
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ
ΛΥΣΕΙΣ 

ΣΤΗ ΜΟΝΩΣΗ ΤΑΡΑΤΣΩΝ

ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΑΡΑΤΣΩΝ
με προϊόντα πολυουρεθάνης, υψηλής αντοχής 

και μεγάλης διάρκειας ζωής

Για τον
Ιδιώτη

Για
Συνεργεία -

Επαγγελματίες



Energy Save Roof
Ενεργειακό Πολυουρεθανικό
Μονωτικό Ταρατσών

Η έξυπνη λύση για
Εξοικονόμηση Ενέργειας
και προστασία

Λόγω της ειδικής του καινοτόμου σύνθεσής του τριπλής τεχνολογί-
ας που βασίζεται σε Ευρωπαϊκή πατέντα της KRAFT, αποτρέπει την 
απορρόφηση της θερμότητας το καλοκαίρι και του κρύου το χειμώ-
να από τις ταράτσες, αυξάνοντας τη θερμική αδράνειά τους και την 
θερμική άνεση στους αντίστοιχους εσωτερικούς χώρους κάτω από 
αυτές. Δημιουργεί ένα ελαστικό και ανθεκτικό αδιάβροχο φιλμ, που 
αποτρέπει την απορρόφηση νερού και αντέχει σε μεγάλο βαθμό και 
για μεγάλο χρονικό διάστημα στη συγκέντρωση νερού ή πάγου. Πα-
ράλληλα, αυτό το φιλμ ακολουθεί απόλυτα τις διαστολές και συστο-
λές των επιφανειών λόγω των μεγάλων ή απότομων διαφορών θερ-
μοκρασίας, αποτρέποντας έτσι την εμφάνιση ρωγμών. Παρουσιάζει 
υψηλή αντίσταση στη συσσώρευση σκόνης και ρύπων, με αποτέλε-
σμα να καθαρίζεται εύκολα.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ: Oριζόντιες και κεκλιμένες 
επιφάνειες από τσιμέντο, σκυρόδεμα, άσφαλτο, ασφαλτικές μεμ-
βράνες

Πλεονεκτήματα 
✓ Εξαιρετικό υγρομονωτικό, ακόμη και σε λιμνάζοντα ύδατα
✓ Αύξηση της θερμικής αδράνειας δομικών υλικών
✓ Βελτιώση της θερμικής άνεσης των εσωτερικών χώρων
✓ Άριστη ανθεκτικότητα στην UV ακτινοβολία, δεν κιτρινίζει
✓ Eύκολος καθαρισμός και υψηλή αντίσταση στη συσσώρευση σκόνης
✓ Μεγάλη αντοχή στον χρόνο

Tips Εφαρμογής / Κατανάλωση
Λόγω της άριστης πρόσφυσης του εφαρμόζεται κυρίως χωρίς αστάρι 
σε 2 χέρια συνολικής κατανάλωσης 0,8-1,2 L/m². Σε απορροφητικές 
επιφάνειες (τσιμέντο, μπετόν κλπ) εφαρμόστε μία στρώση Energy 
Save Roof αραιωμένο με νερό 20% ή KRAFT Eco Dur Aqua αραιω-
μένο με νερό 80%.

* Για περισσότερες πληροφορίες αναζητήστε τα TDS & 
MSDS στο kraftpaints.gr 

Συσκευασίες
4kg -25kg
Αποχρώσεις
ΛΕΥΚΟ

SRI  113

Τι Εργαλεία θα Χρειαστείτε

Ρολό, πινέλο, πιστόλι airless

*Δείκτης ανακλαστικότητας
στην ηλιακή ακτινοβολία.

για τον ιδιώτη και τον
επαγγελµατία
για τον
επαγγελµατία



Τι Εργαλεία θα Χρειαστείτε

Ρολό, πινέλο, πιστόλι airless

Συσκευασίες
0,75Lt – 3Lt – 10Lt
Αποχρώσεις
ΛΕΥΚΟ, ΚΕΡΑΜΙΔΙ

Συσκευασίες
4kg -25kg
Αποχρώσεις
ΛΕΥΚΟ

SRI  110

TotalProof PU Aqua
Στεγανωτική Πολυουρεθανική Μεμβράνη 
Ταρατσών Βάσεως Νερού

Η καινοτόμος λύση 
στεγάνωσης 
πολυουρεθανικής 
βάσεως νερού

Η νέα εξαιρετική λύση στεγανοποίησης με πολυουρεθάνη βάσεως 
νερού, κατάλληλη για επιφάνειες με συχνή χρήση. Είναι φιλική προς 
τον εφαρμοστή και το περιβάλλον, περισσότερο ανεπηρέαστη από 
τις καιρικές συνθήκες κατά την εφαρμογή, με όλες τις δοκιμασμένες 
αντοχές και τις λοιπές ιδιότητες της πολυουρεθανικής στεγανωτικής 
μεμβράνης. Άριστη στεγανότητα, μεγάλη αντοχή σε δύσκολες καιρι-
κές συνθήκες, και σε καταπονήσεις. Εφαρμόζεται σε υγρά υποστρώ-
ματα ακόμη και σε μεγάλα πάχη. Εξαιρετική αντοχή στη UV ακτινο-
βολία, διατηρεί υψηλή ανακλαστικότητα της ηλιακής ακτινοβολίας 
για μεγάλο χρονικό διάστημα. 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ: Oριζόντιες και κεκλιμένες επι-
φάνειες από τσιμέντο, σκυρόδεμα, άσφαλτο, ασφαλτικές μεμβράνες

Πλεονεκτήματα
✓ Άριστη στεγανότητα
✓ Mεγάλη αντοχή σε δύσκολες καιρικές συνθήκες, και σε 

καταπονήσεις
✓ Εφαρμόζεται σε υγρά υποστρώματα ακόμη και σε μεγάλα πάχη
✓ Εξαιρετική αντοχή στη UV ακτινοβολία
✓ Διατηρεί υψηλή ανακλαστικότητα της ηλιακής ακτινοβολίας για 

μεγάλο χρονικό διάστημα.

Tips Εφαρμογής / Κατανάλωση
Λόγω της άριστης πρόσφυσης του εφαρμόζεται κυρίως χωρίς αστά-
ρι σε 1-2 χέρια συνολικής κατανάλωσης 1,2-1,5 kg/m2. Σε περιπτώσεις 
εντελώς μη απορροφητικών υποστρωμάτων ασταρώστε με Epoxy 
Primer Floor Aqua διάφανο. Σε μη πορώδεις επιφάνειες (κεραμικά 
πλακάκια, μωσαϊκά, μέταλλα κλπ) εφαρμόστε μία στρώση KRAFT 
Epoxy Aqua Floor Primer διάφανο.

* Για περισσότερες πληροφορίες αναζητήστε τα TDS & 
MSDS στο kraftpaints.gr 

Τι Εργαλεία θα Χρειαστείτε

Ρολό, πινέλο, πιστόλι airless

TotalProof PU Hybrid
Στεγανωτική Υβριδική, 50% Πολυουρεθανική
& 50% Ακρυλική Μεμβράνη Ταρατσών 
Βάσεως Νερού

Η εξαιρετική, Υβριδική
και εύκολη στην
εφαρμογή λύση

Yψηλής ποιότητας υβριδικό στεγανωτικό ταρατσών μεγάλης ελαστικότη-
τας. Αποτελεί λύση που συνδυάζει εξίσου, τα πλεονεκτήματα των πολυ-
ουρεθανικών αλλά και των ακρυλικών στεγανωτικών, σε ένα προϊόν. Λόγω 
της άριστης πρόσφυσης και των λοιπών ιδιοτήτων της είναι ιδανική για 
μερεμέτια στεγάνωσης οριζόντιων και κατακόρυφων επιφανειών αλλά 
και για ολοκληρωμένες στεγανοποιήσεις με άριστη σχέση τιμής – από-
δοσης. Προσφέρει καλύτερη στεγανότητα, αντοχή στον χρόνο και στην 
UV ακτινοβολία και μεγαλύτερη ευκολία εφαρμογής σε σχέση με τα κοι-
νά ακρυλικά στεγανωτικά. Πιστοποιημένο ψυχρό υλικό που διατηρεί την 
ανακλαστικότητα στην ηλιακή ακτινοβολία καθώς δεν βρομίζει εύκολα.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ: Oριζόντιες και κεκλιμένες επι-
φάνειες από τσιμέντο, σκυρόδεμα, άσφαλτο, ασφαλτικές μεμβράνες

Πλεονεκτήματα 
✓ Ευκολία εφαρμογής
✓ Πολύ καλή στεγανότητα
✓ Πρόσφυση σε διάφορα υποστρώματα
✓ Αντοχή στον χρόνο
✓ Αντοχή στη UV ακτινοβολία

Tips Εφαρμογής / Κατανάλωση
Λόγω της άριστης πρόσφυσης του εφαρμόζεται κυρίως χωρίς αστάρι 
σε 2 χέρια συνολικής κατανάλωσης 0,8-1,2 L/m2. Σε περιπτώσεις πολύ 
απορροφητικών υποστρωμάτων ασταρώστε με Eco Dur Aqua αραιω-
μένο έως 80%. Αντίστοιχα σε περιπτώσεις εντελώς μη απορροφητικών 
υποστρωμάτων ασταρώστε με Epoxy Primer Floor Aqua διάφανο.

* Για περισσότερες πληροφορίες αναζητήστε τα TDS & 
MSDS στο kraftpaints.gr

*Δείκτης ανακλαστικότητας
στην ηλιακή ακτινοβολία.

*Δείκτης ανακλαστικότητας
στην ηλιακή ακτινοβολία.

SRI  108
για τον ιδιώτη και τον

επαγγελµατία
για τον
επαγγελµατία για τον ιδιώτη και τον

επαγγελµατία
για τον
επαγγελµατία



TotalProof PU - S
Στεγανωτική Πολυουρεθανική
Μεμβράνη Ταρατσών

Η δοκιμασμένη
και  ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ
λύση στεγάνωσης

Η δοκιμασμένη λύση πολυουρεθάνης διαλύτου, πιστοποιημένη από 
τον ΕΟΤΑ για 25 έτη. Το προιόν είναι κατάλληλο ακόμα και για τις πιο 
απαιτητικές εφαρμογές στεγανοποίησης σχηματίζοντας μια ενιαία 
μεμβράνη, χωρίς ενώσεις μεγάλης ελαστικότητας και ισχυρής προ-
σφυσης. Προσφέρει άριστη στεγανότητα, ελαστικότητα, αντοχή σε 
δύσκολες συνθήκες, ακόμη και σε στάσιμα νερά, αντοχή σε χημικά. 
Διατηρεί τις μηχανικές του ιδιότητες σε θερμοκρασίες από -30oC 
έως +80oC. Λόγω της πολυουρεθανικής του σύστασης δεν υδρολύε-
ται και έχει μεγάλη αντοχή στα στάσιμα νερά και τον πάγο.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ: Oριζόντιες και κεκλιμένες 
επιφάνειες από τσιμέντο, σκυρόδεμα, πλακάκια.

Πλεονεκτήματα 
✓ Αντοχή σε στάσιμα νερά.
✓ 100 % αδιάβροχο.
✓ Υψηλή αντοχή σε εφελκυσμό και μηχανικές κατα-πονήσεις.
✓ Άριστη πρόσφυση σε υπόβαθρα οροφών.
✓ Εύκολος καθαρισμός και υψηλή αντίσταση στη συσσώρευση σκόνης.
✓ Μεγάλη αντοχή στον χρόνο έως και 25 χρόνια.
✓ Εύκολη συντήρηση.
✓ Ενός συστατικού, εύκολη εφαρμογή.

Tips Εφαρμογής / Κατανάλωση
Σε απορροφητικά υποστρώματα ασταρώστε με το πολυουρεθανικό 
διάφανο αστάρι διαλύτου TOTAL PROOF PU PRIMER. Αντίστοιχα 
σε περιπτώσεις ελαφρώς υγρών ή μη απορροφητικών υποστρωμάτων 
ασταρώστε με Epoxy Primer Floor Aqua διάφανο. Εν συνεχεία εφαρ-
μόστε το προϊόν σε 2 στρώσεις συνολικής κατανάλωσης 1,3 – 1,5 kg/m².

* Για περισσότερες πληροφορίες αναζητήστε τα TDS & 
MSDS στο kraftpaints.gr 

Τι Εργαλεία θα Χρειαστείτε

Ρολό, πινέλο, πιστόλι airless

Τι Εργαλεία θα Χρειαστείτε

Ρολό, πινέλο, πιστόλι airless

TotalProof Top Coat
Τροποποιημένη Πολυουρεθανική
Μεμβράνη Ταρατσών

Η ευέλικτη και
απόλυτη στεγανωτική 
προστασία

Η νέα μέθοδος στεγανοποίησης με ειδικά τροποποιημένη πολυουρεθά-
νη χωρίς διαλύτες, με όλα τα πλεονεκτήματα των συμβατικών λύσεων 
στεγάνωσης. Επιπλέον προσφέρει τη μεγαλύτερη ευελιξία σε υποστρώ-
ματα και καιρικές συνθήκες εφαρμογής και τη μεγαλύτερη αντοχή σε 
συχνές μηχανικές καταπονήσεις. Λόγω της ποιότητας της μπορεί να χρη-
σιμοποιηθεί ως τελικό χέρι προστασίας άλλων στεγανωτικών στρώσεων 
σε οικονομική κατανάλωση αλλά και ως αυτόνομη στεγανωτική στρώση.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ: Είναι κατάλληλο για την προ-
στασία της πολυουρεθανικής μεμβράνης KRAFT TotalProof PU-S και 
την στεγανοποίηση διαφόρων τύπων υποστρωμάτων και επιφανείων 
όπως ταράτσες, σωλήνες, υδρορροές, αποχετεύσεις, ζαρντινιέρες, 
ενώσεις μεταξύ στεγών και κατακόρυφων τοίχων. Παρουσιάζει 
μεγάλη πρόσφυση σε όλα τα υποστρώματα: τσιμέντο, σκυρόδεμα, 
γυαλί, μέταλλο, πλακάκια, ξύλο, πέτρα, τούβλο, κεραμικά, PVC κλπ.

Πλεονεκτήματα
✓ Εφαρμογή ακόμη και  σε υγρά υποστρώματα. ✓ Αντοχή σε στάσιμα 
νερά. ✓ 100 % αδιάβροχο. ✓ Γρήγορο στέγνωμα. ✓ Υψηλή ευελι-
ξία. ✓ Άριστη ανθεκτικότητα στην UV ακτινοβολία, δεν κιτρινίζει. 
✓ Άριστη συνολική ανακλαστικότητα στην ηλιακή ακτινοβολία ✓ 
Υψηλή αντοχή σε εφελκυσμό και μηχανικές καταπονήσεις.  ✓ Άριστη 
πρόσφυση σε υπόβαθρα οροφών. ✓ Εύκολος καθαρισμός και υψηλή 
αντίσταση στη συσσώρευση σκόνης. ✓ Μεγάλη αντοχή στον χρόνο. 
✓Κατάλληλο για επιφάνειες με συχνή χρήση-υψηλή βατότητα. ✓ 
Ενός συστατικού, 100% στερεά. Δεν περιέχει διαλύτες.

Tips Εφαρμογής / Κατανάλωση
Λόγω της εξαιρετικής πρόσφυσης του σχεδόν σε οποιοδήποτε υπό-
στρωμα, εφαρμόζεται χωρίς αστάρι σε 1-2 χέρια συνολικής κατα-
νάλωσης 1,2-1,5 kg/m2 . Ως στρώση προστασίας του KRAFT TOTAL 
PROOF PU-S εφαρμόζεται σε 1 χέρι με κατανάλωση 0,15 kg/m².

* Για περισσότερες πληροφορίες αναζητήστε τα TDS & 
MSDS στο kraftpaints.gr 

Συσκευασίες
6kg -25kg
Αποχρώσεις
ΛΕΥΚΟ

Συσκευασίες
5kg -15kg
Αποχρώσεις
ΛΕΥΚΟ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ 25 ΕΤΗ

SRI  113

για τον
επαγγελµατία

για τον
επαγγελµατία

*Δείκτης ανακλαστικότητας
στην ηλιακή ακτινοβολία.



Τι Εργαλεία θα Χρειαστείτε

Βούρτσα, ρολό ή σπάτουλα

Profi Roof
Ελαστομερές Ακρυλικό
Μονωτικό Ταρατσών

Απλή και
Οικονομική λύση 

Δημιουργεί μια ανθεκτική αδιάβροχη μεμβράνη, που μονώνει και προ-
στατεύει από τη βροχή και την υγρασία. Αδιαβροχοποιεί την επιφάνεια 
δίνοντάς της παράλληλα την ικανότητα «αναπνοής», η οποία προλαμβά-
νει την εμφάνιση υγρασίας και μούχλας. Παραμένει ιδιαίτερα ελαστικό 
σε συνθήκες χαμηλών ή υψηλών θερμοκρασιών (από -20oC έως 80oC), 
ακολουθώντας τις συστολές και διαστολές του υπόβαθρου της επιφάνει-
ας. Παρουσιάζει μεγάλη αντοχή στη UV ακτινοβολία, τις καιρικές συνθή-
κες και την ατμοσφαιρική ρύπανση, με αποτέλεσμα η επιφάνεια να πα-
ραμένει προστατευμένη, λαμπερά λευκή και καθαρή για μεγάλο χρονικό 
διάστημα. Ιδανικό για ταράτσες από σκυρόδεμα και παλιές επιφάνειες 
στις οποίες έχουν εφαρμοστεί ακρυλικές στεγανωτικές μεμβράνες.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ: Oριζόντιες και κεκλιμένες 
επιφάνειες από τσιμέντο και σκυρόδεμα. Παλιές ελαστομερείς 
επιστρώσεις.

Πλεονεκτήματα 
✓ Εύκολη εφαρμογή
✓ Υψηλή ελαστικότητα
✓ Αντοχή στην υπεριώδη ακτινοβολία και στις καιρικές συνθήκες
✓ Υψηλή ανακλαστικότητα στην ηλιακή ακτινοβολία

Tips Εφαρμογής / Κατανάλωση
Εφαρμόζεται σε 2 χέρια συνολικής κατανάλωσης 0,6-1,0 L/m2. Σε 
απορροφητικές επιφάνειες (τσιμέντο, μπετόν, σοβά κλπ) εφαρμόστε 
μία στρώση KRAFT Eco Dur Aqua αραιωμένο με νερό 80% ή KRAFT 
Dur αραιωμένο 100% με διαλυτικό. 

* Για περισσότερες πληροφορίες αναζητήστε τα TDS & 
MSDS στο kraftpaints.gr 

Συσκευασίες
Hydroguard One
Λευκό: 
Χαρτόσακκοι 18kg
& νάϊλον σάκοι 6kg.

Hydroguard ELASTIC
Λευκό υγρό:
7,5kg και 2,5kg

Hydroguard Elastic
Επαλειφόμενο Τσιμεντοειδές
Σύστημα Στεγανοποίησης

Σύστημα Στεγανοποίησης
Ταρατσών με υψηλές 
μηχανικές αντοχές

Επαλειφόμενο τσιμεντοειδές σύστημα 2 συστατικών (Hydroguard One 
& Hydroguard Elastic), υψηλών αντοχών, εμπλουτισμένο με ακρυλικά 
πολυμερή, κατάλληλο για στεγανοποίηση επιφανειών από σκυρόδεμα, 
τσιμεντοκονίαμα, πέτρα ή τούβλο. Παρουσιάζει αυξημένη ελαστικότητα 
και αντοχή στην UV ακτινοβολία ενω παρουσιάζει και υψηλή ανακλαστι-
κότητα στην ηλιακή ακτινοβολία. Παρουσιάζει μηδενική απορρόφηση 
νερού και υψηλές μηχανικές αντοχές. Παρέχει εξαιρετική ελαστικότητα 
και ικανότητα γεφύρωσης ρωγμών και αντοχή στις συστολοδιαστολές 
του υποστρώματος. Συστήνεται η ενίσχυσή του με το αντιαλκαλικό πλέγ-
μα οπλισμού Hydroguard Net για την ενίσχυση της συνοχής της στεγα-
νοποιητικής στρώσης.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ: Μπαλκόνια, ταράτσες εκτε-
θειμένες ή μη, Τοιχία σκυροδέματος, δεξαμενές, ζαρντινιέρες

Πλεονεκτήματα 
✓ Εύκολη ανάμιξη και χρήση
✓ Μηδενική απορρόφηση νερού
✓ Μεγάλη ελαστικότητα και ευκαμψία
✓ Eξαιρετική πρόσφυση σε EPS και XPS
✓ Αντοχή στις θερμικές συστολοδιαστολές
✓ Υψηλή αντοχή σε μηχανικές καταπονήσεις
✓ Αντοχή στην UV ακτινοβολία
✓ Υψηλή ανακλαστικότητα στην ηλιακή ακτινοβολία
✓ Μεγάλη ικανότητα γεφύρωσης ρωγμών
✓ Κατάλληλο για επαφή με πόσιμο νερό

Tips Εφαρμογής / Κατανάλωση
Εφαρμόζεται σε 2 χέρια συνολικής κατανάλωσης1,5-2,5 kg/m2. Σε απαιτητικά 
σημεία της στεγανοποίησης συνίσταται η χρήση αντιαλκαλικού υαλοπλέγ-
ματος HydroguardNet. Σε απορροφητικές επιφάνειες πριν την εφαρμογή 
του μίγματος γίνεται διαβροχή της επιφάνειας με νερό μέχρι κορεσμού. 

* Για περισσότερες πληροφορίες αναζητήστε τα TDS & MSDS 
στο kraftpaints.gr 

SRI  110

Συσκευασίες
3Lt – 9Lt
Αποχρώσεις
ΛΕΥΚΟ

Αποχρώσεις
ΛΕΥΚΟ

SRI  103

Τι Εργαλεία θα Χρειαστείτε

Ρολό, πινέλο, πιστόλι airless

ΠΟΣΙΜΟ
ΝΕΡΟ

H2O

για τον
επαγγελµατία

*Δείκτης ανακλαστικότητας
στην ηλιακή ακτινοβολία. *Δείκτης ανακλαστικότητας

στην ηλιακή ακτινοβολία.

για τον ιδιώτη και τον
επαγγελµατία
για τον
επαγγελµατία



ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ & TEXNIKH ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 

 800 111 7700 ΧΩΡΙΣ ΧΡΕΩΣΗ ΑΠΟ ΣΤΑΘΕΡΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ, ΔΕΥΤΕΡΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 08.00 - 16.00

  210 55 19 500 ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ, ΔΕΥΤΕΡΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 09.00 - 17.00

  info@kraftpaints.gr 
KRAFTPAINTS.GR

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ PROFI ROOF HYDROGUARD 
ELASTIC

ENERGY SAVE 
ROOF PU HYBRID PU-S PU-AQUA TOP COAT

Ε
Φ

Α
Ρ

Μ
Ο

Γ
Η

ΙΣΧΥΡΗ ΠΡΟΣΦΥΣΗ PP PP PP PP PP PP PP
ΙΣΧΥΡΗ ΠΡΟΣΦΥΣΗ, 
ΚΥΡΙΩΣ ΧΩΡΙΣ ΑΣΤΑΡΙ P PPP PP PP P PP PPP
ΧΑΜΗΛΗ ΟΣΜΗ P P P P P P
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΥΓΡΑ 
ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΑ PP P P P PP
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΜΕΓΑΛΑ 
ΠΑΧΗ, ΣΕ ΕΝΑ ΧΕΡΙ ΚΛΠ P P PP PP
ΓΡΗΓΟΡΟ ΣΤΕΓΝΩΜΑ 
ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ P PP PP PP P
ΤΑΧΥΤΕΡΟ ΣΤΕΓΝΩΜΑ 
ΤΟ ΧΕΙΜΩΝΑ PP P P
ΕΥΚΟΛΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ 
ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ P P P P
ΔΕΧΕΤΑΙ ΥΠΕΡΚΕΙΜΕΝΕΣ 
ΣΤΡΩΣΕΙΣ P P P P

Χ
Ρ

Η
Σ

Η

ΜΕΓΑΛΗ ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ PP P PP PP PPP PP P
ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΜΟΝΙΜΗ 
ΕΜΒΑΠΤΙΣΗ ΣΤΟ ΝΕΡΟ PP P P
ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ 
ΚΑΤΑΠΟΝΗΣΕΙΣ PP P P PP PP PPP
ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΘΕΡΜΙΚΕΣ 
ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ P P PP PP PP PP PP
ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ 
ΣΥΧΝΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ 
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΠΕΖΩΝ PP P P PP PP PPP
ΔΙΑΠΕΡΑΤΟ ΣΤΟΥΣ 
ΥΔΡΑΤΜΟΥΣ PP PP PP PP P PP PP
ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΟ UV PP P PP PP P PP PP
ANTOXH ΣΤΟ ΛΕΚΙΑΣΜΑ P P PP PP PPP PP PPP
ΥΨΗΛΗ 
ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ PP P PPP PP P PPP
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 
ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ P PP P P P P P

ΣΥ
Ν

ΤΗ
ΡΗ

ΣΗ ΕΥΚΟΛΟΣ  ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ PP PP PPP PPP PPP PPP PPP

ΕΥΚΟΛΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ PPP PP PP PPP P PPP PPP

DRUCKFARBEN ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ

Λεωφόρος Μεγαρίδος, Θέση Καλλιστήρι 
Ασπρόπυργος Αττικής, 19300

DRUCKFARBEN ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ

Λεωφόρος Μεγαρίδος, Θέση Καλλιστήρι 
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