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       ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ                                                                      

DECORFOND

Υπόστρωμα προετοιμασίας για διακοσμητικά επιχρίσματα. 
Κατασκευασμένο με βάση ακρυλικές ρητίνες, παρουσιάζει εξαιρετική αντοχή στο πλύσιμο, ενώ 
συμβάλει στη σωστή προεργασία των τοίχων πριν την εφαρμογή των προιόντων: VELATURE,PERLACEO, 
DECORI CLASSICI, CADORO, CADORO VELVET, ABC RIFLESSI, MARCOPOLO. Χάρη στα εξαιρετικά 
χαρακτηριστικά του, καλυπτικότητα, ομοιογένεια, μεγάλη απόδοση και λευκότητα το Decorfond 
βοηθάει στην επίτευξη του καλύτερου αισθητικά και διακοσμητικά αποτελέσματος.

Κωδικός Συσκευασία

S.388-01 1lt

S.388-04 4lt

FORMA

  Διακοσμητικό υπόστρωμα πλήρωσης εσωτερικής χρήσης.
 Υπόστρωμα για τη δημιουργία ανάγλυφων επιφανειών διαφορετικού πάχους, επιδέχεται φινίρισμα με διάφορα

διακοσμητικά υλικά όπως: ROXIDAN, CADORO, CADORO VELVET, MARCOPOLO, MARCOPOLO
SABLE’, M. LUXURY, VELATURE, PERLACEO, ABC RIFLESSI, DECORI CLASSICI. Εύκολο στην

εφαρμογή, χρωματίζεται με τη μηχανή χρωματισμού επιτρέποντας τη δημιουργίά διαφορετικών αισθητικών
αποτελεσμάτων ανάλογα με τον τρόπο εφαρμογής.

Κωδικός Βάση Συσκευασία

S.340-05 White 5kg

MARMORINO CLASSICO

Διακοσμητικό εφέ σπάτουλας, εσωτερικής-εξωτερικής χρήσης (Πατητή Μαρμαροκονία σε Πάστα).
Κατασκευασμένο από ορυκτές ρητίνες με βάση τον άσβεστο, κατάλληλο για εσωτερική και εξωτερική 
χρήση, χαρίζει αποτέλεσμα παρόμοιο με εκείνο που είχαν οι σοβάδες των κτιρίων στα παλιότερα κτίρια της 
Βενετίας, ενώ το αποτέλεσμα μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τον τρόπο εφαρμογής. Ανθεκτικό στους 
ατμοσφαιρικούς παράγοντες, παρουσιάζει εξαιρετική διαπνοή, ιδιαίτερα κατάλληλο για έργα 
αποκατάστασης, συμπεριλαμβανομένων κτιρίων ιστορικού-καλλιτεχνικού ενδιαφέροντος.

Κωδικός Βάση Συσκευασία

S.947-01 White 1kg

S.947-05 White 5kg

S.947-25 White 25kg
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INTONACHINO MINERALE GRANA MEDIA

  Aσβεστούχο σπατουλαριστό επίχρισμα εξωτερικής χρήσης.σβεστούχο σπατουλαριστό επίχρισμα εξωτερικής χρήσης.
Κατασκευασμένο από ορυκτές ρητίνες για εξωτερικά φινιρίσματα αισθητικά παρόμοια με έγχρωμους

Βενετσιάνικους σοβάδες. Ανθεκτικό στους ατμοσφαιρικούς παράγοντες, με υψηλή διαπνοή. Ιδανικό για έργα
αποκατάστασης, συμπεριλαμβανομένων κτιρίων ιστορικο-καλλιτεχνικού ενδιαφέροντος.

Κωδικός Βάση Συσκευασία

S.938-01 White 1kg

S.938-25 White 25kg

INTONACHINO MINERALE FINE GRAIN

Aσβεστούχο σπατουλαριστό επίχρισμα εξωτερικής χρήσης.σβεστούχο σπατουλαριστό επίχρισμα εξωτερικής-εσωτερικής χρήσης.
Κατασκευασμένο από ορυκτές ρητίνες για εξωτερικά φινιρίσματα αισθητικά παρόμοια με έγχρωμους 
Βενετσιάνικους σοβάδες. Ανθεκτικό στους ατμοσφαιρικούς παράγοντες, με υψηλή διαπνοή. Ιδανικό για 
έργα αποκατάστασης, συμπεριλαμβανομένων κτιρίων ιστορικο-καλλιτεχνικού ενδιαφέροντος.

Κωδικός Βάση Συσκευασία

S.939-01 White 1kg

S.939-25 White 25kg

MARMO ANTICO 
Oρυκτό επίχρισμα εξωτερικής και εσωτερικής χρήσης.ρυκτό επίχρισμα εξωτερικής και εσωτερικής χρήσης.

Κατασκευασμένο από ορυκτές ρητίνες, παρουσιάζει εξαιρετική διαπνοή, το Marmo Antico μπορεί να αποδώσει μια επιφάνεια
πορώδεις με γραμμές, θυμίζοντας τη χαρακτηριστική εμφάνιση του travertino.Στις εξωτερικής επιφάνειες χαρίζει κομψή

εμφάνιση πέτρας, ενώ σε εσωτερικούς χώρους δίνει αισθητική αρμονία και λειτουργικότητα.

Κωδικός Συσκευασία

S.960-01 1kg

S.960-25 25kg
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CONCRET_ART
Διακοσμητικό επίχρισμα για εφέ τσιμέντου εξωτερικής και εσωτερικής χρήσης.
Αναπαράγει τη συμπαγή, αισθητά ζωντανή και φυσικά παλαιωμένη εμφάνιση τσιμέντου, καθώς 
επίσης εντοπίζει τις λεπτομέρειες ώστε να χαρακτηρίσει μοντέρνα περιβάλλοντα που εκπέμπουν 
μητροπολιτική ατμόσφαιρα. Με βάση ακρυλικές ρητίνες, το Concret Art δημιουργεί μία επίστρωση 
με καλή διαπνοή, υψηλή επιφανειακή σκληρότητα με αντοχή στα συχνό πλύσιμο.

Κωδικός Βάση Συσκευασία

S.385-01 White 1kg

S.385-25 White 25kg

MARMO D’AUTORE
Διακοσμητικό ορυκτό επίχρισμα εξωτερικής και εσωτερικής χρήσης.

Εφέ εκλεπτισμένου απαλού φινιρίσματος, λευκό στην απόχρωση ενώ χαρακτηρίζεται από την παρουσία λεπτών
κομματιών-σκονών από χρωματιστό μάρμαρο.Εμπλουτίζει τους χώρους με φωτεινότητα ενώ τους κάνει

τρισδιάστατους. Συμπαγή και ευχάριστη στην αφή επιφάνεια, το Marmo D'autore δημιουργεί στυλ και δίνει
σημαντικότητα σε όλους τους χώρους. Το Marmo D'autore παρουσιάζει εξαιρετική διαπνοή και είναι ιδιαίτερα

κατάλληλο για έργα αποκατάστασης, ακόμη και ιδιαίτερου ιστορικού και καλλιτεχνικού ενδιαφέροντος.

Κωδ. Βάση Συσκ.

S.961B-01 Botticino 1kg

S.961R-01 Rubino 1kg

S.961S-01 Smeraldo 1kg

S.961B-25 Botticino 25kg

S.961R-25 Rubino 25kg

S.961S-25 Smeraldo 25kg
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GRASSELLO DI CALCE
Διακοσμητικό φινίρισμα κλασικής περιόδου εσωτερικής χρήσης - Φυσικό Stucco Veneziano
Βασισμένο σε ορυκτές ρητίνες, διακοσμεί  και τονίζει εσωτερικούς χώρους κτιρίων,συμπεριλαμβανομένων εκείνων που 
έχουν ιστορικό-καλλιτεχνικό ενδιαφέρον. Γυαλιστερό φινίρισμα με απαλές σκιάσεις.
Παρουσιάζει υψηλή αναπνοή - υψηλή διαπνοή. 

Κωδικός Βάση Συσκευασία

S.946W-01 White 1lt

S.946W-05 White 5lt

S.946T-01 Transparent 1lt

S.946T-05 Transparent 5lt

ANTICA CALCE ELITE

Φυσικό ορυκτό χρώμα της Ιταλικής παράδοσης για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.
Φινίρισμα ορυκτών ρητινών που αναδημιουργεί το αποτέλεσμα του παραδοσιακού άσβεστου, απαλό στο

άγγιγμα, ματ και γεμάτο με απαλές σκιάσεις. Έχει υψηλή διαπνοή, μεγάλη ικανότητα πρόσφυσης, κατάλληλο
για ανακαίνιση παλαιών κτιρίων αλλά και διακόσμηση κάθε είδους δωματίου στο στυλ των αρχαίων

ασβεστολιθικών έργων της Ιταλικής παράδοσης.

Κωδικός Βάση Συσκευασία

S.930W-01 White 1lt

S.930W-04 White 4lt

S.930D-009 Deep 0,93lt

S.930D-037 Deep 3,75lt

RILIEVO

Υπόστρωμα για εσωτερικά διακοσμητικά φινιρίσματα.
Χρησιμοποιείται για τη δημιουργία ακανόνιστου αντικέ-παλαιομένου υποστρώματος ώστε στη συνέχεια να 
περαστούν διακοσμητικά προϊόντα όπως VELATURE, PERLACEO, ABC RIFLESSI, DECORI CLASSICI, 
CADORO, CADORO VELVET, MARCOPOLO και MARCOPOLO SABLE.

Κωδικός Συσκευασία

S.375-05 5kg
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CAVENIER ARGENTO

Πατητό μεταλλικό διακοσμητικό επίχρισμα εσωτερικής χρήσης.    
Καινοτόμο διακοσμητικό φινίρισμα που επιτρέπει τη δημιουργία πολλών διακοσμητικών εφέ με μία στρώση, 
δημιουργεί λιτό και κομψό στυλ με κρυστάλλινη και μαργαριταρένια εμφάνιση, ελαφρώς ανακλαστική και βελούδινη 
στην αφή. Εύκολο στην εφαρμογή, απλό και γρήγορο στη χρήση, ενώ διακοσμεί ακόμη και ανομοιογενείς επιφάνειες.

Κωδικός Βάση Συσκευασία

S.023-01 Silver 1lt

S.023-04 Silver 4lt

STUCCO VENEZIANO 

Συνθετικό γυαλιστερό διακοσμητικό φινίρισμα εσωτερικής χρήσης.
Με βάση ακρυλικά συμπολυμερή, χαρίζει στιλπνή επιφάνεια με εφέ από σπατουλιές, θυμίζοντας τα παραδοσιακά stucco στα

αρχαία παλάτια της Βενετίας. Κατάλληλο για χρήση τόσο σε λείες-επίπεδες επιφάνειες όσο και για τη διακόσμηση ειδικών
αρχιτεκτονικών στοιχείων όπως κόρνίζες και κολώνες.

   
Κωδικός Βάση Συσκ.

S.943W-01 White 1kg

S.943W-05 White 5kg

S.943N-01 Neutral 1kg

S.943N-05 Neutral 5kg

MARCOPOLO SABLE             
Μεταλλικό διακοσμητικό φινίρισμα με αποτέλεσμα λεπτόκοκκης άμμου. Εσωτερικής χρήσης.
Διακοσμητικό εφέ εσωτερικής χρήσης κατάλληλο για τη δημιουργία επιβλητικών επιφανειών με εξαιρετικά λεπτό 
μεταλλικό φινίρισμα, για ωραίους και συναρπαστικούς χώρους.

Κωδικός Βάση Συσκευασία

S.372-01 Silver 1lt

S.372-04 Silver 4lt

MARCOPOLO LUXURY 

Μεταλλικό διακοσμητικό φινίρισμα με αποτέλεσμα λεπτόκοκκης άμμου. Εσωτερικής χρήσης.
Διακοσμητικό εφέ εσωτερικής χρήσης κατάλληλο για τη δημιουργία επιβλητικών επιφανειών με εξαιρετικά λεπτό μεταλλικό

φινίρισμα, για ωραίους και συναρπαστικούς χώρους τόσο κλασικής όσο και μοντέρνας σχεδίασης. Είναι πολύ εύκολο στην
εφαρμογή, ενώ βοηθάει στη δημιουργία πολλών διαφορετικών εφέ, ανάλογα με το φωτισμό και τις αντανακλάσεις, τα οποία

ανταποκρίνονται σε κάθε αισθητική ανάγκη.

Κωδικός Βάση Συσκ.

S.020W-01 White 1lt

S.020S-01 Silver 1lt

S.020A-01 Aluminum 1lt

S.020G-01 Gold 1lt
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MY_ART
Διακοσμητικό φινίρισμα με μικροκρύσταλλους για εσωτερική χρήση.
Διαφανές φινίρισμα που βασίζεται σε μικροκρυστάλλους που δημιουργούν φωτεινές επιφάνειες και
εντυπωσιακό πολύχρωμο αποτέλεσμα, μεταβλητό ανάλογα με την επίδραση του φωτός. Παράγει διάφορα 
διακοσμητικά αποτελέσματα ανάλογα με το προϊόν που επιλέχτηκε για υπόστρωμα: MARCOPOLO, CADORO, 
BRAVOCASA, UNIMARC SMALTO MURALE OPACO, RILIEVO.

Κωδικός Βάση Συσκ.

S.454N-01 Neutral 1lt

     GRIMANI 

Διακοσμητικό φινίρισμα εσωτερικής, πολυδιάστατο με μεταλλική εμφάνιση.
Πολυδιάστατο μεταλλικό εφέ που περιέχει κομμάτια από ίνες. Κατάλληλο για διακόσμηση επιφανειών τοίχων, επίπλων και

οικιακών αντικειμένων από ξύλο, πλαστικό, PVC. Εφαρμόζεται ακόμα και σε ταπετσαρία. Εύκολο στην εφαρμογή. Αντοχή στο
πλύσιμο, στη χρήση και τα γδαρσίματα. Καινοτόμο υλικό με χαμηλή περιεκτικότητα σε Π.Ο.Ε, χωρίς φορμαλδεΰδη και

πρόσθετους πλαστικοποιητές, προσφέρει ωραία αίσθηση.

Κωδικός Βάση Συσκευασία

S.024W-01 White 1lt

S.024GO-01 Pure gold 1lt

S.024GR-01 Pewter gray 1lt

VELATURE 
Διακοσμητικό σιλοξανικό προστατευτικό φινίρισμα με αντικέ εμφάνιση, εσωτερικής και 
εξωτερικής
Με βάση τροποποιημένα σιλιξανικά πολυμερή και ειδικά πρόσθετα κατάλληλο για δημιουργία παλαιωμένης 
διακοσμητικής όψης σε εξωτερικές και εσωτερικές επιφάνειες. Κατάλληλο για τελείωμα σε σύστημα αφύγρανσης. 
Εξαιρετική διαπνοή, τέλεια υδαταπωθητικότητα και αντοχή στις εξωτερικές καιρικές συνθήκες.

Κωδικός Βάση Συσκευασία

S.383N-01 Neutral 1lt

S.383N-04 Neutral 4lt

ROXIDAN
Διακοσμητικό εφέ σκουριάς εσωτερικής χρήσης.

Δημιουργεί μια μεταλλική διακοσμητική πατίνα η οποία αναπαράγει το τυπικό αποτέλεσμα σκουριάς-οξείδωσης
επιφανειών οι οποίες έχουν εκτεθεί σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες. Η ευκολία εφαρμογής του επιτρέπει τη

δημιουργία εκλεπτυσμένων και μοντέρνων αποτελεσμάτων.

Κωδικός Βάση Συσκευασία

S.391PE-01 Pearl 1lt

S.391PL-01 Platinum 1lt
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PATINA
Σιλοξανικό διακοσμητικό φινίρισμα πέρλας – Εσωτερικής.
Με βάση τροποποιημένα σιλοξανικα πολυμερή και ειδικά πρόσθετα, κατάλληλο για διακόσμηση εσωτερικών 
χώρων.
Δημιουργεί εκλεπτυσμένα και ξεχωριστά αντανακλαστικά χρωματιστά εφέ.

Κωδικός Βάση Συσκευασία

S.319N-01 Νeutral 1lt

S.319S-01 Silver 1lt

S.319B-01 Bronze 1lt

S.319G-01 Gold 1lt

4PROTECTION
Σιλοξανικό διακοσμητικό φινίρισμα πέρλας  – Εσωτερικής.

Με βάση τροποποιημένα σιλοξανικα πολυμερή και ειδικά πρόσθετα, κατάλληλο για διακόσμηση εσωτερικών χώρων.
Δημιουργεί εκλεπτυσμένα και ξεχωριστά αντανακλαστικά χρωματιστά εφέ.

Κωδικός Βάση Συσκευασία

S.321N-01 Νeutral 1lt

    
ACRISYL DECORA          
Ακρυλικό-σιλοξανικό, αντιμουχλικό εφέ γρανίτη με μικροκρυστάλλους για εξωτερική χρήση.
Οι ακρυλικές-σιλοξανικές ρητίνες δημιουργούν μια προστατευτική επίστρωση η οποία έχει καλή διαπερατότητα υδρατμών και 
εξαιρετική υδροαποθητικότητα. Αδιαπέραστο στους ατμοσφαιρικούς ρύπους και ιδιαίτερα ανθεκτικό στις αλκαλικές 
επιφάνειες. Αναπαριστά το τυπικό αποτέλεσμα γρανίτη που χαρακτηρίζεται από μικρά αστραφτερά σημεία. Προστατεύει τις 
επιφάνειες από την ανάπτυξη μούχλας και άλγης. Ιδανικό για τελική επίστρωση σε Θερμοπρόσοψη.

Κωδικός Βάση Συσκευασία

S.457C-01 Crystal 1kg

S.457C-25 Crystal 25kg

S.457G-01 Granito Grigio 1kg

S.457G-25 Granito Grigio 25kg

 

PERLACEO 

Σιλοξανικό διακοσμητικό φινίρισμα πέρλας  – Εσωτερικής.
Με βάση τροποποιημένα σιλοξανικα πολυμερή και ειδικά πρόσθετα, κατάλληλο για διακόσμηση εσωτερικών

χώρων. Δημιουργεί εκλεπτυσμένα και ξεχωριστά αντανακλαστικά χρωματιστά εφέ.

Κωδικός Βάση Συσκευασία

S.384N-01 Νeutral 1lt
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     CONTINUOΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ ΤΟΙΧΟΥ ΚΑΙ ΔΑΠΕΔΟΥ CONTINUO ΔΙΑ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ ΤΟΙΧΟΥ ΚΑΙ ΔΑΠΕΔΟΥ CONTINUOΚΟΣΜΗΣΗΣ ΤΟΙΧΟΥ ΚΑ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ ΤΟΙΧΟΥ ΚΑΙ ΔΑΠΕΔΟΥ CONTINUOΙ ΔΑ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ ΤΟΙΧΟΥ ΚΑΙ ΔΑΠΕΔΟΥ CONTINUOΠΕΔΟΥ
 

CONTINUO BASE
Έτοιμο κονίαμα με βάση το τσιμέντο, εσωτερικής χρήσης.

Έτοιμο τσιμεντοκονίαμα που χρησιμοποιείται ως βάση στο σύστημα πατητής τσιμεντοκονίας Continuo.

Κωδικός Συσκευασία

S.113-25 25kg

CONTINUO DECO 

Διακοσμητική οργανική-ορυκτή πατητή τσιμεντοκονία
δυο συστατικών.
Διακοσμητική οργανική-ορυκτή πάστα δύο συστατικών, η οποία μπορεί να χρωματιστεί με το σύστημα 
χρωματισμού Marcromie.

Κωδικός Συστατικό Συσκευασία

S.114A-15 Α 15kg

S.114B-05 Β 5kg

CONTINUO LINK
          

Διάφανο εποξειδικό αστάρι νερού, δύο συστατικών, με υψηλή διεισδυτική ικανότητα.
Το continuo link έχει σχεδιαστεί να εμποτίζει και να μειώνει την απορροφητικότητα στις επιφάνειες που έχουν

διακοσμηθεί με πατητή τσιμεντοκονία Continuo Deco. H ειδική θερμοανθεκτική του φόρμουλα, με πολύ χαμηλό ιξώδες
βασίζεται σε ιδιότητες συγκεκριμένων εποξειδικών ρητινών και  σκληρυντών βοηθούν στη δημιουργία της κατάλληλης

επιφάνειας ώστε στη συνέχεια να περαστούν τα βερνίκια του συστήματος, Continuo Top. Περιέχει ρητίνες με μεγάλη
αντοχή στο κιτρίνισμα. Όταν χρησιμοποιείται σε ανοιχτές αποχρώσεις υπάρχει πιθανότητα να αλλάξει με την πάροδο

του χρόνου. Κατάλληλο μόνο για εσωτερική χρήση, με εξαιρετικά χαμηλές Π.Ο.Ε.
Τύπος ρητίνης: Ειδικό εποξειδικό και σκληρυντής.

Κωδικός Συστατικό Συσκευασία

S.116A-05 Α 0,5lt

S.116B-25 Β 0,25lt

CONTINUO TOP         
  
Διάφανο ακρυλικό-ουρεθανικό βερνίκι δύο συστατικών.            
Ακρυλικό-ουρεθανικό βερνίκι δύο συστατικών, αλειφατικού τύπου με εξαιρετική αντοχή στο κιτρίνισμα. 
Μετά το στέγνωμα παρουσιάζει μεγάλη αντοχή στην τριβή και τη φθορά, όπως επίσης και στα χημικά 
καθαριστικά. Διαθέσιμο στις εξής γυαλάδες: Γυαλιστερό, Σατινέ, Ματ.

Κωδ. Γυαλάδα Συστατικό Συσκ.

S.118MA-2.5 MAT A 2,5lt

S.118SA-2.5 ΣΑΤΙΝΕ Α 2,5lt

S.118GA-2.5 ΓΥΑΛΙΣΤΕΡΟ Α 2,5lt

S.118B-075 Β 0,75lt

              

10  

    San Marco



       ΧΡΩΜΑΤΑ ΤΟΙΧΟΥ                                                                                                              

ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΜΟΥΧΛΑΣ COΜΒΑΤ

COMBAT 222 
Καθαριστικό κατά της μούχλας και της άλγης.

 Με υψηλή περιεκτικότητα σε ενεργό χλώριο, ειδικά σχεδιασμένο για καθαρισμό εσωτερικών και
εξωτερικών επιφανειών, οι οποίες έχουν μούχλα, φύκια, άλγη κ.α.Κατάλληλο για τοίχους και δάπεδα

πριν το βάψιμο, είδη υγιεινής, κουζίνες, αλουμίνια κ.α. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε μικρές
 επιφάνειες που παρουσιάζουν μούχλα και να τις επαναφέρει στην αρχική τους μορφή.

Κωδικός Συσκευασία

S.481.222S-005 500ml Spray

S.481.222-05 5lt

COMBAT 333         
Αντιμουχλικό αστάρι.
Ειδικά σχεδιασμένο για τον καθαρισμό και την προετοιμασία εξωτερικών και εσωτερικών 
επιφανειών, λειτουργεί κατά της μούχλας και της άλγης, αποτρέποντας τον πολλαπλασιασμό τους 
και διατηρώντας την
αρχική εμφάνιση των εφαρμοζόμενων χρωμάτων.

Κωδικός Συσκευασία

S481.333-005 500ml

S.481.333-01 1lt

  COMBAT 444
Αντιμουχλικό πρόσθετο για χρώματα τοίχου.

Μπορεί να προστεθεί σε όλα τα χρώματα. Χαρίζει αντιμουχλικές ιδιότητες ενώ δεν αλοιώνει την
 ποιότητα και την απόχρωση του υλικού. Δοσολογία: 250ml υλικού σε 25kg ή 15lt χρώματος, για

μικρότερες ποσότητες: 15cc πρόσθετου ανά lt χρώματος ή 10cc ανά kg χρώματος.

Κωδικός Συσκευασία

S481.444-025 250gr

COMBAT 999 EW
  

Αντιμουχλικό xρώμα για eσωτερικούς xώρους.
Πλαστικό χρώμα που περιέχει ειδικές μυκητοκτόνες ουσίες που προστατεύουν σημαντικά την 
επιφάνεια του φίλμ και εμποδίζουν σε μεγάλο βαθμό την ανάπτυξη μούχλας και βακτηρίων σε 
επιφάνειες και χώρους που παρουσιάζουν υψηλή υγρασία και υδρατμούς (π.χ μπάνια, κουζίνες, 
υπόγεια κ.α). Έχει εξαιρετική διαπνοή, πολύ καλή καλυπτικότητα ενώ είναι εύκολο στην εφαρμογή.

Κωδικός Συσκευασία

S.489-04 4lt

S.489-14 14lt
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EN 15457

ATOMO 

Μικρονιζέ άοσμο αστάρι νερού εσωτερικής και εξωτερικής χρήσης. Νανοτεχνολογίας.
Βασισμένο σε μικρογαλακτώματα, ιδανικό για εξωτερικές επιφάνειες. Αποτελεί τέλεια εναλλακτική λύση σε

σχέση με τα παραδοσιακά αστάρια διαλύτου, με τη διαφορά ότι η εφαρμογή και το στέγνωμα πραγματοποιούνται
με πολύ χαμηλές εκπομπές σε Π.Ο.Ε. Έχει πολύ καλή πρόσφυση και διεισδυτικότητα, μεγάλη αντοχή σε

αλκαλικές επιφάνειες, επιτυγχάνοντας πολύ καλό δέσιμο του υποστρώματος. Εφαρμόζεται εύκολα και έχει
υψηλή απόδοση. Διευκολύνει το άπλωμα και εξασφαλίζει ομοιόμορφη επιφάνεια στο τελικό χρώμα.

Εφαρμόζεται σε εσωτερικές και εξωτερικές επιφάνειες από σοβά, τσιμέντο και σπατουλαριστές επιφάνειες.

Κωδικός Συσκευασία

S.884-01 1lt

S.884-05 5lt

S.884-15 15lt

IDROFIS SPECIALE         
Ακρυλικό αστάρι νερού.
Με στυρενιο-ακρυλικό συμπολυμερές νερού, κατάλληλο για αστάρωμα-εμποτισμό 
εσωτερικών και εξωτερικών επιφανειών. Έχει πολύ καλη πρόσφυση και υψηλή διεισδυτική
ικανότητα. Εφαρμόζεται σε εσωτερικές και εξωτερικές επιφάνειες από σοβά, τσιμέντο και 
σπατουλαριστές επιφάνειες.

Κωδικός Συσκευασία

S.470-01 1lt

S.470-05 5lt

S.470-15 15lt

UNIMARC MURALE SEMILUCIDO 

Χρώμα νερού με χαμηλές Π.Ο.Ε. Άοσμο με σατινέ φινίρισμα κατάλληλο για μεγάλους δημόσιους
χώρους και ειδικά στη βιομηχανία τροφίμων.

Βασισμένο σε ακρυλικές ρητίνες ειδικά σχεδιασμένες για μεγάλες εσωτερικές / εξωτερικές επιφάνειες,
για χρήση σε νοσοκομεία, σχολεία, νηπιαγωγεία και οπουδήποτε τα υψηλά πρότυπα υγιεινής και

ασφάλειας απαιτούν συχνή πλύση. Καλή διαπνοή, γρήγορη και υψηλή κάλυψη. Υψηλή καλυπτικότητα
και λευκότητα, γρήγορο στέγνωμα, χαμηλή απορροφητικότητα ακαθαρσιών, δεν λερώνει.

Κωδικός Συσκευασία

S.337-01 1lt

12  

    San Marco



ITALA OPACA
     
Ματ χρώμα νερού εσωτερικής χρήσης με μεγάλη αντοχή στο πλύσιμο.
Υδατοδιάλυτο χρώμα τοίχου για εσωτερικούς χώρους, βασισμένο σε ακρυλικές ρητίνες νερού, 
κατασκευασμένο με τεχνολογίες νέας γενιάς που αποδίδουν ένα ευχάριστο ματ φινίρισμα. Ειδικά 
σχεδιασμένο για επαγγελματική χρήση, με μεγάλη καλυπτικότητα και απόδοση, δεν λερώνει ενώ 
είναι πολύ εύκολο στην επαναβαφή.

Κωδικός Συσκευασία

S.711-04 4lt

S.711-14 14lt

LAGUNA 3.0 

Άοσμο ματ χρώμα νερού για τοίχους με μεγάλη αντοχή στο καθάρισμα για εσωτερικούς
χώρους. Για επαγγελματική χρήση.

Υδατοδιάλυτο χρώμα τοίχου για εσωτερικούς χώρους, βασισμένο σε ακρυλικές ρητίνες νερού,
κατασκευασμένο με τεχνολογίες νέας γενιάς που αποδίδουν ένα ευχάριστο ματ φινίρισμα. Άοσμο,  APEO-

free, με χαμηλές Π.O.Ε. Απλό στην εφαρμογή, με μεγαλύτερη αντοχή στο πλύσιμο * (κλάση 3 UNI EN
13300), καλύτερη λευκότητα και εξαιρετική καλυπτικότητα. Ειδικά σχεδιασμένο για επαγγελματική χρήση,

με μεγάλη καλυπτικότητα και απόδοση, δεν λερώνει ενώ είναι πολύ εύκολο στην επαναβαφή.

Κωδ. Βάσεις Συσκ.

S.360W-01 White 1lt

S.360W-04 White 4lt

S.360W-14 White 14lt

S.360M-01 Medium 1lt

S.360M-04 Medium 4lt

S.360M-14 Medium 14lt

S.360D-093 Deep 0,93lt

S.360D-037 Deep 3,75lt

S.360D-13 Deep 13,12lt
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ACRISYL PITTURA RIEMPITIVA
     
Υδατοδιάλυτο ακρυλικό-σιλοξανικό χρώμα νερού εξωτερικής με ψιλή άμμο.
Παρουσιάζει υψηλή αντοχή στο πλύσιμο και μεγάλη αντίσταση στη μούχλα και την άλγη.
Βασισμένο σε ακρυλικές-σιλοξανικές ρητίνες, κατάλληλο για διακόσμηση και προστασία επιφανειών 
τοίχων ακόμα και εξωτερικά. Αδιαβροχοποιεί εξαιρετικά και παρουσιάζει εξαιρετική ανθεκτικότητα 
στους ατμοσφαιρικούς παράγοντες και τις αλκαλικές επιφάνειες ενώ παράλληλα έχει πολύ καλή 
διαπνοή.

Κωδικός Βάση Συσκ.

S.634W-01 White 1lt

S.634W-05 White 5lt

S.634W-15 White 15lt

S.634M-01 Medium 1lt

S.634M-05 Medium 5lt

S.634M-15 Medium 15lt

S.634D-093 Deep 0.93lt

S.634D-047 Deep 4.7lt

S.634D-14 Deep 14lt

S.634T-093 Transparent 0.93lt

S.634T-047 Transparent 4.7lt

S.634T-14 Transparent 14lt

ACRISYL FONDO-FINITURA

Υδατοδιάλυτο ακρυλικό-σιλοξανικό χρώμα νερού εξωτερικής με χοντρή άμμο.
Παρουσιάζει υψηλή αντοχή στο πλύσιμο και μεγάλη αντίσταση στη μούχλα και την άλγη.

Βασισμένο σε ακρυλικές-σιλοξανικές ρητίνες και αδρανή μεγάλης γεμιστικής ικανότητας, επιτρέπει με δύο
στρώσεις την επίτευξη ομοιογενούς αποτελέσματος ακόμα και σε επιφάνειες με ατέλειες καθώς επίσης έχει
μεγάλη καλυπτικότητα σε επαναβαφή ή περιπτώσεις που έχουν αφαιρεθεί οι παλιές επιστρώσεις χρωμάτων.

Αδιαβροχοποιεί εξαιρετικά και παρουσιάζει εξαιρετική ανθεκτικότητα στους ατμοσφαιρικούς παράγοντες και
τις αλκαλικές επιφάνειες ενώ παράλληλα έχει πολύ καλή διαπνοή.

Κωδικός Βάσεις Συσκ.

S.637W-01 White 1lt

S.637W-15 White 15lt

S.637T-093 Transparent 0.93lt

S.637T-14 Transparent 14lt
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       ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ  

ΣΥΣΤΗΜΑ   ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ   MARCOTHERM  

MARCOTHERM ADESIVO
     
Ινομπλισμένη ρητινούχα κόλλα θερμομονωτικών πλακών.
Ινοπλισμένη κόλλα τσιμεντοειδούς βάσης, με επιλεγμένα ανόργανα πρόσθετα, εμπλουτισμένη με 
πολυμερείς ρητίνες, είναι ιδανική για την επικόλληση θερμομονωτικών πλακών εξηλασμένης ή 
διογκωμένης πολυστερίνης καθώς επίσης και για την τελική επικάλυψη της επιφάνειας τους οπλισμένη
με το κατάλληλο υαλόπλεγμα. Δε ρηγματώνει ενώ δημιουργεί το κατάλληλο υπόστρωμα για το σοβά 
που θα ακολουθήσει.

Κωδικός Βάση Συσκ.

S.957W-25 White Powder 25kg

S.957G-25 Gray Powder 25kg

MARCOTHERM PRIMER

Υδατοδιάλυτο αστάρι εξωτερικής και εσωτερικής χρήσης.
Μικρομοριακό υδατοδιάλυτο αστάρι κατάλληλο για εμποτισμό και σταθεροποίηση απορροφητικών

επιφανειών. Υψηλή διείσδυση και σταθεροποιητική δύναμη. Ενισχύει την πρόσφυση του τελικού
επιχρίσματος και ομογενοποιεί την απορροφητικότητα της επιφάνειας. Χρωματίζεται με μηχανή

χρωματισμού, είναι ιδιαίτερα κατάλληλο για επιχρίσματα με άγρια υφή, χρώματα και ορυκτά ή συνθετικά
διακοσμητικά. Είναι το κατάλληλο αστάρι για εφαρμογή πριν το τελικό επίχρισμα στο σύστημα εξωτερικής

θερμομόνωσης Marcotherm.

Κωδικός Βάσεις Συσκ.

S.474W-05 White 5lt

S.474W-15 White 15lt
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ACRISYL KP 1
     
Ακρυλικός-σιλοξανικός παστώδης σοβάς 1mm με μεγάλη αντίσταση στη μούχλα και την άλγη.
Το Acrisyl KP1 είναι παστώδης σοβάς για διαμόρφωση αδρής επιφάνειας εξωτερικής και εσωτερικής 
χρήσης, κατασκευασμένος με ακρυλικές-σιλοξανικές ρητίνες, με υψηλή υδροαποθητικότητα και 
εξαιρετική υδρατμοπερατότητα. Συμμετέχει ως σοβάς τελικής στρώσης στο πιστοποιημένο σύστημα 
εξωτερικής θερμομόνωσης Marcotherm. Καταργεί την ανάγκη βαφής, δημιουργώντας μία επίστρωση 
ανθεκτική στις καιρικές συνθήκες. Βελτιώνει και κρύβει τοιχόν αστοχίες ενώ παρουσιάζει μεγάλη 
αντοχή στις αλκαλικές επιφάνειες.

Κωδικός Βάση Συσκ.

S.631W-01 White 1kg

S.631W-25 White 25kg

S.631T-096 Transparent 0.96kg

S.631T-24 Transparent 24kg

ACRISYL KP1.5 

Ακρυλικός-σιλοξανικός παστώδης σοβάς 1.5mm mm με μεγάλη αντίσταση στη μούχλα και την άλγη.
Το Acrisyl KP1.5 είναι παστώδης σοβάς για διαμόρφωση αδρής επιφάνειας εξωτερικής και εσωτερικής

χρήσης, κατασκευασμένος με ακρυλικές-σιλοξανικές ρητίνες, με υψηλή υδροαποθητικότητα και εξαιρετική
υδρατμοπερατότητα. Συμμετέχει ως σοβάς τελικής στρώσης στο πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής

θερμομόνωσης Marcotherm. Καταργεί την ανάγκη βαφής, δημιουργώντας μία επίστρωση ανθεκτική στις
καιρικές συνθήκες. Βελτιώνει και κρύβει τοιχόν αστοχίες ενώ παρουσιάζει μεγάλη αντοχή στις αλκαλικές

επιφάνειες.

Κωδικός Βάσεις Συσκ.

S.403W-01 White 1kg

S.403W-25 White 25kg

S.403T-096 Transparent 0.96kg

S.403T-24 Transparent 24kg

ACRISYL INTONACHINO
     
Ακρυλικός-σιλοξανικός παστώδης σοβάς 1.2mm mm με μεγάλη αντίσταση στη μούχλα και την άλγη.
Το Acrisyl INTONACHINO είναι παστώδης σοβάς για διαμόρφωση αδρής επιφάνειας εξωτερικής και 
εσωτερικής χρήσης, κατασκευασμένος με ακρυλικές-σιλοξανικές ρητίνες, με υψηλή 
υδροαποθητικότητα και εξαιρετική υδρατμοπερατότητα. Συμμετέχει ως σοβάς τελικής στρώσης στο 
πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Marcotherm. Καταργεί την ανάγκη βαφής, 
δημιουργώντας μία επίστρωση ανθεκτική στις καιρικές συνθήκες. Βελτιώνει και κρύβει τυχόν αστοχίες 
ενώ παρουσιάζει μεγάλη αντοχή στις αλκαλικές επιφάνειες.

Κωδικός Βάση Συσκ.

S.461W-01 White 1kg

S.461W-25 White 25kg

S.461T-096 Transparent 0.96kg

S.461T-24 Transparent 24kg
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ACRISYL INTONACHINO GRANA FINISSIMA

Ακρυλικός-σιλοξανικός παστώδης σοβάς 0.6mm mm με μεγάλη αντίσταση στη μούχλα και την άλγη.
Το Acrisyl INTONACHINO GRANA FINISSIMA είναι παστώδης σοβάς για διαμόρφωση αδρής επιφάνειας

εξωτερικής και εσωτερικής χρήσης, κατασκευασμένος με ακρυλικές-σιλοξανικές ρητίνες, με υψηλή
υδροαποθητικότητα και εξαιρετική υδρατμοπερατότητα. Συμμετέχει ως σοβάς τελικής στρώσης στο

πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Marcotherm. Καταργεί την ανάγκη βαφής,
δημιουργώντας μία επίστρωση ανθεκτική στις καιρικές συνθήκες. Βελτιώνει και κρύβει τοιχόν αστοχίες ενώ

παρουσιάζει μεγάλη αντοχή στις αλκαλικές επιφάνειες.

Κωδικός Βάσεις Συσκ.

S.463W-01 White 1 kg

S.463W-25 White 25 kg

S.463T-096 Transparent 0.96 kg

S.463T-24 Transparent 24 kg

17  

    San Marco



      ΧΡΩΜΑΤΑ ΣΙΔΗΡΟΥ                                                                                                              

     RUGISTOP
   

            Μετατροπέας σκουριάς.
           Μπλοκάρει τη διαδικασία διάβρωσης και μετατρέπει τη σκουριά σε χημική ένωση που προσκολλάται
           τέλεια στην επιφάνεια ενώ παράλληλα είναι έτοιμη για βάψιμο. Πάντα να βάφεται από πάνω με 
           αντισκωριακά προΐόντα.

Κωδικός Συσκευασία

S.590-025 250ml

      KIRON 70 
Αντισκωριακό διακοσμητικό χρώμα με ρινίσματα σιδήρου για αντικέ όψη.

Με βάση συνθετικές ρητίνες, ειδικά πιγμέντα που αναστέλλουν τη διάβρωση και ρινίσματα
 σιδήρου, κατάλληλο για εσωτερικές και εξωτερικές μεταλλικές επιφάνειες.

 Διπλή δράση: αντισκωριακό και διακοσμητικό φινίρισμα με αντικέ αποτέλεσμα. Χαμηλή οσμή και μικρή
περιεκτικότητα σε αρωματικούς διαλύτες.

FINE GRAIN LARGE GRAIN

Κωδικός Βάση Συσκ. Κωδικός Βάση Συσκ.

S.277FA-075 Anthracite 750ml S.277LG-075 Graphite 750ml

S.277FLE-075 Lead gray 750ml S.277LC-075 Cast iron 750ml

S.277FL-075 Light gray 750ml S.277LM-075 Metal gray 750ml

S.277FG-075 Gunmetal gray 750ml S.277LZ-075 Zinc green 750ml

S.277LD-075 Dark brown 750ml

S.277LR-075 Rust 750ml
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              ΣΤΟΚΟΙ                                                                      

STUCCOFACILE

Αφρόστοκος με μικροσφαιρίδια, κατάλληλο για εξωτερικούς και εσωτερικούς χώρους.
Με βάση συμπολυμερές βινυλίου σε διάλυμα νερού, κατάλληλο για εξωτερικούς χώρους και εσωτερικούς

χώρους. Εύκολο στην εφαρμογή, γρήγορο στο στέγνωμα, επιτρέπει την εφαρμογή παχιάς στρώσης χωρίς να
συρρικνώνει ή να ρηγματώνει. Ειδικά κατάλληλο για γέμισμα κενών που αφήνονται από σκαλωσιές. Μπορεί

να βαφτεί γρήγορα με υδατοδιαλυτά χρώματα.

Κωδικός Συσκευασία

S.956-005 500ml

S.956-01 1lt

S.956-04 4lt

 
ELASTOMARC STUCCO
Ελαφροβαρύς, ελεγχόμενης συρρίκνωσης στόκος.       
Ταχυστέγνωτος στόκος, με βάση μικροσφαιρίδια υάλου με καλή ελαστικότητα και 
γεμιστική ικανότητα. Ειδικός για επισκευές τοιχοποιίας όπου υπάρχουν τριχοειδής και 
δυναμικές ρωγμές . Μπορεί να εφαρμοστεί σε ρωγμές με χαμηλή δυναμική τάση, οι οποίες 
στη συνέχεια μπορούν να καλυφθούν με ελαστομερή συμβατικά προϊόντα. Ενδείκνυται για 
το ελαστομερές σύστημα ELASTOMARC.

 
Κωδικός Συσκευασία

S.416-05 5lt
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               Γενικοί όροι πώλησης

• Η εταιρεία επιφυλάσσεται για τυχόν τυπογραφικά λάθη

• Οι πληροφορίες και οι υποδείξεις που παρέχονται για τη χρήση των προϊόντων του παρόντος 
καταλόγου βασίζονται στην παρούσα γνώση και εμπειρία της εταιρείας για τα προϊόντα όταν 
αποθηκεύονται, χρησιμοποιούνται και εφαρμόζονται υπό κανονικές συνθήκες. 

• Λόγω των διαφοροποιήσεων που υπάρχουν στις επιτόπιες συνθήκες, η εταιρεία δε φέρει ουδεμία 
ευθύνη σχετικά με το τελικό αποτέλεσμα.

• Οι χρήστες των προϊόντων πρέπει να συμβουλεύονται την πιο σύγχρονη έκδοση των τεχνικών 
φυλλαδίων, αντίγραφα των οποίων δίνονται όταν ζητηθούν.
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