάση κάτω από τελικά χέρια και χέρια σοβά

- βελτιώνει την πρόσφυση

-  για υποστρώματα χαμηλής

   απορροφητικότητας, OSB, σκυρόδεμα,

   στρώσεις λαδιού

- μικρός χρόνος στεγνώματος  
2Κατανάλωση,

Συσκευασία, 5kg

 περίπου 0,85kg/m  για στρώση πάχους 1mm

Σοβάς γύψου για χρήση με το χέρι

- σοβάτισμα με το χέρι τοίχων και οροφών

- μέγιστος χρόνος εργασίας (120 λεπτά)

- μεγάλο εύρος εφαρμογών

- υψηλή καλυπτικότητα

Πάχος στρώσης, 8 – 30mm
2Κατανάλωση,

Συσκευασία, 25kg

Γύψος εφαρμογής με μύστρα για ενώσεις

χωρίς ταινία (τέλλα)

- ενώσεις γυψοσανίδων χωρίς ταινία (τέλλα)

- επισκευή επιφανειών τοίχων και οροφών

- ελαστικός και ανθεκτικός στις ρωγμές

- πολύ καλή πλαστικότητα

- ισχυρές ενώσεις

Κατανάλωση, περίπου 0,50kg/m ένωσης γυψοσανίδας

Πάχος στρώσης, έως 15mm

Συσκευασία, 10kg, 20kg

Γαλάκτωμα ασταρώματος

- κάτω από τελικά χέρια γύψου, σοβάδες

  και κόλλες (γόμες)

- κάτω από ακρυλικές μπογιές

- μειώνει και εξισορροπεί την

  απορροφητικότητα της επιφάνειας

- για υποστρώματα υψηλής απορροφητικότητας

- βαθειά διείσδυση, δεν δημιουργείται μεμβράνη

- μικρός χρόνος στεγνώματος
2Κατανάλωση, 0,05 – 0,20

Συσκευασία, 5kg

kg/m
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επιφάνειας

Μυκητοκτόνο

-αφαιρεί μύκητες, μούχλα, άλγη βρύα και λειχήνες

- αποκαθιστά την αισθητική του τελικού χεριού

- προστατεύει τα κατασκευαστικά στοιχεία από φθορά

- διεισδύει στο ορυκτό υπόστρωμα σε βάθος μερικών χιλιοστών

- δυνατότητα καθαρισμού χωρίς βοήθεια

2Κατανάλωση, περίπου 0,1kg καθαριστικού για 1m

Συσκευασία, 0,5kg, 1kg, 5kg

Καθαριστικό για αφαίρεση πολυμερών λεκέδων διασποράς

- αφαιρεί διεσπαρμένα υπολείμματα πολυμερών

- αφαιρεί λεκέδες από αστάρια και γαλακτώματα μπογιών

- καθαρίζει πλακάκια, εγκαταστάσεις υγιεινής

- καθαρίζει επιχρωμιωμένες, βερνικωμένες

   και ατσάλινες επιφάνειες

- διαλυτό με νερό – μέγιστο 1 προς 5

Συσκευασία, 1kg

Καθαριστικό για λεκέδες τσιμέντου και ασβέστη

- αφαιρεί υπολείμματα τσιμέντου, ασβέστη και γύψου

- αφαιρεί υπολείμματα ορυκτών και σκουριά

- καθαρίζει πλακάκια, εγκαταστάσεις υγιεινής

- καθαρίζει επιχρωμιωμένες, βερνικωμένες

  και ατσάλινες επιφάνειες

- διαλυτό με νερό – μέγιστο 1 προς 15

Συσκευασία, 1kg

Προστατευτικό αρμών και πλακιδίων

- προστατεύει κατά των λεκέδων νερού, λαδιού και γράσου

- προστατεύει πορώδεις επιφάνειες

- βοηθά στη διατήρηση της καθαρότητας

- προσθέτει γυαλάδα σε μη στιλβωμένα πλακάκια

- αποκαθιστά την φρέσκια όψη σε παλιά πλακάκια

- διάφανο
2Κατανάλωση, περίπου 1,0kg/15 – 20m

Συσκευασία, 0,25kg, 1kg, 5kg

Υδροφοβικός παράγοντας σιλικόνης

- προστατεύει κατά της υπερβολικής απορρόφησης νερού

- προστατεύει κατά της διαρθρωτικής μόλυνσης

- Αυτοκαθαριζόμενη επιφάνεια πρόσοψης

- δεν περιορίζει τη διαπνοή

- διάφανο

- προστατεύει τους σοβάδες και τα ψιλά επιχρίσματα

- προστατεύει τους άγριους τοίχους και το σκυρόδεμα

Συσκευασία, 1 λίτρο, 5 λίτρα

m

- δύναται να χρησιμοποιηθεί ως αστάρι σε μπογιές σιλικόνης
2

Κατανάλωση, περίπου 0,1 – 0,3 λίτρα/

Τροποποιητικός παράγοντας για επιλεγμένα κονιάματα

- βελτιώνει την ελαστικότητα των κονιαμάτων

- επιτρέπει την εφαρμογή των κονιαμάτων σε βεράντες και θερμαινόμενα δάπεδα

- βελτιώνει την δυνατότητα πρόσφυσης των κονιαμάτων

- για κόλλες (γόμες) ATLAS ADHESIVE και    MIGATLAS

- για ATLAS GROUT FOR WIDE JOINTS      (κονίαμα αρμολόγησης μεγάλων αρμών)

- για POURABLE GROUT (ρευστό κονίαμα αρμών)

- για στρώση επαφής κάτω από κονίαμα ATLAS TEN  -10

Κατανάλωση, 1,0kg/10kg τροποποιημένου  κονιάματος

Συσκευασία, 1kg, 5kg



MYCO
PROTECT

PEARL
EFFECT

COLOR
PROTECT

GLITTER
EFFECT0%

of WATER ABSORPTION

ATLAS proFARBA
White Latex paint for indoor use
Άσπρη μπογιά Latex για εσωτερική χρήση

- τέλεια καλυπτικότητα, υψηλή παραγωγικότητα,

αντέχει στην τριβή (class 2)

- φωτεινό λευκό με θιξοτροπική επίδραση

- ιδανική για εφαρμογή με spray

Συσκευασία, Πλαστικοί κουβάδες 5l και 10l

ATLAS optiFARBA
White Latex paint for indoor use
Άσπρη μπογιά Latex για εσωτερική χρήση

- καλή καλυπτικότητα, τέλεια αποτελεσματική, αντέχει

στην τριβή (class 3)

- φωτεινό λευκό με θιξοτροπική επίδραση 

- οικολογική (περιέχει σχεδόν μηδενική ποσότητα VOC)

Συσκευασία, Πλαστικοί κουβάδες 5l και 10l

ATLAS ecoFARBA
White acrylic paint for indoor use
Άσπρη ακρυλική μπογιά για εσωτερική χρήση

- καλή καλυπτικότητα, αντέχει στην τριβή (class 4)

- ματ, λευκό του χιονιού

- ιδανική για εφαρμογή με spray

Συσκευασία, Πλαστικοί κουβάδες 5l και 10l

ATLAS GRUNTOWNIK
Fast – drying priming impregnant
Ταχέος στεγνώματος αστάρι εμποτισμού

- ενδυναμώνει το υπόστρωμα για βάψιμο

- δεν χρειάζεται διαλύτη

- άφλεκτο

- διάφανο

Συσκευασία, Πλαστικός κουβάς 5kg

WHITE PAINTS FOR INDOOR USE
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Αντιπρόσωπος ATLAS

Φιλοκτήτη 5, 7101 Αραδίππου - Λάρνακα

T: 24 102 585, Φ: 24 102 586

E: info@snscyprus.com

www.atlas.com.pl


