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Καλώς Ήλθατε
		
στο νέο μας κατάλογο
H EVOCHEM Α.Ε. έχει ως αντικείμενο την παραγωγή και εμπορία υλικών συγκόλλησης, σφράγισης και μόνωσης, χρωμάτων, υλικών
προστασίας και συντήρησης ξύλου καθώς και χημικών για την προστασία και συντήρηση κτιρίων και τεχνικών κατασκευών. Επιπλέον, στη
γκάμα των προϊόντων της εταιρείας περιλαμβάνονται spray βαφής και τεχνικών εφαρμογών, καθαριστικά και εξειδικευμένα χημικά προϊόντα.
H EVOCHEM Α.Ε. είναι μια ιδιωτική οικογενειακή επιχείρηση με αφοσίωση στη συνεχή εξέλιξη και ανάπτυξη και στόχο τη παραγωγή και
παροχή προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής ποιότητας για τους πελάτες και συνεργάτες της, αξίες που εδραιώνουν τη μοντέρνα φιλοσοφία
της εταιρείας. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην υιοθέτηση οικολογικών μεθόδων παραγωγής και στην έρευνα και ανάπτυξη προϊόντων
υψηλής χρησιμότητας που θα είναι πιο φιλικά προς το περιβάλλον και τον καταναλωτή και με τη καλύτερη σχέση ποιότητας – τιμής.
Η εταιρεία επενδύει στην εξυπηρέτηση και ικανοποίηση των πελατών της, ενισχύοντας την παρουσία της σε Ελλάδα και Κύπρο και
διευρύνοντας συνεχώς το δίκτυο πωλήσεων της εξάγοντας, μέχρι σήμερα, τα προϊόντα της σε περισσότερες από 10 χώρες του εξωτερικού.
H EVOCHEM Α.Ε., ανταποκρινόμενη στις απαιτήσεις της Παγκόσμιας αγοράς, προσφέρει πρωτοποριακά προϊόντα εξαιρετικής ποιότητας στους
επαγγελματίες του οικοδομικού και κατασκευαστικού κλάδου καθώς και στους καταναλωτές που επιθυμούν προϊόντα επαγγελματικών
προδιαγραφών για τις DIY εφαρμογές τους. Ακόμη, ικανοποιεί τις ανάγκες των Βιομηχανιών επεξεργασίας ξύλου, χαρτιού, συσκευασίας
και συναρμολόγησης, προσφέροντας σε αυτές βιομηχανικά συγκολλητικά υλικά και χημικά υψηλής ποιότητας.
Το κλειδί της επιτυχίας της εταιρείας εντοπίζεται στον ανθρώπινο παράγοντα. Η EVOCHEM Α.Ε. επενδύει στη βελτίωση της απόδοσης, του
περιβάλλοντος εργασίας, στην ανάπτυξη και βελτίωση των διαδικασιών, των εγκαταστάσεων, του μηχανολογικού εξοπλισμού και των
πληροφοριακών της συστημάτων, ενέργειες που την καθιστούν ένα ασφαλές εργασιακό περιβάλλον για τους ανθρώπους της.
Η EVOCHEM Α.Ε. είναι προσανατολισμένη στην ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και τεχνολογιών υψηλής ενεργειακής απόδοσης, φιλικών
προς το περιβάλλον και τον χρήστη. Με σημαντικές πωλήσεις προϊόντων συγκόλλησης και σφράγισης, spray και υλικών κάλυψης τόσο σε
επαγγελματίες του βιομηχανικού και κατασκευαστικού κλάδου όσο και σε DIY χρήστες, η EVOCHEM Α.Ε. έχει καθιερώσει μια ολοκληρωμένη
γκάμα νέων, πιο έξυπνων και αποδοτικών προϊόντων με τα brands της MERCOLA, SWAN, MINOS και PGP.
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Οι κορυφαίες μάρκες μας
Με παρουσία στο χώρο από το 1958 τα προϊόντα MERCOLA υποστηριζόμενα απο ένα ευρύ τεχνολογικό υπόβαθρο και ισχυρή πελατειακή
βάση εξυπηρέτησαν τις ανάγκες του βιομηχανικού κλάδου, μεταξύ άλλων, των βιομηχανιών επεξεργασίας ξύλου και χαρτιού,
των αυτοκινητοβιομηχανιών και γενικότερα τη βιομηχανία με εξειδικευμένα υλικά συγκόλλησης. Απο τα μέσα της δεκαετίας του
90’, αντιμετωπίζοντας την ταχεία αποβιομηχανοποίηση της χώρας, επαναπροσδιορίστηκε η στρατηγική και δόθηκε έμφαση στον
κατασκευαστικό κλάδο και στην καταναλωτική αγορά DIY. Για την επίτευξη του στόχου αυτού, καταβλήθη ιδιαίτερη προσπάθεια για
ενδυνάμωση της παρουσία της στον μεγάλο αριθμό καταστημάτων χρωματοπωλείων και σιδηρικών. Αυτή η πελατοκεντρική προσέγγιση
είχε ως αποτέλεσμα την βελτίωση της ήδη υπάρχουσας γκάμας των προϊόντων της αλλά και την άμεση ανάπτυξη νέων προϊοντικών
κατηγοριών που ανταποκρίνονται στις νέες τάσεις της αγοράς.
Τα χρώματα SWAN, γνωστά στην αγορά ως τα χρώματα με την “καλύτερη σχέση ποιότητας – τιμής”, προσφέρουν εγγυημένα την καλύτερη
ποιότητα σε εξαιρετικά ανταγωνιστικές τιμές, γεγονός που τα καθιστά δημοφιλή τόσο στο βιομηχανικό κλάδο όσο και στην αγορά DIY.
Αποφεύγοντας το κόστος διαφήμισης, τα χρώματα SWAN έγιναν γρήγορα γνωστά από στόμα σε στόμα, γεγονός που συνέβαλε στην
ανάπτυξη της γκάμας των προϊόντων SWAN με νέα, εξειδικευμένα αλλά και DIY προϊόντα.
Το 1968, ιδρύεται η πρώτη ελληνική βιομηχανία παραγωγής spray με την ιστορικής σημασίας για την ελληνική αγορά επωνυμία, MINOS.
Έκτοτε, το όνομα MINOS αποτελεί συνώνυμο του spray και της ευκολίας και πρακτικότητας που αυτό προσφέρει. Τα MINOS spray,
αναγνωρίσιμα τόσο στους επαγγελματίες όσο και στους DIY χρήστες, βασίζουν τη διαχρονικότητα και την πολυετή επιτυχία τους στην
“εξαιρετική ποιότητα με ένα μόνο πέρασμα” και στην ευρεία προιοντική γκάμα. Παράλληλα με τα spray βαφής, η γκάμα των MINOS spray
εμπλουτίζεται συνεχώς με την ανάπτυξη spray τεχνικών εφαρμογών, προσφέροντας ένα εύρος λύσεων στις περιπτώσεις εκείνες όπου
κάθε άλλη μέθοδος εφαρμογής θα ήταν αδύνατη.
Εδώ και 40 χρόνια, τα αμερικάνικης τεχνολογίας προϊόντα PGP παράγονται και διανέμονται στην ελληνική αγορά. Με κύρια πηγή
επιτυχίας το ιδιαίτερα καινοτόμο προϊόν PGP DRYPROOF αλλά και με τα υπόλοιπα προϊόντα που συμπληρώνουν τη γκάμα, τα προϊόντα PGP
ικανοποιούν, όλα αυτά τα χρόνια, τις ανάγκες της πιο απαιτητικής αγοράς για μόνωση και στεγάνωση, παρέχοντας πραγματικά αξιόπιστες
λύσεις για την αντιμετώπιση της υγρασίας που εντοπίζεται σε κατασκευές. Έχοντας ως αρχικό αντικείμενο την ανάπτυξη και παραγωγή
προϊόντων για την καταπολέμηση της υγρασίας σε υπόγειες κατασκευές, η PGP διευρύνει τη γκάμα των προϊόντων της, καλύπτοντας πλέον
κάθε καταναλωτική ανάγκη.
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www.evochem.gr
Ενημερωθείτε

για τα προϊόντα μας και τις εφαρμογές τους

Κατεβάστε

τις τεχνικές προδιαγραφές και
τα φύλλα δεδομένων ασφαλείας
των προϊόντων μας, εύκολα
και γρήγορα

Ζητήστε

να τοποθετήσουμε την επιχείρηση σας
στον χάρτη με τα σημεία πώλησης της εταιρείας μας.
Αν έχετε ιστοσελίδα μπορούμε να κάνουμε link
κατευθείαν στη δικιά σας ιστοσελίδα

Διαβάστε

τα νέα της εταιρείας μας

www.evochem.gr
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Επισκεφθείτε
το νέο μας

Website

www.evochem.gr
Η δυναμική ιστοσελίδα μας.
• Προσφέρει εύκολο κεντρικό menu πλοήγησης.
Βρείτε αυτό που ψάχνετε με δύο κλίκ.
• Είναι φιλική προς όλες τις φοριτές συσκευές.
Ενημερωθείτε από Desktop, Laptop, Tablet, Κινητό τηλέφωνο.
• Περιέχει το πλήρες υλικό που χρειάζεστε για να εξυπηρετήσετε τους πελάτες σας
και να αντλήσετε κάθε πληροφορία για τα προϊόντα μας.
• Είναι διαδραστικό.
Γραφτείτε στο Newsletter και συνδεθείτε στα Social media της εταιρείας μας.

www.evochem.com

Ο κατάλογος μας είναι
εύκολος στη χρήση…
Ο κατάλογος μας περιέχει μία
μεγάλη γκάμα προϊόντων για τον
κατασκευαστικό χώρο καθώς και για την
καταναλωτική αγορά DIY
Όλες οι ενότητες είναι χρωματισμένες
θεματικά με στόχο να είναι εύκολα
αναγνωρίσιμες και αντιληπτές.
Κάθε προϊόν περιλαμβάνει τις
απαραίτητες πληροφορίες που θα
σας βοηθήσουν να επιλέξετε το
καταλληλότερο για κάθε εφαρμογή.
Στο τέλος του καταλόγου θα βρείτε ένα
ευρετήριο για γρήγορη αναζήτηση
των προϊόντων που επιθυμείτε με
αλφαβητική σειρά.

Πιο περιεκτικός…
Ο κατάλογος μας ανανεώνεται και
εξελίσσεται κάθε χρόνο με νέα, πιο
έξυπνα προϊόντα για να προσφέρουν
αποτελεσματικές λύσεις, φιλικότερα
προς το περιβάλλον και το χρήστη,
διευρύνοντας με αυτό τον τρόπο τις
επιλογές σας.
Ο κατάλογος μας δεν περιλαμβάνει
βιομηχανικές κόλλες διότι παράγονται
σύμφωνα με τις προδιαγραφές του
εκάστοτε πελάτη.

Για να αποτελεί ένα
χρήσιμο εργαλείο για
την επιχείρηση σας…
Ελπίζουμε ότι θα βρείτε τον νέο μας
κατάλογο χρήσιμο και θα εμπνευστείτε
από την γκάμα διαθέσιμων προϊόντων
που περιλαμβάνει.
Για οποιαδήποτε απορία και παραγγελία,
το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών της
εταιρείας μας βρίσκεται στη διάθεση σας.

Περιεχόμενα
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Κόλλες Ξύλου

TEMPO
ΕΠΙΛΟΓΗ
ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ

TEMPO WB 500

Η Νο 1 επιλογή του επαγγελματία για συγκολλήσεις εξωτερικών
εφαρμογών

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η TEMPO WB 500 είναι υδατοδιαλυτή λευκή κόλλα ξύλων, βάσεως
PVAC κατάλληλη για συγκολλήσεις υψηλών απαιτήσεων. Προσφέρει
γρήγορη και δυνατή συγκόλληση, με εξαιρετική αντοχή στην υγρασία.
Είναι ιδιαίτερα κατάλληλη για εξωτερικές χρήσεις. Γίνεται διαφανής μετά
το στέγνωμα (κρυσταλλιζέ).
Υπερκαλύπτει τις προδιαγραφές DIN D3/EN 203.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

• Πολύ ισχυρή συγκόλληση
• Εξαιρετική αντοχή στην υγρασία προδιαγραφών D3
• Κατάλληλη για εξωτερική χρήση
• Αντοχή στην θερμοκρασία
• Εξαιρετική αντοχή στη γήρανση
• Διαφανής μετά το στέγνωμα (κρυσταλλιζέ)
• Φιλική προς το περιβάλλον

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

• Συγκολλήσεις εξωτερικών βρεχόμενων ξύλινων κατασκευών όπως
πέργκολες, κάσες παραθύρων, εξωτερικά κουφώματα,
εξωτερικές πόρτες κλπ.
• Συγκολλήσεις όλων των ξύλων όπως μασίφ, νοβοπάν, MDF,
φορμάικας που εκτίθενται σε υψηλή υγρασία.
• Συγκολλήσεις επίπλων όπου απαιτείται πολύ ισχυρή συγκόλληση με
μεγάλη αντοχή στη γήρανση.
• Συγκολλήσεις άλλων υλικών πάνω σε νοβοπάν όπως χαρτόνια,
υφάσματα, PVC κλπ.

ΑΠΟΔΟΣΗ: 150 - 200 gr/m² ανάλογα με την απορροφητικότητα της
επιφάνειας.
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Κόλλες Ξύλου
12
20
12
12
12
4
1
1

1013
01000
01001
01002
01003
01004
01007
01006

2.05
2.30
4.05
5.75
6.35
25.30
69.35
152.45

TEMPO

Η Νο1 κόλλα ξύλου PVA κρυσταλλιζέ D2

DUSTRIA
N

L

80gr
200gr
500gr
750gr
1kg
5kg
14kg
32kg

ΤΕΜ/ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ €
ΣΥΣΚ.		

I

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η TEMPO είναι υδατοδιαλυτή, λευκή κόλλα ξύλων, βάσεως PVA, κατάλληλη για συγκολλήσεις υψηλών απαιτήσεων. Προσφέρει γρήγορη και
δυνατή συγκόλληση με πολύ μεγάλη αντοχή στη θερμοκρασία και στην
υγρασία. Γίνεται διαφανής μετά το στέγνωμα (κρυσταλλιζέ). Κατάλληλη
για εφαρμογές εσωτερικής χρήσης και εξωτερικές μη βρεχόμενες
κατασκευές.

DIN 68602

D2

NO M
R

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

• Πολύ ισχυρή συγκόλληση
• Αντοχή στην υγρασία
• Αντοχή στην θερμοκρασία
• Εξαιρετική αντοχή στη γήρανση
• Διαφανής μετά το στέγνωμα (κρυσταλλιζέ)
• Φιλική προς το περιβάλλον

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

• Συγκολλήσεις μόρσων σκληρών και μαλακών ξύλων όπως οξυά
δρυς, πεύκο, καρυδιά, παλίσσανδρο κλπ
• Συγκολλήσεις επίπλων και ξύλινων κατασκευών από μαλακά ξύλα.
• Συγκολλήσεις MDF, φορμάικας, νοβοπάν, καπλαμά
• Συγκολλήσεις γυψοσανίδων, φελιζόλ, φελλού, υφασμάτων και άλλων
επενδύσεων σε νοβοπάν και MDF

ΑΠΟΔΟΣΗ: 150 - 200 gr/m² ανάλογα με την απορροφητικότητα της
επιφάνειας.

www.evochem.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ 210 5 5 9 0 4 6 0 - 210 5 5 9 0 1 5 5
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Κόλλες Ξύλου

I

L

DUSTRIA
N

DIN 68602

D4

NO M
R

TEMPO MARINE D4

Η νέα υδατοδιαλυτή κόλλα ξύλου κρυσταλλιζέ D4
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η TEMPO MARINE D4 είναι υδατοδιαλυτή, λευκή κόλλα ξύλων, βάσεως
ομοπολυμερούς βινυλικής διασποράς, κατάλληλη για συγκολλήσεις
πολύ υψηλών απαιτήσεων. Προσφέρει γρήγορη και δυνατή συγκόλληση, με εξαιρετική αντοχή στην υγρασία. Είναι ιδιαίτερα κατάλληλη για
εξωτερικές χρήσεις. Γίνεται διαφανής μετά το στέγνωμα (κρυσταλλιζέ).
Είναι η πρώτη υδατοδιαλυτή κόλλα ενός συστατικού που υπερκαλύπτει
τις προδιαγραφές DIN D4/EN 204.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

• Ενός συστατικού • Πολύ ισχυρή συγκόλληση
• Εξαιρετική αντοχή στην υγρασία - προδιαγραφών D4 (αδιάβροχη)
• Κατάλληλη για εξωτερική χρήση • Γρήγορος χρόνος συγκόλλησης
• Αντοχή στην θερμοκρασία • Εξαιρετική αντοχή στη γήρανση
• Διαφανής μετά το στέγνωμα (κρυσταλλιζέ)
• Φιλική προς το περιβάλλον

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

• Συγκολλήσεις εξωτερικών βρεχόμενων ξύλινων κατασκευών όπως
πέργκολες, κάσες παραθύρων, εξωτερικά κουφώματα, εξωτερικές
πόρτες κλπ.
• Ναυπηγικές εφαρμογές
• Συγκολλήσεις όλων των ξύλων όπως μασίφ, νοβοπάν, MDF,
φορμάικας που εκτίθενται σε υψηλή υγρασία
• Συγκολλήσεις επίπλων όπου απαιτείται πολύ ισχυρή συγκόλληση με
μεγάλη αντοχή στη γήρανση
• Συγκολλήσεις άλλων υλικών πάνω σε νοβοπάν όπως χαρτόνια,
υφάσματα, PVC κλπ.

ΑΠΟΔΟΣΗ: 100 - 200 gr/m2 ανάλογα με την απορροφητικότητα της
επιφάνειας.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

750gr
5kg

ΤΕΜ/ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ €
ΣΥΣΚ.		

12
4

1019
1021

10.35
56.80

15

Κόλλες Ξύλου
20
12
12

1035
01032
01031

5.60
8.70
16.50

PU 501 EXPRESS

Η ισχυρότερη κολλα πολυουρεθανης D4

DUSTRIA
N

L

175gr
300gr
750gr

ΤΕΜ/ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ €
ΣΥΣΚ.		

I

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η PU 501 EXPRESS είναι εξαιρετικά ισχυρή και πολύ γρήγορη κόλλα
πολυουρεθάνης, μελί χρώματος, ενός συστατικού. Έχει πολύ μεγάλη
αντοχή στην υγρασία, στο νερό, στους διαλύτες, στην θερμοκρασία
και στην μηχανική καταπόνηση. Πολυμερίζεται με την υγρασία της
ατμόσφαιρας και παρουσιάζει ελαφρά διόγκωση, καλύπτοντας μικρές
κατασκευαστικές ατέλειες. Κατάλληλη για εξωτερικές και θαλάσσιες
κατασκευές. Υπερκαλύπτει τις προδιαγραφές DIN D4/EN 204.

DIN 68602

D4

NO M
R

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

• Ενός συστατικού
• Πολύ ισχυρή συγκόλληση
• Εξαιρετική αντοχή στην υγρασία - προδιαγραφών D4 (αδιάβροχη)
• Κατάλληλη για εξωτερική χρήση
• Γρήγορος χρόνος συγκόλλησης
• Εξαιρετική αντοχή στη θερμοκρασία
• Εξαιρετική αντοχή στη γήρανση
• Ελαφρά διογκούμενη - καλύπτει ατέλειες

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

• Nαυπηγικές εφαρμογές
• Συγκολλήσεις παραθύρων και πορτών
• Συγκολλήσεις εξωτερικών κουφωμάτων
• Συγκολλήσεις φύλλων ξύλου (συγκολλητή ξυλεία)
• Συγκολλήσεις εξωτερικών βρεχόμενων κατασκευών
• Συγκολλήσεις ΜDF και πανέλων με βάση ορυκτά υλικά π.χ.
γυψοσανίδες
• Συγκολλήσεις κεραμικών υλικών, μπετόν, σκληρών αφρών και
πολυστερίνης

ΑΠΟΔΟΣΗ: 100 - 150 gr/m² ανάλογα με την απορροφητικότητα της
επιφάνειας.
Διάρκεια ζωής: 18 μήνες σε κλειστή συσκευασία

www.evochem.gr
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Κόλλες Ξύλου

DUSTRIA
N

PU 400 MARINE

I

L

16
DIN 68602

D4

NO M
R

Η νέα κόλλα ξύλου πολυουρεθάνης D4
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η PU 400 MARINE είναι εξαιρετικά ισχυρή κόλλα πολυουρεθάνης, μελί
χρώματος, ενός συστατικού. Έχει πολύ μεγάλη αντοχή στην υγρασία, στο
νερό, στους διαλύτες, στην θερμοκρασία και στην μηχανική καταπόνηση.
Πολυμερίζεται με την υγρασία της ατμόσφαιρας και παρουσιάζει ελαφρά
διόγκωση καλύπτοντας μικρές κατασκευαστικές ατέλειες. Κατάλληλη για
εξωτερικές και θαλάσσιες κατασκευές.
Καλύπτει τις προδιαγραφές DIN D4/EN 204.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

175gr
750gr

ΤΕΜ/ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ €
ΣΥΣΚ.		

20
12

01034
01033

4.10		
11.80

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

• Ενός συστατικού
• Πολύ ισχυρή συγκόλληση
• Εξαιρετική αντοχή στην υγρασία - προδιαγραφών D4 (αδιάβροχη)
• Κατάλληλη για εξωτερική χρήση
• Εξαιρετική αντοχή στη θερμοκρασία
• Ελαφρά διογκούμενη – καλύπτει ατέλειες

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
• Nαυπηγικές εφαρμογές
• Συγκολλήσεις παραθύρων και πορτών
• Συγκολλήσεις εξωτερικών κουφωμάτων
• Συγκολλήσεις φύλλων ξύλου (συγκολλητή ξυλεία)
• Συγκολλήσεις εξωτερικών βρεχόμενων κατασκευών
• Συγκολλήσεις ΜDF και πανέλων με βάση ορυκτά υλικά π.χ. γυψοσανίδες
• Συγκολλήσεις κεραμικών υλικών, μπετόν, σκληρών αφρών και πολυστερίνης

ΑΠΟΔΟΣΗ: 120 - 180 gr/m² ανάλογα με την απορροφητικότητα της
επιφάνειας.

I

L

DUSTRIA
N

DIN 68602

D2

NO M
R

TEMPO EXPRESS

Η Νο 1 κόλλα ξύλου PVA για γρήγορη συγκόλληση
μασίφ ξύλων κρυσταλλιζέ D2
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

H TEMPO EXPRESS είναι υδατοδιαλυτή, λευκή κόλλα ξύλων, βάσεως
PVA, κατάλληλη για συγκολλήσεις υψηλών απαιτήσεων. Προσφέρει
πολύ γρήγορη και δυνατή συγκόλληση, με μεγάλη αντοχή στη θερμοκρασία και στην υγρασία. Είναι ιδιαίτερα κατάλληλη για συγκολλήσεις
σκληρών - μασίφ ξύλων και εξωτικής ξυλείας. Γίνεται διαφανής μετά το
στέγνωμα (κρυσταλλιζέ).

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

• Πολύ ισχυρή και γρήγορη συγκόλληση
• Πολλαπλή δυνατότητα συγκολλήσεων
• Αντοχή στην υγρασία
• Αντοχή στην θερμοκρασία
• Αντοχή στη γήρανση
• Διαφανής μετά το στέγνωμα (κρυσταλλιζέ)
• Φιλική προς το περιβάλλον

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

• Συγκολλήσεις μόρσων επίπλων και κατασκευών από σκληρά ξύλα
και εξωτική ξυλεία όπως οξυά, δρυς, καρυδιά, ιρόκο κλπ.
• Συγκολλήσεις επίπλων και κατασκευών από μαλακά ξύλα όπως
καστανιά, έλατο, πεύκο σημύδα κλπ.
• Συγκολλήσεις MDF, φορμάικας, νοβοπάν, καπλαμά
• Συγκολλήσεις γυψοσανίδων, φελιζόλ, φελλού, υφασμάτων και
άλλων επενδύσεων σε νοβοπάν και MDF

ΑΠΟΔΟΣΗ: 150 - 200 gr/m² ανάλογα με την απορροφητικότητα της
επιφάνειας.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

750gr
5Κg
32kg

ΤΕΜ/ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ €
ΣΥΣΚ.		

12
4
1

01020
01016
01017

6.25
26.80
161.10
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Κόλλες Ξύλου
20
12
12
4
1
1

01030
01023
1030
01024
01029
01025

2.45
6.45
6.95
31.00
80.90
176.35

TEMPO WB 500

Η Νο 1 κόλλα ξύλου για συγκολλήσεις εξωτερικών εφαρμογών
κρυσταλλιζέ D3
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η TEMPO WB 500 είναι υδατοδιαλυτή, λευκή κόλλα ξύλων, βάσεως
PVA, κατάλληλη για συγκολλήσεις υψηλών απαιτήσεων. Προσφέρει
γρήγορη και δυνατή συγκόλληση, με εξαιρετική αντοχή στην υγρασία.
Είναι ιδιαίτερα κατάλληλη για εξωτερικές χρήσεις. Γίνεται διαφανής μετά
το στέγνωμα (κρυσταλλιζέ).
Υπερκαλύπτει τις προδιαγραφές DIN D3/EN 203.

DUSTRIA
N

L

200gr
750gr
1kg
5kg
14kg
32kg

ΤΕΜ/ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ €
ΣΥΣΚ.		

I

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

DIN 68602

D3

NO M
R

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

• Πολύ ισχυρή συγκόλληση
• Εξαιρετική αντοχή στην υγρασία - προδιαγραφών D3
• Κατάλληλη για εξωτερική χρήση
• Αντοχή στην θερμοκρασία
• Εξαιρετική αντοχή στη γήρανση
• Διαφανής μετά το στέγνωμα (κρυσταλλιζέ)
• Φιλική προς το περιβάλλον

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

• Συγκολλήσεις εξωτερικών βρεχόμενων ξύλινων κατασκευών όπως
πέργκολες, κάσες παραθύρων, εξωτερικά κουφώματα,
εξωτερικές πόρτες κλπ.
• Συγκολλήσεις όλων των ξύλων όπως μασίφ, νοβοπάν, MDF,
φορμάικας που εκτίθενται σε υψηλή υγρασία
• Συγκολλήσεις επίπλων όπου απαιτείται πολύ ισχυρή συγκόλληση με
μεγάλη αντοχή στη γήρανση
• Συγκολλήσεις άλλων υλικών πάνω σε νοβοπάν όπως χαρτόνια,
υφάσματα, PVC κλπ.

ΑΠΟΔΟΣΗ: 150 - 200 gr/m² ανάλογα με την απορροφητικότητα της
επιφάνειας.

www.evochem.gr
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Κόλλες Ξύλου
MINOS ΚΟΛΛΑ ΞΥΛΟΥ
Κόλλα ξύλου PVA κρυσταλλιζέ D2
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η MINOS ΚΟΛΛΑ ΞΥΛΟΥ είναι υδατοδιαλυτή, λευκή κόλλα ξύλων,
βάσεως PVA. Προσφέρει γρήγορη και δυνατή συγκόλληση με μεγάλη
αντοχή στη θερμοκρασία και στην υγρασία. Γίνεται διαφανής μετά το
στέγνωμα (κρυσταλλιζέ). Κατάλληλη για εφαρμογές εσωτερικής χρήσης.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

500gr
750gr
1Kg
5Kg

ΤΕΜ/ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ €
ΣΥΣΚ.		

12
12
1
1

9186
9187
9189
9188

3.65
4.95
5.60
21.80

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

• Ισχυρή συγκόλληση
• Αντοχή στην υγρασία
• Αντοχή στην θερμοκρασία
• Αντοχή στη γήρανση
• Διαφανής μετά το στέγνωμα (κρυσταλλιζέ)
• Φιλική προς το περιβάλλον

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

• Συγκολλήσεις μόρσων σκληρών και μαλακών ξύλων όπως οξυά,
δρυς, πεύκο, καρυδιά, παλίσσανδρο κλπ.
• Συγκολλήσεις επίπλων και ξύλινων κατασκευών από μαλακά ξύλα.
• Συγκολλήσεις MDF, φορμάικας, νοβοπάν, καπλαμά.
• Συγκολλήσεις γυψοσανίδων, φελιζόλ, φελλού, υφασμάτων και άλλων
επενδύσεων σε νοβοπάν και MDF.

ΑΠΟΔΟΣΗ: 100 - 150 gr/m² ανάλογα με την απορροφητικότητα της
επιφάνειας.

TEMPO ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
Παχύρρευστη κόλλα PVA γενικής χρήσης D1
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

H TEMPO ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ είναι παχύρρευστη, υδατοδιαλυτή κόλλα
γενικής χρήσης, ξύλων και κεραμικών πλακιδίων, βάσεως PVA.
Προσφέρει πολύ ισχυρή συγκόλληση, γρήγορο στέγνωμα, έχει εξαιρετική αντοχή στην θερμοκρασία, στη γήρανση, στους κραδασμούς και στα
χτυπήματα. Δεν λεκιάζει, είναι άοσμη και φιλική προς το περιβάλλον.
Κατάλληλη για εσωτερική χρήση.
I

L

DUSTRIA
N

DIN 68602

D1
NO M
R

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

• Κατάλληλη για πολλές εφαρμογές
• Πολύ ισχυρή συγκόλληση
• Γρήγορο στέγνωμα
• Αντοχή στη θερμοκρασία
• Αντοχή στην υγρασία
• Αντοχή στη γήρανση
• Φιλική προς το περιβάλλον

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

• Συγκολλήσεις μαλακών, κυρίως, ξύλων όπως οξιά, δρυς, καρυδιά,
πεύκο, καστανιά κλπ.
• Συγκολλήσεις πλακιδίων σε τοίχους, νοβοπάν, MDF κλπ.
• Ενίσχυση τσιμεντοειδούς κόλλας πλακιδίων
• Συγκολλήσεις γυψοσανίδων, φελιζόλ, φελλού, χαρτιού, σε νοβοπάν,
MDF
• Ιδανική για πολλές οικοδομικές εφαρμογές
• Κατάλληλη ως πρόσθετο για ενίσχυση σε τσιμεντοειδείς κόλλες πλακιδίων

ΑΠΟΔΟΣΗ: 150 - 250 gr/m² ανάλογα με την απορροφητικότητα της
επιφάνειας.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

500gr
1kg
5kg

ΤΕΜ/ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ €
ΣΥΣΚ.		

12
12
4

01009
01010
01011

3.15
5.55
17.50
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Κόλλες Ξύλου
4
1

70303
70306

20.45
129.30

TEMPO XYLOVIL PRESS

Κόλλα ξύλου και καπλαμάδων PVA κρυσταλλιζέ D2
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

DUSTRIA
N

L

5kg
32kg

ΤΕΜ/ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ €
ΣΥΣΚ.		

I

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

H ΤΕΜΡΟ XYLOVIL PRESS είναι υδατοδιαλυτή, λευκή κόλλα ξύλινων
επιφανειών, βάσεως PVA, κατάλληλη για συγκολλήσεις μεγάλων επιφανειών ξύλου με χρήση πρέσας. Προσφέρει γρήγορη και δυνατή συγκόλληση με πολύ μεγάλη αντοχή στη θερμοκρασία και στην υγρασία. Γίνεται
διαφανής μετά το στέγνωμα (κρυσταλλιζέ). Κατάλληλη για εφαρμογές
εσωτερικής χρήσης.

DIN 68602

D2

NO M
R

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

• Πολύ ισχυρή συγκόλληση
• Αντοχή στην υγρασία
• Αντοχή στην θερμοκρασία
• Διαφανής μετά το στέγνωμα (κρυσταλλιζέ)
• Φιλική προς το περιβάλλον

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

• Συγκολλήσεις καπλαμά, MDF, φορμάικας, νοβοπάν.
• Συγκολλήσεις σκληρών και μαλακών ξύλων όπως οξυά, δρυς,
πεύκο, καρυδιά, teak, παλίσσανδρο κλπ.
• Συγκολλήσεις γυψοσανίδων, φελιζόλ, φελλού, υφασμάτων και
άλλων επενδύσεων σε νοβοπάν και MDF.
• Εφαρμόζεται με κρύα ή θερμή πρέσα ( 200C - 800C)

ΑΠΟΔΟΣΗ: 125 - 250 gr/ m2

www.evochem.gr
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Κόλλες Ξύλου

I

L

DUSTRIA
N

DIN 68602

D2

NO M
R

TEMPO PARQUET

Κόλλα ξύλου παρκέτων PVA υδατοδιαλυτή D2
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

H TEMPO PARQUET είναι υδατοδιαλυτή κόλλα, βάσεως PVA, ενός
συστατικού για ξύλινα δάπεδα. Έχει μεγάλη αντοχή στην υγρασία και στη
θερμοκρασία.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

• Πολύ ισχυρή συγκόλληση χωρίς δοκίδες και καρφιά
• Μεγάλη απόδοση
• Αντοχή στη θερμοκρασία και στην υγρασία
• Αντοχή στη γήρανση
• Δεν περιέχει διαλύτες - φιλική προς το περιβάλλον
• Χρώμα μπεζ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

• Κατάλληλη για στερεώσεις - συγκολλήσεις ξύλινων σανίδων, μικρού
και μεγάλου μεγέθους και παρκέ όλων των τύπων (μασίφ, laminate
κλπ.) πάνω σε τσιμεντοειδή και ξύλινα δάπεδα, κεραμικά
πλακίδια, μάρμαρο, μωσαϊκό κλπ.
• Κατάλληλη για συγκόλληση παρκέτων πάνω σε καδρόνια
• Συγκόλληση σοβατεπί

ΑΠΟΔΟΣΗ: 1 - 3 m2/kg ανάλογα με την απορροφητικότητα της
επιφάνειας.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

5Kg
14Kg

ΤΕΜ/ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ €
ΣΥΣΚ.		

4
1

01040
01041

19.70
47.90

Κόλλες Ξύλου
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

12Kg

ΤΕΜ/ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ €
ΣΥΣΚ.		

1

01047

97.70

21

TEMPO PU PARQUET 1K ELASTIC
Πολυουρεθανική ελαστική κόλλα παρκέτων 1 συστατικού
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η TEMPO PU PARQUET 1Κ ELASTIC είναι ισχυρή, πολύ ελαστική,
πολυουρεθανική κόλλα ενός συστατικού, για ξύλινα δάπεδα. Είναι ιδανική για συστήματα ενδοδαπέδιας θέρμανσης.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

• Ενός συστατικού – έτοιμη για χρήση
• Πολύ ισχυρή συγκόλληση χωρίς δοκίδες και καρφιά
• Υψηλή αντοχή στη θερμοκρασία (-200C έως +900C)
• Υψηλή αντοχή στην υγρασία και τους διαλύτες
• Εξαιρετική αντοχή στη γήρανση
• Ηχομονωτικές ιδιότητες
• Εξαιρετική ελαστικότητα
• Ποικιλία συγκολλήσεων διαφορετικών υλικών

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

• Κατάλληλη για στερεώσεις - συγκολλήσεις παρκέ όλων των τύπων
(μασίφ, laminate κλπ.) και ξύλινων σανίδων, μικρού και μεγάλου
μεγέθους, πάνω σε τσιμεντοειδή και ξύλινα δάπεδα, κεραμικά
πλακίδια, μάρμαρο, μωσαϊκό, μεταλλικές επιφάνειες κλπ.
• Ιδανική για επαγγελματικές εφαρμογές
• Κατάλληλη για συγκόλληση πλαστικού χλοοτάπητα

ΑΠΟΔΟΣΗ: 1 - 1,5 m2/Kg ανάλογα με την απορροφητικότητα της
επιφάνειας.

www.evochem.gr
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Κόλλες Ξύλου
DECKMASTER

Ελαστομερές σφραγιστικό ξύλινων καταστρωμάτων

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

ΤΕΜ/ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ €
ΣΥΣΚ.		

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Μαύρο 600ml
Γκρι 600ml*

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

* Κατόπιν παραγγελίας

Το DECKMASTER είναι υψηλής τεχνολογίας συνθετικό ελαστομερές
σφραγιστικό, 1 συστατικού, με εξαιρετική πρόσφυση και αντοχή στον
ήλιο και την θάλασσα. Είναι κατάλληλο για αρμούς καταστρωμάτων
σκαφών και τοποθετήσεις διακοσμητικών δαπέδων ξύλου (deck) σε
οικοδομικές εφαρμογές.
• Εξαιρετική εφαρμογή
• Πολύ ισχυρή συγκόλληση σε όλες σχεδόν τις επιφάνειες
• Διατηρεί αναλλοίωτο το χρώμα του, περιέχει φίλτρο UV
• Διατηρεί την ελαστικότητα του

15
15

04050
4052

12.80
12.80

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

• Συγκόλληση και σφράγιση σε οικοδομικές και κατασκευαστικές
εφαρμογές
• Σφράγιση αρμών ξύλου teak σε καταστρώματα σκαφών (deck)
και σε καταστρώματα σπιτιών και επαγγελματικών χώρων όπως πισίνας,
εστιατορίων, bar κλπ.

I

L

DUSTRIA
N

DIN 68602

D3

NO M
R

TEMPO PARQUET LAM

Κόλλα ραφής πατωμάτων laminate PVA κρυσταλλιζέ D3
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η TEMPO PARQUET LAM είναι λευκή κόλλα, βάσεως PVA, κρυσταλλιζέ
– διαφανής μετά το στέγνωμα. Προσφέρει ισχυρή και γρήγορη συγκόλληση της ραφής ξύλινων πατωμάτων και λεπτών πολυστρωματικών
δαπέδων LAMINATE. Έχει μεγάλη αντοχή στην υγρασία και στη θερμοκρασία και υπερκαλύπτει τις προδιαγραφές DIN D3 / EN 203.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

• Εξασφαλίζει μεγαλύτερη διάρκεια ζωής του πατώματος
• Πολύ ισχυρή συγκόλληση
• Εξαιρετική αντοχή στην υγρασία - προδιαγραφών D3
• Αντοχή στη θερμοκρασία
• Μεγάλη απόδοση
• Φιλική προς το περιβάλλον
• Εύκολη εφαρμογή

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

• Συγκόλληση της ραφής λεπτών ξύλινων ή πολυστρωματικών
δαπέδων LAMINATE. Προστατεύει τις ραφές από την φθορά και την
εισχώρηση της υγρασίας

ΑΠΟΔΟΣΗ: 70 - 120 m/750gr

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

750gr

ΤΕΜ/ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ €
ΣΥΣΚ.		

12

01036

6.20

Προστασία & Συντήρηση Ξύλου

PU
HYBRID

Προστασία & Συντήρηση Ξύλου
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

ΤΕΜ/ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ €
ΣΥΣΚ.		

Διαφανές 750ml
Διαφανές 2.5Lt
Διαφανές 20Lt
Λευκό 750ml
Λευκό 2.5Lt
Δρυς 750ml
Δρυς 2,5Lt
Καστανιά 750ml
Καστανιά 2.5Lt
Πεύκο 750ml
Πεύκο 2.5Lt
Τeak 750ml
Teak 2,5Lt
Μαόνι 750ml
Μαόνι 2.5Lt
Καρυδιά 750ml
Καρυδιά 2.5Lt
Ελιά 750Lt
Ελιά 2,5Lt		
Παλίσσανδρος 750ml
Παλίσσανδρος 2,5Lt
Κυπαρίσσι 750ml
Κυπαρίσσι 2.5Lt
Μπλε 750ml

12
4
1
12
4
12
4
12
4
12
4
12
4
12
4
12
4
12
4
12
4
12
4
12

05626
05656
05625
5595
5596
05644
05660
05628
05657
05636
05637
05638
05659
05632
05633
05630
05658
05646
05661
05642
05643
05634
05635
05640

8.50
23.60
171.10
9.60
29.40
9.60
29.40
9.60
29.40
9.60
29.40
9.60
29.40
9.60
29.40
9.60
29.40
9.60
29.40
9.60
29.40
9.60
29.40
9.60

Μπλε 2,5Lt

4

05641

29.40
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DECOR XYLOFARM AQUA

Συντηρητικό και διακοσμητικό βερνίκι εμποτισμού για ξύλα
υδατικής βάσης νέας υβριδικής τεχνολογίας με πολυουρεθάνη
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το DECOR XYLOFARM AQUA είναι άοσμο, ρητινούχο προστατευτικό και
συντηρητικό βερνίκι εμποτισμού για ξύλα, νέας υβριδικής τεχνολογίας με
πολυουρεθάνη υδατικής βάσης, φιλικότερο προς το περιβάλλον και τον
χρήστη. Περιέχει μείγμα κεριών και ειδικά πρόσθετα και διεισδύει βαθιά
στο ξύλο για προστασία από προσβολές του περιβάλλοντος καθώς και
φίλτρα UV για αποτελεσματική προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία. Είναι
υδροαπωθητικό, αποτρέπει το μαύρισμα και την αποσάθρωση του ξύλου.
Δεν ξεφλουδίζει, δεν σπάει, με αποτέλεσμα να μην χρειάζεται τρίψιμο. Δεν
φουσκώνει, χάρη στη μεγάλη του ελαστικότητα που ακολουθεί τις συστολές
και διαστολές του ξύλου. Προσφέρει αποτελεσματική προστασία από όλες
τις καιρικές συνθήκες, τονίζοντας ταυτόχρονα τη φυσική ομορφιά του ξύλου.
Είναι κατάλληλο για εσωτερική και εξωτερική χρήση. Διατίθεται σε διαφανές
και σε πολλές φυσικές αποχρώσεις.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

• 3 χρήσεις σε 1 προϊόν: προστατεύει, συντηρεί, διακοσμεί
• Νέα μικρομοριακή τεχνολογία νερού
• Φιλικότερο για το περιβάλλον και τον χρήστη
• Περιέχει φίλτρο UV
• Εξαιρετική διείσδυση
• Μεγάλη ελαστικότητα - δεν ξεφλουδίζει και δεν σπάει
• Εξαιρετική αντοχή στη γήρανση
• Εύκολη εφαρμογή
• Εσωτερικής και εξωτερικής χρήσης

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

• Συνολική προστασία, βαφή και περιποίηση σε καινούργιες ξύλινες
κατασκευές όπως πόρτες, παράθυρα, κουφώματα, ταβάνια,
ξυλεπενδύσεις, ξύλινους φράκτες, πέργκολες, ξυλεία στέγης,
καδρόνια στήριξης και σε κάθε ξύλινη επιφάνεια
• Συντήρηση και ανανέωση σε υφιστάμενες ξύλινες κατασκευές και έπιπλα

ΑΠΟΔΟΣΗ: 8 - 12 m2/Lt ανάλογα με την απορροφητικότητα του ξύλου
Λευκό

Μαόνι

Διαφανές

Καρυδιά

Δρυς

Ελιά

Καστανιά

Παλίσσανδρος

Πεύκο

Κυπαρίσσι

Teak

Μπλέ

www.evochem.gr

Το χρωματολόγιο είναι
ενδεικτικό. Η απόδοση των
χρωμάτων είναι η ακριβέστερη
δυνατή τυπογραφικά. Μικρές
αποκλίσεις μπορούν να υπάρξουν
κατά την εφαρμογή ανάλογα με
την απορροφητικότητα, τον τύπο
και την ποιότητα του ξύλου καθώς
και το πλήθος των επιστρώσεων.

Όλες οι αποχρώσεις του DÉCOR
XYLOFARM AQUA είναι διαθέσιμες
σε συσκευασία 20Lt κατόπιν ειδικής
παραγγελίας.

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ 210 5 5 9 0 4 6 0 - 210 5 5 9 0 1 5 5
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Προστασία & Συντήρηση Ξύλου
DECOR XYLOFARM

Συντηρητικό και διακοσμητικό βερνίκι εμποτισμού για
ξύλα διαλύτου
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το DÉCOR XYLOFARM είναι ρητινούχο προστατευτικό και συντηρητικό
βερνίκι εμποτισμού διαλύτου για ξύλα, ενισχυμένο με κερί. Περιέχει
ειδικά πρόσθετα και διεισδύει βαθιά στο ξύλο για προστασία από προσβολές του περιβάλλοντος καθώς και φίλτρα UV για αποτελεσματική
προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία. Είναι υδροαπωθητικό, αποτρέπει το μαύρισμα και την αποσάθρωση του ξύλου. Δεν ξεφλουδίζει, δεν
σπάει, με αποτέλεσμα να μην χρειάζεται τρίψιμο. Δεν φουσκώνει χάρη
στη μεγάλη του ελαστικότητα που ακολουθεί τις συστολές και διαστολές
του ξύλου. Προσφέρει αποτελεσματική προστασία από όλες τις καιρικές
συνθήκες, τονίζοντας ταυτόχρονα τη φυσική ομορφιά του ξύλου. Είναι
κατάλληλο για εσωτερική και εξωτερική χρήση. Διατίθεται σε διαφανές
και σε πολλές φυσικές αποχρώσεις.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

• 3 χρήσεις σε 1 προϊόν: προστατεύει, συντηρεί, διακοσμεί
• Περιέχει φίλτρο UV
• Εξαιρετική διείσδυση
• Μεγάλη ελαστικότητα - δεν ξεφλουδίζει και δεν σπάει
• Εξαιρετική αντοχή στη γήρανση
• Εύκολη εφαρμογή
• Εσωτερικής και εξωτερικής χρήσης

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

• Συνολική προστασία, βαφή και περιποίηση σε καινούργιες ξύλινες
κατασκευές όπως πόρτες, παράθυρα, κουφώματα, ταβάνια,
ξυλεπενδύσεις, ξύλινους φράκτες, πέργκολες, ξυλεία στέγης,
καδρόνια στήριξης και σε κάθε ξύλινη επιφάνεια
• Συντήρηση και ανανέωση σε υφιστάμενες ξύλινες κατασκευές
και έπιπλα

ΑΠΟΔΟΣΗ: 8 - 10 m2/Lt ανάλογα με την απορροφητικότητα του ξύλου

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

ΤΕΜ/ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ €
ΣΥΣΚ.		

Διαφανές 750ml 12
Διαφανές 2,5Lt
4
Διαφανές 16Lt
1
Δρυς 750ml
12
Δρυς 2,5Lt
4
Καστανιά 750ml 12
Καστανιά 2,5Lt
4
Teak 750ml
12
Teak 2.5Lt
4
Καρυδιά 750ml
12
Καρυδιά 2,5Lt
4
Παλίσσανδρος 750ml 12
Παλίσσανδρος 2,5Lt 4

05511
05512
05547
05570
05571
05514
05515
05528
05519
05517
05518
05560
05561

7.70
22.10
128.40
8.35
27.60
8.35
27.60
8.35
27.60
8.35
27.60
8.35
27.60

Προστασία & Συντήρηση Ξύλου
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Διαφανές 750ml
Διαφανές 5Lt
Διαφανές 20Lt

ΤΕΜ/ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ €
ΣΥΣΚ.		

12
1
1

5540
5541
5542

13.60
70.35
193.20
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XYLOFARM PROTECT AQUA

Συντηρητικό ξύλου υδατικής βάσης για προστασία από μύκητες,
σκουλήκια, παράσιτα και έντομα που καταστρέφουν το ξύλο
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το XYLOFARM PROTECT AQUA είναι διαφανές συντηρητικό ξύλου, υδατικής βάσης, ειδικής σύνθεσης που διεισδύει και ενεργεί σε βάθος για
προστασία από μύκητες, σκουλήκια, παράσιτα και έντομα που καταστρέφουν
το ξύλο (συμπεριλαμβανομένων των τερμιτών). Προστατεύει τα ξύλα από τη
σήψη και τις μπλε κηλίδες. Οι επιφάνειες στις οποίες έχει εφαρμοστεί το
XYLOFARM PROTECT, πρέπει να προστατευτούν με μία τελική επίστρωση
πριν εκτεθούν στις καιρικές συνθήκες. Προτείνουμε την εφαρμογή των
βερνικιών εμποτισμού DÉCOR XYLOFARM ή DÉCOR XYLOFARM AQUA. για
συνολική προστασία και χρωματισμό. Εναλλακτικά, μπορείτε να επιλέξετε από
την μεγάλη ποικιλία βερνικιών ξυλοπροστασίας που διαθέτει η εταιρεία μας.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

• Εξαιρετική διείσδυση μέσα στο ξύλο (σε έκταση και ταχύτητα)
• Αποτελεσματικό ενάντια σε όλα τα έντομα που προσβάλλουν το ξύλο
• Μακροχρόνια προστασία
• Προστασία από την κυάνωση
• Εξαιρετική αντοχή στη γήρανση
• Υδατικής βάσης – φιλικότερο προς το περιβάλλον

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

• Προστασία σε καινούργιες ξύλινες κατασκευές όπως ξυλεία στέγης,
πόρτες, παράθυρα, καδρόνια στήριξης, ξύλινους φράκτες, πέργκολες,
ξυλεπενδύσεις κλπ.
• Προστασία υφιστάμενων ξύλινων κατασκευών και επίπλων.
• Κατάλληλο για εξωτερικές ξύλινες επιφάνειες που δεν βρίσκονται σε
επαφή με το έδαφος και το νερό. Για προσβεβλημένα από σαράκι ξύλα
συνιστάται το XYLOFARM AQUA KILLER

BPR
PT8

www.evochem.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ 210 5 5 9 0 4 6 0 - 210 5 5 9 0 1 5 5
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Προστασία & Συντήρηση Ξύλου
XYLOFARM EXTRA

Συντηρητικό ξύλου διαλύτου για προστασία από μύκητες,
σκουλήκια, παράσιτα και έντομα που καταστρέφουν το ξύλο
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το XYLOFARM EXTRA είναι διαφανές συντηρητικό ξύλου διαλύτου, ειδικής
σύνθεσης που διεισδύει και ενεργεί σε βάθος για προστασία από μύκητες,
σκουλήκια, παράσιτα και έντομα που καταστρέφουν το ξύλο (συμπεριλαμβανομένων των τερμιτών). Προστατεύει τα ξύλα από τη σήψη και τις μπλε
κηλίδες. Οι επιφάνειες στις οποίες έχει εφαρμοστεί το XYLOFARM EXTRA,
πρέπει να προστατευτούν με μία τελική επίστρωση πριν εκτεθούν στις καιρικές
συνθήκες. Προτείνουμε την εφαρμογή των βερνικιών εμποτισμού DÉCOR
XYLOFARM ή DÉCOR XYLOFARM AQUA. για συνολική προστασία και χρωματισμό. Εναλλακτικά μπορείτε να επιλέξετε από την μεγάλη ποικιλία βερνικιών
ξυλοπροστασίας που διαθέτει η εταιρεία μας.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Διαφανές 750ml
Διαφανές 5Lt
Διαφανές 16Lt

ΤΕΜ/ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ €
ΣΥΣΚ.		

12
1
1

5508
5509
5510

12.80
68.50
187.30

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

BPR
PT8

• Εξαιρετική διείσδυση μέσα στο ξύλο (σε έκταση και ταχύτητα)
• Αποτελεσματικό ενάντια σε όλα τα έντομα που προσβάλλουν το ξύλο
• Μακροχρόνια προστασία
• Προστασία από την κυάνωση
• Εξαιρετική αντοχή στη γήρανση

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

• Προστασία σε καινούργιες ξύλινες κατασκευές όπως ξυλεία στέγης, πόρτες,
παράθυρα, καδρόνια στήριξης, ξύλινους φράκτες, πέργκολες, ξυλεπενδύσεις κλπ.
• Προστασία υφιστάμενων ξύλινων κατασκευών και επίπλων
• Κατάλληλο για εξωτερικές ξύλινες επιφάνειες που δεν βρίσκονται σε
επαφή με το έδαφος και το νερό. Για προσβεβλημένα από σαράκι ξύλα
συνιστάται το XYLOFARM AQUA KILLER

XYLOFARM AQUA KILLER

Συμπυκνωμένο συντηρητικό ξύλου μικρομοριακής τεχνολογίας,
για την εξάλειψη των εντόμων και τερμιτών που προσβάλουν
τα ξύλα
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το XYLOFARM AQUA KILLER είναι ένα συμπυκνωμένο συντηρητικό ξύλου
μικρομοριακής τεχνολογίας, ειδικά σχεδιασμένο για την εξάλειψη των εντόμων και τερμιτών που προσβάλουν τα ξύλα. Το XYLOFARM AQUA KILLER
προσφέρει πρόληψη και θεραπεία των ξύλων και της δομικής ξυλείας.
Η καινοτόμος σύνθεση του XYLOFARM AQUA KILLER με ενεργή διείσδυση
επιτρέπει στα δραστικά συστατικά να συνεχίσουν να διεισδύσουν μέσα στο
ξύλο, ακόμη και μετά την πλήρη εξάτμιση του νερού.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

BPR
PT8

• Εξαιρετική διείσδυση μέσα στο ξύλο (σε έκταση και ταχύτητα)
• Εξαιρετικά χαμηλή οσμή
• Αποτελεσματικό ενάντια σε όλα τα έντομα που προσβάλλουν το ξύλο
• Μακροχρόνια προστασία
• Υδατοδιαλυτό
• Περιέχει νέας τεχνολογίας επιφανειοδραστικά συστατικά, μη επικίνδυνα
και βιοδιασπώμενα.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

XYLOFARM AQUA KILLER είναι ειδικά σχεδιασμένο για εντομοκτόνο θεραπεία
ξυλείας που έχει προσβληθεί, ή που μπορεί να επηρεαστεί από έντομα που
προσβάλλουν το ξύλο και τερμίτες. Είδος ξυλείας: είναι κατάλληλο για όλους τους
τύπους διαμορφωμένης ξυλείας, (προφυλαγμένη ξυλεία χωρίς κινδύνους υγρασίας) ή δομική ξυλεία (με εξαίρεση τα μέρη που έρχονται σε επαφή με το έδαφος).
Το XYLOFARM AQUA KILLER προσφέρει προληπτική και θεραπευτική αγωγή

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Διαφανές 20ml
Διαφανές 150ml
Διαφανές 750ml
Διαφανές 5Lt

ΤΕΜ/ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ €
ΣΥΣΚ.		

10
10
12
1

5543
5544
5545
5546

4.40
8.60
15.60
79.20

Προστασία & Συντήρηση Ξύλου
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

750 ml
2,5 Lt
16 Lt
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DECK OIL
& DECK OIL RENOVATOR

ΤΕΜ/ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ €
ΣΥΣΚ.		

16
6
1

05663
05664
5664

8.60
23.20
135.25

DECK OIL RENOVATOR
Καφέ ανοιχτό
750 ml
16
2,5 ml
6
16Lt
1

5681
5682
5683

9.50		
25.50
148.75

Λάδι προστασίας για ξύλινα καταστρώματα
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το DECK OIL είναι ο ιδανικός τρόπος προστασίας και συντήρησης εξωτερικών ξύλινων καταστρωμάτων (deck) κήπων και σκαφών. Η ειδική του σύνθεση, βασισμένη
στην παραδοσιακή σκανδιναβική συνταγή με μοναδικό συνδυασμό τριών ελαίων,
λινελαίου, ιχθυελαίων και tung oil προσφέρει μεγαλύτερης διάρκειας προστασία
σε σύγκριση με τα παραδοσιακά TEAK OIL. Εισχωρεί στους πόρους του ξύλου και
αντικαθιστά τα φυσικά έλαια και ρητίνες που χάνονται με το πέρασμα του χρόνου.
Τo DECK OIL είναι υδροαπωθητικό και περιέχει ειδικά φίλτρα UV απορρόφησης
της υπεριώδους ακτινοβολίας που προστατεύουν τα ξύλα από όλες τις καιρικές
συνθήκες.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

• Ο ιδανικός τρόπος προστασίας και συντήρησης εξωτερικών deck • Εξαιρετική
διείσδυση • Αντικαθιστά τα φυσικά έλαια του ξύλου • Υδροαπωθητικό • Αποτρέπει το
σκάσιμο και ξεφλούδισμα του ξύλου • Αποτρέπει το λέκιασμα και το γκριζάρισμα του
ξύλου • Προστατεύει σε όλες τις καιρικές συνθήκες • Επαναφέρει την αρχική όψη
του ξύλου • Εξασφαλίζει την μακροζωία των σκληρών ξύλων • Εύκολη εφαρμογή

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

RENOVATOR
To DECK OIL RENOVATOR διατίθεται σε
ανοιχτή καφέ απόχρωση για να αναδείξει
τις ξεθωριασμένες και πολυκαιρισμένες
επιφάνειες ξύλου.

• Το DECK OIL είναι κατάλληλο για προστασία υψηλής ποιότητας καταστρωμάτων
teak σκαφών και πλοίων καθώς και όλων των ξύλινων στοιχείων των σκαφών
όπως χειρολαβές, ρέλια, διακοσμητικά στοιχεία στο πιλοτήριο κλπ. • Είναι κατάλληλο
για όλους τους τύπους ξύλινων καταστρωμάτων (σανίδες, πλακίδια κλπ.) • Είναι
ιδιαίτερα κατάλληλο για σκληρά ξύλα όπως teak, ιρόκο, μεράντι κλπ. • Αναζωογονεί
το χρώμα ξεθωριασμένων καταστρωμάτων • Είναι ιδανικό για καταστρώματα δίπλα
στη θάλασσα και σε πισίνες • Κατάλληλο και για άλλα είδη ναυτιλιακής ξυλείας όπως
λευκό και κίτρινο πεύκο, έλατο κλπ. • Είναι επίσης κατάλληλο για όλες τις αβερνίκωτες ξυλοκατασκευές κήπου όπως ξύλινες ζαρντινιέρες, ξύλινα πλαίσια και φράχτες
κλπ. • Η εφαρμογή του σε τακτά χρονικά διαστήματα προστατεύει τα καταστρώματα
από το γκριζάρισμα και την ανάπτυξη μούχλας και εξασφαλίζει την διατήρηση του
αρχικού τους χρώματος

ΑΠΟΔΟΣΗ: 10 - 14 m2/Lt ανάλογα με την απορροφητικότητα του ξύλου

www.evochem.gr
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Προστασία & Συντήρηση Ξύλου
TEAK OIL
& TEAK OIL RENOVATOR
Λάδι προστασίας για ξύλα teak
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το Ολλανδικό TEAK OIL, έχει γίνει γνωστό για τις ναυτιλιακές του εφαρμογές,
όπου προσφέρει εδώ και δεκαετίες ιδανική συντήρηση και προστασία από τις
καιρικές συνθήκες σκληρών κυρίως ξύλων όπως teak, μαόνι, ιρόκο κλπ. Η ειδική σύνθεση λαδιού έχει εξαιρετική διείσδυση στους πόρους του ξύλου. Αυξάνει
το χρόνο ζωής των ξύλινων επιφανειών, αντικαθιστώντας τα φυσικά έλαια του
ξύλου που χάνονται με το χρόνο και την έκθεση των ξύλων σε σκληρές συνθήκες έντονης ηλιοφάνειας και δύσκολων καιρικών συνθηκών. Δεν δημιουργεί
φιλμ, είναι άχρωμο, προσφέροντας εξαιρετικό φινίρισμα και αναδεικνύοντας την
φυσική ομορφιά του ξύλου

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

• Η πλέον αποτελεσματική και φιλική προστασία για τα σκληρά ξύλα
• Εξαιρετική διείσδυση • Αποτρέπει το σκάσιμο και ξεφλούδισμα του ξύλου
• Αποτρέπει το λέκιασμα και το γκριζάρισμα του ξύλου
• Επαναφέρει την αρχική όψη του ξύλου
• Εξασφαλίζει την μακροζωία των σκληρών ξύλων • Εύκολη εφαρμογή

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

RENOVATOR
To TEAK OIL RENOVATOR διατίθεται σε
δύο αποχρώσεις, teak και δρυς, για να
αναδείξει τις ξεθωριασμένες και πολυκαιρισμένες επιφάνειες ξύλου.

• Ναυτιλιακές εφαρμογές όπως σε ξύλινα καταστρώματα και σε κάθε ξύλινη
κατασκευή πλοίων και σκαφών αναψυχής
• Συντήρηση επίπλων κήπου και βεράντας που έχουν ξεθωριάσει με τη χρήση
τους ή εξαιτίας των καιρικών συνθηκών
• Συντήρηση μη βερνικωμένων επίπλων εσωτερικού χώρου που έχουν
ξεθωριάσει εξαιτίας της κεντρικής θέρμανσης και της ξηρής ατμόσφαιρας
• Φινίρισμα κάθε καινούργιας ξύλινης κατασκευής που θέλουμε να δώσουμε
φυσική όψη, αποφεύγοντας το βερνίκι

ΑΠΟΔΟΣΗ: 10 - 14m2/Lt ανάλογα με την απορροφητικότητα του ξύλου

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

500ml

ΤΕΜ/ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ €
ΣΥΣΚ.		

14

900ml +100ml ΔΩΡΟ 16

2,5Lt
5Lt
16Lt
Spray 400ml

6
1
1
12

5655
05610
05611
05609
05608
5617

4.95
8.90
22.30
39.70
115.70
4.80

5690
5691
5692
5693

9.40
23.80
42.45
126.90
9.40
23.80
42.45
126.90

TEAK OIL RENOVATOR
Teak
900ml +100ml ΔΩΡΟ 14

2,5Lt
5Lt
16Lt
Δρυς

6
1
1

900ml +100ml ΔΩΡΟ 14

2,5Lt

6

5694
5695

5Lt
16Lt

1
1

5696
5697

Προστασία & Συντήρηση Ξύλου
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Γυαλιστερό 750ml
Γυαλιστερό 2,5 Lt
Σατινέ 750ml
Σατινέ 2,5 Lt

ΤΕΜ/ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ €
ΣΥΣΚ.		

12
4
12
4

76116
05618
5618
5623

8.35
26.95
8.75
28.30
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YACHT VARNISH

Πολυουρεθανικό βερνίκι ξύλου θαλάσσης 1 συστατικού
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το YACHT VARNISH είναι βερνίκι αλκυδικής πολυουρεθάνης, 1 συστατικού,
ναυτιλιακών προδιαγραφών που παρέχει μακροχρόνια προστασία σε ξύλινες
επιφάνειες εξωτερικών και εσωτερικών εφαρμογών. Περιέχει φίλτρα UV για
αποτελεσματική προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία. Η ειδική πολυουρεθανική του σύνθεση, προσφέρει ανθεκτικό φινίρισμα που εξασφαλίζει αντοχή στα
χτυπήματα, ξεφλουδίσματα και στις συστολές και διαστολές του ξύλου.
Ο εξαιρετικός συνδυασμός σκληρότητας και ελαστικότητας το καθιστούν ιδανικό
και για βερνίκι πατώματος.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

• Ισχυρό ανθεκτικό φινίρισμα
• Αντοχή στα χτυπήματα και ξεφλουδίσματα
• Αντοχή στις ακτίνες UV
• Μακροχρόνια προστασία
• Διαφανές φινίρισμα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

• Ιδανικό για ξύλινες κατασκευές εξωτερικών και εσωτερικών χώρων όπως
πόρτες, παράθυρα, κουφώματα, ταβάνια, ξυλεπενδύσεις, κουπαστές κλπ.
• Ναυτιλιακές εφαρμογές
• Ξύλινα δάπεδα εσωτερικών και εξωτερικών χώρων

ΑΠΟΔΟΣΗ: 6 - 10 m2/Lt ανάλογα με την απορροφητικότητα του ξύλου.

www.evochem.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ 210 5 5 9 0 4 6 0 - 210 5 5 9 0 1 5 5

32

Προστασία & Συντήρηση Ξύλου
WOOD VARNISH AQUA
Ακρυλικό βερνίκι ξύλου υδατικής βάσης
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το WOOD VARNISH AQUA είναι διαφανές ακρυλικό βερνίκι ξύλου υδατικής
βάσης, εσωτερικής και εξωτερικής χρήσης. Είναι κατάλληλο για κάθε ξύλινη
επιφάνεια. Είναι άοσμο, απλώνει εύκολα και δημιουργεί ένα όμορφο γυαλιστερό
ή σατινέ φινίρισμα, αναδεικνύοντας τη φυσική ομορφιά του ξύλου. Έχει μεγάλη
ελαστικότητα, δεν ξεφλουδίζει, δεν σπάει και περιέχει φίλτρα UV για προστασία
από την υπεριώδη ηλιακή ακτινοβολία. Είναι υδατοαπωθητικό και έχει εξαιρετική αντοχή στη γήρανση.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Γυαλιστερό 750ml
Γυαλιστερό 2,5 Lt
Σατινέ 750ml
Σατινέ 2.5Lt

ΤΕΜ/ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ €
ΣΥΣΚ.		

12
4
12
4

5662
5663
5699
5665

8.00
27.25
8.00
27.25

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

• Άοσμο
• Περιέχει φίλτρο UV
• Εξαιρετική διείσδυση
• Μεγάλη ελαστικότητα - δεν ξεφλουδίζει και δεν σπάει
• Εξαιρετική αντοχή στη γήρανση
• Εύκολη εφαρμογή
• Εσωτερικής και εξωτερικής χρήσης

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

• Προστασία σε κάθε ξύλινη επιφάνεια όπως πόρτες, παράθυρα, κουφώματα,
ξυλεπενδύσεις, έπιπλα, ντουλάπια κλπ.
• Συντήρηση και ανανέωση σε υφιστάμενες ξύλινες κατασκευές και έπιπλα.

ΑΠΟΔΟΣΗ: 9 - 12 m2/Lt ανάλογα με την απορροφητικότητα του ξύλου

PARQUET VARNISH AQUA

Πολυουρεθανικό βερνίκι υδατικής βάσης για ξύλινα δάπεδα
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το PARQUET VARNISH AQUA είναι διαφανές πολυουρεθανικό βερνίκι νερού,
1 ή 2 συστατικών, με καταλύτη κατάλληλο για ξύλινα δάπεδα. Περιέχει ειδικά
πρόσθετα, καθώς και φίλτρα UV για αποτελεσματική προστασία από την ηλιακή
ακτινοβολία. Είναι άοσμο, δεν ξεφλουδίζει, δεν φουσκώνει χάρη στη μεγάλη του
ελαστικότητα που ακολουθεί τις συστολές και διαστολές του ξύλου. Προσφέρει
αποτελεσματική προστασία από όλες τις καιρικές συνθήκες, τονίζοντας ταυτόχρονα τη φυσική ομορφιά του ξύλου. Είναι κατάλληλο για εσωτερική και
εξωτερική χρήση.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

• Άοσμο
• Περιέχει φίλτρο UV
• Εξαιρετική διείσδυση
• Μεγάλη ελαστικότητα - δεν ξεφλουδίζει και δεν σπάει
• Εξαιρετική αντοχή στη γήρανση
• Εύκολη εφαρμογή
• Εσωτερικής και εξωτερικής χρήσης

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

• Άριστη προστασία σε όλους τους τύπους ξύλινων παρκέτων
• Κατάλληλο και ως αστάρι, με αραίωση έως 20% με νερό
• Εξαιρετική προστασία σε καινούργιες ξύλινες κατασκευές όπως πόρτες,
παράθυρα, κουφώματα, ταβάνια, ξυλεπενδύσεις, κουπαστές και σε κάθε
ξύλινη επιφάνεια
• Κατάλληλο για πατητή τσιμεντοκονία
• Συντήρηση και ανανέωση σε υφιστάμενες ξύλινες κατασκευές και έπιπλα

ΑΠΟΔΟΣΗ: 9-12 m2/Lt ανάλογα με την απορροφητικότητα του ξύλου

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

ΤΕΜ/ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ €
ΣΥΣΚ.		

Γυαλιστερό 750ml
Γυαλιστερό 2,5Lt
Σατινέ 750ml
Σατινέ 2,5 Lt

12
4
12
4

5688
5689
5673
5674

15.50
49.80
15.50
49.80

Καταλύτης
40ml 		
125ml		

1
1

5675
5676

2.90
8.90

Προστασία & Συντήρηση Ξύλου
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

750ml
2,5Lt

ΤΕΜ/ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ €
ΣΥΣΚ.		

12
4

05616
05607

9.25
27.20
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WOOD SEALER & VARNISH
Υπερδιάφανο σφραγιστικό υπόστρωμα - βερνίκι
ξύλινων επιφανειών
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το WOOD SEALER & VARNISH είναι διαυγές υπόστρωμα επεξεργασίας
ξύλινων επιφανειών, νέας τεχνολογίας, με βάση ακρυλικές ρητίνες.
Είναι ταχυστέγνωτο και υψηλής απόδοσης. Ειδικά σχεδιασμένο για να
προσφέρει εξαιρετική προστασία από τους λεκέδες, το νερό, το μαύρισμα, το σάπισμα και τις ακτίνες UV. Προσφέρει ένα ισχυρό υπόστρωμα
για να εφαρμοστεί το τελικό χέρι βερνικιού, αλλά μπορεί να εφαρμοστεί
και σαν τελείωμα που αναδεικνύει την φυσική ομορφιά του ξύλου.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

• Εξαιρετικά αποτελεσματικό
• Στεγνώνει γρήγορα
• Εισχωρεί βαθιά στους πόρους του ξύλου
• Εξαιρετική προστασία από το νερό και τις ακτίνες UV
• 2 σε 1 - Αστάρι και τελική επίστρωση
• Υπερδιάφανο

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

• Υψηλής καλυπτικότητας και αντοχής αστάρωμα επιφανειών, πριν από
το τελικό βερνίκι πατωμάτων ή εμφανών επενδύσεων και δομικών
ή διακοσμητικών ξύλινων στοιχείων
• Άριστη προστασία και διακόσμηση σε καινούργιες ξύλινες
κατασκευές όπως έπιπλα, σκάλες, πόρτες, παράθυρα, κουφώματα,
ταβάνια, ξυλεπενδύσεις, παρκέτα, κουπαστές και σε κάθε ξύλινη
επιφάνεια
• Συντήρηση και ανανέωση σε υφιστάμενες ξύλινες κατασκευές
και έπιπλα

ΑΠΟΔΟΣΗ: 9-16 m2/Lt ανάλογα με την απορροφητικότητα του ξύλου

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

375ml

ΤΕΜ/ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ €
ΣΥΣΚ.		

12

5657

5.60

T-WAX

Προστατευτικό κερί ξύλων με φυσικό κερί μέλισσας
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το T-WAX είναι προστατευτικό και καθαριστικό διαφανές κερί ξύλινων
επιφανειών. Η ειδική του σύνθεση με μίγμα φυσικών κεριών και προσθήκη σιλικόνης, χαρίζει στα ξύλα ένα φυσικό, πλούσιο σατινέ φινίρισμα,
προστατεύοντας τα από τη ξηρότητα και τη συχνή χρήση.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

• Καθαρίζει αποτυπώματα από ποτήρια, δάχτυλα κλπ.
• Προστατεύει τα ξύλα από τη ξηρότητα
• Προσφέρει εξαιρετικό σατινέ φινίρισμα
• Κατάλληλο για πολλές επιφάνειες

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

• Κατάλληλο για όλες τις αβερνίκωτες ξύλινες επιφάνειες
• Προστατεύει όλες τις βερνικωμένες ξύλινες επιφάνειες,
λακαρισμένες επιφάνειες, πλαστικά, κεραμικά πλακάκια,
ταπετσαρίες βινυλίου, δέρματα και μέταλλα
• Συνιστάται για έπιπλα, αντίκες, ξυλόγλυπτα, ντουλάπια, πόρτες,
δάπεδα, ξύλινες επενδύσεις και αξεσουάρ που δεν απαιτείται ένα
σκληρό προστατευτικό βερνίκι

ΑΠΟΔΟΣΗ: 50-200 gr/m2 ανάλογα με την απορροφητικότητα του ξύλου

www.evochem.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ 210 5 5 9 0 4 6 0 - 210 5 5 9 0 1 5 5

34

Προστασία & Συντήρηση Ξύλου
PREMIUM FLOOR VARNISH

Πολυουρεθανικό - ακρυλικό βερνίκι δαπέδων 2 συστατικών
για ξύλο - τσιμέντο - πέτρα - μέταλλο
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το PREMIUM FLOOR VARNISH είναι διαφανές βερνίκι ακρυλικής πολυουρεθάνης, 2 συστατικών, που παρέχει μακροχρόνια προστασία σε δάπεδα
εξωτερικών και εσωτερικών χώρων από ξύλο, τσιμέντο, μέταλλο και πέτρα.
Περιέχει φίλτρα UV για αποτελεσματική προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία. Η ειδική πολυουρεθανική του σύνθεση, προσφέρει ανθεκτικό φινίρισμα
που εξασφαλίζει εξαιρετική αντοχή στην κυκλοφορία πεζών, στην υγρασία,
στη μηχανική καταπόνηση, στους διαλύτες και στις ακραίες περιβαλλοντικές
συνθήκες. Ο εξαιρετικός συνδυασμός σκληρότητας και ελαστικότητας το
καθιστούν το ιδανικό βερνίκι πατωμάτων.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

• Δημιουργεί μια ενιαία διάφανη μεμβράνη προστασίας
• Εξαιρετική αντοχή στην τριβή - περπάτημα
• Εξαιρετική πρόσφυση
• Εξαιρετική αντοχή στον ήλιο και στον παγετό
• Σε περίπτωση μηχανικής ζημιάς στην μεμβράνη, μπορεί πολύ εύκολα
να επισκευασθεί τοπικά, σε λίγα λεπτά

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

• Βερνίκωμα ξύλινων επιφανειών παρκέ, εσωτερικών και εξωτερικών
χώρων
• Στεγανοποίηση και προστασία πατητής τσιµεντοκονίας και σκυροδέματος
• Στεγανοποίηση και προστασία δαπέδων από φυσική πέτρα
(ή τεχνητής, κατόπιν δοκιμής καταλληλότητας)
• Βερνίκωμα μεταλλικών δαπέδων και επιφανειών
• Προστασία κάθε είδους οικοδομικής επιφάνειας

ΑΠΟΔΟΣΗ: 5-10 m2/Lt ανάλογα με την απορροφητικότητα της επιφάνειας

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

ΤΕΜ/ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ €
ΣΥΣΚ.		

Γυαλιστερό 1Lt (Α+Β) Συστατικό
			 5668
Γυαλιστερό 3Lt (Α+Β) Συστατικό
		
1
5684
Γυαλιστερό 10.5Lt (Α+Β) Συστατικό
		
1
5685
Σατινέ 1Lt (Α+Β) Συστατικό
			 5686
Σατινέ 3Lt (Α+Β) Συστατικό
		
1
5679
Σατινέ 10.5Lt (Α+Β) Συστατικό
		
1
5680
Mατ 1Lt (Α+Β) Συστατικό
			 5667
Mατ 3Lt (Α+Β) Συστατικό
		
1
5658
Ματ 10,5Lt (Α+Β) Συστατικό
		
1
5659

20.90
57.60
186.00
20.90
57.60
186.00
20.90
57.60
186.00

Προστασία & Συντήρηση Ξύλου
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

ΤΕΜ/ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ €
ΣΥΣΚ.		

Φυσικό 200gr
Κελεμπέκι 200gr
Πεύκο 200gr
Όρεγκον 200gr
Δρυς 200gr
Οξιά 200gr

07059
07056
07050
07057
07058
07061
07051
07054
07060
07053
07055
07052
07065
07064
07062
07063
7224

12
12
12
12
12
12
Καρυδιά ανοικτή 200gr 12
Μαόνι ανοικτό 200gr 12
Teak 200gr
12
Καρυδιά σκούρα 200gr 12
Μαόνι σκούρο 200gr 12
Καστανιά 200gr
12
Κερασιά 200gr
12
Λευκό 200gr
12
Γκρι 200gr
12
Μαύρο 200gr
12
Wenge 200gr
12

1.49
1.49
1.49
1.49
1.49
1.49
1.49
1.49
1.49
1.49
1.49
1.49
1.49
1.49
1.49
1.49
1.49
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TEMPO ΞΥΛΟΣΤΟΚΟΣ
Ακρυλικός ξυλόστοκος νερού
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ο TEMPO ΞΥΛΟΣΤΟΚΟΣ είναι ακρυλικός ξυλόστοκος νερού, κατάλληλος για
επιδιορθώσεις ελαττωματικών σημείων ξύλινων επιφανειών. Η ειδική του
σύνθεση, εξασφαλίζει εξαιρετική πρόσφυση, εύκολο άπλωμα και γέμισμα ,
χωρίς συρρίκνωση και σκασίματα. Στεγνώνει γρήγορα και δίνει λεία και σκληρή
επιφάνεια με εξαιρετικό φινίρισμα. Μπορεί να βερνικωθεί και να βαφτεί. Είναι
ιδανικός για επαγγελματικές εφαρμογές, εσωτερικής και εξωτερικής χρήσης.
Προσφέρεται σε 17 αποχρώσεις: φυσικό, κελεμπέκι, πεύκο ανοιχτόχρωμο,
όρεγκον, δρυς, οξιά, καρυδιά ανοιχτόχρωμη, μαόνι ανοιχτόχρωμο, teak, καρυδιά
σκουρόχρωμη, μαόνι σκουρόχρωμο, καστανιά, κερασιά, λευκό, γκρι, μαύρο
και wenge.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

• Εύκολη εφαρμογή
• Άοσμος
• Ελαστικός
• Στεγνώνει γρήγορα
• Τρίβεται εύκολα
• Προσφέρει εξαιρετικό φινίρισμα
• Βάφεται
• Υδατοδιαλυτό – φιλικό προς το περιβάλλον
• Εσωτερικής και εξωτερικής χρήσης

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

• Επιδιορθώνει σκασίματα, ξεφλουδίσματα, τρύπες, ατέλειες σε κάθε
ξύλινη επιφάνεια όπως μασίφ μαλακά και σκληρά ξύλα, MDF, ξύλινα
πάνελ, καπλαμά, νοβοπάν, φορμάικα.
• Είναι κατάλληλος για επιδιορθώσεις σε έπιπλα, πόρτες, ξύλινες
επενδύσεις τοίχων και οροφών κλπ.

www.evochem.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ 210 5 5 9 0 4 6 0 - 210 5 5 9 0 1 5 5
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Προστασία & Συντήρηση Ξύλου
STRIPP & CLEAN

Διαβρωτικό χρωμάτων και βερνικιών με νέα σύνθεση χωρίς
διχλωρομεθάνιο
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

To STRIPP & CLEAN είναι διαβρωτικό χρωμάτων και βερνικιών, νέας
τεχνολογίας. Είναι φιλικό για τον άνθρωπο και το περιβάλλον - πληρεί
τον Κανονισμό 276/2010/ΕΕ και δεν περιέχει στη σύνθεσή του διχλωρομεθάνιο. Με νέα δυνατή χημική σύνθεση διπλής αποτελεσματικότητας , τo
STRIPP & CLEAN είναι ο πλέον ασφαλής, γρήγορος και εύκολος τρόπος για
να απομακρύνετε παλιά βερνίκια και χρώματα από πολλές επιφάνειες.
Είναι ιδανικό για κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες, χάρη στη παχύρρευστη σύνθεση του που δεν τρέχει. Δεν επηρεάζει την αρχική επιφάνεια.
Μετά την εφαρμογή του η επιφάνεια μπορεί να περαστεί με καινούργιο
χρώμα ή βερνίκι.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

400ml
750ml
3Lt

ΤΕΜ/ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ €
ΣΥΣΚ.		

6
12
1

05601
5660
5698

9.80
15.80
48.50

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

• Κατάλληλο για τα περισσότερα βερνίκια και χρώματα
• Πολύ δυνατή φόρμουλα που ενεργεί γρήγορα
• Παχύρρευστο, σε μορφή gel - δεν τρέχει στις κάθετες επιφάνειες
• Εύκολη εφαρμογή

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

• Απομακρύνει βερνίκια και λάκκες πολυουρεθάνης και διαλύτου
από ξύλινες επιφάνειες όπως έπιπλα, τοίχους, ταβάνια, πατώματα,
φράχτες, πέργκολεςκαι κάθε ξύλινης κατασκευής. Επαναφέρει το
αρχικό χρώμα του ξύλου
• Απομακρύνει πλαστικά και ακρυλικά χρώματα από τοίχους
και ταβάνι
• Απομακρύνει λαδομπογιές από μεταλλικές και ξύλινες επιφάνειες
όπως έπιπλα, κάγκελα, φράχτες κλπ.
• Κατάλληλο για ξύλα, μέταλλα, τοίχους, ταβάνια, τσιμέντο κλπ.

ΑΠΟΔΟΣΗ: 2- 3 m2/Lt

CL 38 TEAK CLEANER

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Spray 500ml
4Lt

Καθαριστικό - αναζωογονητικό ξύλων teak

Το CL 38 TEAK CLEANER είναι απαλό καθαριστικό και συγχρόνως εξαιρετικά
αποτελεσματικό στον καθαρισμό ξύλινων επιφανειών απο ξύλο teak. Η ειδικά
σχεδιασμένη συμπυκνωμένη σύνθεση του, απομακρύνει λεκέδες και μαυρίσματα που προκαλούνται από την έκθεση τους σε εξωτερικές συνθήκες περιβάλλοντος. Έχει εξαιρετική διεισδυτική ικανότητα για αποτελέσματα μεγάλης διάρκειας.
Οι επιφάνειες που εφαρμόζεται θα δείχνουν σαν καινούργιες με μία πολύ απλή
εφαρμογή. Συνδυάζεται με ένα από τα προϊόντα προστασίας DECK OIL ή TEAK
OIL για να δείχνουν τα ξύλα σαν καινούργια και να εξασφαλίσουν την μακροζωία τους.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

• Εξαιρετική δράση καθαρισμού • Συμπυκνωμένη σύνθεση • Καθαρισμός και
λάμψη με μια απλή εφαρμογή • Ο ιδανικός τρόπος προστασίας και συντήρησης
σκληρών και μαλακών ξύλων • Βαθύς καθαρισμός για αποτελέσματα διαρκείας
• Επαναφέρει το φυσικό χρώμα του ξύλου • Υδατοδιαλυτό • Μη εύφλεκτο
• Φιλικό προς το περιβάλλον • Εξασφαλίζει τη μακροζωία των teak και άλλων
σκληρών ξύλων • Εύκολη εφαρμογή

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

• Το CL 38 TEAK CLEANER είναι κατάλληλο για όλα τα σκληρά ξύλα όπως teak,
ιρόκο, μεράντι κλπ. • Αναζωογονεί το χρώμα ξεθωριασμένων επίπλων κήπου
όπως τραπέζια και καρέκλες, deck σκαφών, εξωτερικών ξύλινων deck κήπων
, deck θαλάσσης ή πισίνας • Η εφαρμογή του σε τακτά χρονικά διαστήματα
προστατεύει τα ξύλα από το γκριζάρισμα και εξασφαλίζει την διατήρηση του
αρχικού τους χρώματος • Συντήρηση κάθε ξύλινης κατασκευής και επίπλου
όπως αβερνίκωτες ξυλοκατασκευές κήπου, πέργκολες, ξύλινες ζαρντινιέρες,
ξύλινα πλαίσια, φράχτες κλπ.

ΑΠΟΔΟΣΗ: 10-14 m2/Lt ανάλογα με την κατάσταση του ξύλου

ΤΕΜ/ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ €
ΣΥΣΚ.		

6
6

05619
05617

4.70
23.20

Κόλλες & Στόκοι
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Βενζινόκολλες
CONTACT C113
Βενζινόκολλα γενικής χρήσης
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η CONTACT C113 είναι ισχυρή βενζινόκολλα γενικής χρήσης, με βάση το συνθετικό καουτσούκ, συνθετικές ρητίνες και διαλύτες. Έχει εξαιρετική αντοχή στη
θερμοκρασία, στην υγρασία, στα έλαια και στα οξέα. Εφαρμόζεται και στις δύο
προς συγκόλληση επιφάνειες.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

• Εξαιρετική συγκόλληση στις περισσότερες επιφάνειες
• Άμεση συγκόλληση
• Ικανοποιητικός ανοικτός χρόνος
• Εξαιρετική αντοχή στη γήρανση
• Εξαιρετική αντοχή στη θερμοκρασία (-150C έως +700C)
• Εσωτερική και εξωτερική χρήση

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Blister 80ml
Display Box 80ml
200ml
500ml
1Lt
5Lt
16Lt

ΤΕΜ/ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ €
ΣΥΣΚ.		

12
25
24
24
12
4
1

01506
01505
01500
01501
01502
01503
01504

2.75
2.20
3,10
5,95
10,40
43,00
130,75

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

• Κολλάει δέρματα, λάστιχο, ξύλο, πάνελ, νοβοπάν, καπλαμά, τσόχα,
φελλό, χαρτί, μέταλλο, σκληρό PVC, πλαστικά, αφρώδη υλικά
πολυουρεθάνης κλπ μεταξύ τους και σε ξύλινες, μεταλλικές
επιφάνειες,MDF, τσιμέντο κλπ.
• Ιδανική για εφαρμογές στην υποδηματοποιία, οικοδομή, ξυλουργικές
εργασίες, επισκευές στο σπίτι και hobby

ΑΠΟΔΟΣΗ: 100 - 200 gr/m2 (εφαρμογή ανά επιφάνεια)

CONTACT KLEBOSTIK 44
Βενζινόκολλα επαγγελματικής χρήσης
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η CONTACT KLEBOSTIK 44 είναι πολύ ισχυρή, παχύρρευστη βενζινόκολλα
επαγγελματικής χρήσης, με βάση το συνθετικό καουτσούκ, συνθετικές ρητίνες
και διαλύτες. Έχει εξαιρετική αντοχή στη θερμοκρασία, στην υγρασία, στα έλαια
και στα οξέα. Εφαρμόζεται και στις δύο προς συγκόλληση επιφάνειες.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

• Εξαιρετικά ισχυρή συγκόλληση στις περισσότερες επιφάνειες
• Υψηλή αρχική δύναμη συγκόλλησης
• Άμεση συγκόλληση
• Μεγάλος ανοικτός χρόνος
• Εξαιρετική αντοχή στη γήρανση
• Εξαιρετική αντοχή στη θερμοκρασία (-150C έως +700C)
• Κατάλληλη για επαγγελματικές εφαρμογές
• Εσωτερική και εξωτερική χρήση

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

• Κολλάει πλαστικές επενδύσεις (Formica, Perstorp, Duropal, Resopal,
κλπ) ξύλο, καπλαμά, πλαστικές ταινίες περιθωρίων, νοβοπάν, πάνελ,
λάστιχα, δέρματα, πεπιεσμένο χαρτί, αφρώδη υλικά πολυουρεθάνης,
τσόχα, φελλό, υφάσματα, μεταξύ τους ή σε ξύλινες και μεταλλικές
επιφάνειες, MDF, τσιμέντο, πέτρα κλπ.
• Ιδανική για εφαρμογές στην υποδηματοποιία, οικοδομή, ξυλουργικές
εργασίες, και αυτοκινητοβιομηχανία (συγκολλήσεις ταπετσαρίας και
ουρανού αυτοκινήτων)

ΑΠΟΔΟΣΗ: 100 - 200 gr/m2 (εφαρμογή ανά επιφάνεια)

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

500ml
1Lt
5Lt

ΤΕΜ/ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ €
ΣΥΣΚ.		

24
12
4

01511
01512
01513

6.65
11,35
50,70

Εποξειδικά
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

ΣΕΤ 1Κg

ΤΕΜ/ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ €
ΣΥΣΚ.		

12

01800

17.50
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EPOXITE RESIN 95

Ισχυρή εποξειδική κόλλα 2 συστατικών
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η ΕPOXITE RESIN 95 είναι ισχυρή εποξειδική κόλλα, 2 συστατικών,
βιομηχανικού τύπου. Έχει εξαιρετική πρόσφυση, πολύ μεγάλη αντοχή
στην υγρασία, στους διαλύτες και στη θερμοκρασία. Είναι ιδανική για
συγκολλήσεις όμοιων και ανόμοιων οικοδομικών και βιομηχανικών
υλικών, χωρίς να συρρικνώνεται.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

• Εξαιρετικά ισχυρή συγκόλληση
• Κολλάει ανομοιογενείς επιφάνειες
• Μεγάλη ποικιλία εφαρμογών
• Εξαιρετική αντοχή στην υγρασία
• Εξαιρετική αντοχή στη θερμοκρασία
• Εξαιρετική αντοχή στα περισσότερα χημικά
• Δεν περιέχει διαλύτες

Υπερκαλύπτει τις προδιαγραφές D4

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

• Ιδανική για συγκολλήσεις μετάλλων, μαρμάρων, τσιμέντου,
κεραμικών, πλαστικών, ξύλου, κλπ.
• Γέμισμα οριζόντιων ρωγμών και οπών σε σκυρόδεμα.
• Συγκόλληση νέου με παλαιό μπετόν
• Στερέωση μπετόβεργων επέκτασης
• Ισχυροποίηση αστάρωμα οικοδομικών επιφανειών ως έχει,
ή αραιωμένη με διαλυτικό νίτρου
• Ενίσχυση επιφανειών μαρμάρου μαζί με υαλοΰφασμα

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

ΣΕΤ 400gr

ΤΕΜ/ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ €
ΣΥΣΚ.		

12

01820

7.50

EPOXITE FIX ALL 30’

Ισχυρή εποξειδική κόλλα - στόκος 2 συστατικών
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η ΕPOXITE FIX ALL 30’ είναι ισχυρή εποξειδική κόλλα, 2 συστατικών
βιομηχανικού τύπου, σε μορφή πάστας. Είναι ιδανική για συγκολλήσεις
όμοιων και ανόμοιων υλικών. Κολλάει μέταλλα, ξύλα, σκληρά πλαστικά,
πέτρες, μάρμαρα, τσιμέντο, πορσελάνη, κεραμικά πλακίδια κλπ.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

• Εξαιρετικά ισχυρή συγκόλληση
• Κολλάει ανομοιογενείς επιφάνειες
• Μεγάλη ποικιλία εφαρμογών
• Εξαιρετική αντοχή στη θερμοκρασία
• Εξαιρετική αντοχή στα περισσότερα χημικά
• Λιμάρεται και βάφεται

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

• Ιδανική για συγκολλήσεις μετάλλων, μαρμάρων, τσιμέντου ,
κεραμικών, σκληρών πλαστικών, ξύλου κλπ.
• Στεγανοποιεί σωλήνες, καλοριφέρ, ψυγεία αυτοκινήτων,
πλυντήρια κλπ.
• Συγκόλληση ανομοιογενών υλικών για χειροτεχνικές κατασκευές
• Επισκευή – συγκόλληση πορσελάνινων & πήλινων αντικειμένων

www.evochem.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ 210 5 5 9 0 4 6 0 - 210 5 5 9 0 1 5 5
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Εποξειδικά
EPOXITE RESIN 95 INJECTION
Ενέσιμη εποξειδική ρητίνη 2 συστατικών
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

ΣΕΤ 1Kg		

ΤΕΜ/ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ €
ΣΥΣΚ.		

12

01840

22.20

Η ΕPOXITE RESIN 95 INJECTION είναι ενέσιμη εποξειδική ρητίνη,
2 συστατικών, κατάλληλη για συγκόλληση και σφράγιση ρωγμών σε
σκυρόδεμα. Είναι λεπτόρρευστη και εισχωρεί σε πολύ λεπτές ρωγμές
(πλάτους 0,1-3mm). Είναι ιδανική για συγκολλήσεις όμοιων και ανόμοιων οικοδομικών υλικών, χωρίς να συρρικνώνεται. Έχει πολύ μεγάλη
αντοχή στις τριβές, στον παγετό, στα οξέα, αλκάλια, στη διάβρωση, στους
διαλύτες και τη θερμοκρασία.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

• Εξαιρετικά ισχυρή συγκόλληση
• Κολλάει ανομοιογενείς επιφάνειες
• Λεπτόρρευστη για εύκολη διείσδυση
• Εξαιρετική αντοχή στην υγρασία και θερμοκρασία
• Δομική επισκευή ρωγμών
• Εξαιρετική αντοχή στα περισσότερα χημικά
• Δεν περιέχει διαλύτες
• Σχεδόν διαφανής

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

• Γέμισμα ρωγμών και οπών σε οπλισμένο σκυρόδεμα όπως θεμέλια,
κολώνες, δοκούς, πλάκες, τοιχία κλπ.
• Συγκόλληση νέου με παλαιό μπετόν (γέφυρα πρόσφυσης)
• Στεγανοποιεί και σφραγίζει διαρροές σε πισίνες, δεξαμενές νερού και
καυσίμων, σκάφη αναψυχής κλπ.

EPOXITE CONSTRUCT

Ισχυρή εποξειδική κόλλα - στόκος για μάρμαρα & γρανίτες
2 συστατικών

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

ΣΕΤ 1Kg		

ΤΕΜ/ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ €
ΣΥΣΚ.		

12

01814

11.80

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

H ΕPOXITE CONSTRUCT είναι ισχυρή εποξειδική κόλλα-στόκος αγκυρώσεων, 2 συστατικών, βιομηχανικού τύπου, με πολύ μεγάλη αντοχή
στην υγρασία, διαλύτες και θερμοκρασία. Είναι ιδανική για γρήγορες
συγκολλήσεις όμοιων και ανόμοιων οικοδομικών και βιομηχανικών
υλικών, χωρίς να συρρικνώνεται. Ειδική για μάρμαρα.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

• Εξαιρετικά ισχυρή συγκόλληση
• Κολλάει ανομοιογενείς επιφάνειες
• Μεγάλη ποικιλία εφαρμογών
• Εξαιρετική αντοχή στη θερμοκρασία
• Εξαιρετική αντοχή στα περισσότερα χημικά
• Βάφεται

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

• Ιδανική για συγκολλήσεις μαρμάρων, γρανίτη, κεραμικών πλακιδίων,
μετάλλων, τσιμέντου, πέτρας, κεραμικών, ξύλου,κλπ.
• Γέμισμα ρωγμών και οπών σε σκυρόδεμα
• Συγκόλληση νέου με παλαιό μπετόν
• Αγκυρώσεις μπετόβεργων επέκτασης
• Στερέωση μεταλλικών μανδυών σε κολώνες
(επισκευές από σεισμούς)
• Κατάλληλη για ορθομαρμάρωση και εποξειδικά δάπεδα
• Κατάλληλη για ναυτιλιακές εφαρμογές

ΑΠΟΔΟΣΗ: 1,7 Kg/m2/mm πάχος στρώσης.

*Προσφέρεται και σε μεγαλύτερες συσκευασίες κατόπιν
παραγγελίας

Πολυεστερικά
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

250gr
400gr
800gr

ΤΕΜ/ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ €
ΣΥΣΚ.		

24
12
12

07100
07105
07139

3.25
4.10
6.25
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PLASTIC METAL
Σιδηρόστοκος 2 συστατικών
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ο PLASTIC METAL είναι υψηλής ποιότητας πολυεστερικός σιδηρόστοκος, 2
συστατικών, κατάλληλος για κλείσιμο μεγάλων κοιλοτήτων με μία επίστρωση. Έχει εξαιρετική πρόσφυση, τέλειο άπλωμα και πολύ εύκολο τρίψιμο.
Στεγνώνει γρήγορα και σε βάθος, χωρίς να κάνει ρωγμές, ακόμα και αν
εφαρμοστεί σε μεγάλα πάχη. Έχει αντοχή στο νερό, στη βενζίνη, στα αλκαλικά διαλύματα και στα οξέα.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

*στην τιμή συμπεριλαμβάνεται και ο ΚΑΤΑΛΥΤΗΣ

• Εξαιρετική πρόσφυση • Τέλειο άπλωμα • Εύκολο τρίψιμο
• Δεν συρρικνώνεται • Εξαιρετική αντοχή στη γήρανση
• Εξαιρετική αντοχή στο νερό • Εξαιρετική αντοχή στους διαλύτες, αλκάλια
και οξέα • Εξαιρετική αντοχή στη θερμοκρασία • Εσωτερική και εξωτερική
χρήση

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

• Επισκευές σε μέταλλα, ξύλα, πλαστικά, πέτρες, μάρμαρα, κλπ.
• Επισκευές σε αυτοκίνητα, σκάφη, βαγόνια, σπίτια, μικροαντικείμενα κλπ.

ΑΠΟΔΟΣΗ: 1-2 m²/Kg

www.evochem.gr
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Πολυεστερικά
PLASTIC METAL FINE

Σιδηρόστοκος ψιλός 2 συστατικών για γέμισμα – φινίρισμα
μικρού πάχους

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

800gr

ΤΕΜ/ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ €
ΣΥΣΚ.		

12

7230

6.50

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ο PLASTIC METAL FINE είναι υψηλής ποιότητας ψιλός, λευκός, πολυεστερικός σιδηρόστοκος, 2 συστατικών, κατάλληλος για γέμισμα – φινίρισμα
μικρού πάχους. Έχει εξαιρετική πρόσφυση, τέλειο άπλωμα και πολύ εύκολο
τρίψιμο. Στεγνώνει γρήγορα, χωρίς να κάνει ρωγμές και δημιουργεί μία λεία
επιφάνεια, χωρίς πόρους, κατάλληλη για εφαρμογή υποστρώματος. Έχει
αντοχή στο νερό, στη βενζίνη, στα αλκαλικά διαλύματα και στα οξέα.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

• Εξαιρετική πρόσφυση • Τέλειο άπλωμα • Εύκολο τρίψιμο
• Δεν συρρικνώνεται • Εξαιρετική αντοχή στη γήρανση
• Εξαιρετική αντοχή στο νερό • Εξαιρετική αντοχή στους διαλύτες, αλκάλια
και οξέα • Εξαιρετική αντοχή στη θερμοκρασία • Εσωτερική και εξωτερική
χρήση

*στην τιμή συμπεριλαμβάνεται και ο ΚΑΤΑΛΥΤΗΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

• Επισκευές σε όλες τις μεταλλικές επιφάνειες (απλές, γαλβανισμένες,
ανοξείδωτες, αλουμινίου, λαμαρίνες), πολυεστερικές επιφάνειες,
πλαστικούς προφυλακτήρες (εκτός PE), ξύλινες επιφάνειες, μάρμαρα κλπ.
• Επισκευές σε αυτοκίνητα, σκάφη, βαγόνια, σπίτια κλπ.

ΑΠΟΔΟΣΗ: 1-2 m²/Kg

PLASTIC METAL SOFT

Σιδηρόστοκος μαλακός 2 συστατικών για γέμισμα
βαθουλωμάτων και ανωμαλιών

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

800gr

ΤΕΜ/ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ €
ΣΥΣΚ.		

12

7229

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ο PLASTIC METAL SOFT είναι υψηλής ποιότητας μαλακός, λευκός, πολυεστερικός σιδηρόστοκος, 2 συστατικών, κατάλληλος για γέμισμα βαθουλωμάτων και ανωμαλιών. Είναι ελαστικός, έχει εξαιρετική πρόσφυση, τέλειο
άπλωμα και πολύ εύκολο τρίψιμο. Στεγνώνει γρήγορα, χωρίς να κάνει
ρωγμές και δημιουργεί μία λεία επιφάνεια, χωρίς πόρους, κατάλληλη για
εφαρμογή υποστρώματος. Έχει αντοχή στο νερό, στη βενζίνη, στα αλκαλικά
διαλύματα και στα οξέα.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

• Εξαιρετική πρόσφυση • Τέλειο άπλωμα • Εύκολο τρίψιμο
• Δεν συρρικνώνεται • Εξαιρετική αντοχή στη γήρανση
• Εξαιρετική αντοχή στο νερό • Εξαιρετική αντοχή στους διαλύτες, αλκάλια
και οξέα • Εξαιρετική αντοχή στη θερμοκρασία • Εσωτερική και εξωτερική
χρήση

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

• Επισκευές σε όλες τις μεταλλικές επιφάνειες (απλές, γαλβανισμένες,
ανοξείδωτες, αλουμινίου, λαμαρίνες), πολυεστερικές επιφάνειες,
πλαστικούς προφυλακτήρες (εκτός PE), ξύλινες επιφάνειες, μάρμαρα κλπ.
• Επισκευές σε αυτοκίνητα, σκάφη, βαγόνια, σπίτια κλπ.

ΑΠΟΔΟΣΗ: 1-2 m²/Kg

*στην τιμή συμπεριλαμβάνεται και ο ΚΑΤΑΛΥΤΗΣ

6.65

Πολυεστερικά
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

250gr
800gr

ΤΕΜ/ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ €
ΣΥΣΚ.		

24
12

07115
07117

3.75
7.90
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MULTI FILLER

Σιδηρόστοκος με ίνες γυαλιού 2 συστατικών
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ο MULTI FILLER είναι υψηλής ποιότητας πολυεστερικός στόκος, 2 συστατικών, ενισχυμένος με ίνες γυαλιού, κατάλληλος για κλείσιμο μεγάλων
κοιλοτήτων με μία επίστρωση. Έχει εξαιρετική πρόσφυση και τρίβεται
εύκολα. Στεγνώνει γρήγορα και σε βάθος, χωρίς να κάνει ρωγμές, ακόμα
και αν εφαρμοστεί σε μεγάλα πάχη. Έχει αντοχή στο νερό, στη βενζίνη, στα
αλκαλικά διαλύματα και στα οξέα.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

• Εξαιρετική πρόσφυση • Τέλειο άπλωμα • Εύκολο τρίψιμο
• Δεν συρρικνώνεται • Εξαιρετική αντοχή στη γήρανση
• Εξαιρετική αντοχή στο νερό • Εξαιρετική αντοχή στους διαλύτες, αλκάλια
και οξέα • Εξαιρετική αντοχή στη θερμοκρασία • Εσωτερική και εξωτερική
χρήση

*στην τιμή συμπεριλαμβάνεται και ο ΚΑΤΑΛΥΤΗΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

• Επισκευές σε μέταλλα, ξύλα, πλαστικά, πέτρες, μάρμαρα κλπ.
• Επισκευές σε αυτοκίνητα, σκάφη, βαγόνια, σπίτια, μικροαντικείμενα κλπ.

ΑΠΟΔΟΣΗ: 1-2 m²/Kg

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Κόκκινος 6gr
Κόκκινος 12gr
Λευκός 6gr
Λευκός 12gr

ΤΕΜ/ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ €
ΣΥΣΚ.		

1
1
1
1

24444
24443
24526
24447

0.65
0.85
0.65
0.85

ΚΑΤΑΛΥΤΕΣ

Καταλύτες για πολυεστερικές κόλλες & στόκους
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Καταλύτες για πολυεστερικές κόλλες και στόκους.
Κόκκινος καταλύτης για PLASTIC METAL, PLASTIC METAL FINE,
PLASTIC METAL SOFT & MULTIFILLER.
Λευκός καταλύτης για MARMOBOND & GRANITE BOND.

www.evochem.gr
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Πολυεστερικά
MARMOBOND

Πολυεστερική κόλλα - στόκος μαρμάρων & γρανιτών
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

H MARMOBOND είναι πολυεστερική παχύρρευστη κόλλα – στόκος μαρμάρων,
2 συστατικών, νέας χημικής σύνθεσης, κατάλληλη για επικόλληση, αρμολόγηση,
επιδιόρθωση και στοκάρισμα οριζόντιων και κάθετων επιφανειών, εσωτερικών
και εξωτερικών εφαρμογών. Είναι κατάλληλη για λευκά και έγχρωμα μάρμαρα,
γρανίτες, κεραμικά, φυσικές ή τεχνητές πέτρες κλπ. Προσφέρει εξαιρετική δύναμη συγκόλλησης, γρήγορο στέγνωμα (5-8 λεπτά), χωρίς συρρικνώσεις.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Λευκό 200gr
Λευκό 500gr
Λευκό 1Κg
Μπέζ 500gr

ΤΕΜ/ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ €
ΣΥΣΚ.		

24
12
12
12

07145
07146
07147
07148

3.55
5.40
8.40
5.40

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

• Εξαιρετική συγκόλληση στις περισσότερες οικοδομικές επιφάνειες
• Ταχύτητα συγκόλλησης • Ικανοποιητικός ανοικτός χρόνος
• Εξαιρετική αντοχή στη γήρανση • Εξαιρετική αντοχή στη θερμοκρασία
• Εσωτερική και εξωτερική χρήση

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

• Επικόλληση, αρμολόγηση και στοκάρισμα λευκών και έγχρωμων μαρμάρων,
γρανιτών, κεραμικών, φυσικών ή τεχνητών πετρών σε οριζόντιες και κάθετες
οικοδομικές επιφάνειες

ΑΠΟΔΟΣΗ: 1-2 m2/Kg σε λείες επιφάνειες.

GRANITE BOND

Ισχυρή πολυεστερική κόλλα - στόκος γρανιτών
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

H GRANITE BOND είναι πολυεστερική πολύ ισχυρή παχύρρευστη κόλλα – στόκος, 2 συστατικών, ειδική για συγκολλήσεις – τοποθετήσεις γρανιτών. Η νέα
εξελιγμένη χημική σύνθεση, προσφέρει εξαιρετική δύναμη συγκόλλησης, υψηλή
πρόσφυση και μεγάλη αντοχή στις συστολο-διαστολές. Στεγνώνει γρήγορα (5-8
λεπτά) και παρουσιάζει μηδενική συρρίκνωση. Είναι κατάλληλη για επικόλληση,
αρμολόγηση, επιδιόρθωση και στοκάρισμα οριζόντιων και κάθετων επιφανειών
εσωτερικών και εξωτερικών εφαρμογών.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

• Πολύ υψηλή δύναμη συγκόλλησης στις περισσότερες οικοδομικές επιφάνειες
• Ταχύτητα συγκόλλησης
• Ικανοποιητικός ανοικτός χρόνος
• Εξαιρετική αντοχή στη γήρανση
• Εξαιρετική αντοχή στη θερμοκρασία
• Αντοχή στις συστολο-διαστολές
• Εσωτερική και εξωτερική χρήση

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

• Επικόλληση, αρμολόγηση και στοκάρισμα όλων των τύπων πλακών και πλακιδίων γρανιτών σε οριζόντιες και κάθετες οικοδομικές επιφάνειες
• Επικόλληση όλων των τύπων πλακών και πλακιδίων τεχνητών γρανιτών,
φυσικών ή τεχνητών πετρών, μαρμάρων κλπ.

ΑΠΟΔΟΣΗ: 1-2 m2/Kg σε λείες επιφάνειες.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

500gr

ΤΕΜ/ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ €
ΣΥΣΚ.		

12

7267

6.80

Πολυεστερικά
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

ΣΕΤ 1Κg		
ΣΕΤ 5Κg		

ΤΕΜ/ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ €
ΣΥΣΚ.		

12
4

07118
07119

11.05
47.65
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CONSTRUCT

Καθαρός θιξοτροπικός πολυεστέρας 2 συστατικών
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

O CONSTRUCT είναι ακόρεστος πολυεστέρας, 2 συστατικών, προεπιταχυμένος,
ειδικός για κατασκευές. Προσφέρει υψηλή αντοχή, ελαστικότητα και πρόσφυση.
Έχει σχετικά χαμηλό ιξώδες που μπορεί να εμποτίζει και τα πιο δύσκολα σημεία
σε περίπτωση επισκευών, καθώς επίσης δίνει εξαιρετικά αποτελέσματα σε περίπτωση χύτευσης. Προσφέρει εξαιρετική πρόσφυση, εύκολο άπλωμα, γρήγορο
στέγνωμα, χωρίς συρρίκνωση και εύκολο τρίψιμο. Χρησιμοποιείται μόνος του
και σε συνδυασμό με υαλοΰφασμα.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

• Εξαιρετική συγκόλληση στις περισσότερες οικοδομικές επιφάνειες
• Ταχύτητα στεγνώματος
• Ικανοποιητικός ανοικτός χρόνος
• Εξαιρετική αντοχή στη γήρανση
• Εξαιρετική αντοχή στη θερμοκρασία
• Εσωτερική και εξωτερική χρήση

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Εφαρμόζεται μαζί με το υαλοΰφασμα Mercola
• Κατασκευές και επισκευές σε σκάφη, δεξαμενές, καλούπια κλπ.
• Πλαστικοποιήσεις σε σκάφη, στέγαστρα, αυτοκίνητα, τροχόσπιτα κλπ.
• Στεγανοποιήσεις σε δεξαμενές, ταράτσες, ζαρντινιέρες κλπ.
• Επισκευές πολυεστερικών φύλλων επικαλύψεων

ΑΠΟΔΟΣΗ: 3 - 6 m2/ Lt ανάλογα με τα «χέρια» εφαρμογής.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

1 m2
Μήκος (>10 m2)

ΤΕΜ/ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ €
ΣΥΣΚ.		

1
1

07121
07122

4.80
3.55

ΥΑΛΟΫΦΑΣΜΑ

Υαλοΰφασμα κατάλληλο για κατασκευές & επισκευές
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Εξαιρετικής ποιότητας υαλοΰφασμα, κατάλληλο για κατασκευές και επισκευές
σε σκάφη και βάρκες, καθώς και για επισκευές σε πολυεστερικές, ξύλινες και
μεταλλικές κατασκευές κλπ. Πρόκειται για ένα ειδικό, μη υφαντό ύφασμα κατασκευασμένο από λεπτές ίνες γυαλιού που συγκρατούνται μεταξύ τους με ειδική
κόλλα, δημιουργώντας μία συνεχή, επίπεδη επιφάνεια υπό την μορφή ψάθας.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

• Ισομερώς και ομοιομερώς κατανεμημένες ίνες γυαλιού εύκολα μορφοποιήσιμες που παίρνουν τις κλίσεις και την διαμόρφωση οιασδήποτε επιφάνειας χωρίς
να αφήνουν κενά.
• Εύκολος, αποτελεσματικός και σε βάθος εμποτισμός του υαλοϋφάσματος με
τον πολυεστέρα CONSTRUCT, χάρη στην ψαθοειδή του μορφή.
• Ο ειδικός προσανατολισμός των ινών τις καθιστά ανθεκτικές σε δυνάμεις
εφαρμοζόμενες από οποιαδήποτε κατεύθυνση.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

• Κατασκευές και επισκευές σκαφών (βάρκες, φουσκωτά, ιστιοπλοϊκά κ.α.)
• Κατασκευές διαφόρων τεχνημάτων, αφού προηγηθεί η κατασκευή
σχετικού καλουπιού
• Επισκευές επιφανειών παντός είδους όπως πολυεστέρα, ξύλου,
μετάλλου κλπ.
• Ενίσχυση διαφόρων κατασκευών

www.evochem.gr
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Υλικά Υδραυλικών
PVC ADHESIVE

Ενισχυμένη παχύρρευστη κόλλα για σωλήνες PVC
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η PVC ADHESIVE είναι ειδική παχύρρευστη κόλλα διαλύτου, για πολύ
δυνατή και γρήγορη συγκόλληση σωλήνων και εξαρτημάτων από PVC.
Έχει εξαιρετική αντοχή στο κρύο, στο βραστό νερό και στα περισσότερα
χημικά. Προσφέρεται σε ειδική συσκευασία με πινέλο για ευκολότερη
χρήση.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

• Εξαιρετικά δυνατή συγκόλληση
• Γρήγορο στέγνωμα
• Δεν συρρικνώνεται
• Εξαιρετική αντοχή στη γήρανση
• Εξαιρετική αντοχή στο βραστό και στο κρύο νερό
• Εξαιρετική αντοχή στους διαλύτες, αλκάλια και οξέα
• Εξαιρετική αντοχή στη θερμοκρασία
• Εύκολη εφαρμογή με το ειδικό πινέλο ενσωματωμένο στο καπάκι

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Γκρι
Σωληνάριο 80ml
250ml
500ml
Διαφανές
Σωληνάριο 80ml
250ml
500ml

ΤΕΜ/ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ €
ΣΥΣΚ.		

25
12
12

01858
01877
01878

2.20
4.40
6.80

25
12
12

01876
01871
01872

2.00
4.25
6.40

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

• Κατάλληλη για σωλήνες PVC σε κάθε είδους υδραυλικό δίκτυο,
για σωλήνες πίεσης ύδρευσης κρύου και βραστού νερού,
αποχετεύσεις νιπτήρων και νεροχυτών, υδρορροών, βιομηχανικών
εφαρμογών, εξαρτημάτων και ανταλλακτικών από σκληρό PVC κλπ.

ΑΠΟΔΟΣΗ: 3-4 m2/ Lt

PVC PRIMER

Αστάρι προεργασίας για σωλήνες PVC πριν τη συγκόλληση
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το PVC PRIMER είναι ειδικής χημικής σύνθεσης καθαριστικό για
σωλήνες PVC. Προσφέρει εξαιρετικό καθαρισμό από λάδια, λίπη και
σκόνες σε σωλήνες PVC. Προκαλεί ελαφρά επιφανειακή διάβρωση,
αφαιρώντας τη γυαλάδα των σωλήνων, επιτρέποντας στη κόλλα να
εισχωρήσει καλύτερα στους πόρους επιτυγχάνοντας καλύτερη
συγκόλληση.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

• Απολίπανση και καθαρισμός
• Υψηλή διείσδυση
• Εξασφαλίζει ισχυρή συγκόλληση
• Γρήγορο στέγνωμα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

• Καθαρισμός και προετοιμασία σωλήνων PVC για συγκολλήσεις
υψηλών απαιτήσεων
• Αραίωση της κόλλας PVC χωρίς να επηρεάζει την συγκολλητική της
δύναμη
• Αποσύνδεση κολλημένων σωλήνων PVC με εμποτισμό της κολλημένης
επιφάνειας

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

500ml

ΤΕΜ/ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ €
ΣΥΣΚ.		

18

01880

7.10

Υλικά Υδραυλικών
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

125gr

ΤΕΜ/ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ €
ΣΥΣΚ.		

12

1869

2.00
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ΒΟΡΑΚΑΣ

Αποξειδωτική σκόνη ιδανική για καθαρισμό μετάλλων
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

O ΒΟΡΑΚΑΣ είναι λευκό κρυσταλλικό άλας βορίου, ιδανικό για
αποξείδωση και καθαρισμό μετάλλων όπως ο σίδηρος, ο χαλκός, ο
ορείχαλκος, ο μόλυβδος και ο ψευδάργυρος.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

• Διαλύει τα οξείδια των μετάλλων προσφέροντας καθαρή επιφάνεια
συγκόλλησης
• Απαραίτητο για τη συγκόλληση χαλκοσωλήνων
• Δρα σαν αναστολέας διάβρωσης προστατεύοντας τα ευαίσθητα
σημεία της συγκόλλησης
• Καθαρίζει και απολιπαίνει την μεταλλική επιφάνεια
• Εξασφαλίζει άριστη και μακροχρόνια πρόσφυση της συγκόλλησης

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

• Ενισχύει τις συγκολλήσεις με βέργες χαλκού ή φωσφόρου σε
χαλκοσωλήνες, σωλήνες ορείχαλκου και άλλων σιδηρούχων
μετάλλων
• Δρα ως αναστολέας διάβρωσης κατά της οξείδωσης των μετάλλων,
εξασφαλίζοντας μακροχρόνια προστασία στην συγκόλληση
• Διαλυόμενο σε νερό σε αναλογία 4%, δημιουργεί διάλυμα απολίπανσης
για τις μεταλλικές επιφάνειες

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

125ml

ΤΕΜ/ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ €
ΣΥΣΚ.		

12

01868

2.05

ΑΛΟΙΦΗ ΧΑΛΚΟΣΩΛΗΝΩΝ

Ισχυρή πάστα καθαρισμού χαλκοσωλήνων πριν τη συγκόλληση
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Παχύρρευστη πάστα καθαρισμού και προετοιμασίας χαλκοσωλήνων,
κίτρινου χρώματος. Χρησιμοποιείται πριν τη συγκόλληση. Θερμαινόμενη,
απελευθερώνει ειδικά καθαριστικά χημικά, τα οποία καθαρίζουν
αποτελεσματικά τον χαλκοσωλήνα, εξασφαλίζοντας ισοκατανομή του
υλικού συγκόλλησης.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

• Καθαρίζει αποτελεσματικά χωρίς τρίψιμο
• Απαραίτητο για την συγκόλληση χαλκοσωλήνων
• Εξασφαλίζει άριστη και μακροχρόνια πρόσφυση της συγκόλλησης
• Η πρακτική συσκευασία, με ενσωματωμένο πινέλο, εξασφαλίζει
ομοιόμορφο άπλωμα της αλοιφής

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

• Ενισχύει τις συγκολλήσεις σε χαλκοσωλήνες,
σωλήνες ορείχαλκου και άλλων σιδηρούχων μετάλλων
• Είναι απαραίτητη σε όλες τις μαλακές συγκολλήσεις
• Είναι κατάλληλη για συγκολλήσεις σε δίκτυα θέρμανσης,
ύδρευσης & κλιματισμού

www.evochem.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ 210 5 5 9 0 4 6 0 - 210 5 5 9 0 1 5 5
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Κόλλες Επιφανειών
SUPER TAPIS

Θιξοτροπική κόλλα ταπετσαρίας έτοιμη προς χρήση
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

H SUPER TAPIS είναι υδατοδιαλυτή κόλλα, ακρυλικής βάσης, σε μορφή
πάστας για συγκολλήσεις ταπετσαρίας. Προσφέρει πολύ ισχυρή συγκόλληση
σε μεγάλη ποικιλία επιφανειών και έχει εξαιρετική αντοχή στην υγρασία
και στη θερμοκρασία. Προσφέρει μεγάλη απόδοση και είναι φιλική προς το
χρήστη και το περιβάλλον.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

1Κg
5Κg

ΤΕΜ/ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ €
ΣΥΣΚ.		

12
4

01719
01715

7.75
33.80

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

• Πολύ ισχυρή συγκόλληση
• Αντοχή στην υγρασία
• Αντοχή στην θερμοκρασία
• Φιλική προς το περιβάλλον

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

• Κατάλληλη για επικολλήσεις απλών, πλαστικοποιημένων και ειδικών
τύπων ταπετσαρίας σε ποικίλες επιφάνειες όπως ξύλο, τοίχους,
μοριοσανίδες, ΜDF, μεταλλικές επιφάνειες κλπ.
• Για επιτυχή συγκόλληση είναι απαραίτητο η μία επιφάνεια να είναι
πορώδης - να αναπνέει

ΑΠΟΔΟΣΗ: 5 - 6 m2 /Kg

GLUE TEX

Κόλλα ταπετσαρίας σε μορφή σκόνης
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η GLUE TEX είναι κόλλα ταπετσαρίας σε μορφή σκόνης, με βάση
υψηλής ποιότητας μεθυλοκυτταρίνη. Ανακατεύεται απλά με νερό. Είναι
κατάλληλη για χαμηλού και μεσαίου βάρους χάρτινες ταπετσαρίες. Είναι
ιδανική για καθαρή και εύκολη εφαρμογή με ρολό κατευθείαν πάνω σε
τοίχο. Είναι ιδανική για επαγγελματίες και DIY χρήστες.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

• Εφαρμογή χωρίς πιτσιλιές και σταξίματα
• Έτοιμη για χρήση σε 5 λεπτά
• Εύκολη εφαρμογή
• Πολύ οικονομική
• Υψηλή αρχική συγκόλληση σε συνδυασμό με εύκολη δυνατότητα
ελιγμών

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

• Είναι κατάλληλη για χάρτινες ταπετσαρίες και διακοσμητικές
μπορντούρες χαμηλού και μεσαίου βάρους.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

100gr

ΤΕΜ/ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ €
ΣΥΣΚ.		

12

1718

2.95

Κόλλες Επιφανειών
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

1Κg
5Κg
15Κg *

ΤΕΜ/ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ €
ΣΥΣΚ.		

12
4
1

01706
01707
01710

7.05
29.30
79.25
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SUPRAFIX SUPER

Ενισχυμένη μαγνητική κόλλα δαπέδων
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

H SUPRAFIX SUPER είναι ισχυρή, υδατοδιαλυτή, μαγνητική κόλλα δαπέδων μονής επάλλειψης, με βάση ακρυλικά πολυμερή. Προσφέρει ισχυρή
συγκόλληση πλαστικών δαπέδων και μοκετών. Μειώνει το φαινόμενο
εμφάνισης γραμμών κόλλας που διαγράφονται στην εφαρμοζόμενη επιφάνεια. Είναι κατάλληλη για εφαρμογή σε δάπεδα με ενδοδαπέδια θέρμανση.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

*Κατόπιν ειδικής παραγγελίας

• Ισχυρή συγκόλληση
• Μεγάλη απόδοση
• Εξαιρετική αντοχή στην υγρασία και στην θερμοκρασία
• Κατάλληλη για ενδοδαπέδια θέρμανση
• Πολύ μεγάλος ανοικτός χρόνος εργασιμότητας
• Δυνατότητα επανατοποθέτησης - μικροδιορθώσεων
• Μεγάλη ποικιλία συγκολλήσεων
• Φιλική προς το περιβάλλον – δεν περιέχει διαλύτες

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

• Συγκολλήσεις – τοποθετήσεις μοκετών, χαλιών, πλαστικών πλακιδίων,
επιφανειών από PVC, φελλό, linoleum κλπ.πάνω σε συνήθεις οικοδομικές
επιφάνειες όπως τσιμέντο, μωσαϊκό, ξύλο, MDF, καπλαμά, μοριοσανίδες,
μεταλλικές επιφάνειες κλπ.
• Κατάλληλη για συγκόλληση τεχνητού χλοοτάπητα
• Τοποθέτηση βαρέων και πλαστικών ταπετσαριών και επενδύσεων τοίχων

ΑΠΟΔΟΣΗ: 3 - 4 m2/Κg

www.evochem.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ 210 5 5 9 0 4 6 0 - 210 5 5 9 0 1 5 5
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Κόλλες Επιφανειών
CARPET FIX

Κόλλα επισκευής υποστρώματος χαλιών
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η CARPET FIX είναι υδατοδιαλυτή κόλλα, ακρυλικής βάσης, σε μορφή
πάστας κατάλληλη για επισκευή του υποστρώματος χαλιών και μοκετών. Δημιουργεί ένα νέο υπόστρωμα σε φθαρμένα χαλιά και μοκέτες.
Προστατεύει τα χαλιά από το ξέφτισμα, ενισχύει τις ραφές, το νήμα και την
ύφανση. Εξαφανίζει τη σκόνη από το τριμμένο παλιό υπόστρωμα. Βοηθά τα
χαλιά – μοκέτες να διατηρήσουν το σχήμα τους. Το νέο υπόστρωμα κάνει τα
χαλιά ιδιαίτερα ανθεκτικά στην ολίσθηση.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

1Κg
5Κg

ΤΕΜ/ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ €
ΣΥΣΚ.		

12
4

1719
1714

4.95
29.80

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

• Επεκτείνει τη διάρκεια ζωής των χαλιών
• Δημιουργεί ένα αδιάβροχο φράγμα μεταξύ χαλιού και δαπέδου
• Δεν αφήνει κατάλοιπα και σκόνη στα δάπεδα
• Εμποδίζει την ολίσθηση των χαλιών
• Διαφανής μετά το στέγνωμα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

• Η CARPET FIX είναι κατάλληλη για βιομηχανοποιημένα χαλιά και
μοκέτες που έχει φθαρεί το παλιό τους υπόστρωμα.

ΑΠΟΔΟΣΗ: 3 - 4 m2/Κg

PL BOOK

Κόλλα PVA χαρτιού & βιβλιοδεσίας
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

H PL BOOK είναι υψηλής ποιότητας λευκή κόλλα PVA, επαγγελματικών
προδιαγραφών, κατάλληλη για ισχυρή και ελαστική συγκόλληση χαρτιού
και βιβλιοδεσίας. Είναι παχύρρευστη, δεν συρρικνώνεται και όταν
στεγνώσει γίνεται διαφανής.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

• Πολύ ισχυρή και ελαστική συγκόλληση
• Αντοχή στη θερμοκρασία
• Φιλική προς το περιβάλλον

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

• Βιβλιοδεσία ράχης βιβλίων, περιοδικών, καταλόγων
• Ψαροκόλλημα μπλοκ σημειώσεων, εισιτηρίων κλπ.
• Στήσιμο - ντύσιμο κουτιών
• Κολλάρισμα χαρτιού, υφασμάτων, τεχνητών φυτών κλπ.
• Κολλάει χαρτί, χαρτόνι και ύφασμα

ΑΠΟΔΟΣΗ: 5 - 6 m2 /Kg

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

1Κg
5Κg
32Κg

ΤΕΜ/ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ €
ΣΥΣΚ.		

12
4
1

01730
01731
70073

6.35
23.40
120.00

Μαστίχες Σφράγισης & Στερέωσης
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Μαστίχες Σφράγισης & Στερέωσης
BONDFLEX 450 FC MARINE
Πολυουρεθανική σφραγιστική & συγκολλητική μαστίχη
θαλάσσης
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η BONDFLEX 450 FC MARINE είναι εξαιρετικά ισχυρή μαστίχη πολυουρεθάνης (λαστιχόκολλα), υψηλής ποιότητας, 1 συστατικού, ναυτιλιακών
προδιαγραφών. Είναι κατάλληλη για συγκόλληση, στεγάνωση και μόνωση ναυπηγικών, μεταλλικών, οικοδομικών και γενικών κατασκευών.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

• Εξαιρετική αντοχή στην γήρανση, στις καιρικές συνθήκες και
στα διάφορα χημικά
• Εξαιρετική πρόσφυση και δύναμη συγκόλλησης
• Μεγάλη ελαστικότητα
• Παραμένει αμετάβλητη στο γλυκό και στο θαλασσινό νερό,
στα αλκαλικά, και διατηρεί τις ιδιότητες της ακόμα και σε χαμηλές
θερμοκρασίες έως -300C
• Βάφεται με τα περισσότερα χρώματα
• Εύκολη εφαρμογή

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

• Ελαστική συγκόλληση και σφράγιση σε ναυπηγικές κατασκευές και
κατασκευές μεταλλικών κτιρίων και container
• Συγκόλληση και στεγάνωση μεταλλικών αρμών αυτοκινήτου
(αρμόκολλα)
• Δομική συγκόλληση και σφράγιση οικοδομικών αρμών χαμηλής
κινητικότητας
• Σφράγιση αρμών μεταξύ κουφωμάτων πορτών – παραθύρων και
τοίχων
• Κατάλληλη για αλκαλικές επιφάνειες (τσιμέντο, μπετόν κλπ.) καθώς
και για όλες τις συνήθεις επιφάνειες όπως μέταλλα, πολυεστέρα και
πολλά πλαστικά
• Σφράγιση και στεγάνωση σε εφαρμογές μεμβρανών

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Λευκό 80ml
Λευκό 310ml
Λευκό 600ml

ΤΕΜ/ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ €
ΣΥΣΚ.		

14
12
15

4228
04260
04261

4.60
7.30
9.90

Μαστίχες Σφράγισης & Στερέωσης
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Λευκό 310ml
Λευκό 600ml
Μαύρο 310ml
Μαύρο 600ml
Γκρι 310ml
Γκρι 600ml
Καφέ 310ml

ΤΕΜ/ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ €
ΣΥΣΚ.		

12
15
12
15
12
15
12

04205
04207
04206
04209
04208
4212
4229

6.80
9.05
6.80
9.05
6.80
9.05
6.80
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BONDFLEX 390 FC

Πολυουρεθανική σφραγιστική & συγκολλητική μαστίχη
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η BONDFLEX 390 FC είναι μαστίχη πολυουρεθάνης (λαστιχόκολλα)
υψηλής ποιότητας, 1 συστατικού, για συγκόλληση, στεγάνωση και μόνωση μεταλλικών, οικοδομικών, ναυπηγικών και γενικών κατασκευών.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

• Εξαιρετική δύναμη συγκόλλησης
• Στερεοποιείται πολύ γρήγορα με την υγρασία της ατμόσφαιρας
• Πολύ καλή αντοχή στις καιρικές συνθήκες
• Όταν στεγνώσει αποκτά τη μορφή λάστιχου και πολύ μεγάλη
ελαστικότητα
• Βάφεται με τα περισσότερα χρώματα
• Εύκολη εφαρμογή

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

• Στεγάνωση, σφράγιση και μόνωση σε οικοδομικές και μεταλλικές
κατασκευές
• Ελαστικές σφραγίσεις σε ναυπηγικές κατασκευές
• Δομική, αντικραδασμική συγκόλληση και σφράγιση σε κατασκευές
που υπόκεινται σε κραδασμούς – δονήσεις
• Συγκόλληση και στεγάνωση μεταλλικών αρμών αυτοκινήτου
(αρμόκολλα)
• Κάθε είδους δομική συγκόλληση και στεγάνωση

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Λευκό 310ml
Λευκό 600ml
Γκρι 310ml
Γκρι 600ml
Κεραμιδί 310ml
Κεραμιδί 600ml
Μπεζ 310ml

ΤΕΜ/ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ €
ΣΥΣΚ.		

12
15
12
15
12
15
12

4200
4202
04201
04203
4223
4232
4230

6.40
8.25
6.40
8.25
6.40
8.25
6.40

BONDFLEX 290 LM

Πολύ ελαστική πολυουρεθανική σφραγιστική
& συγκολλητική μαστίχη
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η BONDFLEX 290 LM είναι μαστίχη πολυουρεθάνης (λαστιχόκολλα),
πολύ ελαστική, 1 συστατικού, υψηλών προδιαγραφών, κατάλληλη για
συγκόλληση, στεγάνωση και μόνωση μεταλλικών, οικοδομικών και
γενικών κατασκευών.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

• Εξαιρετική ελαστικότητα
• Εξαιρετική δύναμη συγκόλλησης
• Στερεοποιείται πολύ γρήγορα με την υγρασία της ατμόσφαιρας
• Πολύ καλή αντοχή στις καιρικές συνθήκες
• Βάφεται με τα περισσότερα χρώματα
• Εύκολη εφαρμογή

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

• Σφράγιση σε αρμούς κτιρίων και βιομηχανικών δαπέδων
• Σφράγιση οικοδομικών αρμών μεσαίας και μεγάλης κίνησης
(ελάχιστο πλάτος 4mm)
• Στεγάνωση, σφράγιση και μόνωση σε οικοδομικές και μεταλλικές
κατασκευές
• Σφράγιση και συγκόλληση σε κουφώματα πορτών – παραθύρων
και τοίχων

www.evochem.gr
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Μαστίχες Σφράγισης & Στερέωσης
ALL FIX

Σφραγιστική συγκολλητική μαστίχη MS-polymer
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η ALL FIX είναι υψηλής ποιότητας σφραγιστική μαστίχη, νέας τεχνολογίας
υβριδικών πολυμερών MS-polymer, με πολύ υψηλή δύναμη συγκόλλησης.
Είναι εξαιρετικά ελαστική και χημικά ουδέτερη. Χρησιμοποιείται σε πολλές
εφαρμογές στον κατασκευαστικό – οικοδομικό χώρο, αυτοκινητοβιομηχανία, ναυπηγική, αεροναυπηγική όπου απαιτείται εξαιρετικά ισχυρή συγκόλληση ή ισχυρή και ελαστική σφράγιση.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

• Εξαιρετική εφαρμογή – δυνατό άρπαγμα
• Πολύ υψηλή δύναμη συγκόλλησης και γρήγορο στέγνωμα σε
κάθε επιφάνεια
• Εφαρμογή χωρίς primer ακόμα και σε υγρές επιφάνειες
• Μηχανικές ιδιότητες υψηλών απαιτήσεων
• Διατηρεί αναλλοίωτο το χρώμα της, περιέχει φίλτρο UV
• Δεν λεκιάζει τις πολύ απορροφητικές επιφάνειες όπως πέτρες,
μάρμαρα, γρανίτες
• Διατηρεί την ελαστικότητα της
• Βάφεται με τα περισσότερα χρώματα
• Οικολογικό προϊόν χωρίς ισοκυανικά, διαλύτες και οξέα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

• Στερέωση – μοντάρισμα αντικειμένων και κατασκευών
• Συγκόλληση και στεγάνωση σε οικοδομικές και κατασκευαστικές
εφαρμογές
• Σφράγιση αρμών σε μπάνια και κουζίνες, εμποδίζει τη
δημιουργία μούχλας
• Δομικές αντικραδασμικές σφραγίσεις- συγκολλήσεις
• Σφράγιση αρμών δαπέδων και τοίχων
• Σφράγιση και συγκόλληση φυσικής πέτρας (μάρμαρο, γρανίτη κλπ.)
• Σφράγιση σε μεταλλικές και τεχνικές κατασκευές
• Κόλληση καθρεφτών με εφαρμογή κατ’ ευθείαν στο πίσω μέρος του
καθρέφτη

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

ΤΕΜ/ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ €
ΣΥΣΚ.		

Διάφανη 290ml
Λευκή 290ml
Μαύρη 290ml
Καφέ 290ml
ΓκρI 290ml
Διάφανη 80ml

04216
04217
4257
4258
4259
4254
4266

12
12
12
12
12
14
Διάφανη 80ml Blister 10

10.90
9.70
9.70
9.70
9.70
4.95
5.25

Μαστίχες Σφράγισης & Στερέωσης
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Διάφανη 280ml

ΤΕΜ/ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ €
ΣΥΣΚ.		

12

04029

7.20
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TOPSIL

Ενισχυμένη όξινη σιλικόνη ναυτιλιακών προδιαγραφών
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η TOPSIL είναι όξινη σιλικόνη, ελαστική, 1 συστατικού, εξαιρετικών τεχνικών
προδιαγραφών ’SNJF’. Είναι κατάλληλη για ναυτιλιακές εφαρμογές και για όλες
τις συνηθισμένες οικοδομικές επιφάνειες.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

• Πολύ εύκολη εφαρμογή
• Αντοχή στις υπεριώδεις ακτίνες
• Αντοχή στην θερμοκρασία -600C έως +2200C
• Παραμένει πάντα ελαστική
• Υψηλές μηχανικές ιδιότητες
• Εξαιρετική πρόσφυση πάνω στις περισσότερες επιφάνειες

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

• Σφράγιση σε τοποθετήσεις υαλοπινάκων
• Κατασκευή ενυδρείων
• Ελαστικές συγκολλήσεις υαλοπινάκων και μεταλλικών κατασκευών
• Σφραγίσεις σε ψυκτικούς θαλάμους, κλιματιστικά συστήματα και container
• Σφραγίσεις σε ναυπηγικές εφαρμογές

www.evochem.gr
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Μαστίχες Σφράγισης & Στερέωσης
MEGASIL

Όξινη ελαστική αντιμουχλική σιλικόνη επαγγελματικών
προδιαγραφών
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η MEGASIL είναι υψηλής ποιότητας, επαγγελματικών προδιαγραφών
100% όξινη σιλικόνη, 1 συστατικού, με εξαιρετική ελαστικότητα και αντιμουχλική δράση. Είναι κατάλληλη για όλες τις συνηθισμένες οικοδομικές
επιφάνειες.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

• Υψηλή ελαστικότητα
• Εξαιρετική πρόσφυση
• Σταθερότητα χρώματος
• Στεγνώνει γρήγορα
• Εύκολη εφαρμογή
• Αντιμουχλικές ιδιότητες
• Εξαιρετική αντοχή στις υπεριώδεις ακτίνες

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

• Σφραγίσεις οικοδομικών και κατασκευαστικών αρμών
• Σφραγίσεις σε τοποθετήσεις τζαμιών
• Σφραγίσεις σε είδη υγιεινής
• Σφραγίσεις σε ψυκτικούς θαλάμους και container
• Σφραγίσεις σε εγκαταστάσεις κλιματιστικών

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

ΤΕΜ/ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ €
ΣΥΣΚ.		

Διάφανη Blister 80ml 12

Διάφανη Box 80ml
Διάφανη 280ml
Διάφανη 600ml
Λευκή Blister 80ml
Λευκή Box 80ml
Λευκή 280ml
Καφέ 280ml
Μαύρη Box 80ml
Μαύρη 280ml
Γκρι 280ml

25
25
15
12
25
25
12
25
12
12

04021
04022
54002
04013
04020
04027
54000
54004
4024
54001
54003

2.35
1.95
3.30
6.95
2.35
1.95
3.30
3.60
1.95
3.60
3.60

Μαστίχες Σφράγισης & Στερέωσης
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Διάφανη 280ml
Λευκή 280ml

ΤΕΜ/ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ €
ΣΥΣΚ.		

25
25

04009
04008

4.60
4.60
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MEGASIL BATH & KITCHEN

Όξινη ελαστική αντιμουχλική σιλικόνη για μπάνια και κουζίνες
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η MEGASIL BATH & KITCHEN είναι όξινη σιλικόνη, 1 συστατικού, πολύ
ελαστική, εξαιρετικών τεχνικών προδιαγραφών. Είναι κατάλληλη για
σφραγίσεις αρμών σε μπάνια και κουζίνες, όπου απαιτείται πολύ υψηλή
αντοχή στην υγρασία και στην ανάπτυξη μούχλας. Έχει εξαιρετική πρόσφυση σε πολλές επιφάνειες, μεγάλη αντοχή στις υπεριώδεις ακτίνες και
διατηρεί το χρώμα της αναλλοίωτο.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

• Μεγάλη δύναμη συγκόλλησης στις περισσότερες επιφάνειες
• Διατηρεί αναλλοίωτο το χρώμα της, περιέχει φίλτρο UV
• Διατηρεί την ελαστικότητα της
• Μεγάλη αντοχή στην υγρασία
• Πολύ ανθεκτική στην ανάπτυξη μούχλας
• Εύκολη εφαρμογή

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

• Σφράγιση αρμών σε κουζίνες και μπάνια
• Σφράγιση αρμών περιμετρικά σε μπανιέρες και ντους, νεροχύτες
και πάγκους εργασίας, τουαλέτες και νιπτήρες
• Σφράγιση αρμών σε περιοχές όπου υπάρχει περίπτωση ανάπτυξης
μούχλας
• Δεν είναι κατάλληλη για σφράγιση ενυδρείων

www.evochem.gr
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Μαστίχες Σφράγισης & Στερέωσης
NEUTROSEAL

Ενισχυμένη ουδέτερη αντιμουχλική σιλικόνη
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η NEUTROSEAL είναι ουδέτερη σιλικόνη, 1 συστατικού, πολύ ελαστική,
εξαιρετικών τεχνικών προδιαγραφών με αντιμουχλική δράση. Είναι
κατάλληλη για όλες τις συνηθισμένες οικοδομικές επιφάνειες.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

• Χημικά ουδέτερη (pH=7)
• Υψηλή ελαστικότητα
• Σταθερότητα χρώματος
• Εξαιρετική δύναμη συγκόλλησης στις περισσότερες επιφάνειες
• Αντοχή στις υπεριώδεις ακτίνες (περιέχει φίλτρο UV)
• Παρέχει μυκητοκτόνο δράση
• Εύκολη εφαρμογή

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

• Σφράγιση αρμών μπάνιου / τουαλέτας
• Σφράγιση σε τοποθετήσεις τζαμιών
• Σφράγιση οικοδομικών αρμών και γενικά κάθε είδους
κατασκευαστικού αρμού
• Σφράγιση αρμών διαστολής ανάμεσα σε διάφορα οικοδομικά υλικά
• Σφράγιση πολυκαρβονικών και πολυακρυλικών πανέλων
• Σφράγιση μεταξύ βερνικωμένου ξύλου και τζαμιού
• Σφράγιση μεταξύ PVC και τζαμιού
• Σφράγιση σε εγκαταστάσεις κλιματιστικών και θαλάμων ψύξης

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Διάφανη 310ml
Λευκή 310ml

ΤΕΜ/ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ €
ΣΥΣΚ.		

12
12

04016
04015

5.85
5.85

Μαστίχες Σφράγισης & Στερέωσης
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Μαύρη 280ml

ΤΕΜ/ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ €
ΣΥΣΚ.		

12

04040

5.40

59

FIRESEAL 1500 0C

Σφραγιστικό υψηλής θερμοκρασίας έως 1500oC
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το FIRESEAL 15000C είναι σφραγιστικό σε μορφή πάστας, εξαιρετικών
τεχνικών προδιαγραφών. Μετά την ωρίμανση του αποκτά σκληρή
μορφή, με μεγάλη αντοχή στις υψηλές θερμοκρασίες έως 15000C.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

• Έτοιμο για χρήση
• Δεν σπάει και δε σβολιάζει μετά την σκλήρυνση του
• Αντοχή σε υψηλές θερμοκρασίες έως 15000C
• Δεν περιέχει αμίαντο

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

• Σφράγιση αρμών και ανοιγμάτων σε περιοχές που αναπτύσσονται
υψηλές θερμοκρασίες
• Εγκαταστάσεις συστημάτων θέρμανσης
• Σφραγίσεις σε τζάκια, θερμάστρες, φούρνους, ψησταριές κλπ.
• Η FIRESEAL 15000C μπορεί να εφαρμοστεί σε επιφάνειες από
τσιμέντο, μέταλλο, τούβλο

www.evochem.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ 210 5 5 9 0 4 6 0 - 210 5 5 9 0 1 5 5

60

Μαστίχες Σφράγισης & Στερέωσης
GASKET SEAL

Ελαστική σιλικόνη υψηλής θερμοκρασίας έως 300oC
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η GASKET SEAL είναι υψηλής ποιότητας σιλικόνη – σφραγιστικό
(φλαντζόκολλα), πολύ ελαστική, με αντοχή σε υψηλές θερμοκρασίες
έως 3000C.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

• Μεγάλη αντοχή στις υψηλές θερμοκρασίες έως 2850C και περιοδικά
μέχρι 3050C
• Διατηρεί την ελαστικότητα της
• Εύκολη εφαρμογή

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

• Στεγανοποίηση φλαντζών – παρεμβυσμάτων με υψηλή αντοχή στη
θερμοκρασία
• Σφραγίσεις μεταξύ μεταλλικών στοιχείων
• Σφραγίσεις φλαντζών σε αντλίες και μηχανές
• Σφραγίσεις σε συστήματα θέρμανσης
• Σφραγίσεις σε ηλεκτρικές οικιακές συσκευές
• Σφραγίσεις σε κουζίνες και κρύσταλλα φούρνων

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Κόκκινη 80ml
Κόκκινη 310ml

ΤΕΜ/ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ €
ΣΥΣΚ.		

14
12

04038
04037

3.70
7.20

Μαστίχες Σφράγισης & Στερέωσης
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Λευκή 280ml
Καφέ 280ml
Μπεζ 280ml
Λευκή PRO 600ml

ΤΕΜ/ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ €
ΣΥΣΚ.		

25
12
12
15

04100
04122
4053
04108

1.90
2.25
2.25
3.45
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MEGACRYL

Ελαστομερής ακρυλική μαστίχη επαγγελματικών
προδιαγραφών
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η MEGACRYL είναι υψηλής ποιότητας ακρυλική μαστίχη, 1 συστατικού.
Στεγανοποιεί ρωγμές και αρμούς εσωτερικών και εξωτερικών εφαρμογών. Είναι κατάλληλη για όλες τις συνηθισμένες οικοδομικές επιφάνειες.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

• Μεγάλη δύναμη συγκόλλησης στις περισσότερες πορώδεις
επιφάνειες και αλουμίνιο
• Υδατοστεγής όταν στεγνώσει
• Σταθερότητα χρώματος
• Πολύ καλή πρόσφυση σε πολλά πορώδη υλικά
• Βάφεται μετά το στέγνωμα
• Αντοχή στις καιρικές συνθήκες και στις ακτίνες UV
• Εύκολη εφαρμογή

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

• Στεγανοποίηση ρωγμών και αρμών σε κουφώματα πορτών και
παραθύρων, περβάζια παραθύρων, σκάλες, σοβατεπί, ραμποτέ,
καμινάδες, κανάλια καλωδίων, σωλήνες κλπ.
• Κολλάει σε τούβλο, τσιμέντο, γυψοσανίδα, ξύλο, γυαλί, κεραμικά
πλακάκια, μέταλλα, αλουμίνιο, άκαμπτο PVC κλπ.
• Κατάλληλη για αρμούς διαστολής μέχρι 15% σε κατασκευαστικές
εφαρμογές

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Σφένδαμος 280ml
Οξυά 280ml
Δρυς 280ml
Κερασιά 280ml
Μαόνι 280ml
Καρυδιά 280ml
Wenge 280ml

ΤΕΜ/ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ €
ΣΥΣΚ.		

12
12
12
12
12
12
12

04047
04045
04044
04048
04046
4054
4051

3.35
3.35
3.35
3.35
3.35
3.35
3.35

COLOR WOOD SEALANT
Ελαστομερές σφραγιστικό για αρμούς ξύλων
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το COLOR WOOD SEALANT είναι υψηλής ποιότητας ελαστομερές
σφραγιστικό αρμών ξύλου, αλουμινίου και άλλων δομικών υλικών,
χωρίς διαλύτες και σιλικονούχα πρόσθετα. Μετά τη σκλήρυνση μπορεί
να τριφτεί και να περαστεί με διάφανα βερνίκια ξύλου – πατωμάτων.
Διατίθεται σε 7 φυσικές αποχρώσεις ξύλου.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

• Χημικά ουδέτερο
• Ελαστομερές
• Πολύ καλή συγκόλληση σε πολλές πορώδεις επιφάνειες, PVC και
αλουμίνιο
• Τρίβεται
• Βάφεται
• Διατηρεί το χρώμα του αναλλοίωτο
• Περιέχει φίλτρα UV
• Υγράντοχο
• Εύκολη εφαρμογή

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

• Σφράγιση αρμών μεταξύ τοιχοποιίας και ξύλου
• Σφράγιση αρμών μεταξύ σοβατεπί και πατώματος ή τοίχου
• Σφράγιση αρμών κουφωμάτων ξύλου, αλουμινίου και μετάλλου
• Σφράγιση αρμών σε μασίφ ξύλινα πατώματα και laminate
• Στοκάρισμα ατελειών, ανοιγμάτων και ρωγμών σε ξύλινα δάπεδα και
επιφάνειες

www.evochem.gr
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Μαστίχες Σφράγισης & Στερέωσης
POWERFIX ANCHOR

Ταχείας πήξης συγκολλητικό υλικό για αγκυρώσεις
2 συστατικών
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το POWERFIX ANCHOR είναι ταχείας πήξης συγκολλητικό υλικό αγκύρωσης
2 συστατικών, βινυλεστερικής βάσης. Δεν περιέχει διαλύτες και στυρένιο (CE
OPTION 7) και έχει μηδενική συρρίκνωση.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

• Ταχείας ωρίμανσης
• Εγκεκριμένο για εφαρμογές σε τσιμέντο ακόμα και σε υγρές συνθήκες
(CE OPTION 7)
• Εγκεκριμένο DIPT για εφαρμογές σε συμπαγή και διάτρητα τούβλα
• Υψηλή ικανότητα ανάληψης φορτίων
• Εγκεκριμένο για αγκυρώσεις σπειρωμάτων (class 5.5, class 8.8)
ανοξείδωτου μετάλλου και ράβδων ενίσχυσης
• Χρησιμοποιείται σε χαμηλές και υψηλές θερμοκρασίες
(-400C - +800C, μη συνεχούς θερμοκρασίας)
• Δεν παρουσιάζει ολίσθηση ακόμα και σε εφαρμογές οροφής
• Δημιουργεί στεγανές πακτώσεις - συγκολλήσεις

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

ΤΕΜ/ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ €
ΣΥΣΚ.		

300ml
12
04226
Ακροφύσια μίξης ΣΕΤ 12
08299
Διάτρητοι μανδύες αγκύρωσης ΣΕΤ
12/50
10
08319
12/60
10
08320
12/80
10
08321
16/130
10
08322
20/85
10
08323
16/85
10
08324
16/10
10
08325

14.75
7.80
4.20
4.20
4.20
4.20
4.20
4.20
4.20

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Αγκυρώσεις - στερεώσεις με:

• Ράβδους / σιδηροπλισμούς (αναμονές οπλισμού)
• Κοχλίες αγκύρωσης με σπείρωμα (ντίζες)
• Βίδες και ειδικά συστήματα στερεώσεων

Κατάλληλα υποστρώματα:

• Σκυρόδεμα
• Τοιχοποιία με συμπαγή και διάτρητα τούβλα
• Φυσικούς και τεχνητούς λίθους υψηλής σκληρότητας
• Συμπαγείς βράχους
• Ξύλα
Συνιστάται η δοκιμή καταλληλόλητας πριν την εφαρμογή για κάθε υπόστρωμα
σχετικά με την επιθυμητή αντοχή συγκόλλησης, και για αποφυγή κηλιδώσεων
και αποχρωματισμού, εξαιτίας του μεγάλου εύρους υποστρωμάτων όσον αφορά
την αντοχή, τη σύνθεση και την υφή τους (πορώδες – λείο).

SUPER CONTACT MONTAGE
Κόλλα στερέωσης - μονταζόκολλα διαλύτου
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η SUPER CONTACT MONTAGE είναι ισχυρή κόλλα διαλύτου, με βάση
το συνθετικό καουτσούκ, άμεσης χρήσης, για εύκολες και γρήγορες
συγκολλήσεις - στερεώσεις. Καταργεί τη χρήση καρφιών και βιδών σε
πολλές εφαρμογές.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

• Ισχυρή συγκόλληση
• Γρήγορη εφαρμογή
• Άμεσο άρπαγμα
• Κολλάει σε ανώμαλες επιφάνειες
• Ανθεκτική σε εξωτερικές συνθήκες και υγρασία
• Εσωτερική και εξωτερική χρήση

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

• Ιδανική για συναρμολόγηση και στερέωση σε κατασκευές και
επισκευές σπιτιών
• Κατάλληλη για συγκολλήσεις επιγραφών πόρτας, προφίλ και
αρμοκάλυπτρων, σοβατεπί, πάνελ, σανίδων πατώματος, καναλιών
καλωδιώσεων, ραμποτέ, κεραμικών πλακιδίων, τούβλων, μετάλλων,
φελλού, φυσικών λίθων κλπ.
• Κατάλληλη για συγκόλληση μοριοσανίδας και PVC σε τοιχοποιίες,
πέτρες και τσιμέντο

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

280ml
80ml

ΤΕΜ/ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ €
ΣΥΣΚ.		

12
14

04250
4227

6.30
3.95
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Μαστίχες Σφράγισης & Στερέωσης
ΤΕΜ/ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ €
ΣΥΣΚ.		

04213
04214
04210

4.40
4.10
7.40

Κόλλα στερέωσης - μονταζόκολλα πολυουρεθάνης D4
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η PU 501 MONTAGE είναι κόλλα δομικής συγκόλλησης, υψηλών προδιαγραφών, πολυουρεθανικής βάσης, 1 συστατικού, έτοιμη προς χρήση.
Προσφέρει εξαιρετικά ισχυρή και γρήγορη συγκόλληση με εξαιρετική
αντοχή στο νερό.

DUSTRIA
N

L

Blister 80ml
10
Display Box 80ml 25
290ml
12

PU 501 MONTAGE

I

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

DIN 68602

D4

NO M
R

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

• Εξαιρετικές μηχανικές και συγκολλητικές ιδιότητες
• Γρήγορη εφαρμογή
• Ελαφρά διογκούμενη - Κατάλληλη για ανώμαλες επιφάνειες
• Αντοχή στο νερό με προδιαγραφές DIN D4 - ΕΝ204
• Αντοχή στην θερμοκρασία από -300C έως +1000C
• Δεν περιέχει διαλύτες

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Είναι κατάλληλη για ισχυρή δομική συγκόλληση πολλών διαφορετικών υλικών όπως:
• Κουφώματα αλουμινίου (κόλλα γωνιάστρας)
• Σκελετοί παραθύρων και πορτών
• Ξύλινα κατασκευαστικά στοιχεία
• Έπιπλα σπιτιού και κήπου
• Μονωτικά υλικά (και διογκωμένης/ εξηλασμένης πολυστερίνης)
• Πάκτωση μεταλλικού οπλισμού και αντικειμένων σε τοίχους και
μπετόν
• Κολλάει ξύλο, πέτρα, μπετόν, σίδερο. Δεν είναι κατάλληλη για ΡΕ
και ΡΡ

www.evochem.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ 210 5 5 9 0 4 6 0 - 210 5 5 9 0 1 5 5
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Μαστίχες Σφράγισης & Στερέωσης
POWERFIX W MONTAGE
Κόλλα στερέωσης - μονταζόκολλα νερού
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

280ml

ΤΕΜ/ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ €
ΣΥΣΚ.		

12

04251

3.90

Η POWERFIX W MONTAGE είναι υδατοδιαλυτή κόλλα για εύκολες
και γρήγορες συγκολλήσεις - στερεώσεις. Μπορεί να αντικαταστήσει
τη χρήση καρφιών, βιδών και παξιμαδιών σε πολλές περιπτώσεις.
Προσφέρει οικονομική λύση για εύκολες εφαρμογές.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

• Ισχυρή συγκόλληση
• Γρήγορη εφαρμογή
• Μεγάλη απόδοση
• Πολλαπλή δυνατότητα συγκολλήσεων
• Εφαρμόζεται σε ανομοιογενείς επιφάνειες
• Δεν περιέχει διαλύτες - φιλική προς το περιβάλλον
• Εσωτερική και εξωτερική χρήση

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

• Ιδανική για συναρμολόγηση εξαρτημάτων και στερέωση σε κατασκευές
και επισκευές σπιτιών
• Κατάλληλη για συγκολλήσεις επιγραφών πόρτας, προφίλ και
αρμοκάλυπτρων,σοβατεπί, πάνελς, καναλιών καλωδιώσεων,
διακοσμητικών προφιλ, κεραμικών πλακιδίων, τούβλων,
μετάλλων κλπ.
• Κολλάει πέτρα, τούβλο, ξύλο, πλάκες πολυστερίνης, μέταλλο,
πλαστικά (εκτός PS, PP, PE)

SUPER MIRROR

Κόλλα στερέωσης καθρεφτών ΜS-polymer
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η SUPER MIRROR είναι μια υψηλής απόδοσης και υψηλού συντελεστή
ασφαλείας κόλλα καθρέφτη ,1 συστατικού, νέας τεχνολογίας MS-polymer.
Είναι χημικά ουδέτερη με πολύ μεγάλη ελαστικότητα. Είναι κατάλληλη
για σφράγιση αρμών μικρής κινητικότητας στον κατασκευαστικό χώρο,
αυτοκινητοβιομηχανία, ναυπηγική, αεροναυπηγική ή όπου αλλού
απαιτείται σκληρή και ελαστική συγκόλληση.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

• Πολύ υψηλή δύναμη συγκόλλησης σε όλες σχεδόν τις επιφάνειες
• Εξαιρετική συγκόλληση σε πορώδεις και μη πορώδεις επιφάνειες
• Υψηλών απαιτήσεων μηχανικές ιδιότητες
• Ελαστική συγκόλληση με κινητικότητα έως 20%
• Δεν δημιουργούνται φυσαλίδες (σε υψηλές θερμοκρασίες και σε
υγρασία)
• Καλή εργασιμότητα ακόμα και σε χαμηλές θερμοκρασίες
• Δεν περιέχει ισοκυανικά, διαλύτες και οξέα
• Δεν λεκιάζει τις πορώδεις επιφάνειες όπως φυσικές πέτρες, γρανίτες,
μάρμαρα κλπ.
• Εύκολη εφαρμογή και τελική διαμόρφωση

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

• Τοποθετήσεις – συγκολλήσεις καθρεφτών σε πορώδεις και μη
πορώδεις οικοδομικές επιφάνειες όπως κεραμικά πλακίδια, ξύλο,
τσιμέντο, πέτρα, γυαλί, μέταλλο κλπ.
• Σφραγίσεις και συγκολλήσεις στο κατασκευαστικό χώρο
• Δομικές συγκολλήσεις σε δονούμενες κατασκευές

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Λευκή 290ml

ΤΕΜ/ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ €
ΣΥΣΚ.		

12

04215

9.50

Μαστίχες Σφράγισης & Στερέωσης
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

ΤΕΜ/ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ €
ΣΥΣΚ.		

Διαφανές Box 80ml 14
Διαφανές Blister 80ml 12
Διαφανές 280ml 12
Λευκό Box 80ml 14
Λευκό 280ml
12
Μαύρο Βοχ 80ml 14
Μαύρο 280ml
12

01508
01510
01509
1527
1529
1528
1531

3.20
3.85
6.20
3.20
5.80
3.20
5.80
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SEAL & FIX

Εξαιρετικά ισχυρή κόλλα & σφραγιστικό γενικής χρήσης
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

To SEAL & FIX είναι εξαιρετικής ποιότητας σιλικονοειδές ελαστομερές
συγκολλητικό και σφραγιστικό, γενικής χρήσης. Είναι κατάλληλο για
συγκολλήσεις, στεγανοποιήσεις και μονώσεις υψηλών απαιτήσεων. Έχει
εξαιρετική ελαστικότητα και μηχανική σταθερότητα, τόσο σε υψηλές όσο
και χαμηλές θερμοκρασίες. Έχει αντιμυκητιακή δράση. Δεν έχει αντοχή
στην έντονη ηλιακή ακτινοβολία.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

• Κατάλληλο για συγκόλληση, σφράγιση, μόνωση
• Εξαιρετική πρόσφυση στις περισσότερες επιφάνειες
• Μηχανική σταθερότητα
• Ελαστικό
• Πολλές εφαρμογές
• Εύκολη εφαρμογή

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

• Κολλάει μέταλλο, ξύλο, πέτρα, πλαστικά, γυαλί και πολλά άλλα υλικά.
• Είναι ιδανικό για επιδιορθώσεις στο σπίτι, στο εργαστήριο, για
DIY εφαρμογές και hobby
• Τοποθέτηση ειδών υγιεινής, κουφωμάτων αλουμινίου και τζαμιών.
• Γέμισμα αρμών, στεγανοποίηση ρωγμών και άλλες οικοδομικές
εργασίες

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ
ΙΣΧΥΡΗ
www.evochem.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ 210 5 5 9 0 4 6 0 - 210 5 5 9 0 1 5 5
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Μαστίχες Σφράγισης & Στερέωσης
UNDERBODY SEALANT

Αντισκωριακό & ηχομονωτικό υπόστρωμα αυτοκινήτων
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

To UNDERBODY SEALANT είναι ελαστομερές μονωτικό υλικό με βάση
το συνθετικό καουτσούκ, κατάλληλο για την αντισκωριακή προστασία
και την ηχομόνωση του αμαξώματος των αυτοκινήτων. Προσφέρει
ηχομόνωση και προστασία του αμαξώματος από εκτινασσόμενες πέτρες
και χαλίκια. Μπορεί να παραμένει ελαστικό και ενεργό σε θερμοκρασίες
από -200C έως +800C. Έχει τέλεια πρόσφυση σε καθαρές μεταλλικές
επιφάνειες, όσο και σε παλιές στρώσεις πίσσας. Δεν τρέχει και δεν
λερώνει τον τεχνίτη και τους γύρω χώρους.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Μαύρο 1Κg
Μαύρο 5Κg

ΤΕΜ/ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ €
ΣΥΣΚ.		

12
4

01559
01560

8.95
33.80

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

• Στεγνώνει γρήγορα
• Δεν σκάει
• Δεν χάνει την φόρμα του
• Παραμένει ελαστικό

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

• Στο κάτω μέρος της καροσερί, στα φτερά, τους θόλους, τα μαρσπιέ
• Μπροστινά και πίσω μέρη του αυτοκινήτου
• Πορτ μπαγκάζ, πόρτες εσωτερικά κλπ.
• Μεταλλικές κατασκευές όπου είναι απαραίτητη η ηχομόνωση και η
αντισκωριακή προστασία
• Πισάρισμα κτιριακών εγκαταστάσεων, τοιχία θεμελίων, ταράτσες κλπ.
• Μπορεί να βαφτεί αμέσως σε 10 λεπτά (υγρό σε υγρό) με χρώματα
τύπου DELUX ή όταν στεγνώσει με ακρυλικά χρώματα μονής ή
διπλής επίστρωσης

BRUSH SEALANT

Ελαστομερής θιξοτροπική αρμόκολλα πινέλου
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η BRUSH SEALANT είναι ελαστομερής θιξοτροπική αρμόκολλα
πινέλου, κατάλληλη για την κάλυψη ενώσεων και αρμών σε αμαξώματα
αυτοκινήτων, σκαφών, τροχόσπιτων και λυόμενων σπιτιών. Είναι
εξαιρετικά αδιάβροχη, προσφέρει προστασία από κραδασμούς, και
έχει εξαιρετική πρόσφυση στις περισσότερες επιφάνειες. Βάφεται με τα
περισσότερα χρώματα.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

• Στεγνώνει γρήγορα
• Δεν σκάει
• Δεν χάνει την φόρμα της
• Παραμένει ελαστική

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

• Μπορεί να παρεμβληθεί ανάμεσα σε μεταλλικές επιφάνειες πριν το
κόλλημα, το πριτσίνωμα ή τo βίδωμα για να αποσβένει τα τριξίματα
από κραδασμούς
• Σε αρμούς και ενώσεις αυτοκινήτων και μεταλλικών κατασκευών.
• Σφραγιστικό παρέμβυσμα ανάμεσα σε μεταλλικές επιφάνειες.
• Κόλλα για φίλτρα, ελαστικά καρπέτα, ελαστικά φιλέτα.
• Κατάλληλη ως αδιαβροχοποιητική επίστρωση

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Μπεζ 1 Kg

ΤΕΜ/ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ €
ΣΥΣΚ.		

12

01557

7.90

Αφροί Πολυουρεθάνης
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Αφροί Πολυουρεθάνης
MEGAFOAM

Αφρός πολυουρεθάνης επαγγελματικών προδιαγραφών
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ο MEGAFOAM είναι αφρός πολυουρεθάνης υψηλών προδιαγραφών, επαγγελματικής χρήσης, 1 συστατικού, διογκούμενος, έτοιμος προς χρήση.
Περιέχει ειδικό προωθητικό αέριο που είναι αβλαβές για το όζον.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

• Εξαιρετική συγκόλληση στις περισσότερες επιφάνειες
• Αποτελεσματική θερμομόνωση και ηχομόνωση
• Μεγαλύτερη απόδοση
• Πολύ μεγάλη ικανότητα γεμίσματος
• Επιτυγχάνει πολύ ισχυρή στερέωση
• Εξαιρετική σταθερότητα (δεν συρρικνώνεται – δεν υπερδιογκώνεται)
• Φιλικό προς το περιβάλλον και το χρήστη
• Εύκολη εφαρμογή
• Λιγότερο προωθητικό αέριο, φιλικό προς το περιβάλλον και το χρήστη

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

• Τοποθέτηση, στερέωση και σφράγιση κουφωμάτων πορτών και
παραθύρων
• Γέμισμα μεγάλων αρμών και ανοιγμάτων οικονομικά, γρήγορα και
αποτελεσματικά
• Σφράγισμα ανοιγμάτων σε στέγες
• Στερέωση μονωτικών υλικών και πορομπετόν
• Σφράγισμα δομικών στοιχείων για θερμομόνωση και ηχομόνωση
• Σφράγισμα και γέμισμα γύρω από σωλήνες και αγωγούς
• Ηχομόνωση σε μηχανολογικές εγκαταστάσεις και κινητήρες
• Βελτίωση θερμομόνωσης σε θαλάμους ψύξης
Ο MEGAFOAM δεν είναι κατάλληλος για Teflon, ΡΕ και ΡΡ

ΑΠΟΔΟΣΗ: 750 ml αποδίδουν μέχρι 45 Lt

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

300ml
750ml

ΤΕΜ/ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ €
ΣΥΣΚ.		

12
12

09401
09400

5.20
6.65

Αφροί Πολυουρεθάνης
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

750ml

ΤΕΜ/ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ €
ΣΥΣΚ.		

12

09411

7.85
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MEGAFOAM LOW EXPANSION

Αφρός πολυουρεθάνης χαμηλής διόγκωσης επαγγελματικών
προδιαγραφών
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ο MEGAFOAM LOW EXPANSION είναι αφρός πολυουρεθάνης, χαμηλής διόγκωσης, υψηλών προδιαγραφών, επαγγελματικής χρήσης, 1
συστατικού, έτοιμος προς χρήση. Προσφέρει μεγάλη οικονομία χάρη στη
χαμηλή του διόγκωση (μικρότερη από 50%).

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

• Χαμηλή διόγκωση μετά την εφαρμογή
• Εξαιρετική συγκόλληση στις περισσότερες επιφάνειες
• Αποτελεσματική θερμομόνωση και ηχομόνωση
• Εφαρμογή με μεγάλη ακρίβεια
• Πολύ μεγάλη ικανότητα γεμίσματος
• Επιτυγχάνει πολύ ισχυρή στερέωση
• Λιγότερο προωθητικό αέριο, φιλικό προς το περιβάλλον και το χρήστη

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

• Τοποθέτηση, στερέωση και σφράγιση κουφωμάτων πορτών και
παραθύρων
• Γέμισμα μεγάλων αρμών και ανοιγμάτων οικονομικά, γρήγορα και
αποτελεσματικά
• Σφράγισμα ανοιγμάτων σε στέγες
• Στερέωση μονωτικών υλικών και πορομπετόν
• Σφράγισμα δομικών στοιχείων για θερμομόνωση και ηχομόνωση
• Σφράγισμα και γέμισμα γύρω από σωλήνες και αγωγούς
• Ηχομόνωση σε μηχανολογικές εγκαταστάσεις και κινητήρες
• Βελτίωση θερμομόνωσης σε θαλάμους ψύξης
Ο MEGAFOAM LOW EXPANSION δεν είναι κατάλληλος για Teflon, ΡΕ
και ΡΡ

ΑΠΟΔΟΣΗ: 750 ml αποδίδουν μέχρι 40 lt
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

500ml

ΤΕΜ/ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ €
ΣΥΣΚ.		

12

09408

6.70

GUN & FOAM CLEANER
Καθαριστικό πολυουρεθάνης - πιστολιού
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το GUN & FOAM CLEANER είναι ειδικό καθαριστικό για πιστόλια αφρού
πολυουρεθάνης σε μορφή spray, έτοιμο για χρήση. Χρησιμοποιείται
μαζί με τον MEGAFOAM GUN και τον MEGAFOAM LOW EXPANSION
GUN. Ο σωστός καθαρισμός του πιστολιού και η κατάλληλη χρήση του
προϊόντος εμποδίζει το φράξιμο του πιστολιού και είναι εγγύηση για την
καλή λειτουργία του. Περιέχει διαλύτες.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

• Εξασφαλίζει την καλή λειτουργία των πιστολιών εφαρμογής

• Καθαρίζει υπολείμματα μη πολυμερισμένου αφρού από επιφάνειες
και βαλβίδες
• Εύκολη και αποτελεσματική εφαρμογή

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

• Καθαρισμός του πιστολιού αφρού πολυουρεθάνης
• Καθαρισμός του στομίου και βαλβίδας της φιάλης αφρού
πολυουρεθάνης
• Απομάκρυνση μη πολυμερισμένου αφρού
• Γενικός καθαρισμός εργαλείων και επιφανειών από λίπη,
μη πολυμερισμένα χημικά και ρύπους

www.evochem.gr
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Αφροί Πολυουρεθάνης
MEGAFOAM LOW EXPANSION GUN
Αφρός πολυουρεθάνης χαμηλής διόγκωσης πιστολιού
επαγγελματικών προδιαγραφών

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

750ml

ΤΕΜ/ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ €
ΣΥΣΚ.		

12

09406

8.15

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ο MEGAFOAM LOW EXPANSION GUN είναι αφρός πολυουρεθάνης
πιστολιού, χαμηλής διόγκωσης, υψηλών προδιαγραφών, επαγγελματικής χρήσης, 1 συστατικού, έτοιμος προς χρήση. Προσφέρει μεγάλη οικονομία χάρη στη χαμηλή του διόγκωση (μικρότερη από 50%).
Εφαρμόζεται με το ειδικό πιστόλι αφρού πολυουρεθάνης.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

• Χαμηλή διόγκωση μετά την εφαρμογή
• Εξαιρετική συγκόλληση στις περισσότερες επιφάνειες
• Αποτελεσματική θερμομόνωση και ηχομόνωση
• Εφαρμογή με μεγάλη ακρίβεια
• Πολύ μεγάλη ικανότητα γεμίσματος
• Επιτυγχάνει πολύ ισχυρή στερέωση
• Λιγότερο προωθητικό αέριο, φιλικό προς το περιβάλλον και το χρήστη

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

• Τοποθέτηση, στερέωση και σφράγιση κουφωμάτων πορτών
και παραθύρων
• Γέμισμα μεγάλων αρμών και ανοιγμάτων οικονομικά, γρήγορα
και αποτελεσματικά
• Σφράγισμα ανοιγμάτων σε στέγες
• Στερέωση μονωτικών υλικών και πορομπετόν
• Σφράγισμα δομικών στοιχείων για θερμομόνωση και ηχομόνωση
• Σφράγισμα και γέμισμα γύρω από σωλήνες και αγωγούς
• Ηχομόνωση σε μηχανολογικές εγκαταστάσεις και κινητήρες
• Βελτίωση θερμομόνωσης σε θαλάμους ψύξης
Ο MEGAFOAM LOW EXPANSION GUN δεν είναι κατάλληλος για Teflon,
ΡΕ και ΡΡ

ΑΠΟΔΟΣΗ: 750 ml αποδίδουν μέχρι 40 Lt

DESIGN FOAM GUN
Πιστόλι αφρού πολυουρεθάνης
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

		

ΤΕΜ/ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ €
ΣΥΣΚ.		

1

08222

39.35

Εύχρηστο πιστόλι αφρού, υψηλών προδιαγραφών, μεγάλης αντοχής με
μεταλλικό σκελετό.

FOAM GUN

Πιστόλι αφρού πολυουρεθάνης
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Εύχρηστο και οικονομικό πιστόλι αφρού με πλαστικό σκελετό.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

		

ΤΕΜ/ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ €
ΣΥΣΚ.		

1

08221

27.05

Μόνωση & Στεγάνωση
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Επαλειφόμενα Στεγανωτικά
PU FLEX 1000

Πολυουρεθανική ελαστομερής επαλειφόμενη στεγανωτική
μεμβράνη ταρατσών
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Λευκό 6Kg
Λευκό 25Kg

ΤΕΜ/ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ €
ΣΥΣΚ.		

1
1

68000
68001

Το PU FLEX 1000 είναι επαλειφόμενο, ελαστικό υλικό, πολυουρεθανικής
βάσεως, 1 συστατικού, που χρησιμοποιείται για μακροχρόνια στεγάνωση.
Λόγω της πολυουρεθανικής του τεχνολογίας, δίνει λύσεις σε προβλήματα
στεγάνωσης όπου οι υπόλοιπες μέθοδοι αποτυγχάνουν, όπως σε επιφάνειες
με στάσιμα νερά και πάγους. Το PU FLEX 1000 πολυμερίζεται με την
υγρασία του υποστρώματος και του αέρος.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

• Διάρκεια ζωής μέχρι 25 χρόνια
• Εύκολη εφαρμογή (1 συστατικού - έτοιμο προς χρήση)
• Δημιουργεί μια βατή, ενιαία ελαστική υδρόφοβη μεμβράνη χωρίς αρμούς
• Δεν υδρολύεται και μπορεί να εφαρμοστεί σε σημεία όπου
λιμνάζουν νερά
• Γεφυρώνει ρωγμές μέχρι 2mm, ακόμα και στους -100C
• Αφήνει το υπόστρωμα να αναπνέει
• Εξαιρετική πρόσφυση σε όλη την επιφάνεια
• Εξαιρετική αντοχή στον ήλιο
• Διατηρεί τις μηχανικές του ιδιότητες σε θερμοκρασίες
από -300C έως +900C
• Η επιφάνεια παραμένει βατή
• Σε περίπτωση μηχανικής ζημιάς στην μεμβράνη, μπορεί πολύ εύκολα
να επισκευασθεί τοπικά σε λίγα λεπτά
• Χαμηλό κόστος σε σχέση με την αποτελεσματικότητα που προσφέρει

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

• Στεγάνωση ταρατσών και δωμάτων
• Στεγάνωση μπαλκονιών και βεραντών
• Στεγάνωση κάτω από πλακόστρωση σε μπαλκόνια, μπάνια, κουζίνες,
πισίνες, κλπ.
• Προστασία του θερμομονωτικού αφρού πολυουρεθάνης
• Στεγάνωση ζαρντινιέρων, παρτεριών και θεμελιώσεων
• Στεγάνωση και προστασία κατασκευών από σκυρόδεμα όπως γέφυρες,
σήραγγες κλπ.

ΑΠΟΔΟΣΗ: 1,3 - 1,8 Κg/m2 για 2 επιστρώσεις

Συνιστάται με χρήση PRIMER PU 900
Αραίωση: Διαλυτικό DIL X 10O

43.20
158.00

Επαλειφόμενα Στεγανωτικά
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Λευκό 3Lt
Λευκό 10Lt

ΤΕΜ/ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ €
ΣΥΣΚ.		

4
1

5003
5060

29.40
88.00

Συνιστάται με χρήση PRIMER ISOCRYL DUR ή
PRIMER ISOCRYL DUR AQUA.
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ISOCRYL PREMIUM

Υβριδική πολυουρεθανική - ακρυλική ελαστομερής
επαλειφόμενη στεγανωτική μεμβράνη ταρατσών
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το ISOCRYL PREMIUM είναι εξαιρετικά υψηλών τεχνικών προδιαγραφών
υβριδικό ελαστομερές, επαλειφόμενο, υδατοδιαλυτό στεγανωτικό υλικό,
1 συστατικού, με βάση υδατοδιαλυτές πολυουρεθανικές και συνθετικές
ακρυλικές ρητίνες. Παρουσιάζει εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες.
Προστατεύει παλαιές και νέες επιφάνειες με μια ενιαία υδρατμοδιαπερατή
ελαστική μεμβράνη υψηλής αντοχής στην υγρασία, στις υψηλές
θερμοκρασίες και στις ακτίνες UV. Η υβριδική του τεχνολογία το καθιστά
ιδανικό για απαιτητικές εφαρμογές με μακροχρόνια αποτελέσματα.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

• 10 χρόνια εγγύηση – πολυουρεθανική τεχνολογία
• Ενιαία, ελαστική, στεγανή, υδρατμοδιαπερατή μεμβράνη, χωρίς αρμούς
και ενώσεις
• Εξαιρετική ελαστικότητα - τουλάχιστον 400%, ακολουθώντας
τις συστολοδιαστολές του υποστρώματος
• Παρέχει μεγάλη ανακλαστικότητα στην ηλιακή ακτινοβολία, δίνοντας
καλύτερα αποτελέσματα θερμομόνωσης
• Τέλεια πρόσφυση στις περισσότερες οικοδομικές επιφάνειες
• Εξαιρετική αντοχή στην υγρασία και στο νερό
• Διατηρεί τις μηχανικές του ιδιότητες σε θερμοκρασίες από -150C έως +700C
• Εξαιρετική αντοχή στο χρόνο και τις υπεριώδεις ακτίνες
• Γεφυρώνει μικρορωγμές
• Η επιφάνεια παραμένει βατή
• Φιλικό προς το χρήστη και το περιβάλλον - υδατοδιαλυτό
• Εύκολη εφαρμογή (1 συστατικού - έτοιμο προς χρήση)
• Καθαρίζεται εύκολα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

• Στεγανοποιήσεις ταρατσών, δωμάτων και στεγών
• Στεγανοποιήσεις υδρορροών, αετωμάτων, κεραμιδιών, αιθρίων,
ελλενίτ κλπ.
• Στεγανοποιήσεις ασφαλτικών επιφανειών και σκληρού αφρού
πολυουρεθάνης
• Είναι κατάλληλο για συνήθεις δομικές επιφάνειες, τσιμεντοειδείς
επιφάνειες, ασφαλτικά υλικά, ξύλο, πέτρα, τούβλα, PVC,
αφρό πολυουρεθάνης, γυψοσανίδα, σοβά, μεταλλικές επιφάνειες κλπ.

ΑΠΟΔΟΣΗ: 0.7 - 1 m2/Κg για 2 επιστρώσεις

www.evochem.gr
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Επαλειφόμενα Στεγανωτικά
ISOCRYL

Ακρυλική ελαστομερής επαλειφόμενη στεγανωτική μεμβράνη
ταρατσών ενισχυμένη με ίνες
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το ISOCRYL είναι υψηλών προδιαγραφών ελαστομερές, επαλειφόμενο,
υδατοδιαλυτό στεγανωτικό υλικό, 1 συστατικού, καθαρής ακρυλικής βάσης,
με εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Προστατεύει παλαιές και νέες
επιφάνειες με μια ενιαία υδρατμοδιαπερατή ελαστική μεμβράνη υψηλής
αντοχής στην υγρασία, στις υψηλές θερμοκρασίες και στις ακτίνες UV.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

• Ενιαία ελαστική, στεγανή, υδρατμοδιαπερατή μεμβράνη χωρίς αρμούς
και ενώσεις
• Εξαιρετική ελαστικότητα - τουλάχιστον 400%, ακολουθώντας
τις συστολοδιαστολές του υποστρώματος
• Παρέχει μεγάλη ανακλαστικότητα στην ηλιακή ακτινοβολία, δίνοντας
καλύτερα αποτελέσματα θερμομόνωσης
• Τέλεια πρόσφυση στις περισσότερες οικοδομικές επιφάνειες
• Εξαιρετική αντοχή στην υγρασία και στο νερό
• Διατηρεί τις μηχανικές του ιδιότητες σε θερμοκρασίες από -150C έως +700C
• Εξαιρετική αντοχή στο χρόνο και τις υπεριώδεις ακτίνες
• Γεφυρώνει μικρορωγμές
• Η επιφάνεια παραμένει βατή
• Φιλικό προς το χρήστη και το περιβάλλον - υδατοδιαλυτό
• Εύκολη εφαρμογή (1 συστατικού - έτοιμο προς χρήση)
• Αντοχή μέχρι 10 χρόνια
• Καθαρίζεται εύκολα

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Λευκό 750ml
Λευκό 3Lt
Λευκό 10Lt
Κεραμιδί 750ml*
Κεραμιδί 3Lt*
Κεραμιδί 10Lt*

ΤΕΜ/ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ €
ΣΥΣΚ.		

12
4
1
12
4
1

05000
05004
05005
05010
05025
05027

6.90
24.60
69.00
6.90
24.60
69.00

* Κατόπιν ειδικής πραγγελίας
Συνιστάται με χρήση PRIMER ISOCRYL DUR ή
PRIMER ISOCRYL DUR AQUA.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

• Στεγανοποιήσεις ταρατσών, δωμάτων και στεγών
• Στεγανοποιήσεις υδρορροών, αετωμάτων, κεραμιδιών, αιθρίων,
ελλενίτ κλπ.
• Στεγανοποιήσεις ασφαλτικών επιφανειών και σκληρού αφρού
πολυουρεθάνης
• Είναι κατάλληλο για συνήθεις δομικές επιφάνειες, τσιμεντοειδείς
επιφάνειες, ασφαλτικά υλικά, ξύλο, πέτρα, τούβλα, PVC, αφρό
πολυουρεθάνης, γυψοσανίδα, σοβά, μεταλλικές επιφάνειες κλπ.

ΑΠΟΔΟΣΗ: 0.7 - 1 m2/Lt για 2 επιστρώσεις

ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ
ΜΕ ΙΝΕΣ

Επαλειφόμενα Στεγανωτικά
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Γκρι 750ml
Λευκό 750ml
Κεραμιδί 750ml

ΤΕΜ/ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ €
ΣΥΣΚ.		

12
12
12

5177
5178
5206

13.80
13.80
13.80

Εφαρμόζεται και σε υγρές επιφάνειες
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ISOCRYL REPAIR WET APPLY
Ελαστομερές ινο-οπλισμένο επισκευαστικό στεγανωτικό
διαλύτου για υγρές και στεγνές επιφάνειες
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το ISOCRYL REPAIR WET APPLY είναι υψηλών προδιαγραφών ελαστομερές,
παχύρρευστο επαλειφόμενο, ινο-οπλισμένο στεγανωτικό υλικό διαλύτου, 1
συστατικού, καθαρής ακρυλικής βάσης, με εξαιρετική αντοχή στις καιρικές
συνθήκες. Εφαρμόζεται σε ειδκά σημεία και επιφάνειες που χρειάζεται να
απλωθεί υλικό για την προστασία της υγρασίας όπως γωνίες, κεραμίδια, βάσεις
μεταλλικής στήριξης σε ταράτσες και κάθε μέρος στο οποίο δεν είναι εύκολη η
εφαρμογή μονωτικού ταράτσας και χρειάζεται πλούσιο υλικό για την κάλυψη
επικίνδυνων και ελαττωματικών σημείων και ρωγμών. Διαθέτει το μοναδικό
πλεονέκτημα ότι εφαρμόζεται και σε υγρές επιφάνειες καθώς περιέχει υψηλής
ποιότητας ακρυλικές ρητίνες διαλύτου. Λόγω της σύνθεσης, του έχει μοναδική
αντοχή σε λιμνάζοντα νερά.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

• Παχύρρευστο ελαστικό υλικό που δεν ρηγματώνει
• Υψηλή θιξοτροπία για την εύκολη επίστρωση σε κάθε δύσκολο σημείο
• Με αραίωση μπορεί να εφαρμοσθεί και σε μεγάλες επιφάνειες
• Εξαιρετική ελαστικότητα - τουλάχιστον 400%, ακολουθώντας
τις συστολοδιαστολές του υποστρώματος
• Εξαιρετική πρόσφυση στις περισσότερες οικοδομικές επιφάνειες
• Εξαιρετική αντοχή στην υγρασία και στο νερό
• Διατηρεί τις μηχανικές του ιδιότητες σε θερμοκρασίες από -150C έως +700C
• Εξαιρετική αντοχή στο χρόνο και τις υπεριώδεις ακτίνες
• Φιλικό προς το χρήστη και το περιβάλλον - υδατοδιαλυτό
• Εύκολη εφαρμογή (1 συστατικού - έτοιμο προς χρήση)

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

• Στεγανοποιήσεις ειδικών σημείων ταρατσών, δωμάτων και στεγών, υδροροών
και γενικά δυσπρόσιτων σημείων
• Είναι κατάλληλο για συνήθεις δομικές επιφάνειες, τσιμεντοειδείς επιφάνειες,
ασφαλτικά υλικά, ξύλο, πέτρα, τούβλα, PVC, αφρό πολυουρεθάνης,
γυψοσανίδα,σοβά, μεταλλικές επιφάνειες κλπ.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Λευκό 750ml
Κεραμιδί 750ml

ΤΕΜ/ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ €
ΣΥΣΚ.		

12
12

5179
5181

7.20
7.20

ISOCRYL REPAIR

Παχύρρευστο ινο-οπλισμένο επισκευαστικό στεγανωτικό
υδατικής βάσης
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το ISOCRYL REPAIR είναι υψηλών προδιαγραφών ελαστομερές, παχύρρευστο
επαλειφόμενο, υδατοδιαλυτό, ινο-οπλισμένο στεγανωτικό υλικό, 1 συστατικού,
καθαρής ακρυλικής βάσης, με εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες.
Εφαρμόζεται σε ειδκά σημεία που χρειάζεται να απλωθεί υλικό για την προστασία της υγρασίας όπως γωνίες, κεραμίδια, βάσεις μεταλλικές στήριξης σε
ταράτσες και κάθε μέρος στο οποίο δεν είναι εύκολη η εφαρμογή μονωτικού
ταράτσας και χρειάζεται πλούσιο υλικό για την κάλυψη επικίνδυνων και ελαττωματικών σημείων και ρωγμών.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

• Παχύρρευστο ελαστικό υλικό που δεν ρηγματώνει
• Υψηλή θιξοτροπία για την εύκολη επίστρωση σε κάθε δύσκολο σημείο
• Εξαιρετική ελαστικότητα - τουλάχιστον 400%, ακολουθώντας
τις συστολοδιαστολές του υποστρώματος
• Εξαιρετική πρόσφυση στις περισσότερες οικοδομικές επιφάνειες
• Εξαιρετική αντοχή στην υγρασία και στο νερό
• Διατηρεί τις μηχανικές του ιδιότητες σε θερμοκρασίες από -150C έως +700C
• Εξαιρετική αντοχή στο χρόνο και τις υπεριώδεις ακτίνες
• Φιλικό προς το χρήστη και το περιβάλλον - υδατοδιαλυτό
• Εύκολη εφαρμογή (1 συστατικού - έτοιμο προς χρήση)

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

• Ιδιαίτερα κατάλληλο για στεγανοποιήσεις σαθρών και ξεκολλημένων
κεραμιδιών
• Στεγανοποιήσεις ειδικών σημείων ταρατσών, δωμάτων και στεγών
• Είναι κατάλληλο για συνήθεις δομικές επιφάνειες, τσιμεντοειδείς επιφάνειες,
ασφαλτικά υλικά, ξύλο, πέτρα, τούβλα, PVC, αφρό πολυουρεθάνης,
γυψοσανίδα, σοβά, μεταλλικές επιφάνειες κλπ.

www.evochem.gr
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Επαλειφόμενα Στεγανωτικά
SWAN MONOPAL

Ακρυλική ελαστομερής επαλειφόμενη στεγανωτική
μεμβράνη ταρατσών
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το SWAN MONOPAL είναι ελαστομερές, επαλειφόμενο, υδατοδιαλυτό
στεγανωτικό υλικό, 1 συστατικού, καθαρής ακρυλικής βάσης, με εξαιρετική
αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Προστατεύει παλαιές και νέες επιφάνειες
με μια ενιαία υδρατμοδιαπερατή ελαστική μεμβράνη υψηλής αντοχής στην
υγρασία, τις υψηλές θερμοκρασίες και τις ακτίνες UV.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

• Ενιαία, ελαστική, στεγανή, υδρατμοδιαπερατή και ανακλαστική μεμβράνη
χωρίς αρμούς και ενώσεις
• Εξαιρετική ελαστικότητα - τουλάχιστον 300%, ακολουθώντας τις
συστολοδιαστολές του υποστρώματος
• Τέλεια πρόσφυση στις περισσότερες οικοδομικές επιφάνειες
• Εξαιρετική αντοχή στην υγρασία και στο νερό
• Εξαιρετική αντοχή στο χρόνο και τις υπεριώδεις ακτίνες
• Φιλικό προς το χρήστη και το περιβάλλον - δεν περιέχει οργανικούς
διαλύτες
• Εύκολη εφαρμογή

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

• Στεγανοποιήσεις ταρατσών και στεγών
• Στεγανοποιήσεις υδρορροών, αετωμάτων, κεραμιδιών, αιθρίων,
ελλενίτ κλπ.
• Στεγανοποιήσεις ασφαλτικών επιφανειών και σκληρού αφρού
πολυουρεθάνης
• Είναι κατάλληλο για τσιμεντοειδείς επιφάνειες, ασφαλτικά υλικά, ξύλο,
πέτρα, τούβλα, PVC, αφρό πολυουρεθάνης, σοβά, μεταλλικές επιφάνειες κλπ.

ΑΠΟΔΟΣΗ: 1 - 2 m2/Lt για 2 επιστρώσεις

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Λευκό 3Lt
Λευκό 10Lt
Κεραμιδί 3Lt
Κεραμιδί 10Lt

ΤΕΜ/ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ €
ΣΥΣΚ.		

1
1
1
1

60801
60802
3409
3410

20.80
53.90
21.40
55.20

Επαλειφόμενα Στεγανωτικά
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Λευκό 750ml
Λευκό 3Lt
Λευκό 10Lt

ΤΕΜ/ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ €
ΣΥΣΚ.		

12
4
1

7179
7180
7181

6.10
24.10
77.60
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PGP DRYPROOF ELASTIC

Ακρυλική ελαστομερής επαλειφόμενη στεγανωτική μεμβράνη
ταρατσών
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το PGP DRYPROOF ELASTIC είναι ελαστομερές στεγανωτικό υλικό, με βάση
100% ακρυλικές ρητίνες. Σχηματίζει μία αδιάβροχη, ελαστική μεμβράνη
που δεν επηρεάζεται από το παραθαλάσσιο ή βιομηχανικό περιβάλλον.
Στεγανοποιεί, καλύπτει ρωγμές και ατέλειες, και παραμένει ελαστικό σε
θερμοκρασίες από -150C έως 850C.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

• Μεγάλη ελαστικότητα
• Απόλυτη στεγανοποίηση
• Αντοχή στον ήλιο
• Αντανακλάει την ηλιακή ακτινοβολία

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

• Στεγάνωση σε ταράτσες, δώματα, στηθαία, φρεάτια, υδρορροές κλπ.
• Στεγάνωση σε στέγες από κεραμίδια ή μέταλλο

ΑΠΟΔΟΣΗ: 2 - 3 m2/Lt ανάλογα με την απορροφητικότητα της επιφάνειας

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Λευκό 750ml
Λευκό 3Lt
Λευκό 10Lt

ΤΕΜ/ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ €
ΣΥΣΚ.		

12
4
1

7176
7177
7178

6.90
27.30
86.90

PGP DRYPROOF ELASTIC FIBRATED
Ελαστομερές, επαλειφόμενο, υδατοδιαλυτό στεγανωτικό υλικό
με πετροβάμβακα
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το PGP DRYPROOF ELASTIC FIBRATED είναι ελαστομερές στεγανωτικό,
υψηλών προδιαγραφών ενισχυμένο με πετροβάμβακα. Λόγω των φυσικών
ινών που περιέχει, έχει μεγαλύτερη διάρκεια ζωής από τα συμβατικά
στεγανωτικά. Έχει θερμομονωτικές ιδιότητες και εξαιρετική ικανότητα
σφράγισης ρωγμών και κενών. Επίσης, περιέχει φίλτρα UV, καθιστώντας το
ανθεκτικό στην υπεριώδη ακτινοβολία και σε θερμοκρασίες από -200C έως
+850C. Έχει εξαιρετική πρόσφυση και ελαστικότητα 100%.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

• Μεγάλη ελαστικότητα
• Διπλασία διάρκεια ζωής - ενισχυμένο με πετροβάμβακα
• Θερμομονωτικό
• Γεμίζει ρωγμές και κενά
• Απόλυτη στεγανοποίηση
• Αντοχή στον ήλιο
• Αντανακλά την ηλιακή ακτινοβολία

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

• Στεγάνωση σε ταράτσες, δώματα, στηθαία, φρεάτια, υδρορροές κλπ.
• Στεγάνωση σε στέγες από κεραμίδια ή μέταλλο

ΑΠΟΔΟΣΗ: 2 - 3 m2/Lt ανάλογα με την απορροφητικότητα της επιφάνειας

www.evochem.gr
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Επαλειφόμενα Στεγανωτικά
WALL ISOCRYL

Καθαρό ακρυλικό ελαστομερές στεγανωτικό χρώμα καθέτων
επιφανειών
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Λευκό 3.8Lt
Λευκό 10Lt

ΤΕΜ/ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ €
ΣΥΣΚ.		

4
1

05058
05059

28.20
76.00

Το WALL ISOCRYL είναι υψηλών προδιαγραφών ελαστομερές, υδατοδιαλυτό
μονωτικό στεγανωτικό χρώμα καθέτων επιφανειών, καθαρής ακρυλικής
βάσης, με εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Προστατεύει παλιές και
νέες επιφάνειες με μία ελαστική μεμβράνη, υψηλής αντοχής στην υγρασία,
καθώς επίσης προσφέρει μείωση θερμοκρασίας στην επιφάνεια που έχει
εφαρμοστεί κατά 10C έως 30C κάτω από την θερμοκρασία περιβάλλοντος.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

• Πλήρης στεγανοποίηση εξωτερικών τοίχων και προσόψεων
• Ενιαία ελαστική μεμβράνη, χωρίς αρμούς και ενώσεις
• Εξαιρετική ελαστικότητα
• Εξαιρετική πρόσφυση στις περισσότερες οικοδομικές επιφάνειες
• Εξαιρετική καλυπτικότητα
• Εξαιρετική αντοχή στην υγρασία και στη βροχή
• Υδρατμοπερατότητα – επιτρέπει την αναπνοή του δομικού στοιχείου
• Εξαιρετική αντικαρβονική προστασία για μπετόν και σοβά
• Εξαιρετική αντοχή στη γήρανση και στις ακτίνες UV
• Ιδανικό για παραθαλάσσια μέρη και νησιά
• Υδατοδιαλυτό – φιλικό προς το περιβάλλον και το χρήστη δεν αναφλέγεται - καθαρίζεται εύκολα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

• Στεγανοποίηση παλαιών και νέων εξωτερικών τοίχων και
προσόψεων
• Στεγανοποίηση και προστασία από τις ακτίνες UV, ασφαλτικών
επιφανειών και μαλακού και σκληρού αφρού πολυουρεθάνης
• Είναι κατάλληλο για τσιμεντοειδείς επιφάνειες, σοβά, ξύλο, πέτρα,
τούβλα, γυψοσανίδες, τσιμεντοσανίδες, ασφαλτικές επιφάνειες,
πολυουρεθανικά υλικά κλπ.

ΑΠΟΔΟΣΗ: 5 - 9 m2/Lt

Συνιστάται η χρήση ασταριού ISOCRYL DUR ή
ISOCRYL DUR AQUA.

DRYPROOF

MASONRY WATERPROOFER
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Εξειδικευμένα Στεγανωτικά
PGP DRYPROOF
MASONRY WATERPROOFER

Τσιμεντοειδές στεγανωτικό επίχρισμα δομικών επιφανειών,
ανθεκτικό ακόμη & σε αρνητικές υδροστατικές πιέσεις
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το PGP DRYPROOF MASONRY WATERPROOFER είναι τσιμεντοειδές
στεγανωτικό χρώμα διαλύτου, έτοιμο προς χρήση, για δομικές επιφάνειες
που χρειάζονται αποτελεσματική προστασία από την υγρασία, πάνω ή
κάτω από το έδαφος. Είναι κατάλληλο για εσωτερική και εξωτερική χρήση.
Η ειδική του σύνθεση, με βάση συνθετικό καουτσούκ και τσιμέντο portland, εξασφαλίζει αποτελεσματική στεγανοποίηση με εξαιρετική αντοχή σε
αρνητικές υδροστατικές πιέσεις.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

• Αντέχει αρνητική υδροστατική πίεση
• Ιδανικό για εσωτερική και εξωτερική χρήση, πάνω και κάτω από
την επιφάνεια του εδάφους
• 10 χρόνια εγγύηση για αρνητική πίεση και 30 χρόνια για θετική
• Αφήνει την επιφάνεια να αναπνέει
• Μετά την εφαρμογή δέχεται οποιοδήποτε τελείωμα (χρώμα, στόκο,
σοβά, πλακάκια κλπ.)
• Διατίθεται σε λευκό και γαλάζιο και χρωματίζεται σε ανοιχτές
αποχρώσεις

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

• Στεγάνωση σε τοιχοποιίες, υπόγεια, πιλοτές, γκαράζ, δεξαμενές,
φρεάτια, βορινούς τοίχους, πισίνες, σιντριβάνια, ταράτσες.
• Κατάλληλο για όλων των ειδών τις δομικές επιφάνειες (τσιμέντο,
σοφά, τσιμεντόλιθο)

ΑΠΟΔΟΣΗ: 2,5 - 3 m2/Lt ανάλογα με το προφίλ της επιφάνειας.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Λευκό 750ml
Λευκό 3Lt
Λευκό 10Lt
Λευκό 20Lt
Γαλάζιο 750ml
Γαλάζιο 3Lt
Γαλάζιο 10Lt
Γαλάζιο 20Lt

ΤΕΜ/ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ €
ΣΥΣΚ.		

12
4
1
1
12
4
1
1

7185
7186
7187
7225
7188
7189
7190
7226

7.90
29.80
89.40
148.20
8.20
32.75
94.00
156.00

Εξειδικευμένα Στεγανωτικά
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Λευκό 750ml
Λευκό 3Lt
Λευκό 10Lt

ΤΕΜ/ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ €
ΣΥΣΚ.		

12
4
1

7182
7183
7184

10.50
41.20
122.00
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PGP DRYPROOF
WATERBASED WATERPROOFER
Στεγανωτικό επίχρισμα δομικών επιφανειών υδατικής βάσης,
ανθεκτικό ακόμη & σε αρνητικές υδροστατικές πιέσεις
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το PGP DRYPROOF WATERBASED WATERPROOFER είναι υδατοδιαλυτό
στεγανωτικό χρώμα, έτοιμο προς χρήση, για δομικές επιφάνειες που
χρειάζονται αποτελεσματική προστασία από την υγρασία, πάνω ή κάτω από
το έδαφος. Είναι κατάλληλο για εσωτερική και εξωτερική χρήση.
Έχει αντοχή σε αρνητικές υδροστατικές πιέσεις.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

• Αντέχει αρνητική υδροστατική πίεση
• Ιδανικό για εσωτερική και εξωτερική χρήση, πάνω και κάτω από την
επιφάνεια του εδάφους
• 10 χρόνια εγγύηση για αρνητική πίεση και 30 χρόνια για θετική
• Αφήνει την επιφάνεια να αναπνέει
• Μετά την εφαρμογή δέχεται οποιοδήποτε τελείωμα (χρώμα, στόκο,
σοβά, πλακάκια κλπ.)
• Διατίθεται σε λευκό και χρωματίζεται σε ανοιχτές αποχρώσεις

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

• Στεγάνωση σε τοιχοποιίες, υπόγεια, πιλοτές, γκαράζ, δεξαμενές,
φρεάτια, βορινούς τοίχους, πισίνες, σιντριβάνια, ταράτσες
• Κατάλληλο για όλων των ειδών τις δομικές επιφάνειες (τσιμέντο,
σοφά, τσιμεντόλιθο)

ΑΠΟΔΟΣΗ: 2,5 - 3 m2/Lt ανάλογα με την απορροφητικότητα της επιφάνειας

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

350gr

ΤΕΜ/ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ €
ΣΥΣΚ.		

8

7204

4.90

PGP CLEAN & FREE

Ειδικό καθαριστικό αλκαλίων & αλάτων για δομικές
τσιμεντοειδείς επιφάνειες
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το PGP CLEAN & FREE είναι ειδικό καθαριστικό σε μορφή σκόνης που
χρησιμοποιείται για την αποτελεσματική εξουδετέρωση των αλκαλίων των
δομικών επιφανειών από τσιμέντο, το άνοιγμα των πόρων της επιφάνειας
και την απομάκρυνση των αλάτων του μπετόν. Είναι απαραίτητο για την
προετοιμασία των δομικών επιφανειών ώστε να δεχτούν επίστρωση με
τα στεγανωτικά DRYPROOF MANSONRY WATERPROOFER και DRYPROOF
WATERBASED WATERPROOFER.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

• Προετοιμάζει της επιφάνειες πριν τη βαφή
• Εξουδετερώνει τα αλκάλια του τσιμέντου
• Ανοίγει τους πόρους της επιφάνειας
• Απομακρύνει τα κατάλοιπα τσιμέντου
• Απομακρύνει τα κατάλοιπα του γαλβανισμού, προετοιμάζοντας
τις επιφάνειες για βαφή
• Κατάλληλο για εσωτερική και εξωτερική χρήση

ΑΠΟΔΟΣΗ: Αραιωμένο σε 5 Lt νερό, καθαρίζει περίπου 30m2

www.evochem.gr
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Εξειδικευμένα Στεγανωτικά
EPOXITE DRYMAX WET

Ισχυρό διαφανές εποξειδικό στεγανοποιητικό αστάρι - βερνίκι 2
συστατικών με 100% στερεά
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Τo EPOXITE DRYMAX WET είναι εξαιρετικά ισχυρό, διαφανές, εποξειδικό
στεγανοποιητικό αστάρι και βερνίκι, 2 συστατικών, άνευ διαλυτών. Έχει
μεγάλη αντοχή στις τριβές και υψηλή σκληρότητα. Είναι πολύ ανθεκτικό στο
νερό, στα οξέα, στα αλκάλια, στα πετρελαιοειδή κλπ. Είναι κατάλληλο για
στεγανοποίηση, προστασία και ισχυροποίηση τσιμεντοειδών και οικοδομικών
επιφανειών.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

• Εξαιρετική πρόσφυση και πολύ υψηλή ικανότητα διείσδυσης
σε πορώδεις επιφάνειες
• Πλήρης στεγανοποίηση της επιφάνειας
• Μπορεί να εφαρμοσθεί και σε επιφάνειες με υγρασία
• Ισχυροποίηση υποστρώματος
• Στεγνώνει γρήγορα και δεν προκαλεί κιτρινίσματα στο τελικό χρώμα
• Εσωτερική και εξωτερική χρήση
• Εύκολη εφαρμογή

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

• Στεγανοποίηση και αστάρωμα τσιμεντοειδών επιφανειών πριν την
εφαρμογή εποξειδικών και πολυουρεθανικών χρωμάτων ή
αυτοεπιπεδούμενων υλικών
• Στεγανοποίηση και αστάρωμα τσιμεντοειδών επιφανειών πριν την
εφαρμογή πολυουρεθανικών ή εποξειδικών συγκολλητικών ξύλινων
πατωμάτων
• Εφαρμογή ως τελική επίστρωση σε τσιμεντοειδή δάπεδα για σταθεροποίηση
και ισχυροποίηση του υποστρώματος και αποφυγή σκόνης (δάπεδα που
παρουσιάζουν κιμωλίαση με παρουσία τσιμεντόσκονης στην επιφάνεια)

ΑΠΟΔΟΣΗ: 3 - 6 m2/Lt

ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ
ΚΑΙ ΜΕ ΥΓΡΑΣΙΑ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

1Lt
5Lt

ΤΕΜ/ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ €
ΣΥΣΚ.		

12
1

5183
5184

24.80
98.60

Τσιμεντοειδή Στεγανωτικά
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Λευκό ΣΕΤ 16Kg
Λευκό ΣΕΤ 35Kg
Γκρι ΣΕΤ 35Kg

ΤΕΜ/ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ €
ΣΥΣΚ.		

1
1
1

05110
5175
5176

49.00
80.00
80.00
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ISOMIX WATERPROOF 2K SET
Εύκαμπτο επαλειφόμενο στεγανωτικό τσιμεντοκονίαμα
2 συστατικών
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το ISOMIX WATERPROOF 2K SET είναι ελαστικό, επαλειφόμενο στεγανωτικό
κονίαμα υψηλών προδιαγραφών, 2 συστατικών, (12Κg κονίαμα και 4Κg
γαλάκτωμα). Προσφέρει ισχυρή πρόσφυση, μακροχρόνια στεγανοποίηση
και εξαιρετική αντοχή στις υπεριώδεις ακτίνες. Αποτελείται από κονίαμα
τσιμεντοειδούς βάσης με επιλεγμένης κοκκομετρίας αδρανή (συστατικό Α)
και συμπυκνωμένο ρητινούχο γαλάκτωμα (συστατικό Β).

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

*Περιέχει συμπυκνωμένο γαλάκτωμα.
Προσθέστε 1-1.5Lt νερό

• Μεγάλη ελαστικότητα • Γεφύρωση ρωγμών
• Υψηλή αντοχή σε αρνητικές πιέσεις, προσφέροντας στεγάνωση ακόμη
και σε πίεση έως 7 atm (DIN 1048) • Yδρατμο-διαπερατότητα • Αντοχή στη
γήρανση • Πρόσφυση σε υγρές επιφάνειες, χωρίς προηγούμενο αστάρωμα
• Εύκολη και οικονομική εφαρμογή • Εσωτερική και εξωτερική χρήση

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

• Μόνωση και στεγανοποίηση ταρατσών, μπαλκονιών.
• Μόνωση και στεγανοποίηση υπογείων εξωτερικά ή εσωτερικά ακόμη
και σε περιπτώσεις αρνητικής πίεσης.
• Στεγανοποίηση επιφανειών που παρουσιάζουν συστολο-διαστολές και
δονήσεις όπως μπαλκόνια, υπέργειες δεξαμενές, πισίνες, ανεστραμμένα
δώματα κλπ.
• Μόνωση δύσκολων σημείων όπως γωνίες, ενώσεις και ακάλυπτα
σημεία.
• Χρησιμοποιείται ως υπόστρωμα για σφράγιση ρωγμών σε μπάνια,
ταράτσες ή μπαλκόνια που πρόκειται να κολληθούν κεραμικά πλακίδια.
• Στεγάνωση επιφανειών από σκυρόδεμα, σοβά, τούβλο, τσιμεντόλιθο,
πορομπετόν, μωσαϊκό, γυψοσανίδα, ξύλο, μέταλλο, πολυστερίνη,
φελιζόλ, κλπ.

ΑΠΟΔΟΣΗ: 3 Κg/m2 για τρεις στρώσεις

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Γκρι 5Kg		
Γκρι 25Kg

ΤΕΜ/ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ €
ΣΥΣΚ.		

4
1

05113
05107

8.65
26.70

ISOMIX WATERPROOF SC 900
Εύκαμπτο επαλειφόμενο στεγανωτικό τσιμεντοκονίαμα
1 συστατικού
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το ISOMIX WATERPROOF SC 900 είναι επαλειφόμενο στεγανωτικό κονίαμα,
1 συστατικού. Αποτελείται από υψηλής αντοχής τσιμέντο portland, αδρανή
επιλεγμένης κοκκομετρίας, ειδικά βελτιωτικά πρόσμικτα και ρητίνες που
του προσδίδουν άριστη πρόσσφυση, στεγανότητα, αντοχή και ελαστικότητα.
Δεν συρρικνώνεται και δεν σκάει. Είναι κατάλληλο και για αρνητικές πιέσεις.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

• Αντέχει και σε αρνητικές υδροστατικές πιέσεις
• Έχει ελαστικότητα
• Προσφέρει εξαιρετική πρόσφυση με το υπόστρωμα
• Έχει εξαιρετική αντοχή στην γήρανση
• Λειτουργεί ως συνδετικό υλικό με τα τελικά επιχρίσματα
• Αντέχει σε μεγάλες διακυμάνσεις θερμοκρασίας
• Εξωτερικής και εσωτερικής χρήσης

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

• Στεγάνωση υπογείων εξωτερικά, πριν την επιχωμάτωση ή εσωτερικά για
την αποφυγή εισχώρησης νερού στο χώρο
• Στεγάνωση φρεατίων, ζαρντινιέρων, δεξαμενών νερού, πισίνων κλπ
• Στεγάνωση δαπέδων πριν την τοποθέτηση της τελικής επίστρωσης
(από πλακάκια, μάρμαρα, ξύλινα παρκέτα κλπ).
• Στεγάνωση στοιχείων σκυροδέματος και τοιχοποιίας
• Κατάλληλο επίσης για επιφάνειες από τούβλα, τσιμεντόλιθους,
πορομπετόν, πέτρα κλπ
Σημείωση: Απαιτείται διαβροχή του υποστρώματος πρίν απο κάθε χέρι

ΑΠΟΔΟΣΗ: 2,5-3 Kg/m2 για επίστρώση πάχους 2 mm, ανάλογα με την
κατάσταση του υπόβαθρου σε 2 χέρια.

www.evochem.gr
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Ασφαλτικά Στεγανωτικά
PGP DRYPROOF
ASPHALT COATING

Μονωτικό υλικό με βάση την ασφαλτόπισσα ενισχυμένο με ίνες
πετροβάμβακα με θερμομονωτικές ιδιότητες

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Μαύρο 3Lt
Μαύρο 10Lt

ΤΕΜ/ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ €
ΣΥΣΚ.		

4
1

7173
7174

22.20
61.85

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το PGP DRYPROOF ASPHALT COATING είναι ένα πρωτοποριακό μονωτικό,
με βάση την ασφαλτόπισσα, ενισχυμένο με ίνες πετροβάμβακα που συνδυάζει
στεγανωτικές και θερμομονωτικές ιδιότητες με ένα πέρασμα, χωρίς τις
επίπονες και πολυδάπανες διαδικασίες παραδοσιακών εφαρμογών όπως
την επίστρωση ασφαλτόπανων, υαλοϋφασμάτων κλπ.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

• Συνδυάζει πίσσα και πετροβάμβακα σε μία εφαρμογή
• Στεγανοποίηση και θερμομόνωση με ένα πέρασμα
• Ιδανικό υπόστρωμα πριν την εφαρμογή συστήματος θερμομόνωσης
• Γεμίζει τρύπες και σκασίματα σε πολυκαιρισμένες ασφαλτικές
επιφάνειες
• Αντέχει τουλάχιστον 5 χρόνια στις καιρικές συνθήκες
• Έτοιμο προς χρήση
• Δεν αραιώνεται
• Διατίθεται σε μαύρο χρώμα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

• Στεγάνωση σε τοιχία και θεμέλια		
• Στεγάνωση σε ταράτσες και δώματα
• Επιδιόρθωση και φρεσκάρισμα σε ασφαλτόπανα και πισσαρισμένες
επιφάνειες
• Στεγάνωση σε μεταλλικές και γαλβανισμένες στέγες,
προκατασκευασμένα σπίτια, τροχόσπιτα κλπ.
• Εφαρμόζεται σε όλες τις δομικές επιφάνειες (μπετόν, σοβά),
ελενίτ κλπ.

ΑΠΟΔΟΣΗ: 2 - 3 m2/Lt ανάλογα με την απορροφητικότητα της επιφάνειας

PGP DRYPROOF
ROOF COATING

Μονωτικό υλικό με βάση το ασφαλταλουμίνιο ενισχυμένο με
ίνες πετροβάμβακα με θερμομονωτικές ιδιότητες
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το PGP DRYPROOF ROOF PAINT είναι υψηλής ποιότητας μονωτικό,
έτοιμο προς χρήση, με βάση το ασφαλταλουμίνιο. Συνδυάζει τις ιδιότητες
στεγανωτικών και αντανακλαστικών υλικών. Με ένα πέρασμα, προστατεύει
από την υγρασία και τις καιρικές συνθήκες, αντανακλά πάνω από το 70% της
ηλιακής ακτινοβολίας, μειώνοντας την θερμοκρασία έως και 90C κάτω από
την στέγη το καλοκαίρι.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

• Συνδυάζει πίσσα και αλουμίνιο σε ένα χέρι
• Αντανακλά την ηλιακή ακτινοβολία
• Αντέχει τουλάχιστον 5 χρόνια στις καιρικές συνθήκες
• Διατίθεται σε ασημί χρώμα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

• Στεγάνωση σε ταράτσες και δώματα
• Επιδιόρθωση και φρεσκάρισμα σε ασφαλτόπανα και πισσαρισμένες
επιφάνειες
•Στεγάνωση σε μεταλλικές και γαλβανισμένες στέγες,
προκατασκευασμένα σπίτια, τροχόσπιτα κλπ.
• Εφαρμόζεται σε όλες τις δομικές επιφάνειες (μπετόν, σοβά),
ελενίτ κλπ.

ΑΠΟΔΟΣΗ: 5 - 8 m2/Lt ανάλογα με την απορροφητικότητα της επιφάνειας

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Ασημί 3Lt
Ασημί 10Lt
Ασημί 20Lt

ΤΕΜ/ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ €
ΣΥΣΚ.		

4
1
1

7191
7192
7193

39.00
116.00
189.00

Ασφαλτικά Στεγανωτικά
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Ασημί 3Lt
Ασημί 10Lt
Ασημί 20Lt

ΤΕΜ/ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ €
ΣΥΣΚ.		

4
1
1

7194
7195
7196

39.00
116.00
189.00
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PGP DRYPROOF
ROOF PAINT

Χρώμα με βάση το ασφαλταλουμίνιο
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το PGP DRYPROOF ROOF PAINT είναι πρωτοποριακό χρώμα, έτοιμο
προς χρήση, με βάση το ασφαλταλουμίνιο. Συνδυάζει στεγανωτικές, και
αντανακλαστικές ιδιότητες με ένα πέρασμα. Προστατεύει από την υγρασία
και τις καιρικές συνθήκες, αντανακλά πάνω από το 70% της ηλιακής
ακτινοβολίας, μειώνοντας την θερμοκρασία έως και 90C κάτω από την στέγη
το καλοκαίρι.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

• Συνδυάζει πίσσα και αλουμίνιο σε ένα χέρι
• Αντανακλά την ηλιακή ακτινοβολία
• Αντέχει τουλάχιστον 5 χρόνια στις καιρικές συνθήκες
• Διατίθεται σε ασημί χρώμα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

• Προστασία, επιδιόρθωση και φρεσκάρισμα σε ασφαλτόπανα
και πισσαρισμένες επιφάνειες.
• Προστασία, επιδιόρθωση σε μεταλλικές και γαλβανισμένες στέγες,
προκατασκευασμένα σπίτια, τροχόσπιτα κλπ.
• Εφαρμόζεται σε δομικές επιφάνειες όπως μπετόν, σοβά, μεταλλικές,
γαλβανισμένες κλπ. που βρίσκονται πάνω από την επιφάνεια του εδάφους

ΑΠΟΔΟΣΗ: 5 - 8 m2/Lt ανάλογα με την απορροφητικότητα της επιφάνειας

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Λευκό 750ml
Λευκό 4Lt

ΤΕΜ/ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ €
ΣΥΣΚ.		

12
1

5186
5187

8.40
39.60

ISOPHALT RENOVATOR

Επίστρωση προστασίας, ανανέωσης και συντήρησης
ασφαλτικών επιφανειών υβριδικής τεχνολογίας
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το ISOPHALT RENOVATOR είναι λευκό αστάρι ασφαλτικών επιφανειών,
με βάση συνθετικές υβριδικές ρητίνες. Ενισχύει και ανανεώνει επιφάνειες
ασφάλτου και ασφαλτοπάνων, διεισδύοντας στην μάζα της ασφάλτου και
φρεσκάροντας σε βάθος τις ξεραμένες και πολυκαιρισμένες επιφάνειες.
Σχηματίζει ένα ισχυρό φίλμ προστασίας και πρόσφυσης, λευκού χρώματος,
που προστατεύει από την υπεριώδη ακτινοβολία και χρησιμοποιείται επίσης
σαν γέφυρα πρόσφυσης με ακρυλικά μονωτικά όπως το ISOCRYL και το
ISOCRYL PREMIUM. Αντέχει στην διαπήδηση των λαδιών της ασφάλτου και
προσφέρει ισχυρή πρόσφυση, μεγάλη καλυπτικότητα, και τέλειο άπλωμα.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

• Εξαιρετική μακροχρόνια προστασία από τον ήλιο και την υγρασία
• Υψηλή λευκότητα
• Βελτιώνει την αντανάκλαση του ηλίου και μειώνει την θερμοκρασία
• Ισχυρή πρόσφυση
• Μεγάλη καλυπτικότητα
• Τέλειο άπλωμα

ΕΠΙΣΚΕΥΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΠΑΛΑΙΩΝ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ
ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Προστατεύει από τον ήλιο και τις καιρικές συνθήκες τις ασφαλτικές επιφάνειες

www.evochem.gr
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Ασφαλτικά Στεγανωτικά
ISOPHALT LATEX

Επαλειπτικό ασφαλτικό στεγανωτικό γαλάκτωμα
υδατικής βάσης
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Μαύρο 5Kg
Μαύρο18Kg

ΤΕΜ/ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ €
ΣΥΣΚ.		

1
1

5163
05024

12.00
35.00

Το ISOPHALT LATEX είναι ασφαλτικό γαλάκτωμα βάσης νερού, σε μορφή
πάστας, που αποτελείται από μίγμα καθαρών ασφάλτων και αδρανή υλικά.
Χρησιμοποιείται για την προστασία οικοδομικών κατασκευών. Έχει τέλεια
πρόσφυση στις περισσότερες οικοδομικές επιφάνειες, εξαιρετική αντοχή
στην υγρασία, στο νερό και στο χρόνο. Δεν μυρίζει, δεν καίγεται και είναι
φιλικό προς το χρήστη και το περιβάλλον - δεν περιέχει επικίνδυνους
διαλύτες. Μετά την ωρίμανση του, σχηματίζει ένα συνεχή στεγανωτικό υμένα
που δεν προσβάλλεται από όξινα και αλκαλικά διαλύματα.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

• Τέλεια πρόσφυση στις περισσότερες οικοδομικές επιφάνειες
• Εξαιρετική αντοχή στην υγρασία και στο νερό
• Εξαιρετική αντοχή στο χρόνο
• Φιλικό προς το χρήστη και το περιβάλλον - δεν περιέχει οργανικούς
διαλύτες
• Εύκολη εφαρμογή
• Υδατοδιαλυτό - δεν αναφλέγεται

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

• Μονώσεις θεμελίων, τοίχων αντιστήριξης, δαπέδων, κεκλιμένων
στεγών, συλλεκτήρων κλπ.
• Σε συνδυασμό με τσιμέντο και άμμο, σχηματίζεται ένα πλαστικό
κονίαμα με πολύ καλές μηχανικές αντοχές για χρήση σε βιομηχανικά
δάπεδα, αίθουσες γυμναστικής κλπ.
• Είναι συμβατό με σκυρόδεμα, κονιάματα, τούβλα, πολυουρεθάνη,
πολυστερίνη, πέτρα, ξύλο, μέταλλο, γυψοσανίδα κλπ.

ΑΠΟΔΟΣΗ: 0,6 - 1 Κg/m2

ISOPHALT VARNISH

Επαλειπτικό ασφαλτικό στεγανωτικό βερνίκι διαλύτου
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το ISOPHALT VARNISH είναι ασφαλτικό, στεγανωτικό βερνίκι διαλύτου,
με εξαιρετική πρόσφυση σε όλες τις επιφάνειες. Εφαρμόζεται ως αστάρι
επιφανειών από σκυρόδεμα για την επικόλληση ασφαλτικών μεμβρανών
και επίσης, για την στεγάνωση σκυροδέματος και άλλων επιφανειών.
Στεγνώνει γρήγορα και δημιουργεί έναν ενιαίο σκληρό και πλαστικό υμένα
με εξαιρετική πρόσφυση. Είναι απρόσβλητος από αραιά διαλύματα οξέων,
βάσεων και θαλασσινό νερό. Προσβάλλεται από τα πετρελαιοειδή.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

• Ενιαίος, σκληρός, προστατευτικός και αντιδιαβρωτικός υμένας
• Τέλεια πρόσφυση στις περισσότερες οικοδομικές επιφάνειες
• Εξαιρετική αντοχή στην υγρασία και στο νερό – ακόμη και στο θαλασσινό
• Εξαιρετική αντοχή στο χρόνο
• Εύκολη εφαρμογή

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

• Aστάρι για την επικόλληση ασφαλτικών μεμβρανών.
• Στεγάνωση και προστασία εξωτερικών επιφανειών από σκυρόδεμα.
• Στεγάνωση και επισκευή υδρορροών, λουκιών και ποικίλων
σημείων στα οποία απαιτείται υλικό εύχρηστο, με εξαιρετική
πρόσφυση στα περισσότερα υλικά.
• Είναι εξαιρετικά αποτελεσματικό για αντιδιαβρωτική προστασία
σωληνώσεων ύδρευσης, φυσικού αερίου κλπ.
• Το ISOPHALT VARNISH είναι συμβατό με πολυουρεθάνη,
σκυρόδεμα, ελαφρομπετό, αμιαντοτσιμέντο, τούβλο, λίθο, ξύλο,
μέταλλο, γυψοσανίδα. Δεν είναι συμβατό με πολυστερίνη γιατί
περιέχει οργανικούς διαλύτες.

ΑΠΟΔΟΣΗ: 1 Κg/m2

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Μαύρο 1Lt
Μαύρο 5Lt
Μαύρο 17Lt

ΤΕΜ/ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ €
ΣΥΣΚ.		

12
4
1

5056
05065
5055

5.70
25.30
59.40

Ενεργειακά Στεγανωτικά
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Λευκό 3Lt
Λευκό 10Lt

ΤΕΜ/ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ €
ΣΥΣΚ.		

1
1

5172
5173

29.60
74.80
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ISOCRYL CLIMA PROOF
ROOF
Ενεργειακό - βιοκλιματικό επίχρισμα ταρατσών
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ISOCRYL CLIMA PROOF Roof είναι ένα ειδικό ακρυλικό επαλειφόμενο
μονωτικό ολικής προστασίας με ειδικά πρόσθετα τεχνολογίας μικροσφαιρίων
που προσδίδουν εξαιρετικές θερμομονωτικές ιδιότητες και συνολική
προστασία των επιφανειών. Είναι κατάλληλο για εξωτερική χρήση. Προσφέρει
εξαιρετική προστασία από δυσμενείς καιρικές συνθήκες και ειδικότερα σε
ακραίες θερμοκρασιακές διαφορές, την ηλιακή ακτινοβολία, τη βροχή και την
ατμοσφαιρική ρύπανση. Έχει υψηλή ανακλαστικότητα και αντοχή στη γήρανση.
Η κυψελική δομή του δημιουργεί ένα φράγμα με πολύ υψηλή αντοχή
στη μεταφορά θερμοκρασίας δημιουργώντας ένα πραγματικό μηχανισμό
διατήρησης της θερμοκρασίας πολλαπλάσιο του πάχους της μεμβράνης.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

• Αποτελεσματικό χειμώνα - καλοκαίρι
• Προσφέρει μεγάλη οικονομία στο κόστος ψύξης - θέρμανσης
• Υψηλή ενεργειακή απόδοση
• Πολύ χαμηλός συντελεστής αγωγιμότητας
• Υψηλή περιεκτικότητα σε υαλοσφαιρίδια και πρόσθετα τεχνολογίας
μικροσφαιρίων
• Άριστη κάλυψη μικρών ρωγμών και τριχοειδών
• Εξαιρετική προστασία από τις ακραίες καιρικές συνθήκες, το νερό,
την ηλιακή ακτινοβολία και την ατμοσφαιρική ρύπανση
• Άριστη ανακλαστικότητα
• Πολύ μεγάλη διάρκεια ζωής
• Εξαιρετική πρόσφυση

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

• Στεγανοποιήσεις ταρατσών, δωμάτων και στεγών
• Στεγανοποιήσεις υδρορροών, αετωμάτων, κεραμιδιών, αιθρίων,
ελλενίτ κλπ.
• Στεγανοποιήσεις ασφαλτικών επιφανειών και σκληρού αφρού
πολυουρεθάνης
• Είναι κατάλληλο για συνήθεις δομικές επιφάνειες, τσιμεντοειδείς
επιφάνειες, ασφαλτικά υλικά, ξύλο, πέτρα, τούβλα, PVC,
αφρό πολυουρεθάνης, γυψοσανίδα, σοβά, μεταλλικές επιφάνειες κλπ.

ΑΠΟΔΟΣΗ: 1 - 3 m2/Lt

www.evochem.gr
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Ενεργειακά Στεγανωτικά
ISOCRYL CLIMA PROOF
WALL
Ενεργειακό - βιοκλιματικό επίχρισμα τοίχων
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ISOCRYL CLIMA PROOF Wall είναι ένα ειδικό ακρυλικό επίχρισμα ολικής
προστασίας με ειδικά πρόσθετα τεχνολογίας μικροσφαιρίων που προσδίδουν
εξαιρετικές θερμομονωτικές ιδιότητες και συνολική προστασία των επιφανειών.
Είναι κατάλληλο για εξωτερική και εσωτερική χρήση. Προσφέρει εξαιρετική
προστασία από δυσμενείς καιρικές συνθήκες και ειδικότερα σε ακραίες
θερμοκρασιακές διαφορές, την ηλιακή ακτινοβολία, τη βροχή και την
ατμοσφαιρική ρύπανση. Έχει υψηλή ανακλαστικότητα και αντοχή στη γήρανση.
Απλώνεται εύκολα, έχει εξαιρετική πρόσφυση και προσφέρει ένα εξαιρετικό
ματ τελείωμα. Η κυψελική δομή του δημιουργεί ένα φράγμα με πολύ
υψηλή αντοχή στη μεταφορά θερμοκρασίας δημιουργώντας ένα πραγματικό
μηχανισμό διατήρησης της θερμοκρασίας πολλαπλάσιο του πάχους της
μεμβράνης.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

• Αποτελεσματικό χειμώνα - καλοκαίρι
• Προσφέρει μεγάλη οικονομία στο κόστος ψύξης - θέρμανσης
• Υψηλή ενεργειακή απόδοση
• Πολύ χαμηλός συντελεστής αγωγιμότητας
• Υψηλή περιεκτικότητα σε υαλοσφαιρίδια και πρόσθετα τεχνολογίας
μικροσφαιρίων • Άριστη κάλυψη μικρών ρωγμών και τριχοειδών
• Εξαιρετική προστασία από τις ακραίες καιρικές συνθήκες, το νερό,
την ηλιακή ακτινοβολία και την ατμοσφαιρική ρύπανση.
• Άριστη ανακλαστικότητα • Πολύ μεγάλη διάρκεια ζωής
• Εξαιρετική πρόσφυση

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

• Ιδανικό για θερμομόνωση και υγρομόνωση εξωτερικών τοίχων
• Κατάλληλο για θερμομόνωση εσωτερικών τοίχων
• Εφαρμόζεται σε σοβά, τσιμέντο, μπετόν, τούβλα, ξύλα, ελλενίτ,
γυψοσανίδες, τσιμεντοσανίδες και σε μέταλλο με το ανάλογο αστάρι.

ΑΠΟΔΟΣΗ: 3 - 6m2/Lt

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Λευκό 3Lt
Λευκό 10Lt

ΤΕΜ/ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ €
ΣΥΣΚ.		

1
1

5149
5150

25.70
64.20

Ενεργειακά Στεγανωτικά
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Λευκό 3Lt
Λευκό 9Lt

ΤΕΜ/ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ €
ΣΥΣΚ.		

1
1

3361
3362

25.40
64.00
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SWAN ENERGY ACRYLIC
Θερμομονωτικό χρώμα καθέτων επιφανειών
εξωτερικής χρήσης
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το SWAN ENERGY ACRYLIC είναι ακρυλικό χρώμα, με εξαιρετικές
θερμομονωτικές ιδιότητες, με βάση 100% καθαρή ακρυλική ρητίνη και ειδικά
πρόσθετα μικροτεχνολογίας, κατάλληλο για εξωτερική χρήση. Προσφέρει
εξαιρετική προστασία απο θερμοκρασιακές διαφορές και από τις ακραίες
καιρικές συνθήκες, το νερό, την ηλιακή ακτινοβολία και την ατμοσφαιρική
ρύπανση. Έχει εξαιρετική καλυπτικότητα, υψηλή λευκότητα, δεν κιτρινίζει
με την πάροδο του χρόνου και μπορεί να χρωματιστεί. Έχει εξαιρετική
πρόσφυση, απλώνεται εύκολα και προσφέρει μία επιφάνεια εξαιρετικής
αισθητικής με πολύ μεγάλη διάρκεια ζωής. Προσφέρει προστασία από
την ενανθράκωση και δεν παρουσιάζει κιμωλίαση. Είναι κατάλληλο για
αλκαλικές επιφάνειες (τσιμέντο), σοβά, μπετόν, τούβλα, ξύλα, ελλενίτ.
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και πάνω σε μέταλλο με το ανάλογο αστάρι.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

• Υψηλή ενεργειακή απόδοση • Υψηλή ανακλαστικότητα - επανεκπέμπει
το 90% της προσπίπτουσας ακτινοβολίας • Εξαιρετική απόδοση τους
καλοκαιρινούς μήνες • Πολύ χαμηλός συντελεστής αγωγιμότητας • Υψηλή
περιεκτικότητα σε υαλοσφαιρίδια και πρόσθετα μικροτεχνολογίας • Άριστη
κάλυψη μικρών και τριχοειδών ρωγμών • Εξαιρετική προστασία από
τις ακραίες καιρικές συνθήκες, το νερό, την ηλιακή ακτινοβολία και την
ατμοσφαιρική ρύπανση. • Εξαιρετική πρόσφυση • Άριστη λευκότητα
• Δεν κιτρινίζει με την πάροδο του χρόνου • Μπορεί να χρωματιστεί
• Πολύ μεγάλη διάρκεια ζωής

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

• Είναι κατάλληλο για οικοδομικές επιφάνειες εξωτερικών χώρων

• Εφαρμόζεται σε αλκαλικές επιφάνειες (τσιμέντο), σοβά, μπετόν,
τσιμεντοσανίδα, τούβλα και ξύλα

ΑΠΟΔΟΣΗ: 4 - 8 m2/Lt σε κατάλληλα προετοιμασμένες επιφάνειες

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Λευκό 3Lt
Λευκό 9Lt

ΤΕΜ/ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ €
ΣΥΣΚ.		

1
1

3359
3360

23.20
59.80

SWAN ENERGY EMULSION
Θερμομονωτικό χρώμα καθέτων επιφανειών
εσωτερικής χρήσης
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το SWAN ENERGY EMULSION είναι ακρυλικό χρώμα με εξαιρετικές
θερμομονωτικές ιδιότητες, με βάση 100% καθαρή ακρυλική ρητίνη και ειδικά
πρόσθετα μικροτεχνολογίας, κατάλληλο για εσωτερική χρήση. Προσφέρει
εξαιρετική προστασία από θερμοκρασιακές διαφορές. Έχει εξαιρετική
καλυπτικότητα, υψηλή λευκότητα, δεν κιτρινίζει με την πάροδο του χρόνου
και μπορεί να χρωματιστεί με χρωματομετρικά συστήματα. Έχει εξαιρετική
πρόσφυση, απλώνεται εύκολα και προσφέρει μία επιφάνεια με πολύ μεγάλη
διάρκεια ζωής. Είναι κατάλληλο για αλκαλικές επιφάνειες (τσιμέντο), σοβά,
μπετόν, τούβλα, ξύλα κλπ. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και πάνω σε μέταλλο
με το ανάλογο αστάρι. Λόγω της ακρυλικής του βάσης μπορεί να εφαρμοστεί
και σε εξωτερικές επιφάνειες.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

• Υψηλή ενεργειακή απόδοση • Πολύ χαμηλός συντελεστής αγωγιμότητας
• Υψηλή περιεκτικότητα σε υαλοσφαιρίδια και πρόσθετα μικροτεχνολογίας
• Εξαιρετική απόδοση • Άριστη λευκότητα • Δεν κιτρινίζει με την πάροδο του
χρόνου • Μπορεί να χρωματιστεί • Εξαιρετική πρόσφυση
• Εξαιρετική αντοχή στην ατμοσφαιρική ρύπανση

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

• Είναι κατάλληλο για κάθε επιφάνεια εσωτερικού χώρου όπως τοίχοι, ταβάνια,
κλιμακοστάσια κλπ.
• Εφαρμόζεται σε αλκαλικές επιφάνειες (τσιμέντο), σοβά, μπετόν, γυψοσανίδα,
τσιμεντοσανίδα, τούβλα και ξύλα

ΑΠΟΔΟΣΗ: 4 - 8 m2/Lt σε κατάλληλα προετοιμασμένες επιφάνειες

www.evochem.gr
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Ενεργειακά Στεγανωτικά
PGP DRYPROOF THERMOBLOCK
Ακρυλικό χρώμα υδατικής βάσης ενισχυμένο με
υαλοσφαιρίδια, με θερμομονωτικές & αντιμουχλικές ιδιότητες
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το PGP DRYPROOF THERMOBLOCK είναι ενεργειακό ακρυλικό
χρώμα με θερμομονωτικές και αντιμουχλικές ιδιότητες. Περιέχει
υαλοσφαιρίδια “SCOTCHLINE” 3M που προσδίδουν θερμομονωτικές
ιδιότητες στο χρώμα, μειώνοντας σημαντικά τις απώλειες θερμότητας
στο χώρο, εμποδίζοντας παράλληλα την υγροποίηση των υδρατμών και
την ανάπτυξη μούχλας. Είναι κατάλληλο για εσωτερική και εξωτερική
χρήση.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

• Κρατάει το σπίτι ζεστό το χειμώνα και δροσερό το καλοκαίρι
• Προσφέρει μεγάλη οικονομία στο κόστος θέρμανσης και ψύξης
• Μειώνει την εσωτερική υγρασία στους χώρους
• Εμποδίζει την ανάπτυξη μούχλας

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

• Είναι κατάλληλο για τοίχους και ταβάνια εσωτερικών και εξωτερικών
χώρων
• Είναι ιδανικό επίσης για κουζίνες, μπάνια, εσωτερικό ντουλαπιών
κλπ.

ΑΠΟΔΟΣΗ: 9 - 12 m2/Lt ανάλογα με την απορροφητικότητα των επιφανειών

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Λευκό 750ml
Λευκό 3Lt
Λευκό 10Lt

ΤΕΜ/ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ €
ΣΥΣΚ.		

12
4
1

7197
7198
7199

7.50
23.30
74.40

Προστασία Επιφανειών
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

750ml
3Lt

ΤΕΜ/ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ €
ΣΥΣΚ.		

12
4

5049
5050

13.40
45.80
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WATER BLOCK M22

Διαφανές σιλικονούχο αδιαβροχοποιητικό
& ελαιοαπωθητικό διαλύτου
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το WATER BLOCK M22 είναι διαφανές, σιλικονούχο αδιαβροχοποιητικό
και ελαιοαπωθητικό διαλύτου, κατάλληλο για μακροχρόνια προστασία επιφανειών χωρίς να επηρεάζει την αισθητική τους εμφάνιση. Είναι ιδανικό
για μάρμαρα και γρανίτες, φυσικές και τεχνητές πέτρες, αρμούς πλακιδίων,
μη υαλωμένα κεραμικά πλακίδια τύπου cotto, διακοσμητικά τούβλα κλπ.
Έχει εξαιρετική διεισδυτική ικανότητα, δεν σχηματίζει επιφανειακό φιλμ
και δεν κλείνει τους πόρους. Προσφέρει εξαιρετική προστασία από τις
καταστροφικές επιδράσεις της φύσης και το λέκιασμα από την καθημερινή
χρήση. Δημιουργεί ένα φράγμα προστασίας με εξαιρετική αντοχή στο νερό,
στο λάδι, στους ρύπους, στην εισχώρηση υγρασίας, στη σκόνη, στα άλατα,
στην όξινη βροχή, στα αλκάλια, στη γήρανση, στον παγετό και στις υψηλές
θερμοκρασίες.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

• Εξαιρετική υδατοαπωθητικότητα & ελαιοαπωθητικότητα • Μακροχρόνια
προστασία • Εξαιρετική διείσδυση • Υδρατμοπερατό – επιτρέπει την αναπνοή
των επιφανειών • Δεν επηρεάζει την αισθητική εμφάνιση της επιφάνειας
που εφαρμόζεται • Εξαιρετική αντοχή στις διακυμάνσεις της θερμοκρασίας
• Εύκολη εφαρμογή – έτοιμο για χρήση • Άμεση αποτελεσματικότητα
• Εσωτερική και εξωτερική χρήση

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

• Αδιαβροχοποίηση και μακροχρόνια προστασία από λέκιασμα και τη
καθημερινή χρήση αγυάλιστων μαρμάρων και γρανιτών. Είναι ιδανικό για
οριζόντιες επιφάνειες εσωτερικών και εξωτερικών χώρων
Για έγχρωμα μάρμαρα πρέπει να προηγηθεί δοκιμή καταλληλότητας
• Αδιαβροχοποίηση και μακροχρόνια προστασία από λέκιασμα σε φυσικές
και τεχνητές πέτρες (πλάκες Πηλίου, Καρύστου κλπ). Είναι ιδανικό για
οριζόντιες επιφάνειες που επηρεάζονται πολύ από τη συχνή χρήση όπως
βεράντες, πλακόστρωτα, πετρόχτιστοι διάδρομοι κήπων κλπ.
• Αδιαβροχοποίηση και μακροχρόνια προστασία από λέκιασμα σε αρμούς
πλακιδίων και σε μη υαλωμένα κεραμικά πλακίδια τύπου cotto τερακότα
• Αδιαβροχοποίηση και προστασία διακοσμητικών τούβλων
• Αδιαβροχοποίηση και προστασία επιφανειών από εμφανές μπετόν
• Οι επιφάνειες που έχουν περαστεί με WATER BLOCK M22 καθαρίζονται
πολύ εύκολα με νερό χωρίς να αφήνουν στίγματα και λεκέδες

ΑΠΟΔΟΣΗ: 5 - 10 m2/Lt ανάλογα από την απορροφητικότητα και την υφή
της επιφάνειας.

Σημείωση: Πριν την εφαρμογή του WATER BLOCK M22
συνιστάται ο καθαρισμός των επιφανειών με CL 17 OXY CLEAN
ή CL 22 OXY CLEAN

www.evochem.gr
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Προστασία Επιφανειών
WATER BLOCK M33

Διαφανές σιλικονούχο αδιαβροχοποιητικό διαλύτου
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το WATER BLOCK M33 είναι διαφανές, σιλικονούχο αδιαβροχοποιητικό
διαλύτου, κατάλληλο για μακροχρόνια προστασία επιφανειών χωρίς να
επηρεάζει την αισθητική τους εμφάνιση. Είναι κατάλληλο για φυσικές και
τεχνητές πέτρες, αρμούς πλακιδίων, μη υαλωμένα κεραμικά πλακίδια τύπου
cotto, διακοσμητικά τούβλα, κεραμίδια στέγης, μάρμαρα και απορροφητικές
οικοδομικές επιφάνειες. Έχει εξαιρετική διεισδυτική ικανότητα, δεν σχηματίζει επιφανειακό φιλμ και δεν κλείνει τους πόρους. Προσφέρει εξαιρετική
προστασία από τις καταστροφικές επιδράσεις της φύσης και το λέκιασμα.
Δημιουργεί ένα φράγμα προστασίας με εξαιρετική αντοχή στο νερό, στους
ρύπους, στην εισχώρηση υγρασίας, στη σκόνη, στα άλατα, στην όξινη βροχή,
στα αλκάλια, στη γήρανση, στον παγετό και στις υψηλές θερμοκρασίες.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

• Εξαιρετική αδιαβροχοποίηση • Μακροχρόνια προστασία
• Εξαιρετική διείσδυση • Υδρατμοπερατό – επιτρέπει την αναπνοή των
επιφανειών • Δεν επηρεάζει την αισθητική εμφάνιση της επιφάνειας
που εφαρμόζεται • Εξαιρετική αντοχή στις διακυμάνσεις της θερμοκρασίας
• Εύκολη εφαρμογή – έτοιμο για χρήση • Άμεση αποτελεσματικότητα
• Εσωτερική και εξωτερική χρήση

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

• Αδιαβροχοποίηση και μακροχρόνια προστασία από λέκιασμα σε φυσικές
και τεχνητές πέτρες (πλάκες Πηλίου, Καρύστου κλπ). Είναι κατάλληλο για
κάθετες επιφάνειες σε όψεις κτιρίων και οριζόντιες όπως βεράντες, πλακόστρωτα, πετρόχτιστοι διάδρομοι κήπων κλπ.
• Αδιαβροχοποίηση και μακροχρόνια προστασία από λέκιασμα σε αρμούς
πλακιδίων και σε μη υαλωμένα κεραμικά πλακίδια τύπου cotto τερακότα
• Αδιαβροχοποίηση και προστασία διακοσμητικών τούβλων
• Αδιαβροχοποίηση και προστασία κεραμιδιών στέγης από την εισχώρηση
υγρασίας και το σπάσιμο από τον παγετό
• Αδιαβροχοποίηση και προστασία αγυάλιστων λευκών μαρμάρων
και έγχρωμων με αφού προηγηθεί δοκιμή καταλληλότητας
• Αδιαβροχοποίηση κτιρίων και επιφανειών από εμφανές μπετόν
• Αδιαβροχοποίηση λευκού και έγχρωμου σοβά
• Αστάρωμα επιφανειών πριν από βαφή με σιλικονούχα χρώματα
• Είναι κατάλληλο για οριζόντιες και κάθετες επιφάνειες εσωτερικών και
εξωτερικών χώρων
Οι επιφάνειες που έχουν περαστεί με WATER BLOCK M33 καθαρίζονται
πολύ εύκολα με νερό χωρίς να αφήνουν στίγματα και λεκέδες

ΑΠΟΔΟΣΗ: 5 - 10 m2/Lt ανάλογα από την απορροφητικότητα
και την υφή της επιφάνειας

Σημείωση: Πριν την εφαρμογή του WATER BLOCK M33 συνιστάται ο
καθαρισμός των επιφανειών με CL 17 OXY CLEAN ή CL 22 OXY CLEAN

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

750ml
3Lt
16Lt*

ΤΕΜ/ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ €
ΣΥΣΚ.		

12
4
1

5036
5037
5058

* Κατόπιν ειδικής παραγγελίας

10.20
32.50
128.40

Προστασία Επιφανειών
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

1Lt
5Lt
20Lt

ΤΕΜ/ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ €
ΣΥΣΚ.		

15
1
1

5188
5189
5190

12.80
58.30
210.00
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WATER BLOCK AQUA

Διαφανές σιλικονούχο αδιαβροχοποιητικό υδατικής βάσης
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το WATER BLOCK AQUA είναι σιλικονούχο αδιαβροχοποιητικό νέας μικρομοριακής τεχνολογίας νερού, κατάλληλο για μακροχρόνια προστασία επιφανειών χωρίς να επηρεάζει την αισθητική τους εμφάνιση. Είναι κατάλληλο για
φυσικές και τεχνητές πέτρες, αρμούς πλακιδίων, μη υαλωμένα κεραμικά
πλακίδια τύπου cotto, διακοσμητικά τούβλα, κεραμίδια στέγης, μάρμαρα
και απορροφητικές οικοδομικές επιφάνειες. Έχει εξαιρετική διεισδυτική
ικανότητα, δεν σχηματίζει επιφανειακό φιλμ και δεν κλείνει τους πόρους.
Προσφέρει εξαιρετική προστασία από τις καταστροφικές επιδράσεις της
φύσης και το λέκιασμα. Δημιουργεί ένα φράγμα προστασίας με εξαιρετική
αντοχή στο νερό, στους ρύπους, στην εισχώρηση υγρασίας, στη σκόνη, στα
άλατα, στην όξινη βροχή, στα αλκάλια, στη γήρανση, στον παγετό και στις
υψηλές θερμοκρασίες.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

• Νέα τεχνολογία υδατική βάσης • Εξαιρετική αδιαβροχοποίηση
• Μακροχρόνια προστασία • Εξαιρετική διείσδυση • Υδρατμοπερατό – επιτρέπει την αναπνοή των επιφανειών • Δεν επηρεάζει την αισθητική εμφάνιση της επιφάνειας που εφαρμόζεται • Εξαιρετική αντοχή στις διακυμάνσεις
της θερμοκρασίας • Εύκολη εφαρμογή – έτοιμο για χρήση • Άμεση αποτελεσματικότητα • Εσωτερική και εξωτερική χρήση

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

• Αδιαβροχοποίηση και μακροχρόνια προστασία από λέκιασμα σε φυσικές
και τεχνητές πέτρες (πλάκες Πηλίου, Καρύστου κλπ). Είναι κατάλληλο
για κάθετες επιφάνειες σε όψεις κτιρίων και οριζόντιες όπως βεράντες,
πλακόστρωτα, πετρόχτιστοι διάδρομοι κήπων κλπ.
• Αδιαβροχοποίηση και μακροχρόνια προστασία από λέκιασμα σε αρμούς
πλακιδίων και σε μη υαλωμένα κεραμικά πλακίδια τύπου cotto - τερακότα
• Αδιαβροχοποίηση και προστασία διακοσμητικών τούβλων
• Αδιαβροχοποίηση και προστασία κεραμιδιών στέγης από την εισχώρηση
υγρασίας και το σπάσιμο από τον παγετό
• Αδιαβροχοποίηση και προστασία αγυάλιστων λευκών μαρμάρων
και έγχρωμων αφού προηγηθεί δοκιμή καταλληλότητας
• Αδιαβροχοποίηση κτιρίων και επιφανειών από εμφανές μπετόν
• Αδιαβροχοποίηση λευκού και έγχρωμου σοβά
• Αστάρωμα επιφανειών πριν από βαφή με σιλικονούχα χρώματα
• Είναι κατάλληλο για οριζόντιες και
κάθετες επιφάνειες εσωτερικών και
εξωτερικών χώρων
• Οι επιφάνειες που
έχουν περαστεί με WATER BLOCK AQUA
καθαρίζονται πολύ εύκολα με νερό χωρίς να
αφήνουν στίγματα και λεκέδες

ΑΠΟΔΟΣΗ: 5 - 10 m2/Lt ανάλογα από την
απορροφητικότητα και την υφή της επιφάνειας.

Σημείωση: Πριν την εφαρμογή του WATER BLOCK
AQUA συνιστάται ο καθαρισμός των επιφανειών
με CL 17 OXY CLEAN ή CL 22 OXY CLEAN

www.evochem.gr
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Προστασία Επιφανειών
PORODUR UVA

Προστατευτικό & διακοσμητικό ακρυλικό διαφανές βερνίκι
διαλύτου πέτρινων επιφανειών
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το PORODUR UVA είναι υψηλής ποιότητας διαφανές βερνίκι πέτρας και
τεχνητών δομικών υλικών, καθαρής ακρυλικής βάσης, οργανικών διαλυτών
ενισχυμένο με σιλικόνη. Έχει μεγάλη διεισδυτικότητα και υψηλή αντοχή στις
καιρικές επιδράσεις και στην υπεριώδη ηλιακή ακτινοβολία λόγω των UV
φίλτρων που περιέχει. Προστατεύει την επιφάνεια που εφαρμόζεται από τα
χτυπήματα, την τριβή, την υγρασία και την απορρόφηση λεκέδων. Διακοσμεί
την επιφάνεια αναδεικνύοντας τους φυσικούς χρωματισμούς των υλικών
που εφαρμόζεται. Είναι κατάλληλο για εσωτερική και εξωτερική χρήση.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

• Προσφέρει εξαιρετικό φινίρισμα αναδεικνύοντας τη φυσική ομορφιά
της πέτρας
• Εξαιρετική πρόσφυση και διείσδυση
• Προσφέρει εξαιρετική υδατοαπωθητικότητα
• Παρέχει μακροχρόνια προστασία αποτρέποντας το λέκιασμα από
τη βροχή, υγρασία, μύκητες, μούχλα κλπ.
• Αντοχή στις μεγάλες διακυμάνσεις της θερμοκρασίας
• Εξαιρετική αντοχή στην υπεριώδη ηλιακή ακτινοβολία UV
• Εύκολη εφαρμογή
• Εξωτερικής και εσωτερικής χρήσης

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

• Προστασία και διακόσμηση πορωδών οικοδομικών επιφανειών
όπως πέτρες (φυσικές ή τεχνητές), πλάκες Πηλίου – Καρύστου,
πορόλιθους, μάρμαρα, διακοσμητικά τούβλα, τεχνητά δομικά υλικά,
κεραμικά πλακίδια τύπου cotto, κεραμίδια, τσιμεντοπλακάκια,
τσιμέντο, τοιχοποιίες, διακοσμητικά στοιχεία από γύψο, μπετόν κλπ.
• Κατάλληλο για τοίχους, τζάκια, πεζούλια, δάπεδα κλπ.
• Ιδανικό για την προστασία επιφανειών διακοσμημένων με πατητή
τσιμεντοκονία.
• Κατάλληλο για ισχυροποίηση σαθρών και πολυκαιρισμένων
οικοδομικών επιφανειών.

ΑΠΟΔΟΣΗ: 6 - 8 m²/Lt ανάλογα με την υφή, την απορροφητικότητα και
την ποιότητα της επιφάνειας.

Σημείωση: Πριν την εφαρμογή του PORODUR
UVA συνιστάται ο καθαρισμός των επιφανειών
με CL 17 OXY CLEAN

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

750ml
3Lt
16Lt *

ΤΕΜ/ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ €
ΣΥΣΚ.		

12
4
1

05030
5059
05022

*Κατόπιν ειδικής παραγγελίας

7.90
29.40
123.30

Προστασία Επιφανειών
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

750ml
2.5Lt

ΤΕΜ/ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ €
ΣΥΣΚ.		

12
4

5143
5144

10.30
31.40
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PORODUR AQUA UVA

Προστατευτικό & διακοσμητικό ακρυλικό διαφανές βερνίκι
νερού πέτρινων επιφανειών
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το PORODUR AQUA UVA είναι υψηλής ποιότητας διαφανές ακρυλικό
βερνίκι πέτρας νερού, νανομοριακής τεχνολογίας, ενισχυμένο με σιλικόνη.
Έχει μεγάλη διεισδυτικότητα και υψηλή αντοχή στις καιρικές επιδράσεις και
στην υπεριώδη ηλιακή ακτινοβολία λόγω των UV φίλτρων που περιέχει.
Προστατεύει την επιφάνεια που εφαρμόζεται από τα χτυπήματα, την τριβή,
την υγρασία και την απορρόφηση λεκέδων. Διακοσμεί την επιφάνεια αναδεικνύοντας τους φυσικούς χρωματισμούς των υλικών που εφαρμόζεται. Είναι
κατάλληλο για εσωτερική και εξωτερική χρήση.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

• Δεν περιέχει διαλύτες - φιλικό για το περιβάλλον και το χρήστη
• Προσφέρει εξαιρετικό φινίρισμα αναδεικνύοντας τη φυσική ομορφιά
της πέτρας
• Εξαιρετική πρόσφυση και διείσδυση
• Προσφέρει εξαιρετική υδατοαπωθητικότητα
• Παρέχει μακροχρόνια προστασία αποτρέποντας το λέκιασμα από τη
βροχή, υγρασία, μύκητες, μούχλα κλπ.
• Αντοχή στις μεγάλες διακυμάνσεις της θερμοκρασίας
• Εξαιρετική αντοχή στην υπεριώδη ηλιακή ακτινοβολία UV
• Εύκολη εφαρμογή
• Εξωτερικής και εσωτερικής χρήσης

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

• Προστασία και διακόσμηση πορωδών οικοδομικών επιφανειών
όπως πέτρες (φυσικές ή τεχνητές), πλάκες Πηλίου – Καρύστου,
πορόλιθους, μάρμαρα, διακοσμητικά τούβλα, τεχνητά δομικά υλικά,
κεραμικά πλακίδια τύπου cotto, κεραμίδια, τσιμεντοπλακάκια,
τσιμέντο, τοιχοποιίες, διακοσμητικά στοιχεία από γύψο, μπετόν κλπ.
• Κατάλληλο για τοίχους, τζάκια, πεζούλια, δάπεδα κλπ.
• Ιδανικό για την προστασία επιφανειών διακοσμημένων με πατητή
τσιμεντοκονία.
• Κατάλληλο για ισχυροποίηση σαθρών και πολυκαιρισμένων
οικοδομικών επιφανειών.

ΑΠΟΔΟΣΗ: 8 - 10 m²/Lt ανάλογα με την υφή,
την απορροφητικότητα και την ποιότητα
της επιφάνειας.

Σημείωση: Πριν την εφαρμογή του PORODUR AQUA
UVA συνιστάται ο καθαρισμός των επιφανειών με
CL 17 OXY CLEAN

www.evochem.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ 210 5 5 9 0 4 6 0 - 210 5 5 9 0 1 5 5

96

Προστασία Επιφανειών
CONCRETE SEALER

Διαφανές ακρυλικό βερνίκι διαλύτου σταμπωτών
τσιμεντοειδών δαπέδων
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το CONCRETE SEALER είναι υψηλής ποιότητας διαφανές βερνίκι- σφραγιστικό, αντιτριβικό και ισχυροποιητικό σταμπωτών δαπέδων και τεχνητών
δομικών υλικών, καθαρής ακρυλικής βάσης, οργανικών διαλύτων, ενισχυμένο με σιλικόνη. Έχει μεγάλη διεισδυτικότητα και υψηλή αντοχή στην υπεριώδη ηλιακή ακτινοβολία λόγω των UV φίλτρων που περιέχει. Ισχυροποιεί
και προστατεύει την επιφάνεια που εφαρμόζεται από την τριβή, την υγρασία
και την απορρόφηση λεκέδων. Διακοσμεί την επιφάνεια αναδεικνύοντας
τους φυσικούς χρωματισμούς των υλικών που εφαρμόζεται. Προσφέρεται
για εσωτερική και εξωτερική χρήση.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

• Προσφέρει εξαιρετικό φινίρισμα τονίζοντας την ποιοτική εμφάνιση
των τεχνητών επιφανειών
• Εξαιρετική πρόσφυση και διείσδυση
• Προσφέρει εξαιρετική υδατοαπωθητικότητα
• Προσφέρει εξαιρετική αντίσταση στην τριβή – δημιουργία σκόνης
• Παρέχει μακροχρόνια προστασία αποτρέποντας το λέκιασμα από τη
βροχή, υγρασία, μύκητες, μούχλα κλπ.
• Αντοχή στις μεγάλες διακυμάνσεις της θερμοκρασίας
• Εξαιρετική αντοχή στην υπεριώδη ηλιακή ακτινοβολία UV
• Εύκολη εφαρμογή
• Εξωτερικής και εσωτερικής χρήσης

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

• Προστασία και διακόσμηση πορωδών οικοδομικών επιφανειών
όπως σταμπωτά δάπεδα, τεχνητές πέτρες, βιομηχανικά και
τσιμεντοειδή δάπεδα, τσιμέντο, πατητή τσιμεντοκονία, τοιχοποιίες,
διακοσμητικά στοιχεία από γύψο, μπετόν κλπ.
• Σταθεροποίηση και ισχυροποίηση τσιμεντοειδών δαπέδων που
έχουν χαλάσει ή τρίβονται και παρουσιάζουν κιμωλίαση (παρουσία
τσιμεντόσκονης στην επιφάνεια).

ΑΠΟΔΟΣΗ: 8-10 m2/Lt

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

1Lt
5Lt
16Lt

ΤΕΜ/ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ €
ΣΥΣΚ.		

12
1
1

5157
5135
5136

9.80
38.90
118.00

Προστασία Επιφανειών
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

ΤΕΜ/ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ €
ΣΥΣΚ.		

Γυαλιστερό 1Lt (Α+Β) Συστατικό
			 5668
Γυαλιστερό 3Lt (Α+Β) Συστατικό
		
1
5684
Γυαλιστερό 10.5Lt (Α+Β) Συστατικό
		
1
5685
Σατινέ 1Lt (Α+Β) Συστατικό
			 5686
Σατινέ 3Lt (Α+Β) Συστατικό
		
1
5679
Σατινέ 10.5Lt (Α+Β) Συστατικό
		
1
5680
Mατ 1Lt (Α+Β) Συστατικό
			 5667
Mατ 3Lt (Α+Β) Συστατικό
		
1
5658
Ματ 10,5Lt (Α+Β) Συστατικό
		
1
5659

20.90
57.60
186.00
20.90
57.60
186.00
20.90
57.60
186.00
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PREMIUM FLOOR VARNISH

Πολυουρεθανικό - ακρυλικό βερνίκι δαπέδων 2 συστατικών
για ξύλο - τσιμέντο - πέτρα - μέταλλο
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το PREMIUM FLOOR VARNISH είναι διαφανές βερνίκι ακρυλικής πολυουρεθάνης, 2 συστατικών, που παρέχει μακροχρόνια προστασία σε δάπεδα
εξωτερικών και εσωτερικών χώρων από ξύλο, τσιμέντο, μέταλλο και πέτρα.
Περιέχει φίλτρα UV για αποτελεσματική προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία. Η ειδική πολυουρεθανική του σύνθεση προσφέρει ανθεκτικό φινίρισμα
που εξασφαλίζει εξαιρετική αντοχή στην κυκλοφορία πεζών, στην υγρασία,
στη μηχανική καταπόνηση, στους διαλύτες και στις ακραίες περιβαλλοντικές
συνθήκες. Ο εξαιρετικός συνδυασμός σκληρότητας και ελαστικότητας το
καθιστούν το ιδανικό βερνίκι πατωμάτων.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

• Δημιουργεί μια ενιαία διάφανη μεμβράνη προστασίας
• Εξαιρετική αντοχή στην τριβή - περπάτημα
• Εξαιρετική πρόσφυση
• Εξαιρετική αντοχή στον ήλιο και στον παγετό.
• Σε περίπτωση μηχανικής ζημιάς στην μεμβράνη, μπορεί πολύ εύκολα
να επισκευασθεί τοπικά σε λίγα λεπτά.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

• Βερνίκωμα ξύλινων επιφανειών παρκέ εσωτερικών και εξωτερικών
χώρων
• Στεγανοποίηση και προστασία πατητής τσιµεντοκονίας και σκυροδέματος
• Στεγανοποίηση και προστασία δαπέδων από φυσική πέτρα
(ή τεχνητής κατόπιν δοκιμής καταλληλότητας)
• Βερνίκωμα μεταλλικών δαπέδων και επιφανειών
• Προστασία κάθε είδους οικοδομικής επιφάνειας

ΑΠΟΔΟΣΗ: 5 - 10 m2/lt ανάλογα με την απορροφητικότητα της επιφάνειας

www.evochem.gr
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Προστασία Επιφανειών
ANTIGRAFFITI COATING

Πολυουρεθανικό βερνίκι προστασίας από graffiti 2 συστατικών
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το ANTIGRAFFITI COATING είναι διαφανές επαλειφόμενο επίχρισμα
πολυουρεθανικής βάσεως, 2 συστατικών, πολύ υψηλών προδιαγραφών,
κατάλληλο για προστασία κτιρίων και οικοδομικών επιφανειών από χρώματα
graffiti. Λόγω της πολυουρεθανικής του τεχνολογίας, έχει εξαιρετική αντοχή
στην υγρασία, στους διαλύτες και στις ακραίες περιβαλλοντικές συνθήκες. Δεν
κιτρινίζει και δεν κιμωλιάζει. Σε περίπτωση ρύπανσης της προστατευμένης με
ANTIGRAFFITI COATING επιφάνειας, μπορεί να καθαριστεί ανάλογα με το είδος
του graffiti με υδροβολή ζεστού νερού ή με το ειδικό διαλυτικό - καθαριστικό
GRAFFITI REMOVER που δεν επηρεάζει το υπόστρωμα. Σε αντίθεση με τα
θυσιαζόμενα anti-graffiti προσφέρει μεγάλο ωφέλιμο χρόνο ζωής. Εφαρμόζεται
σε επιφάνειες μετάλλου, μπετόν, σοβά, γυψοσανίδας, μοριοσανίδας, ξύλου,
πέτρας, μαρμάρου κλπ. Προσφέρεται σε διαφανές ματ καθώς και σε άλλα
χρώματα κατόπιν παραγγελίας.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

ΤΕΜ/ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ €
ΣΥΣΚ.		

Διαφανές Ματ
3Lt (Α+Β) Συστατικό
		
1
10.5Lt (Α+Β) Συστατικό
		
1

1860

58.20

1861

176.40

*Άλλα χρώματα κατόπιν ειδικής παραγγελίας

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

• Δημιουργεί μια ενιαία αόρατη μεμβράνη προστασίας • Δεν επιτρέπει στα
χρώματα να εισχωρήσουν στην επιφάνεια – καθαρίζονται πολύ εύκολα
• Αφήνει το υπόστρωμα να αναπνέει • Έχει μεγάλη αντοχή στην τριβή και
την καταπόνηση • Εξαιρετική πρόσφυση στις περισσότερες οικοδομικές
επιφάνειες • Εξαιρετική αντοχή στον ήλιο και στον παγετό • Υψηλή αντοχή
σε διαλύτες και χημικά • Σε περίπτωση μηχανικής ζημιάς στη μεμβράνη,
μπορεί πολύ εύκολα να επισκευασθεί τοπικά σε λίγα λεπτά

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

• Προστασία από graffiti σε δημόσια κτίρια, σχολεία, γέφυρες, σπίτια,
μαρμάρινες επενδύσεις, βιομηχανικά κτίρια
• Προστασία της τέχνης graffiti από βανδαλισμούς. Συνιστάται δοκιμή
καταλληλότητας με τον τύπο χρωμάτων που έχει χρησιμοποιηθεί σε ένα
μικρό σημείο πριν την εφαρμογή
• Εφαρμόζεται σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες κτιρίων
• Κατάλληλο για μάρμαρα, πέτρα, εμφανές μπετόν, τσιμέντο, σοβά,
μέταλλο, ξύλο, γυψοσανίδα, τσιμεντοσανίδα και παρεμφερή υλικά
• Μπορεί να εφαρμοστεί σε επιφάνειες που έχουν βαφεί με ακρυλικά
ή πλαστικά χρώματα, αλλά η εφαρμογή θα πρέπει να γίνει με πιστόλι
αφού προηγηθεί δοκιμή
• Δεν είναι κατάλληλο για φελιζόλ, πολυαιθυλένιο και άλλες επιφάνειες
που επηρεάζονται από το διαλυτικό νίτρου ή δεν έχουν καλή πρόσφυση
όπως πολυστερίνη EPS & XPS

ΑΠΟΔΟΣΗ: 3 - 8 m2/Kg ανα επίστρωση

GRAFFITI REMOVER

Διαλυτικό καθαριστικό graffiti υψηλής απόδοσης
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το GRAFFITI REMOVER είναι ειδικό διαλυτικό - καθαριστικό GRAFFITI για
επιφάνειες που έχει εφαρμοστεί το ANTIGRAFFITI COATING. Διαλύει εύκολα
τους περισσότερους τύπους χρωμάτων χωρίς να επηρεάζει τη μεμβράνη
προστασίας.

ΑΠΟΔΟΣΗ: 3-5 m2/Kg

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

1Kg

ΤΕΜ/ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ €
ΣΥΣΚ.		

1

01830

9.80

Αστάρια

100 Αστάρια
ISOCRYL PRIMER DUR

Αστάρι διαλύτου ακρυλικής βάσης, τοίχων & ταρατσών
νανομοριακής τεχνολογίας
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Τo ISOCRYL PRIMER DUR είναι εξαιρετικά ισχυρό, διαφανές, ακρυλικό
αστάρι οργανικού διαλύτου, ενισχυμένο με νανομοριακά σωματίδια. Είναι
κατάλληλο για προστασία και ισχυροποίηση τσιμεντοειδών και οικοδομικών
επιφανειών.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

• Εξαιρετική πρόσφυση και πολύ υψηλή ικανότητα διείσδυσης
σε πορώδεις επιφάνειες
• Ισχυροποίηση υποστρώματος
• Στεγνώνει γρήγορα και δεν προκαλεί κιτρινίσματα στο τελικό
χρώμα / μονωτικό
• Ισχυρή αγκύρωση με νανομοριακά σωματίδια
• Εξασφαλίζει καλύτερη πρόσφυση και άπλωµα για το τελικό φινίρισμα
• Εσωτερική και εξωτερική χρήση
• Εύκολη εφαρμογή

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

ΤΕΜ/ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ €
ΣΥΣΚ.		

Διαφανές 750 ml 12
5137
4.50
Διαφανές 5 Lt
4
5138
24.20
Διαφανές 16 Lt
1
5139
68.90
						
						
					
						
*Αραίωση με white spirit ή καθαρό νέφτι

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

• Αστάρωμα εξωτερικών και εσωτερικών τοίχων, προσόψεων από
σοβά, μπετόν, τούβλα, πέτρα, τσιμεντοσανίδα, γυψοσανίδα πριν την
τελική βαφή με ακρυλικά / πλαστικά χρώματα ή ελαστομερή καθέτων
επιφανειών
• Αστάρωμα ταρατσών πριν την εφαρμογή μονωτικών υλικών
• Αστάρωμα οικοδομικών επιφανειών πριν τη σφράγιση με ειδικές
ελαστομερείς μαστίχες
• Σταθεροποίηση και ισχυροποίηση τσιμεντοειδών δαπέδων που
έχουν χαλάσει ή τρίβονται και παρουσιάζουν κιμωλίαση (παρουσία
τσιμεντόσκονης στην επιφάνεια)

ΑΠΟΔΟΣΗ: Τοίχοι: 10 - 15m2/Lt Ταράτσες: 5 - 8m2/Lt

ISOCRYL PRIMER DUR AQUA
Αστάρι νερού ακρυλικής βάσης, τοίχων & ταρατσών
νανομοριακής τεχνολογίας
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το ISOCRYL PRIMER DUR AQUA είναι ισχυρό, διαφανές, ακρυλικό αστάρι
νερού, ενισχυμένο με νανομοριακά σωματίδια, µε ισχυρή πρόσφυση και
μεγάλη διεισδυτικότητα. Είναι άοσµο, φιλικό για το περιβάλλον και τον
χρήστη. Είναι κατάλληλο για προστασία και ισχυροποίηση τσιμεντοειδών και
οικοδομικών επιφανειών εσωτερικών και εξωτερικών χώρων. Συνιστάται
για το αστάρωµα εσωτερικών χώρων και ιδιαίτερα για κλειστούς χώρους
που κατοικούνται. Είναι ελαφρώς χρωματισμένο μπλε για να φαίνεται εάν οι
επιφάνειες έχουν ασταρωθεί πλήρως, ενώ καλύπτεται τέλεια
όταν επαναβάφεται με λευκές ή ανοιχτές αποχρώσεις.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

• Εξαιρετική πρόσφυση και πολύ υψηλή ικανότητα διείσδυσης
σε πορώδεις επιφάνειες
• Ισχυροποίηση υποστρώματος
• Ισχυρή αγκύρωση με νανομοριακά σωματίδια
• Στεγνώνει γρήγορα και δεν προκαλεί κιτρινίσματα στο τελικό χρώμα
/μονωτικό
• Εξασφαλίζει καλύτερη πρόσφυση και άπλωµα για το τελικό φινίρισμα
• Εσωτερική και εξωτερική χρήση
• Εύκολη εφαρμογή - ελαφρώς χρωματισμένο μπλε

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

• Αστάρωμα εξωτερικών και εσωτερικών τοίχων, προσόψεων από σοβά,
μπετόν, τούβλα, πέτρα, τσιμεντοσανίδα, γυψοσανίδα πριν την τελική βαφή
με ακρυλικά / πλαστικά χρώματα ή ελαστομερή καθέτων επιφανειών
• Αστάρωμα ταρατσών πριν την εφαρμογή μονωτικών υλικών
• Αστάρωμα οικοδομικών επιφανειών πριν τη σφράγιση με ειδικές
ελαστομερείς μαστίχες
ΑΠΟΔΟΣΗ: 10 - 15m2/Lt ανάλογα με την αραίωση

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Διαφανές 1 Lt
Διαφανές 5 Lt
Διαφανές 20 Lt

*Αραίωση με νερό

ΤΕΜ/ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ €
ΣΥΣΚ.		

15
4
1

5140
5141
05075

4.60
19.80
63.35

Αστάρια
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Κεραμιδί 4 Kg
Κεραμιδί 15 Kg

ΤΕΜ/ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ €
ΣΥΣΚ.		

4
1

07027
07033

13.85
42.60
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ISOMIX BETON PRIMER

Χαλαζιακό αστάρι πρόσφυσης τσιμεντοσανίδων & μπετόν
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το ISOMIX BETON PRIMER είναι εξαιρετικό χαλαζιακό αστάρι πρόσφυσης,
ακρυλικών ρητινών και χαλαζιακής άμμου. Εφαρμόζεται σε λείες και
χαμηλής απορροφητικότητας επιφάνειες. Έχει υψηλή αντοχή σε αλκαλικό
περιβάλλον.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

• Εξαιρετική πρόσφυση και πολύ υψηλή ικανότητα διείσδυσης
σε χαμηλής απορροφητικότητας επιφάνειες
• Ισχυροποίηση υποστρώματος
• Γέφυρα πρόσφυσης για εφαρμογή σοβά ή άλλων κονιαμάτων
• Στεγνώνει γρήγορα και δεν προκαλεί κιτρινίσματα
• Εσωτερική και εξωτερική χρήση
• Εύκολη εφαρμογή

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

• Αστάρωμα λείων επιφανειών - γέφυρα πρόσφυσης - πριν την
εφαρμογή σοβά ή ακρυλικού τσιμεντοειδούς στόκου σπατουλαρίσματος.
• Είναι κατάλληλο για εμφανές μπετόν, τσιμεντοσανίδα,
πλάκες πολυστερίνης EPS & XPS, σκυροδέματος κλπ.
• Είναι κατάλληλο για αστάρωμα πριν τη συγκόλληση νέων κεραμικών
πλακιδίων σε παλιά πλακίδια
Συνιστάται δοκιμή καταλληλότητας λόγω της διαφορετικής ποιότητας και
υφής των κεραμικών πλακιδίων.

ΑΠΟΔΟΣΗ: 0,2 - 0,4 Kg/m2

www.evochem.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ 210 5 5 9 0 4 6 0 - 210 5 5 9 0 1 5 5

102 Αστάρια
PRIMER PU 900

Πολυουρεθανικό αστάρι οικοδομικών επιφανειών
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Τo PRIMER PU 900 είναι είναι εξαιρετικά ισχυρό πολυουρεθανικό αστάρι
διαλύτου, κατάλληλο για προεργασία, προστασία και ισχυροποίηση
τσιμεντοειδών και οικοδομικών επιφανειών. Διεισδύει σε βάθος,
σταθεροποιεί το υπόστρωμα και λειτουργεί ως συνδετική στρώση για
καλύτερη πρόσφυση σφραγιστικών και ελαστομερών υλικών. Πολυμερίζεται
με την υγρασία της ατμόσφαιρας, στεγνώνει γρήγορα, είναι ελαστικό και έχει
μεγάλη αντοχή στο νερό, και στον παγετό.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

• Εξαιρετική πρόσφυση σε πορώδεις επιφάνειες
• Ισχυροποίηση υποστρώματος
• Εσωτερική και εξωτερική χρήση
• Εύκολη εφαρμογή
• Ταχύτητα και καθαριότητα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

• Προεργασία ταρατσών πριν την εφαρμογή του πολυουρεθανικού
στεγανωτικού PU FLEX 1000
• Εφαρμογή σε αρμούς διαστολής δαπέδων πριν τη σφράγιση
με πολυουρεθανικές μαστίχες BONDFLEX
• Εφαρμογή σε οικοδομικούς αρμούς πριν τη σφράγιση
με πολυουρεθανικές μαστίχες BONDFLEX η σιλικόνη MEGASIL
• Προεργασία δαπέδων πριν τη συγκόλληση ξύλινων πατωμάτων
με την TEMPO PU PARQUET 1K ELASTIC
• Εφαρμόζεται σε μπετόν, τσιμέντο, σοβά, πέτρα, μάρμαρο, τούβλο,
ξύλο, τσιμεντοσανίδα, γυψοσανίδα κλπ.
• Εφαρμογή σε λείες επιφάνειες όπως γυαλιστερά πλακάκια
σε συνδυασμό με επίπαση χαλαζία

ΑΠΟΔΟΣΗ: 3 - 7 m2/Lt

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

ΤΕΜ/ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ €
ΣΥΣΚ.		

Μελί 250ml

24

5064

4.80

Μελί 1 Lt

12

05062

8.40

Μελί 5 Lt

1

05063

39.80

Αστάρια
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

ΤΕΜ/ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ €
ΣΥΣΚ.		

Διαφανές 1Lt (Α+Β) Συστατικό
		
1
1844
Διαφανές 3Lt (Α+Β) Συστατικό
		
1
01849
Διαφανές 10.5Lt (Α+Β) Συστατικό
		
1
01887

13.60

103

EPOXITE DUR

Διαφανές εποξειδικό αστάρι διαλύτου 2 συστατικών
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

31.90

Τo EPOXITE DUR είναι εξαιρετικά ισχυρό, διαφανές εποξειδικό αστάρι
διαλύτου, 2 συστατικών. Έχει μεγάλη αντοχή στις τριβές και υψηλή
σκληρότητα. Είναι πολύ ανθεκτικό στο νερό, στα οξέα, στα αλκάλια, στα
πετρελαιοειδή κλπ. Είναι κατάλληλο για προστασία και ισχυροποίηση
τσιμεντοειδών και οικοδομικών επιφανειών.

105.30

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

• Εξαιρετική πρόσφυση και πολύ υψηλή ικανότητα διείσδυσης σε
πορώδεις επιφάνειες για εφαρμογή τελικών χρωμάτων 2 συστατικών
(PREMIUM FLOOR VARNISH, SWAN PREMIUM FLOOR PAINT, SWAN
PREMIUM POOL PAINT κ.α.)
• Ισχυροποίηση υποστρώματος
• Στεγνώνει γρήγορα και δεν προκαλεί κιτρινίσματα στο τελικό χρώμα
• Εσωτερική και εξωτερική χρήση
• Εύκολη εφαρμογή

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

• Αστάρωμα τσιμεντοειδών επιφανειών πριν την εφαρμογή
χρωμάτων πισίνας και δαπέδων
• Αστάρωμα πριν την εφαρμογή εποξειδικών και πολυουρεθανικών
χρωμάτων διαλύτου
• Εφαρμογή ως τελική επίστρωση σε τσιμεντοειδή δάπεδα
για σταθεροποίηση και ισχυροποίηση του υποστρώματος
και αποφυγή σκόνης (δάπεδα που παρουσιάζουν κιμωλίαση
με παρουσία τσιμεντόσκονης στην
επιφάνεια)
• Κατάλληλο επίσης για
σοβά, μπετόν, τούβλα, πέτρα,
τσιμεντοσανίδα, γυψοσανίδα,
μέταλλο

ΑΠΟΔΟΣΗ: 4 - 8 m2/Kg

www.evochem.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ 210 5 5 9 0 4 6 0 - 210 5 5 9 0 1 5 5

104 Αστάρια
ADHESIL

Βελτιωτικό αστάρι πρόσφυσης για ειδικές & γυαλιστερές
επιφάνειες
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Διαφανές 250ml
Διαφανές 1 Lt

ΤΕΜ/ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ €
ΣΥΣΚ.		

24
12

5097
05039

3.50
9.90

Τo ADHESIL είναι διαφανές υλικό χημικής δράσης για βελτίωση της
πρόσφυσης. Λειτουργεί ως αστάρι σε γυαλιστερές, λείες και γενικά
επιφάνειες με χαμηλή επιφανειακή ενέργεια που δεν προσφέρονται για
συγκόλληση.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

• Εξαιρετική πρόσφυση σε επιφάνειες με επίστρωση γυαλιού
ή με σμάλτο
• Εξαιρετική πρόσφυση σε ανοξείδωτο, αλουμίνιο, γαλβανιζέ και
μη σιδηρούχα μετάλλα
• Κατάλληλο για επιφάνειες ιδιαίτερα λείες και συμπαγείς όπως
το λειασμένο μάρμαρο ή με στίλβωση μολύβδου
• Εξαιρετική πρόσφυση σε επιφάνειες πλαστικές και πλαστικοποιημένες
• Εύκολη και γρήγορη εφαρμογή
• Καθαρίζει την επιφάνεια

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

• Εφαρμογή πολυουρεθανικών και εποξειδικών συγκολλητικών
και επιστρώσεων σε λείες και δύσκολες σε πρόσφυση επιφάνειες
(γυαλιστερών πλακιδίων κλπ)
• Εφαρμογή πολυουρεθανικών και εποξειδικο-πολυουρεθανικών
συγκολλητικών παρκέτων
• Εφαρμογή πολυουρεθανικών, σιλικονοειδών και υβριδικών
σφραγιστικών και συγκολλητικών μαστιχών σε δύσκολες επιφάνειες
• Εφαρμογή πολλών τύπων χρωμάτων, μονωτικών και επιστρώσεων
σε δύσκολες επιφάνειες όπως γυαλί, αλουμίνιο, ανοξείδωτο,
γαλβανιζέ κλπ.

ΑΠΟΔΟΣΗ: 5 - 12 m²/Lt

ISOMIX GYPSUM PRIMER

Αστάρι πρόσφυσης και ισχυροποίησης γυψοσανίδων
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το ISOMIX GYPSUM PRIMER είναι αστάρι χωρίς διαλύτες, άχρωμο, έτοιμο
προς χρήση, για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Χρησιμοποιείται
για το αστάρωμα πολύ απορροφητικών επιφανειών όπως γυψοσανίδες,
σοβάδες και σκυρόδεμα μειώνοντας την απορροφητικότητα τους. Με τη
χρήση του ISOMIX GYPSUM PRIMER βελτιώνεται η πρόσφυση των υλικών
και οι επιφάνειες είναι πλέον κατάλληλα προετοιμασμένες για εργασίες
χρωματισμού, σοβατίσματος και επικόλλησης ταπετσαρίας ή πλακιδίων.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

• Εξαιρετική πρόσφυση και πολύ υψηλή ικανότητα διείσδυσης σε πορώδεις επιφάνειες
• Ισχυροποίηση υποστρώματος
• Μειώνει την απορροφητικότητα του υποστρώματος
• Στεγνώνει γρήγορα και δεν προκαλεί κιτρινίσματα στο τελικό χρώμα
• Εσωτερική και εξωτερική χρήση
• Εύκολη εφαρμογή

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Αστάρωμα γυψοσανίδων, σοβά και σκυροδέματος πριν την τελική βαφή με
ακρυλικά / πλαστικά χρώματα ή ελαστομερή καθέτων επιφανειών
Όταν στεγνώσει γίνεται διαφανές

ΑΠΟΔΟΣΗ: 7 - 10 m²/Lt

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Λευκό 1Lt
Λευκό 4Lt

ΤΕΜ/ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ €
ΣΥΣΚ.		

15
1

07024
07025

3.80
11.90

Στόκοι

106 Στόκοι
STANDARD

Λευκός ακρυλικός στόκος σπάτουλας, έτοιμος προς χρήση
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ο STANDARD είναι έτοιμος για χρήση, λευκός ακρυλικός στόκος οικοδομών, εσωτερικής και εξωτερικής χρήσης. Είναι κατάλληλος για σπατουλάρισμα τοίχων και οροφών. Ιδανικός για να γεμίζει ρωγμές και τρύπες σε
τοιχοποιίες, ταβάνια, πατώματα και πόρτες. Εφαρμόζεται σε σοβά, τούβλο,
μπετόν, πέτρα και ξύλα.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

• Έτοιμος για χρήση
• Εξομαλύνει τις ανώμαλες επιφάνειες
• Δουλεύεται εύκολα, γεμίζει και στρώνει εξαιρετικά
• Στεγνώνει γρήγορα και τρίβεται εύκολα με γυαλόχαρτο
• Εμφανίζει ελάχιστη συρρίκνωση χωρίς σκασίματα
• Προσφέρει εξαιρετική σταθερότητα αφού στεγνώσει
• Δημιουργεί μια τέλεια - μη απορροφητική επιφάνεια έτοιμη
για να τριφτεί και να βαφτεί
• Εσωτερική και εξωτερική χρήση
• Ταχύτητα - καθαριότητας

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

• Στοκάρισμα ατελειών και σπατουλάρισμα σε τοίχους και οροφές
οικοδομικών επιφανειών πριν το βάψιμο
• Είναι κατάλληλος για σοβά, λείες τσιμεντοειδείς επιφάνειες, πορομπετόν,
γυψοσανίδα, τσιμεντοσανίδα, ξύλο, τούβλο κλπ.

ΑΠΟΔΟΣΗ: 2 - 3 m2/Kg

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Λευκό 400gr
Λευκό 800gr
Λευκό 6Kg

ΤΕΜ/ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ €
ΣΥΣΚ.		

24
12
1

07000
07001
07004

1.75
2.80
10.80

Στόκοι
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Λευκό 500ml
Λευκό 1Lt
Λευκό 3Lt
Λευκό 5Lt

ΤΕΜ/ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ €
ΣΥΣΚ.		

12
12
1
1

7154
07047
7156
07014

5.40
7.90
21.40
32.10
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SUPER LITE

Λευκός ελαφρύς στόκος νερού τεχνολογίας μικρομορίων,
έτοιμος προς χρήση
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

O SUPER LITE είναι πρωτοποριακός, έτοιμος για χρήση, ελαφρύς ακρυλικός
στόκος νέας τεχνολογίας μικρομορίων, εσωτερικής και εξωτερικής χρήσης.
Είναι ιδανικός για γεμίσματα ατελειών με μία στρώση πριν από το βάψιμο.
Είναι κατάλληλος για σοβά, τσιμέντο, γυψοσανίδα, τούβλο, πέτρα, και ξύλο κλπ.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

• Γεμίζει όλα τα κενά σε μία στρώση
• Εύκολο στη χρήση – η ελαφριά πάστα εφαρμόζεται εύκολα
• Στεγνώνει γρήγορα – μπορεί να βαφεί σε 30 λεπτά – 1 ώρα
• Δεν χρειάζεται απαραίτητα τρίψιμο - δημιουργεί μια λεία επιφάνεια
• Δεν «κρεμάει»
• Δεν συρρικνώνεται – δεν σκάει
• Δεν δημιουργεί ρωγμές και τριχοειδή
• Εσωτερική και εξωτερική χρήση
• Ταχύτητα - καθαριότητα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

• Γρήγορο και εύκολο στοκάρισμα ατελειών και προετοιμασία τοίχων

και οροφών πριν το βάψιμο
• Είναι κατάλληλος για σοβά, λείες τσιμεντοειδείς επιφάνειες, τούβλα,
πέτρες, ξύλα, γυψοσανίδα, τσιμεντοσανίδα κλπ.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Λευκό 800gr

ΤΕΜ/ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ €
ΣΥΣΚ.		

12

07007

4.90

FLEX

Λευκός ελαστομερής ακρυλικός στόκος, έτοιμος προς χρήση
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

O FLEX είναι έτοιμος για χρήση, λευκός ελαστομερής ακρυλικός στόκος
ειδικής χημικής σύνθεσης με βάση καθαρές ακρυλικές ρητίνες. Είναι ιδανικός για στεγανοποίηση ρωγμών και αρμών σε προκατασκευασμένα κτίρια,
τοίχους, ταβάνια, πατώματα, ταράτσες κλπ. Έχει εξαιρετική πρόσφυση σε
σοβά, τούβλα, μπετόν, πέτρες, μέταλλα και ξύλα.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
* Ιδανικός για εξωτερική και εσωτερική χρήση

• Έτοιμος για χρήση, ταχυστέγνωτος
• Δουλεύεται εύκολα
• Στεγνώνει γρήγορα και βάφεται
• Διατηρεί την ελαστικότητα του ακόμα και σε χαμηλές θερμοκρασίες
• Εμφανίζει ελάχιστη συρρίκνωση
• Μεγάλη αντοχή στις ακτίνες UV και στην υγρασία

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

• Σφράγιση οριζόντιων και κάθετων αρμών διαστολής με κινητικότητα
έως 15%
• Σφράγιση οικοδομικών αρμών όπως μεταξύ τοίχου και πορτών
η παραθύρων, ταρατσών, προκατασκευασμένων κτιρίων κλπ
• Είναι κατάλληλος για σοβά, τσιμεντοειδείς επιφάνειες, τούβλα, μπετόν,
πέτρες, μέταλλα, ξύλα, πορομπετόν, γυψοσανίδα, τσιμεντοσανίδα κλπ.

www.evochem.gr
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108 Στόκοι
ISOMIX ALL PURPOSE FILLER
Λευκός ακρυλικός στόκος γενικής χρήσης σε σκόνη
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

1Κg

ΤΕΜ/ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ €
ΣΥΣΚ.		

12

7271

2.15

Ο ISOMIX ALL PURPOSE FILLER είναι λευκός ακρυλικός στόκος, κατάλληλος για επιδιορθώσεις και προετοιμασία των επιφανειών πριν από το
βάψιμο. Ιδανικός για να γεμίζει ρωγμές και τρύπες σε όλες τις οικοδομικές
επιφάνειες. Ανακατεύεται εύκολα με νερό, απλώνεται ομοιόμορφα και
στεγνώνει γρήγορα. Δεν συρρικνώνεται – δεν σκάει, τρίβεται εύκολα, και
δίνει ανθεκτικό και ομοιόμορφο τελείωμα. Δημιουργεί μια τέλεια -μη απορροφητική- επιφάνεια έτοιμη για να τριφτεί και να βαφτεί. Είναι κατάλληλος
για εσωτερική και εξωτερική χρήση.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

• Εύκολη εφαρμογή - τρίψιμο
• Άριστη πρόσφυση και γρήγορο στέγνωμα
• Μηδενική συρρίκνωση και εξαιρετικό φινίρισμα
• Εσωτερική και εξωτερική χρήση

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

• Γεμίζει ρωγμές και τρύπες σε τοίχους, ταβάνια, περιμετρικά σε κάσες
πορτών και παραθύρων, σοβατεπί, αρμοκάλυπτρων κλπ.
• Ιδανικός για προετοιμασία επιφανειών πριν το βάψιμο
• Είναι κατάλληλος για σοβά, γυψοσανίδα, τσιμεντοσανίδα, τούβλο, μπετόν,
πέτρα και ξύλα
• Σε εξωτερικές εφαρμογές είναι απαραίτητη η επίστρωση της επιφάνειας
με ακρυλικό χρώμα ή βερνίκι

GLAZING PUTTY

Παραδοσιακός τζαμόστοκος λαδιού
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ο GLAZING PUTTY είναι παραδοσιακός τζαμόστοκος, έτοιμος για χρήση,
που παράγεται με την αυθεντική συνταγή με μίγμα τριών διαφορετικών
λαδιών.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

• Αδιάβροχος όταν στεγνώσει • Βάφεται • Δεν σκάει
• Απλώνεται εύκολα • Δεν κολλάει στα εργαλεία

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

• Τοποθετήσεις τζαμιών σε παραδοσιακά ξύλινα και μεταλλικά
κουφώματα

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Μπεζ 800gr

ΤΕΜ/ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ €
ΣΥΣΚ.		

12

74202

4.80

Στόκοι
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Λευκό 1Kg
Λευκό 6Kg
Λευκό 20Kg

ΤΕΜ/ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ €
ΣΥΣΚ.		

12
4
1

07018
07031
07032

2.70
9.95
25.35
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JOINT FILLER

Λευκός στόκος σπατουλαρίσματος γυψοσανίδας,
έτοιμος προς χρήση
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ο JOINT FILLER είναι έτοιμος για χρήση, λευκός ακρυλικός στόκος,
ιδανικός για αρμολόγηση και σπατουλάρισμα γυψοσανίδων. Προσφέρει
μεγάλη ευκολία στη εφαρμογή και δίνει επίπεδη και λεία τελική επιφάνεια έτοιμη για αστάρωμα και βαφή. Είναι επίσης κατάλληλος για
τελειώματα τοίχων και κλείσιμο λεπτών ανοιγμάτων και πόρων σε σοβά
και μπετόν.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

• Έτοιμος για χρήση
• Εξομαλύνει τις ανώμαλες επιφάνειες
• Δουλεύεται εύκολα, γεμίζει και στρώνει εξαιρετικά
• Στεγνώνει γρήγορα
• Εμφανίζει ελάχιστη συρρίκνωση
• Προσφέρει εξαιρετική σταθερότητα αφού στεγνώσει
• Δημιουργεί μια τέλεια επιφάνεια έτοιμη για να τριφτεί και να βαφτεί
• Εσωτερική χρήση
• Ταχύτητα - καθαριότητα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

• Στοκάρισμα ατελειών και σπατουλάρισμα γυψοσανίδων σε τοίχους
και οροφές πριν το βάψιμο
• Κάλυψη ρωγμών και αρμολόγηση γυψοσανίδων σε συνδυασμό
με τις ταινίες αρμών
• Γεμίζει αρμούς και ατέλειες σε σοβάδες και κατασκευές γύψου

ΑΠΟΔΟΣΗ: 2 - 3 Kg /m²

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Γκρι 4 Kg
Γκρι 15 Kg

ΤΕΜ/ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ €
ΣΥΣΚ.		

4
1

07030
07034

13.10
39.90

ISOMIX FIX & COAT

Αστάρι τσιμεντοσανίδων - τσιμεντόστοκος
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το ISOMIX FIX & COAT είναι ένα ειδικά σχεδιασμένο προϊόν για επισκευή,
στοκάρισμα, αρμολόγηση και επίχριση τσιμεντοσανίδων, καθώς και επιφανειών από μπετόν ή σοβά. Αποτελείται από ακρυλικές ρητίνες, αδρανή και
ειδικά πρόσθετα. Αναμιγνύεται με τσιμέντο portland και νερό. Είναι επίσης
κατάλληλο για την επικόλληση μονωτικών και ενισχυτικών υλικών σε συνήθεις οικοδομικές επιφάνειες (τοίχους, τσιμεντοσανίδες, σοβά κλπ) καθώς
επίσης και για το αστάρωμα και την επίχριση μονωτικών υλικών.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

• Εξαιρετική πρόσφυση και πολύ υψηλή ικανότητα διείσδυσης σε
χαμηλής απορροφητικότητας επιφάνειες
• Ισχυροποίηση υποστρώματος
• Γέφυρα πρόσφυσης για εφαρμογή σοβά ή άλλων κονιαμάτων.
• Εσωτερική και εξωτερική χρήση
• Εύκολη εφαρμογή

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

• Αστάρωμα λείων επιφανειών - γέφυρα πρόσφυσης - πριν την
εφαρμογή σοβά ή ακρυλικού στόκου σπατουλαρίσματος
• Επισκευή και αρμολόγηση τσιμεντοσανίδων και εμφανούς μπετού
• Ενίσχυση παλαιών σοβάδων και γενικότερα σαθρών επιφανειών
• Τοποθέτηση εξωτερικού ενισχυτικού πλέγματος σε τοίχους
• Επικόλληση μονωτικών υλικών πάνω σε τοίχους
• Επίχριση μονωτικών υλικών

ΑΠΟΔΟΣΗ: 1 - 1,5 Kg/m2 / 5mm πάχος
Σημείωση: Για την παρασκευή του απαιτείται προσθήκη τσιμέντου portland
και νερό

www.evochem.gr
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110 Στόκοι
ISOMIX ARMOGIPS WR
Γύψος αρμολόγησης άνθυγρων γυψοσανίδων
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Λευκό 4 Kg

ΤΕΜ/ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ €
ΣΥΣΚ.		

5

07028

5.45

Το ISOMIX ARMOGIPS WR είναι γύψος αρμολόγησης άνθυγρων γυψοσανίδων για εφαρμογές σε υγρό περιβάλλον, σε μορφή λεπτόκοκκης σκόνης.
Έχει βάση ειδικό γύψο και ειδικά πρόσμικτα που προσδίδουν υδροαπωθητικές ιδιότητες, εξαιρετική πρόσφυση και αντοχή.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

• Υδροαπωθητικό
• Εξαιρετική πρόσφυση
• Υψηλή αντοχή
• Αναμιγνύεται εύκολα με νερό
• Κρεμώδης ομοιογενής υφή
• Στεγνώνει γρήγορα
• Τρίβεται εύκολα
• Συρρικνώνεται ελάχιστα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

• Αρμολόγηση άνθυγρων γυψοσανίδων οριζόντιων και καθέτων
επιφανειών
• Σπατουλάρισμα (γέμισμα) γυψοσανίδων όπου απαιτείται αντοχή στην
υγρασία
• Επισκευαστικές εργασίες λείων επιφανειών

ΑΠΟΔΟΣΗ:

γυψοσανίδας.

0,4 – 0,8 Kg/m2 ανάλογα με το πάχος και τον τύπο της

ISOMIX ARMOGIPS
Γύψος αρμολόγησης γυψοσανίδων
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το ISOMIX ARMOGIPS είναι γύψος αρμολόγησης γυψοσανίδων σε μορφή
λεπτόκοκκης σκόνης. Έχει βάση ειδικό γύψο και ειδικά πρόσμικτα που
προσδίδουν εξαιρετική πρόσφυση και αντοχή.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

• Εξαιρετική πρόσφυση
• Υψηλή αντοχή
• Αναμιγνύεται εύκολα με νερό
• Κρεμώδης ομοιογενής υφή
• Στεγνώνει γρήγορα
• Τρίβεται εύκολα
• Συρρικνώνεται ελάχιστα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

• Αρμολόγηση γυψοσανίδων οριζόντιων και καθέτων επιφανειών
• Σπατουλάρισμα (γέμισμα) γυψοσανίδων
• Επισκευαστικές εργασίες λείων επιφανειών

ΑΠΟΔΟΣΗ: 0,4 - 0,8 Kg/m2 ανάλογα με το πάχος και τον τύπο της γυψοσανίδας

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Λευκό 4 Kg

ΤΕΜ/ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ €
ΣΥΣΚ.		

5

07021

4.85

Στόκοι
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Λευκό 400gr
Λευκό 800gr
Λευκό 5kg

ΤΕΜ/ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ €
ΣΥΣΚ.		

12
12
4

7157
7158
7159

1.65
2.50
9.90
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PGP ACRYLIC FILLER

Λευκός ακρυλικός στόκος σπάτουλας, έτοιμος προς χρήση
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Τo PGP ACRYLIC FILLER είναι ακρυλικός στόκος, έτοιμος για χρήση,
κατάλληλος για εσωτερικές και εξωτερικές εφαρμογές. Επιδιορθώνει
γρήγορα και εύκολα ρωγμές και τρύπες σε μπετόν, γυψοσανίδα, σοβά, ξύλο
κλπ. Στεγνώνει γρήγορα, τρίβεται εύκολα, έχει εξαιρετική πρόσφυση και
μεγάλες αντοχές σε υγρασία και στις μεταβολές θερμοκρασίας.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

• Έτοιμος για χρήση
• Γεμίζει εύκολα τρύπες και ρωγμές
• Εξαιρετική πρόσφυση
• Τρίβεται εύκολα
• Στεγνώνει γρήγορα
• Βάφεται
• Εσωτερικής και εξωτερικής χρήσης

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

• Εφαρμόζεται σε σοβά, μπετόν, γυψοσανίδα, ξύλο κλπ.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Λευκό 250ml
Λευκό 500ml
Λευκό 750ml
Λευκό 3Lt

ΤΕΜ/ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ €
ΣΥΣΚ.		

12
12
12
4

7163
7164
7165
7166

2.95
4.70
6.20
20.90

PGP LITE FILLER

Λευκός ελαφρύς στόκος νερού τεχνολογίας μικρομορίων,
έτοιμος προς χρήση
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το PGP LITE FILLER είναι ελαφρύς και μεγάλης καλυπτικότητας ακρυλικός
στόκος, έτοιμος για χρήση. Επιδιορθώνει γρήγορα και εύκολα ρωγμές
και τρύπες σε μπετόν, γύψο, σοβά, ξύλο κλπ. Στεγνώνει άμεσα, δεν
συρρικνώνεται, δε σπάει και έχει εξαιρετική πρόσφυση.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

• Έτοιμος για χρήση
• Γεμίζει εύκολα τρύπες και ρωγμές
• Εξαιρετική πρόσφυση
• Δεν συρρικνώνεται και δεν κρεμάει
• Τρίβεται εύκολα
• Στεγνώνει άμεσα
• Βάφεται άμεσα
• Εσωτερικής και εξωτερικής χρήσης

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

• Εφαρμόζεται σε σοβά, μπετόν, γυψοσανίδα, ξύλο κλπ.

www.evochem.gr
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112 Στόκοι
PGP BETON FILLER

Ελαστομερής τσιμεντόστοκος με κεραμικά μικροσφαιρίδια,
έτοιμος προς χρήση
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ο PGP BETON FILLER είναι ελαστομερής στόκος, έτοιμος για χρήση,
ενισχυμένος με κεραμικά μικροσφαιρίδια, κατάλληλος για την πλήρωση
και σφράγιση μεγάλων ρωγμών, εύκολα και χωρίς συρρίκνωση. Τρίβεται
εύκολα και έχει θερμομονωτικές ιδιότητες. Συγκρατεί και απορρόφα
κινήσεις και κραδασμούς χωρίς να σπάει, έχει άριστη πρόσφυση σε εμφανές
μπετόν, τσιμέντο, σοβά, γυψοσανίδα, ξύλο, τούβλο, πέτρα, κλπ. Συνιστάται για
επισκευές φωλιών από κατασκευαστικές ατέλειες.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Γκρι 500gr
Γκρι 1Kg		
Γκρι 4Kg		

ΤΕΜ/ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ €
ΣΥΣΚ.		

12
12
4

7170
7171
7172

3.80
5.65
21.30

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

• Έτοιμος για χρήση
• Μεγάλη ελαστικότητα
• Γεμίζει εύκολα τρύπες και ρωγμές
• Εξαιρετική πρόσφυση
• Τρίβεται εύκολα
• Στεγνώνει γρήγορα
• Δεν κρεμάει
• Αντοχή στη μούχλα και τους μύκητες
• Βάφεται
• Εσωτερικής και εξωτερικής χρήσης

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

• Σφράγιση και πλήρωση αρμών συστολής - διαστολής
• Εφαρμόζεται σε σοβά, μπετόν, γυψοσανίδα, ξύλο, τούβλο, πέτρα κλπ.

PGP FIBRATED FILLER

Ακρυλικός στόκος οικοδομών με πετροβάμβακα,
έτοιμος προς χρήση
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ο PGP FIBRATED FILLER είναι ελαστομερής στόκος, ενισχυμένος με
πετροβάμβακα για την πλήρωση και σφράγιση μεγάλων ρωγμών. Έχει
γεμιστική ικανότητα και μόνιμη ελαστικότητα. Συγκρατεί και απορροφά
κινήσεις και κραδασμούς χωρίς να σπάει. Άριστη πρόσφυση στα
υποστρώματα τοιχοποιίας.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

• Έτοιμος για χρήση
• Μεγάλη ελαστικότητα
• Γεμίζει εύκολα τρύπες και ρωγμές
• Εξαιρετική πρόσφυση
• Τρίβεται εύκολα
• Στεγνώνει γρήγορα
• Δεν κρεμάει
• Αντοχή στη μούχλα και τους μύκητες
• Βάφεται
• Εσωτερικής και εξωτερικής χρήσης

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

• Σφράγιση και πλήρωση αρμών συστολής - διαστολής
• Εφαρμόζεται σε σοβά, μπετόν, γυψοσανίδα, ξύλο, τούβλο, πέτρα κλπ.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Λευκό 500gr
Λευκό 1Kg
Λευκό 4,5Kg

ΤΕΜ/ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ €
ΣΥΣΚ.		

12
12
4

7167
7168
7169

4.70
6.40
27.10

Χρώματα

114 Πλαστικά Χρώματα
SWAN SUPER EMULSION

Πλαστικό χρώμα εξαιρετικής ποιότητας εσωτερικής χρήσης
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το SWAN SUPER EMULSION είναι πλαστικό χρώμα εξαιρετικής ποιότητας,
με βάση συνθετικές ρητίνες, κατάλληλο για εσωτερική χρήση.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

• Εξαιρετική καλυπτικότητα
• Υψηλή λευκότητα
• Δεν κιτρινίζει με την πάροδο του χρόνου
• Δίνει αναλλοίωτες αποχρώσεις
• Εξαιρετική πρόσφυση
• Απλώνεται εύκολα
• Αντοχή στο συχνό πλύσιμο και στην ατμοσφαιρική ρύπανση
• Προσφέρει προστασία από την ενανθράκωση
• Δεν παρουσιάζει κιμωλίαση
• Έχει βακτηριοστατικές και μυκητοστατικές ιδιότητες

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

• Είναι κατάλληλο για κάθε επιφάνεια εσωτερικού χώρου όπως τοίχοι,
ταβάνια, κλιμακοστάσια κλπ.
• Εφαρμόζεται σε αλκαλικές επιφάνειες (τσιμέντο), σοβά, μπετόν,
γυψοσανίδα, τσιμεντοσανίδα, τούβλα και ξύλα

ΑΠΟΔΟΣΗ: 10 - 12 m2/Lt

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Λευκό 750ml
Λευκό 3Lt
Λευκό 10Lt
ΒΑΣΗ D
750ml
3Lt
10Lt
ΒΑΣΗ TR
750ml
3Lt
10Lt
Μαύρο
750ml
3Lt

ΤΕΜ/ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ €
ΣΥΣΚ.		

12
1
1

60111
60113
60119

5.30
15.85
48.40

12
1
1

03306
03307
03310

4.95
14.55
43.70

12
1
1

03316
03315
03314

4.70
13.50
40.50

12
1

3420
3421

6.15
17.40

Πλαστικά Χρώματα
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Λευκό 3Lt
Λευκό 9Lt

SWAN PRO MAX EMULSION

ΤΕΜ/ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ €
ΣΥΣΚ.		

1
1

3416
3417
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Πλαστικό χρώμα υψηλής απόδοσης εσωτερικής χρήσης

13.40
36.60

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το SWAN PRO MAX EMULSION είναι πλαστικό χρώμα υψηλής απόδοσης
με βάση συνθετικές ρητίνες, κατάλληλο για εσωτερική χρήση.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

• Πολύ καλή καλυπτικότητα
• Υψηλή λευκότητα
• Δεν κιτρινίζει με την πάροδο του χρόνου
• Δίνει αναλλοίωτες αποχρώσεις
• Καλή πρόσφυση
• Απλώνεται εύκολα
• Αντοχή στο πλύσιμο και στην ατμοσφαιρική ρύπανση
• Προσφέρει προστασία από την ενανθράκωση
• Δεν παρουσιάζει κιμωλίαση
• Έχει βακτηριοστατικές και μυκητοστατικές ιδιότητες

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

• Είναι κατάλληλο για κάθε επιφάνεια εσωτερικού χώρου όπως τοίχοι,
ταβάνια, κλιμακοστάσια κλπ.
• Εφαρμόζεται σε αλκαλικές επιφάνειες (τσιμέντο), σοβά, μπετόν,
γυψοσανίδα, τσιμεντοσανίδα, τούβλα και ξύλα

ΑΠΟΔΟΣΗ: 10 - 12 m2/Lt

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Λευκό 3Lt
Λευκό 9Lt

SWAN V MAX EMULSION

ΤΕΜ/ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ €
ΣΥΣΚ.		

1
1

03353
03354

11.80		
29.80

Πλαστικό χρώμα μεγάλης απόδοσης, οικονομικό
εσωτερικής χρήσης
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το SWAN V MAX EMULSION είναι πλαστικό χρώμα μεγάλης απόδοσης,
οικονομικό, με βάση συνθετικές ρητίνες, κατάλληλο για εσωτερική χρήση.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

• Πολύ καλή καλυπτικότητα
• Υψηλή λευκότητα
• Δεν κιτρινίζει με την πάροδο του χρόνου
• Δίνει αναλλοίωτες αποχρώσεις
• Καλή πρόσφυση
• Απλώνεται εύκολα
• Αντοχή στο πλύσιμο και στην ατμοσφαιρική ρύπανση
• Προσφέρει προστασία από την ενανθράκωση
• Δεν παρουσιάζει κιμωλίαση
• Έχει βακτηριοστατικές και μυκητοστατικές ιδιότητες

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

• Είναι κατάλληλο για κάθε επιφάνεια εσωτερικού χώρου όπως τοίχοι,
ταβάνια, κλιμακοστάσια κλπ.
• Εφαρμόζεται σε αλκαλικές επιφάνειες (τσιμέντο), σοβά, μπετόν,
γυψοσανίδα, τσιμεντοσανίδα, τούβλα και ξύλα

ΑΠΟΔΟΣΗ: 10 - 12 m2/Lt

www.evochem.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ 210 5 5 9 0 4 6 0 - 210 5 5 9 0 1 5 5

116 Πλαστικά Χρώματα
SWAN SUPER PRIMER

Υδατοδιαλυτό αστάρι ακρυλικής βάσης εσωτερικής
& εξωτερικής χρήσης
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το SWAN SUPER PRIMER είναι υδατοδιαλυτό αστάρι ακρυλικής
βάσης, εσωτερικής και εξωτερικής χρήσης. Έχει πολύ καλή πρόσφυση,
μεγάλη καλυπτικότητα, υψηλή λευκότητα και τέλειο άπλωμα. Η μεγάλη
διεισδυτικότητα του, μειώνει την απορρόφηση των επιφανειών αυξάνοντας
την απόδοση του τελικού χρώματος. Είναι κατάλληλο για επιφάνειες από
σοβά, μπετόν και σπατουλαριστές που πρόκειται να βαφτούν με τελική
επίστρωση πλαστικών η ακρυλικών χρωμάτων

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Λευκό 750ml
Λευκό 3Lt
Λευκό 10Lt

ΤΕΜ/ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ €
ΣΥΣΚ.		

12
1
1

72131
60700
60701

4.20
13.40
39.60

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
Βελτιώνει την ποιότητα
του τελικού χρώματος

• Εξαιρετική πρόσφυση
• Μεγάλη καλυπτικότητα - ενισχύει την καλυπτικότητα του τελικού χρώματος
• Μειώνει την απορροφητικότητα των επιφανειών
• Αναδεικνύει το τελικό χρώμα
• Καλύπτει λεκέδες
• Εσωτερικής και εξωτερικής χρήσης

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

• Εφαρμόζεται ως αστάρι οριζόντιων και κάθετων οικοδομικών
επιφανειών
• Εφαρμόζεται σε αλκαλικές επιφάνειες (τσιμέντο), σοβά, μπετόν,
γυψοσανίδα, τσιμεντοσανίδα κλπ.

ΑΠΟΔΟΣΗ: 15 m2/Lt σε λείες επιφάνειες.

PRO MOULD

Αντιμουχλικό πρόσθετο πλαστικών & ακρυλικών χρωμάτων
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το PRO MOULD είναι πανίσχυρο αντιμουχλικό πρόσθετο πλαστικών και
ακρυλικών χρωμάτων, ειδικό για μακροπρόθεσμη προστασία από μούχλα
και μύκητες. Όπως είναι γνωστό οι «μαυρίλες» που εμφανίζονται στα
ταβάνια και στους τοίχους και συνήθως στα σημεία όπου υπάρχει υγρασία,
κακός αερισμός, σκοτάδι και θερμότητα (π.χ. γωνίες ταβανιού, κουζίνας και
λουτρού), οφείλονται στον μύκητα της μούχλας που αναπτύσσεται ακριβώς
πάνω στις επιφάνειες αυτές, αλλοιώνοντας και καταστρέφοντας τις βαφές.
Το PRO MOULD προστιθέμενο σε πλαστικά ή ακρυλικά χρώματα προσφέρει
εξαιρετικές αντιμουχλικές και αντιμυκητιακές ιδιότητες εμποδίζοντας την
επανεμφάνιση της μούχλας.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

• Εξαιρετική προστασία από μούχλα και μύκητες που εμφανίζονται
στα ταβάνια και στους τοίχους
• Συμβατό με όλα τα πλαστικά και ακρυλικά χρώματα
• Απόλυτη ελευθερία επιλογής ποιότητας και απόχρωσης πλαστικού
ή ακρυλικού χρώματος
• Δεν αλλοιώνει τις αποχρώσεις
• Άριστη ενσωμάτωση
• Εύκολος υπολογισμός ποσότητας προσθήκης
• Ελεύθερο Πτητικών Οργανικών Ενώσεων

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

• Προστίθεται ως ενισχυτικό αντιμουχλικό ακρυλικών και πλαστικών
χρωμάτων
• Εφαρμόζεται σε αλκαλικές επιφάνειες (τσιμέντο), σοβά, μπετόν,
γυψοσανίδα, τσιμεντοσανίδα σε εσωτερικούς και εξωτερικούς
χώρους

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

250ml

ΤΕΜ/ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ €
ΣΥΣΚ.		

12

94074

7.90

Ακρυλικά Χρώματα
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Λευκό 750ml
Λευκό 3Lt
Λευκό 10Lt
ΒΑΣΗ D
3Lt
10Lt

ΤΕΜ/ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ €
ΣΥΣΚ.		

12
1
1

60201
60203
60209

6.05
18.45
55.75
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SWAN SUPER ACRYLIC

Ακρυλικό χρώμα εξαιρετικής ποιότητας εξωτερικής χρήσης
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το SWAN SUPER ACRYLIC είναι ακρυλικό χρώμα εξαιρετικής ποιότητας, με
βάση 100% ακρυλικές ρητίνες, κατάλληλο για εξωτερική χρήση.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
1
1

03309
03311

15.30
46.60

• Εξαιρετική προστασία από τις ακραίες καιρικές συνθήκες, το νερό,
την ηλιακή ακτινοβολία και την ατμοσφαιρική ρύπανση.
• Εξαιρετική καλυπτικότητα
• Υψηλή λευκότητα
• Δεν κιτρινίζει με την πάροδο του χρόνου
• Δίνει αναλλοίωτες αποχρώσεις
• Εξαιρετική πρόσφυση
• Απλώνεται εύκολα
• Μεγάλη διάρκεια ζωής
• Προσφέρει προστασία από την ενανθράκωση
• Δεν παρουσιάζει κιμωλίαση
• Έχει βακτηριοστατικές και μυκητοστατικές ιδιότητες

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

• Είναι κατάλληλο για επιφάνειες εξωτερικών χώρων
• Εφαρμόζεται σε αλκαλικές επιφάνειες (τσιμέντο), σοβά, μπετόν,
τσιμεντοσανίδα, τούβλα και ξύλα

ΑΠΟΔΟΣΗ: 10 - 12 m2/Lt

www.evochem.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ 210 5 5 9 0 4 6 0 - 210 5 5 9 0 1 5 5

118 Ακρυλικά Χρώματα
SWAN PRO MAX ACRYLIC

Ακρυλικό χρώμα υψηλής απόδοσης εξωτερικής χρήσης
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το SWAN PRO MAX ACRYLIC είναι ακρυλικό χρώμα υψηλής απόδοσης, με
βάση ακρυλικές ρητίνες, κατάλληλο για εξωτερική χρήση.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Λευκό 3Lt
Λευκό 9Lt

ΤΕΜ/ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ €
ΣΥΣΚ.		

1
1

3418
3419

16.45
39.00

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

• Πολύ καλή προστασία από τις καιρικές συνθήκες, το νερό, την ηλιακή
ακτινοβολία και την ατμοσφαιρική ρύπανση.
• Μεγάλη καλυπτικότητα
• Υψηλή λευκότητα
• Δεν κιτρινίζει με την πάροδο του χρόνου
• Δίνει αναλλοίωτες αποχρώσεις
• Πολύ καλή πρόσφυση
• Απλώνεται εύκολα
• Προσφέρει προστασία από την ενανθράκωση
• Δεν παρουσιάζει κιμωλίαση
• Έχει βακτηριοστατικές και μυκητοστατικές ιδιότητες

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

• Είναι κατάλληλο για επιφάνειες εξωτερικών χώρων
• Εφαρμόζεται σε αλκαλικές επιφάνειες (τσιμέντο), σοβά, μπετόν,
τσιμεντοσανίδα, τούβλα και ξύλα

ΑΠΟΔΟΣΗ: 10 - 12 m2/Lt

SWAN V MAX ACRYLIC

Ακρυλικό χρώμα μεγάλης απόδοσης, οικονομικό
εξωτερικής χρήσης
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το SWAN V MAX ACRYLIC είναι ακρυλικό χρώμα μεγάλης απόδοσης,
οικονομικό, με βάση ακρυλικές ρητίνες, κατάλληλο για εξωτερική χρήση.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

• Πολύ καλή προστασία από τις καιρικές συνθήκες, το νερό, την ηλιακή
ακτινοβολία και την ατμοσφαιρική ρύπανση.
• Μεγάλη καλυπτικότητα
• Υψηλή λευκότητα
• Δεν κιτρινίζει με την πάροδο του χρόνου
• Δίνει αναλλοίωτες αποχρώσεις
• Πολύ καλή πρόσφυση
• Απλώνεται εύκολα
• Προσφέρει προστασία από την ενανθράκωση
• Δεν παρουσιάζει κιμωλίαση
• Έχει βακτηριοστατικές και μυκητοστατικές ιδιότητες

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

• Είναι κατάλληλο για επιφάνειες εξωτερικών χώρων
• Εφαρμόζεται σε αλκαλικές επιφάνειες (τσιμέντο), σοβά, μπετόν,
τσιμεντοσανίδα, τούβλα και ξύλα

ΑΠΟΔΟΣΗ: 10 - 12 m2/Lt

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Λευκό 3Lt
Λευκό 9Lt

ΤΕΜ/ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ €
ΣΥΣΚ.		

1
1

03355
03356

15.50
37.50

Ακρυλικά Χρώματα
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Λευκό 3lt
Λευκό 9lt

ΤΕΜ/ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ €
ΣΥΣΚ.		

1
1

3407
3414

16.80
47.80
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SWAN BATH & KITCHEN

Ακρυλικό αντιμουχλικό χρώμα για μπάνια & κουζίνες
με εξαιρετική αντοχή στην υγρασία & στη μούχλα
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το SWAN BATH & KITCHEN είναι 100% ακρυλικό αντιμουχλικό χρώμα
μικρο τεχνολογίας, εξαιρετικής ποιότητας, με ειδικά πρόσθετα, κατάλληλο
για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους που αντιμετωπίζουν προβλήματα
υγρασίας και μούχλας. Παρουσιάζει θερμομονωτικές ιδιότητες διατηρώντας
την θερμότητα εσωτερικά αποτρέποντας την ανάπτυξη μούχλας από
συμπύκνωση υδρατμών. Είναι ιδανικό για χώρους με υψηλή υγρασία
και υδρατμούς, όπως μπάνια, κουζίνες, ταβάνια, υπόγεια. Έχει άριστη
καλυπτικότητα, υψηλή λευκότητα, δεν κιτρινίζει με την πάροδο του χρόνου.
Έχει εξαιρετική πρόσφυση, απλώνεται εύκολα και δίνει μία ματ επιφάνεια με
μεγάλη αντοχή στο συχνό πλύσιμο, και στην ατμοσφαιρική ρύπανση. Είναι
κατάλληλο για αλκαλικές επιφάνειες (τσιμέντο), σοβά, μπετόν, γυψοσανίδα,
τσιμεντοσανίδα, τούβλα και ξύλα.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

• Εξαιρετική αντοχή στην ανάπτυξη μούχλας και άλλων βακτηρίων
• Θερμομονωτικές ιδιότητες
• Άριστη καλυπτικότητα
• Άριστη λευκότητα
• Δεν κιτρινίζει με την πάροδο του χρόνου
• Εξαιρετική πρόσφυση
• Απλώνεται εύκολα
• Λεία ματ τελική επιφάνεια
• Εξαιρετική αντοχή στο συχνό πλύσιμο και στην ατμοσφαιρική
ρύπανση
• Προσφέρει προστασία από την ενανθράκωση
• Δεν παρουσιάζει κιμωλίαση

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

• Είναι κατάλληλο για κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες εσωτερικού
χώρου όπου παρουσιάζονται προβλήματα υγρασίας και μούχλας,
όπως κουζίνες, μπάνια, κλιμακοστάσια, υπόγεια κλπ.
• Εφαρμόζεται σε αλκαλικές επιφάνειες (τσιμέντο), σοβά, μπετόν,
γυψοσανίδα, τσιμεντοσανίδα, τούβλα και ξύλα

ΑΠΟΔΟΣΗ: 8 - 12 m2/Lt σε κατάλληλα προετοιμασμένες επιφάνειες

www.evochem.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ 210 5 5 9 0 4 6 0 - 210 5 5 9 0 1 5 5

120 Ακρυλικά Χρώματα
SWAN BETOFLEX AQUA

Ενισχυμένο ακρυλικό ελαστικό τσιμεντόχρωμα νερού
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το SWAN BETOFLEX AQUA είναι ενισχυμένο ακρυλικό τσιμεντόχρωμα
νερού, εξαιρετικής ποιότητας, εξωτερικής χρήσης. Είναι ειδικά σχεδιασμένο
για να παρέχει μακροχρόνια προστασία σε εμφανές μπετόν και αλκαλικές
(τσιμεντοειδείς) επιφάνειες.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

• Μακροχρόνια προστασία σε εμφανές μπετόν και αλκαλικές
(τσιμεντοειδείς) επιφάνειες.
• Μεγάλη αντοχή στις δυσμενείς καιρικές συνθήκες και στην
ατμοσφαιρική ρύπανση
• Μεγάλη ελαστικότητα
• Άριστη καλυπτικότητα
• Εξαιρετική πρόσφυση
• Απλώνεται εύκολα
• Προσφέρει προστασία από την ενανθράκωση
• Δεν παρουσιάζει κιμωλίαση
• Έχει βακτηριοστατικές και μυκητοστατικές ιδιότητες

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

• Είναι κατάλληλο για οριζόντιες και κάθετες οικοδομικές επιφάνειες
εξωτερικών χώρων
• Ειδικά σχεδιασμένο για αλκαλικές επιφάνειες τσιμέντο, μπετόν κλπ.
• Εφαρμόζεται επίσης σε σοβά, τούβλα, πέτρες, τσιμεντοσανίδες κλπ.

ΑΠΟΔΟΣΗ: 10 - 12 m2/Lt

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Λευκό 750ml
Λευκό 3Lt
Λευκό 10Lt
Γκρι750ml
Γκρι 3Lt
Γκρι 10Lt
Κεραμιδί 750ml
Κεραμιδί 3Lt
Κεραμιδί 10Lt

ΤΕΜ/ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ €
ΣΥΣΚ.		

12
1
1
12
1
1
12
1
1

60606
60602
60600
60604
60603
60601
3402
3403
03408

6.95
20.20
63.25		
5.70
17.70
53.80
6.60
20.00
63.25

Ακρυλικά Χρώματα
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Λευκό 3lt
Λευκό 9lt

ΤΕΜ/ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ €
ΣΥΣΚ.		

1
1

03351
03352

10.30
27.90
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SWAN PLUS EMULSION

Ακρυλικό χρώμα συνθετικών ρητινών εσωτερικής
& εξωτερικής χρήσης
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το SWAN PLUS EMULSION είναι ακρυλικό χρώμα εσωτερικής και
εξωτερικής χρήσης.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

• Πολύ καλή καλυπτικότητα
• Υψηλή λευκότητα
• Δεν κιτρινίζει με την πάροδο του χρόνου
• Καλή πρόσφυση
• Απλώνεται εύκολα
• Προσφέρει προστασία από την ενανθράκωση
• Δεν παρουσιάζει κιμωλίαση
• Έχει βακτηριοστατικές και μυκητοστατικές ιδιότητες

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

• Είναι κατάλληλο για κάθε επιφάνεια εσωτερικού χώρου όπως τοίχοι,
ταβάνια, κλιμακοστάσια κλπ., καθώς και για εξωτερικές μη
βρεχόμενες επιφάνειες
• Εφαρμόζεται σε αλκαλικές επιφάνειες (τσιμέντο), σοβά, μπετόν,
γυψοσανίδα, τσιμεντοσανίδα, τούβλα και ξύλα

ΑΠΟΔΟΣΗ: 10 - 12 m2/Lt

www.evochem.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ 210 5 5 9 0 4 6 0 - 210 5 5 9 0 1 5 5

122 Βερνικοχρώματα
SWAN ENAMEL PAINT

Βερνικόχρωμα διαλύτου ξύλων & μετάλλων εσωτερικής
& εξωτερικής χρήσης
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το SWAN ENAMEL PAINT είναι βερνικόχρωμα με βάση αλκυδικές
ρητίνες, κατάλληλο για εσωτερική και εξωτερική χρήση. Είναι ιδανικό για
ξύλινες επιφάνειες όπως παράθυρα, πόρτες ντουλάπες κλπ, καθώς και για
μεταλλικές επιφάνειες. Έχει μεγάλη καλυπτικότητα, εξαιρετική πρόσφυση,
εύκολο άπλωμα και προσφέρει εξαιρετικό φινίρισμα. Έχει μεγάλη αντοχή
στις δυσμενείς καιρικές συνθήκες και στο πλύσιμο διατηρώντας την
εμφάνιση του αναλλοίωτη.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

• 2 σε 1 - Κατάλληλο για ξύλα και μέταλλα
• Εξαιρετική πρόσφυση
• Μεγάλη καλυπτικότητα
• Εξαιρετικό φινίρισμα
• Εύκολο άπλωμα
• Μεγάλη αντοχή στις δυσμενείς καιρικές συνθήκες και στο πλύσιμο
• Διατηρεί αναλλοίωτη την εμφάνιση του
• Δεν περιέχει μόλυβδο και χρωμικά

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

• Ιδανικό για ξύλινες επιφάνειες όπως παράθυρα, πόρτες
ντουλάπες κλπ.
• Κατάλληλο για μεταλλικές επιφάνειες όπως πόρτες, παράθυρα,
κάγκελα κλπ.

ΑΠΟΔΟΣΗ: 10 - 12 m2/Lt

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Λευκό 750ml
Λευκό 2.5Lt
Μαύρο 750ml
Μαύρο 2.5Lt
Γκρι Σκούρο 750ml
Γκρι Σκούρο 2.5Lt
Κόκκινο 750ml
Κόκκινο 2.5Lt
Μπλέ Αιγαίου 750ml
Μπλέ Αιγαίου 2.5Lt
Κυπαρισσί 750ml
Κυπαρισσί 2.5Lt

ΤΕΜ/ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ €
ΣΥΣΚ.		

12
4
12
4
12
4
12
4
12
4
12
4

63208
63209
63210
63212
63279
63270
63244
63245
63238
63239
63241
63242

7.80
24.80
7.80
24.80
7.80
24.80
9.80
26.40
10.80
32.40
9.80
26.40

Βερνικοχρώματα
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Λευκό Γυαλιστερό
750ml
2.5Lt
Λευκό Σατινέ
750ml
2.5Lt
Μαύρο Γυαλιστερό
750ml
2.5Lt

123

SWAN ENAMEL AQUA

ΤΕΜ/ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ €
ΣΥΣΚ.		

Βερνικόχρωμα νερού ξύλων & μετάλλων εσωτερικής
& εξωτερικής χρήσης

12
4

3394
3395

11.40
35.80

12
4

3482
3483

11.40		
35.80

12
4

3392
3393

11.40		
35.80

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το SWAN ENAMEL AQUA είναι βερνικόχρωμα νερού με βάση ακρυλικές
υδατικές ρητίνες, κατάλληλο για εσωτερική και εξωτερική χρήση. Είναι
ιδανικό για ξύλινες επιφάνειες όπως παράθυρα, πόρτες ντουλάπες κλπ,
καθώς και για μεταλλικές επιφάνειες. Έχει μεγάλη καλυπτικότητα, εξαιρετική
πρόσφυση, εύκολο άπλωμα και προσφέρει εξαιρετικό φινίρισμα, ενώ δεν
κιτρινίζει με την πάροδο του χρόνου. Έχει μεγάλη αντοχή στις δυσμενείς
καιρικές συνθήκες και στο πλύσιμο διατηρώντας την εμφάνιση του
αναλλοίωτη.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

• Υδατοδιαλυτό φιλικό για το περιβάλλον και το χρήστη
• 2 σε 1 - Κατάλληλο για ξύλα και μέταλλα
• Εξαιρετική πρόσφυση
• Μεγάλη καλυπτικότητα
• Εξαιρετικό φινίρισμα
• Εύκολο άπλωμα
• Μεγάλη αντοχή στις δυσμενείς καιρικές συνθήκες και στο πλύσιμο
• Διατηρεί αναλλοίωτη την εμφάνιση του
• Δεν περιέχει αρωματικούς διαλύτες

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

• Ιδανικό για ξύλινες επιφάνειες όπως παράθυρα, πόρτες,
ντουλάπες κλπ.
• Κατάλληλο για μεταλλικές επιφάνειες όπως πόρτες, παράθυρα,
κάγκελα κλπ.

ΑΠΟΔΟΣΗ: 10 - 12 m2/Lt σε κατάλληλα προετοιμασμένες επιφάνειες

www.evochem.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ 210 5 5 9 0 4 6 0 - 210 5 5 9 0 1 5 5

124 Βερνικοχρώματα
SWAN VELATURA AQUA

Υπόστρωμα βερνικοχρωμάτων υδατικής βάσης εσωτερικής
& εξωτερικής χρήσης
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Λευκό 750ml
Λευκό 2.5Lt

ΤΕΜ/ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ €
ΣΥΣΚ.		

12
4

3147
3143

7.60
22.50

Το SWAN VELATURA AQUA είναι ταχυστέγνωτο, ακρυλικό υπόστρωμα
βερνικοχρωμάτων υδατικής βάσης, κατάλληλο για εσωτερική και εξωτερική
χρήση. Είναι ιδανικό για προετοιμασία ξύλινων επιφανειών και τοίχων που
πρόκειται να βαφούν με βερνικοχρώματα διαλύτου ή νερού SWAN. Έχει
μεγάλη καλυπτικότητα, υψηλή λευκότητα, τέλειο άπλωμα και τρίβεται πολύ
εύκολα.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

• Υδατοδιαλυτό φιλικό για το περιβάλλον και το χρήστη
• Εξαιρετική πρόσφυση
• Μεγάλη καλυπτικότητα
• Εύκολο άπλωμα
• Εύκολο τρίψιμο
• Δεν περιέχει μόλυβδο και χρωμικά

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

• Ιδανικό για ξύλινες επιφάνειες όπως παράθυρα, πόρτες ντουλάπες κλπ.
• Κατάλληλο για τοίχους και ταβάνια.

ZINC SHEEN

Ισχυρό αντισκωριακό αστάρι - χρώμα ψυχρού γαλβανισμού
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το ZINC SHEEN είναι αστάρι και χρώμα, πλούσιο σε σκόνη ψευδαργύρου.
Παρέχει υψηλή και μακροχρόνια αντισκωριακή προστασία - ψυχρό
γαλβάνισμα. Είναι σχεδιασμένο για την επισκευή επιφανειών από
γαλβανισμένο χάλυβα και την καθοδική προστασία μετάλλων. Ιδανικό για
χρήση στην βιομηχανική παραγωγή και εργασίες συντήρησης. Προσφέρει
αποτελεσματική προστασία ακόμα και σε έντονα όξινες ή αλκαλικές
συνθήκες και υγρασία.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

• Υψηλή και μακροχρόνια αντισκωριακή προστασία
• Γρήγορο στέγνωμα
• Εξαιρετική καλυπτικότητα
•Εξαιρετική αντοχή στα πετρελαιοειδή, χημικά και τις καιρικές
συνθήκες
• Εξαιρετική πρόσφυση

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

• Κατάλληλο για τις περισσότερες μεταλλικές επιφάνειες όπως αντλίες,
σωληνώσεις, κάγκελα κλπ
• Κατάλληλο για γαλβανισμένα μέταλλα όπως δεξαμενές νερού,
εξαρτήματα αυτοκινήτων και σκαφών

ΑΠΟΔΟΣΗ: 8 - 10 m2/Lt

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Γκρι 375ml
Γκρι 750ml

ΤΕΜ/ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ €
ΣΥΣΚ.		

12
12

9106
9105

15.80
29.20

Βερνικοχρώματα
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Γκρι 750ml
Γκρι 2.5Lt
Λευκό 750ml
Λευκό 2.5Lt

ΤΕΜ/ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ €
ΣΥΣΚ.		

12
4
12
4

63219
63220
63145
63146

6.70
19.80
6.70
19.80
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SWAN RUST PRIMER
Ισχυρό αντισκωριακό αστάρι μετάλλων
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το SWAN RUST PRIMER είναι ταχυστέγνωτο, ισχυρό αντισκωριακό
αστάρι σιδηρών υποστρωμάτων με βάση αλκυδικές ρητίνες. Προστατεύει
από τη διάβρωση μεταλλικές επιφάνειες όπως αμαξώματα, κάγκελα,
σιδηρές κατασκευές. Προσφέρει ισχυρή πρόσφυση, μεγάλη καλυπτικότητα,
ελαστικότητα και τέλειο άπλωμα.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

• Εξαιρετική μακροχρόνια προστασία από τη σκουριά
• Ισχυρή πρόσφυση
• Μεγάλη καλυπτικότητα
• Ελαστικότητα
• Τέλειο άπλωμα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

• Προστατεύει από τη διάβρωση μεταλλικές επιφάνειες όπως αμαξώματα,
κάγκελα, σιδηρές κατασκευές

ΑΠΟΔΟΣΗ: 8 - 12 m2/Lt

www.evochem.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ 210 5 5 9 0 4 6 0 - 210 5 5 9 0 1 5 5

126 Βερνικοχρώματα
RUST CONVERTER

Σταθεροποιητής - μετατροπέας σκουριάς
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το RUST CONVERTER είναι ένα καινοτομικό προϊόν που μετατρέπει τη
σκουριά (νέα και παλιά) σε μία προστατευτική, μαύρη, πολυμερική επικάλυψη. Έχει εξαιρετική πρόσφυση σε μεταλλικές επιφάνειες και εμποδίζει
την περαιτέρω διάβρωση. Σφραγίζει την επιφάνεια του μετάλλου από την
υγρασία και το οξυγόνο παρατείνοντας το χρόνο προστασίας της.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

• Μετατρέπει την σκουριασμένη επιφάνεια σε υγιή
• Μειώνει τον χρόνο και τα έξοδα εργασίας τριψίματος
• Εξαιρετική προστασία της επιφάνειας
• Προσδίδει μηχανικές αντοχές
• Εύκολο στη χρήση
• Συμβατό με υδατοδιαλυτά χρώματα και χρώματα διαλύτου
• Δεν περιέχει καθόλου μόλυβδο και χρωμικά
• Βάφεται με τα περισσότερα χρώματα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

• Ιδανικό για χρήση ως αντιδιαβρωτική προστασία σε σκουριασμένες
επιφάνειες σιδήρου και χάλυβα όπως σε βιομηχανικό εξοπλισμό και
μηχανήματα, γεωργικά μηχανήματα, μεταλλικές κατασκευές
(κάγκελα, υδρορροές, μεντεσέδες, περιφράξεις, πόρτες, εξωτερικές
κατασκευές κλπ), επισκευές πλοίων

ΑΠΟΔΟΣΗ: 10 m2/Lt

NO

RUST

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

200ml
450ml

ΤΕΜ/ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ €
ΣΥΣΚ.		

12
12

5166
5165

3.75
7.90

Βερνικοχρώματα
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

ΤΕΜ/ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ €
ΣΥΣΚ.		

Πορτοκαλί 750ml 12
Πορτοκαλί 2.5Lt
4

63153
63154

7.80
26.80

127

SWAN MINIO

Ισχυρό αντιοξειδωτικό αστάρι μετάλλων και ξύλων
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το SWAN MINIΟ είναι ειδικά σχεδιασμένο, υψηλής τεχνολογίας,
αντιοξειδωτικό αστάρι για μέταλλα και ξύλα. Παρέχει υψηλή και μακροχρόνια
αντισκωριακή προστασία σε σιδερένιες επιφάνειες από τη σκουριά και σε
ξύλινες επιφάνειες από την σήψη. Έχει εξαιρετική πρόσφυση, ελαστικότητα
και εξαιρετική αντοχή σε ακραίες καιρικές συνθήκες. Χρώμα πορτοκαλί.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

• Υψηλή και μακροχρόνια αντισκωριακή προστασία
• Δυνατή πρόσφυση
• Εξαιρετική αντοχή σε ακραίες καιρικές συνθήκες
• Ελαστικότητα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

• Ιδανικό για κάγκελα, πόρτες, σωληνώσεις και κάθε τύπου μεταλλική
κατασκευή σε βιομηχανικό περιβάλλον ή παραθαλάσσιες περιοχές.
• Προστασία ξύλινων επιφανειών από το θαλάσσιο περιβάλλον όπως
ύφαλα σκαφών, εξέδρες, πάσσαλοι κλπ.

ΑΠΟΔΟΣΗ: 6 - 9 m2/Lt

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Μαύρο 200ml
Μαύρο 750ml
Ασημί 200ml
Ασημί 750ml

ΤΕΜ/ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ €
ΣΥΣΚ.		

12
12
12
12

9095
9096
9158
9159

*Διατίθεται σε συσκευασία 5Lt κατόπιν
παραγγελίας

5.85
15.20
5.85
15.20

MINOS FIRE COAT

Βερνικόχρωμα υψηλής θερμοκρασίας 6500C
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το MINOS FIRE COAT είναι ειδικό χρώμα υψηλής θερμοκρασίας για
επιφάνειες στις οποίες αναπτύσσεται υψηλή θερμοκρασία έως και 6500C.
Το MINOS FIRE COAT αναπτύσσει τις αντοχές του με τη θερμοκρασία και
δημιουργεί ένα σκληρό και εξαιρετικά ανθεκτικό φινίρισμα. Εφαρμόζεται
σε κάθε επιφάνεια που αναπτύσσει υψηλές θερμοκρασίες. Είναι ιδανικό για
προστασία επιφανειών, καθώς και για εργασίες συντήρησης και επισκευής.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

• Εξαιρετική αντοχή στις υψηλές θερμοκρασίες
• Εξαιρετική καλυπτικότητα
• Μεγάλη αντοχή στο χρόνο
• Εξαιρετική πρόσφυση
• Εξαιρετικό άπλωμα
• Γρήγορο στέγνωμα
• Χρώμα που διαρκεί
• Αντισκωριακή προστασία
• Δεν καίγεται, δεν ξεφλουδίζει και δεν θρυμματίζεται
• Εύκολη εφαρμογή

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

• Το MINOS FIRE COAT είναι ιδανικό για βαφή, συντήρηση,
επιδιόρθωση και προστασία
• Είναι κατάλληλο για εξατμίσεις αυτοκινήτων και μοτοσικλετών,
ψησταριές, καμινάδες, διακοσμητικά τζακιού, σόμπες κλπ.

ΑΠΟΔΟΣΗ: 5 - 7 m2/Lt σε λείες επιφάνειες

www.evochem.gr
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Χρώματα Δαπέδων, Πισίνας & Επαγγελματικά
PREMIUM FLOOR PAINT

Επαγγελματικό χρώμα για τσιμεντένια δάπεδα ακρυλικής
πολυουρεθάνης 2 συστατικών
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το PREMIUM FLOOR PAINT είναι υψηλής απόδοσης επαγγελματικό
χρώμα για τσιμεντένια δάπεδα, ακρυλικής πολυουρεθάνης, 2 συστατικών.
Έχει εξαιρετική πρόσφυση, υψηλή σκληρότητα και παρουσιάζει μεγάλη
αντοχή στις τριβές και στις μηχανικές καταπονήσεις. Είναι ιδιαίτερα
ανθεκτικό στα χημικά, διαλύτες, πετρελαιοειδή και καυστικά υγρά. Η ειδική
πολυουρεθανική του σύνθεση εξασφαλίζει ανθεκτικό φινίρισμα με μεγάλη
διάρκεια ζωής.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

ΤΕΜ/ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ €
ΣΥΣΚ.		

Γκρι Τσιμέντου
3kg (Α+Β) Συστ. 1
12.5kg (Α+Β) Συστ. 1

01863
01864

39.00
145.00

*Διαίθεται σε λευκό χρώμα κατόπιν παραγγελίας

• Εξαιρετική πρόσφυση και σκληρότητα
• Υψηλή ανθεκτικότητα στις τριβές και στις μηχανικές καταπονήσεις
• Υψηλή ανθεκτικότητα στα χημικά διαλύτες, πετρελαιοειδή
και καυστικά υγρά
• Εξασφαλίζει ανθεκτικό φινίρισμα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

• Κατάλληλο για τη βαφή τσιμεντένιων δαπέδων εργοστασίων,
αποθηκευτικών χώρων, γκαράζ, συνεργείων και γενικά επιφανειών
που υφίστανται καθημερινή καταπόνηση από τριβές και χημικές
ουσίες
• Εφαρμόζεται σε σκυρόδεμα, τσιμεντοκονίες, πέτρα, μεταλλικές
και ξύλινες επιφάνειες

ΑΠΟΔΟΣΗ: 7 - 9 m²/Lt, ανά στρώση σε κατάλληλα προετοιμασμένες
επιφάνειες

PREMIUM FLOOR PAINT AQUA

Επαγγελματικό χρώμα εποξειδικό 2 συστατικών υδατικής βάσης
για τσιμεντένια δάπεδα
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το PREMIUM FLOOR PAINT AQUA είναι υψηλής απόδοσης υδατοδιαλυτό
εποξειδικό χρώμα, 2 συστατικών, για τσιμεντένια δάπεδα. Έχει εξαιρετική
πρόσφυση, υψηλή σκληρότητα και παρουσιάζει μεγάλη αντοχή στις τριβές
και στις μηχανικές καταπονήσεις. Είναι ιδιαίτερα ανθεκτικό στα χημικά,
στους διαλύτες, στα πετρελαιοειδή και στα καυστικά υγρά. Η ειδική του σύνθεση εξασφαλίζει ανθεκτικό φινίρισμα με μεγάλη διάρκεια ζωής.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

• Εξαιρετική πρόσφυση και σκληρότητα
• Υψηλή αντοχή στις τριβές και στις μηχανικές καταπονήσεις
• Υψηλή αντοχή στα χημικά
• Εξασφαλίζει ανθεκτικό φινίρισμα
• Δεν περιέχει διαλύτες

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

• Κατάλληλο για τη βαφή τσιμεντένιων δαπέδων εργοστασίων,
αποθηκευτικών χώρων, γκαράζ, συνεργείων και γενικά επιφανειών
που υφίστανται καθημερινή καταπόνηση από τριβές και χημικές ουσίες
• Εφαρμόζεται σε σκυρόδεμα, τσιμεντοκονίες, πέτρα, μεταλλικές
και ξύλινες επιφάνειες

ΑΠΟΔΟΣΗ: 7 - 9 m²/ Lt, ανά στρώση σε κατάλληλα προετοιμασμένες
επιφάνειες

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Γκρι Τσιμέντου
1kg (Α+Β) Συστ.
5kg (Α+Β) Συστ.
14kg (Α+Β) Συστ.

ΤΕΜ/ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ €
ΣΥΣΚ.		

1
1
1

1881
1883
1882

18.90
77.80
188.50

Χρώματα Δαπέδων, Πισίνας & Επαγγελματικά
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

PREMIUM POOL PAINT

ΤΕΜ/ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ €
ΣΥΣΚ.		

Μπλέ Πισίνας
3Kg (Α+Β) Συστ. 1
12.5Kg (Α+Β) Συστ. 1

01867
01885
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Επαγγελματικό χρώμα για πισίνες ακρυλικής πολυουρεθάνης
2 συστατικών

39.00
145.00

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

*Διαίθεται σε λευκό χρώμα κατόπιν παραγγελίας

Το PREMIUM POOL PAINT είναι υψηλής απόδοσης επαγγελματικό χρώμα
για πισίνες, ακρυλικής πολυουρεθάνης, 2 συστατικών. Έχει εξαιρετική
πρόσφυση, ελαστικότητα, υψηλή σκληρότητα και παρουσιάζει μεγάλη
αντοχή στις τριβές. Είναι ιδιαίτερα ανθεκτικό στην ηλιακή ακτινοβολία, στα
χημικά χλωρίωσης, στο γλυκό και θαλασσινό νερό και στα αντιηλιακά λάδια.
Η ειδική πολυουρεθανική του σύνθεση εξασφαλίζει ανθεκτικό φινίρισμα με
μεγάλη διάρκεια ζωής.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

• Εξαιρετική πρόσφυση και ελαστικότητα
• Υψηλή ανθεκτικότητα στις τριβές και στην ηλιακή ακτινοβολία
• Υψηλή ανθεκτικότητα στο γλυκό και θαλασσινό νερό
• Υψηλή ανθεκτικότητα στα χημικά
• Εξασφαλίζει ανθεκτικό φινίρισμα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

• Κατάλληλο για βαφή πισίνων εσωτερικών και εξωτερικών χώρων
• Εφαρμόζεται σε σκυρόδεμα, τσιμεντοκονίες, πέτρα, μεταλλικές και
ξύλινες επιφάνειες

ΑΠΟΔΟΣΗ: 5-8 m²/Lt, ανά στρώση σε κατάλληλα προετοιμασμένες επιφάνειες

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Μπλέ Πισίνας
2.5Lt
10Lt

ΤΕΜ/ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ €
ΣΥΣΚ.		

1
1

1813
1843

38.40
123.80

PREMIUM POOL PAINT AQUA
Επαγγελματικό χρώμα διασποράς συνθετικών ρητινών
υδατικής βάσης για πισίνες
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το PREMIUM POOL PAINT AQUA είναι υψηλής απόδοσης επαγγελματικό
χρώμα διασποράς συνθετικών ρητινών, υδατικής βάσης, για πισίνες. Έχει
εξαιρετική πρόσφυση, ελαστικότητα, και είναι ιδιαίτερα ανθεκτικό στην
ηλιακή ακτινοβολία, στα χημικά χλωρίωσης, στο γλυκό και θαλασσινό νερό
και στα αντιηλιακά λάδια. Η ειδική του σύνθεση εξασφαλίζει ανθεκτικό
φινίρισμα με μεγάλη διάρκεια ζωής.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

• Εξαιρετική πρόσφυση και ελαστικότητα
• Υψηλή αντοχή στις τριβές και στην ηλιακή ακτινοβολία
• Υψηλή αντοχή στο γλυκό και θαλασσινό νερό
• Υψηλή αντοχή στα χημικά
• Εξασφαλίζει ανθεκτικό φινίρισμα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

• Κατάλληλο για βαφή πισίνων εσωτερικών και εξωτερικών χώρων
• Εφαρμόζεται σε σκυρόδεμα, τσιμεντοκονίες

ΑΠΟΔΟΣΗ: 5 - 8 m²/Lt, ανά στρώση σε κατάλληλα προετοιμασμένες
επιφάνειες

www.evochem.gr
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Χρώματα Δαπέδων, Πισίνας & Επαγγελματικά
SWAN SIGNAL FLEX

Επαγγελματικό χρώμα διαγράμμισης διαλύτου
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το SWAN SIGNAL FLEX είναι χρώμα διαγράμμισης, συνθετικών
ρητινών υψηλών προδιαγραφών, επαγγελματικής χρήσης. Έχει μεγάλη
καλυπτικότητα, άριστη πρόσφυση και ιδιαίτερη αντοχή στη γήρανση και
στη φθορά. Ο χρωματισμός παραμένει αναλλοίωτος από την επίδραση
της ηλιακής ακτινοβολίας, της έντονης κυκλοφορίας αυτοκινήτων και
την πάροδο του χρόνου. Μπορεί να συνδυαστεί με υαλοσφαιρίδια για
μεγαλύτερη ανακλαστικότητα. Προσφέρεται σε λευκό και κίτρινο.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Λευκό 750ml
Λευκό 2.5Lt
Λευκό 10Lt
Κίτρινο 750ml
Κίτρινο 2.5Lt
Κίτρινο 10Lt

ΤΕΜ/ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ €
ΣΥΣΚ.		

12
4
1
12
4
1

63170
63171
63159
63184
63185
63186

7.60
22.50
79.00
9.80
26.70
108.00

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

• Εξαιρετική πρόσφυση σε πολλές επιφάνειες
• Εξαιρετική αντοχή στη γήρανση
• Δεν επηρεάζεται από την ηλιακή ακτινοβολία
• Εφαρμόζεται εύκολα
• Στεγνώνει γρήγορα
• Συνδυάζεται με υαλοσφαιρίδια για υψηλή ανακλαστικότητα

Αραίωση: 10% με διαλυτικό νίτρου

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

• Διαγράμμιση δημόσιων δρόμων, χώρων στάθμευσης, αεροδρομίων,
αποθηκευτικών χώρων, βιομηχανικών χώρων και αθλητικών
εγκαταστάσεων όπως γήπεδα τένις, μπάσκετ κλπ.
• Κατάλληλο για εφαρμογή σε οριζόντιες και κάθετες επιφάνειες.
• Εφαρμόζεται σε άσφαλτο, τσιμέντο, μπετόν, σοβά, μέταλλο κλπ.
• Για να επιτευχθεί ανακλαστικότητα του χρώματος προτείνεται η επίπαση
με υαλοσφαιρίδια οσο το χρώμα είναι νωπό 350 gr/m2

ΑΠΟΔΟΣΗ: 1 - 2 m2/Lt για πάχος ξηρού φιλμ 200 μm (αναλογικά για μεγαλύτερα ή μικρότερα πάχη)

SWAN BETOFLEX DUR

Ενισχυμένο ακρυλικό ελαστικό τσιμεντόχρωμα διαλύτου
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το SWAN BETOFLEX DUR είναι ειδικό ακρυλικό τσιμεντόχρωμα
διαλύτου που προστατεύει αποτελεσματικά επιφάνειες από εμφανές
μπετόν. Προστατεύει τον φέροντα οπλισμό από τη διάβρωση. Έχει άριστη
καλυπτικότητα, εξαιρετική πρόσφυση, απλώνεται εύκολα, στεγνώνει
γρήγορα και δίνει ένα λείο, ματ και σκληρό τελείωμα με μεγάλη αντοχή
στις δυσμενείς καιρικές συνθήκες και στην ατμοσφαιρική ρύπανση. Είναι
κατάλληλο για δάπεδα και τοίχους εσωτερικών και εξωτερικών χώρων.
Είναι κατάλληλο επίσης για σοβά, τούβλα, πέτρες κλπ.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

• Εξαιρετική μακροχρόνια προστασία σε εμφανές μπετόν και αλκαλικές
(τσιμεντοειδείς) επιφάνειες.
• Υψηλή αντοχή στις δυσμενείς καιρικές συνθήκες και στην
ατμοσφαιρική ρύπανση
• Μεγάλη ελαστικότητα
• Άριστη καλυπτικότητα
• Εξαιρετική πρόσφυση
• Απλώνεται εύκολα
• Προσφέρει προστασία από την ενανθράκωση
• Δεν παρουσιάζει κιμωλίαση
• Έχει βακτηριοστατικές και μυκητοστατικές ιδιότητες

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

• Είναι κατάλληλο για δάπεδα καθημερινής χρήσης με ήπια
καταπόνηση, τοίχους, αυλές, σκάλες, πεζοδρόμια, πλακόστρωτα,
γκαράζ κλπ.
• Ειδικά σχεδιασμένο για αλκαλικές επιφάνειες τσιμέντο, μπετόν κλπ.
• Εφαρμόζεται επίσης σε σοβά, τούβλα, πέτρες, τσιμεντοσανίδες κλπ.

ΑΠΟΔΟΣΗ: 10 - 12 m2/Lt σε κατάλληλα προετοιμασμένες επιφάνειες

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Γκρι 750ml
Γκρι 2.5Lt
Γκρι 10Lt

ΤΕΜ/ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ €
ΣΥΣΚ.		

12
4
1

3406
3408
3182

9.95
27.95
99.90

Τεχνοτροπίες & Διακοσμητικά Υλικά

www.evochem.gr
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Τεχνοτροπίες & Διακοσμητικά Υλικά

Τεχνοτροπίες & Διακοσμητικά Υλικά
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

ΤΕΜ/ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ €
ΣΥΣΚ.		

Σύριγγα χρωματισμού-10 τεμ. / συσκευασία
No 1 Κίτρινο Λεμονί 		
3446
No 1 Κίτρινο Λεμονί blister
3447
No 2 Κίτρινο Κροκί 		
3448
No 2 Κίτρινο Κροκί blister
3449
No 3 Πορτοκαλί		
3450
No 3 Πορτοκαλί blister		
3451
No 4 Καθαρό Κόκκινο		
3452
No 4 Καθαρό Κόκκινο blister
3453
No 5 Κόκκινο Ρουμπινί		
3454
No 5 Κόκκινο Ρουμπινί blister 3455
No 6 Μώβ Λιλά		
3456
No 6 Μώβ Λιλά blister		
3457
No 7 Μπλέ Ράφ		
3458
No 7 Μπλέ Ράφ blister		
3459
No 8 Πράσινο Τιρκουάζ		
3460
No 8 Πράσινο Τιρκουάζ blister 3461
No 9 Πράσινο Μέντας		
3462
No 9 Πράσινο Μέντας blister
3463
No 10 Πράσινο Ελιάς		
3464
No 10 Πράσινο Ελιάς blister
3465
No 11 Ώχρα		
3466
No 11 Ώχρα blister		
3467
No 12 Καφέ Χρυσό		
3468
No 12 Καφέ Χρυσό blister
3469
No 13 Καφέ Πηλού		
3470
No 13 Καφέ Πηλού blister
3471
No 14 Καφέ Σοκολατί		
3472
No 14 Καφέ Σοκολατί blister
3473
No 15 Καφέ Χακί		
3474
No 15 Καφέ Χακί blister		
3475
No 16 Γκρι Καφέ		
3476
No 16 Γκρι Καφέ blister		
3477
No 17 Γκρι Τσιμέντου		
3478
No 17 Γκρι Τσιμέντου blister
3479
No 18 Μαύρο		
3480
No 18 Μαύρο blister		
3481

3.20
3.90
3.20
3.90
3.20
3.90
3.20
3.90
3.20
3.90
3.20
3.90
3.20
3.90
3.20
3.90
3.20
3.90
3.20
3.90
3.20
3.90
3.20
3.90
3.20
3.90
3.20
3.90
3.20
3.90
3.20
3.90
3.20
3.90
3.20
3.90
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SWAN COLOUR

Ο εύκολος τρόπος δημιουργίας αποχρώσεων με σύριγγες
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ο εύκολος τρόπος βαψίματος

Ένας κόσμος γεμάτος υπέροχους χρωματικούς συνδυασμούς.
Ανακαλύψτε αυτόν που σας ταιριάζει μέσα από το νέο σύστημα
χρωματισμού SWAN COLOUR.
Το νέο σύστημα χρωματισμού SWAN COLOUR αποτελείται από 18
έτοιμες, υπερσυμπυκνωμένες χρωστικές υψηλής ποιότητας,
σε εύχρηστη συσκευασία δοσομετρικής σύριγγας 20ml. Το SWAN
COLOUR έχει βασιστεί στις δημοφιλέστερες αποχρώσεις στην Ελλάδα.
Επιλέγοντας την κατάλληλη βάση χρώματος ανάλογα με την επιφάνεια,
το SWAN COLOUR δίνει τη δυνατότητα δημιουργίας της απόχρωσης
εύκολα, γρήγορα και οικονομικά.
Οι απεριόριστες αποχρώσεις και οι αναρίθμητοι χρωματικοί συνδυασμοί
κάνουν το σύστημα χρωματισμού SWAN COLOUR ιδανικό για
διακοσμητές, ελαιοχρωματιστές και καταναλωτές που τους αρέσει να
πειραματίζονται, αφού φτιάχνουν οι ίδιοι, σε πραγματικό χρόνο την
απόχρωση για το χώρο που ανακαινίζουν.
Η τεχνολογία SWAN COLOUR δίνει τη δυνατότητα δοκιμής αφού η
απόχρωση ετοιμάζεται σε πραγματικό χρόνο στο χώρο και μπορεί να
αλλάξει και να προσαρμοστεί ανάλογα.
Το SWAN COLOUR προσφέρει την καλύτερη σχέση ποιότητας - τιμής.

Μοναδικό σύστημα με επιλεγμένες
τις δημοφιλέστερες αποχρώσεις
στην Ελλάδα

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

• Ευκολία στη χρήση και την εφαρμογή
• Δημιουργία αναρίθμητων αποχρώσεων και χρωματικών συνδυασμών
• Υψηλή χρωστική δύναμη
• Δοκιμή της απόχρωσης στο χώρο
• Πολύ μεγάλη ευελιξία αλλαγών των αποχρώσεων
• Χρωματική σταθερότητα
• Εξαιρετική αντοχή στο συχνό πλύσιμο και την ατμοσφαιρική ρύπανση

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

• Το σύστημα χρωματισμού SWAN COLOUR είναι ιδανικό για τον χρωματισμό
ακρυλικών και πλαστικών χρωμάτων, βερνικοχρωμάτων, υδροχρωμάτων,
ασβέστη και αρμόστοκων.
• Συνδυάζεται με την λευκή βάση του DÉCOR XYLOFARM AQUA για
δημιουργία αναρίθμητων αποχρώσεων σε όλες τις ξύλινες επιφάνειες
όπως πόρτες, παράθυρα, έπιπλα, πέργκολες, φράχτες, επενδύσεις, οροφές κλπ.

www.evochem.gr
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Τεχνοτροπίες & Διακοσμητικά Υλικά
SWAN COLOUR
ΒΑΣΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΑ
Βασικά χρώματα ακρυλικής βάσης
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η νέα σειρά SWAN COLOUR ΒΑΣΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΑ αποτελείται από 8
υδατοδιαλυτές αποχρώσεις ακρυλικής βάσης, κατάλληλες για εσωτερική
και εξωτερική χρήση. Τα SWAN COLOUR ΒΑΣΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΑ ξεχωρίζουν
για την εξαιρετική χρωστική τους δύναμη, την ευκολία στη χρήση και την
εφαρμογή, την υψηλή καλυπτικότητα και αντοχή στο συχνό πλύσιμο και τον
χρόνο. Τα SWAN COLOUR ΒΑΣΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΑ μπορούν να χρησιμοποιηθούν
ως χρωστικές για τον χρωματισμό πλαστικών και ακρυλικών χρωμάτων ή
ως έτοιμα χρώματα, σε κατάλληλα προετοιμασμένες επιφάνειες εσωτερικών
ή εξωτερικών χώρων, προσφέροντας τη δυνατότητα επιλογής ανάμεσα σε
πολλές χρωματικές αποχρώσεις.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

• Ευκολία στη χρήση και την εφαρμογή
• Υψηλή χρωστική δύναμη
• Ματ φινίρισμα
• Δοκιμή της απόχρωσης στο χώρο
• Ομοιόμορφο αποτέλεσμα
• Υψηλή κάλυψη και απόδοση
• Εξαιρετική αναμειξιμότητα με χρώματα πλαστικής και ακρυλικής βάσης
• Εξαιρετική αντοχή στο συχνό πλύσιμο και την ατμοσφαιρική ρύπανση

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

• Τα SWAN COLOUR ΒΑΣΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΑ είναι ιδανικά για τον χρωματισμό
ακρυλικών και πλαστικών χρωμάτων και υδροχρωμάτων • Εφαρμόζονται
απευθείας, αραιωμένα με 10% νερό • Κατάλληλα για επιφάνειες εσωτερικών και εξωτερικών χώρων όπως τοίχους, γυψοσανίδες, ξύλα κλπ.
• Με τα SWAN COLOUR ΒΑΣΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΑ μπορείτε να δημιουργήσετε και
να προσαρμόσετε εύκολα, γρήγορα και οικονομικά την απόχρωση που ταιριάζει στο χώρο σας. • Ιδανικό σύστημα για διακοσμητές, ελαιοχρωματιστές
και εφαρμογές DIY.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

ΤΕΜ/ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ €
ΣΥΣΚ.		

Βασικό Πράσινο 375ml		
Βασικό Πράσινο 750ml		
Βασικό Ώχρα 375ml		
Βασικό Ώχρα 750ml		
Βασικό Κόκκινο 375ml		
Βασικό Κόκκινο 750ml		
Βασικό Μπλέ 375ml		
Βασικό Μπλέ 750ml		
Βασικό Καφέ 375ml		
Βασικό Καφέ 750ml		
Βασικό Κεραμιδί 375ml		
Βασικό Κεραμιδί 750ml		
Βασικό Κίτρινο 375ml		
Βασικό Κίτρινο 750ml		
Βασικό Μαύρο 375ml		
Βασικό Μαύρο 750ml		

7234
7235
7237
7238
7240
7241
7243
7244
7246
7247
7249
7250
7252
7253
7255
7256

3.95
7.55
3.45
6.30
3.95
7.55
3.95
7.55
3.45
6.30
3.45
6.30
3.95
7.55
3.45
6.30

Τεχνοτροπίες & Διακοσμητικά Υλικά
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

180ml

ΤΕΜ/ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ €
ΣΥΣΚ.		

12

09032

5.85
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MINOS GOLD METALLIC

Διακοσμητικό επίχρισμα διαλύτου, χρυσού μεταλλικού χρώματος
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το MINOS GOLD METALLIC είναι χρυσό μεταλλικό χρώμα, ιδανικό για
διακόσμηση και προστασία επιφανειών. Έχει μεγάλη καλυπτικότητα,
εξαιρετική πρόσφυση, εύκολο άπλωμα και προσφέρει εξαιρετικό φινίρισμα
και αντιδιαβρωτική προστασία. Είναι κατάλληλο για εσωτερική και εξωτερική
χρήση.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

• Μεγάλη καλυπτικότητα
• Εξαιρετική πρόσφυση
• Εύκολο άπλωμα
• Εξαιρετικό φινίρισμα
• Σταθερότητα χρώματος
• Δεν περιέχει μόλυβδο
• Εύκολη εφαρμογή

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

• Ιδανικό για την προστασία και την διακόσμηση επιφανειών
• Ιδανικό για εορταστικές διακοσμήσεις αντικειμένων και επιφανειών,
διακοσμήσεις καθρεφτών, κάγκελων, μεταλλικών κρεβατιών κλπ.
• Κατάλληλο για μέταλλα, ξύλα, χαρτόνι, σοβά, ύφασμα και τα
περισσότερα πλαστικά

ΑΠΟΔΟΣΗ: 10 -14 m2/Lt

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

180ml

ΤΕΜ/ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ €
ΣΥΣΚ.		

12

09037

4.15

MINOS SILVER METALLIC

Διακοσμητικό επίχρισμα διαλύτου, ασημί μεταλλικού χρώματος
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το MINOS SILVER METALLIC είναι ασημί μεταλλικό χρώμα, ιδανικό
για διακόσμηση και προστασία επιφανειών. Έχει μεγάλη καλυπτικότητα,
εξαιρετική πρόσφυση, εύκολο άπλωμα και προσφέρει εξαιρετικό φινίρισμα
και αντιδιαβρωτική προστασία. Είναι κατάλληλο για εσωτερική και εξωτερική
χρήση.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

• Μεγάλη καλυπτικότητα
• Εξαιρετική πρόσφυση
• Εύκολο άπλωμα
• Εξαιρετικό φινίρισμα
• Σταθερότητα χρώματος
• Δεν περιέχει μόλυβδο
• Εύκολη εφαρμογή

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

• Ιδανικό για την προστασία και την διακόσμηση επιφανειών
• Ιδανικό για εορταστικές διακοσμήσεις αντικειμένων και επιφανειών,
διακοσμήσεις καθρεφτών, κάγκελων, μεταλλικών κρεβατιών κλπ.
• Κατάλληλο για μέταλλα, ξύλα, χαρτόνι, σοβά, ύφασμα και
τα περισσότερα πλαστικά

ΑΠΟΔΟΣΗ: 10 - 14 m2/Lt

www.evochem.gr
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Τεχνοτροπίες & Διακοσμητικά Υλικά
PGP GOLD DUST
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η PGP GOLD DUST είναι χρυσόσκονη που προστίθεται σε χρώματα για
να προσφέρει μεταλλική χρυσή διακοσμητική όψη. Είναι κατάλληλη για
επαγγελματική χρήση, εφαρμογές διακόσμησης και DIY. Είναι συμβατή με
χρώματα διαλύτου και κατόπιν δοκιμής με νερού. Για βέλτιστη εφαρμογή
ρίχνουμε τη σκόνη πάνω στο αντικέιμενο αφού έχουμε απλώσει τη ρητίνη.

ISOMIX CEMENT COLOR

Οξείδια σιδήρου κατάλληλα για χρωματισμό σκυροδεμάτων
& τσιμεντοκονιαμάτων
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το ISOMIX CEMENT COLOR είναι χρωστική ουσία σε μορφή σκόνης,
αποτελούμενη από μεταλλικά οξείδια πολύ λεπτής κοκκομετρίας, τα οποία
εξασφαλίζουν έντονο χρωματισμό. Δεν ξεθωριάζει - έχει υψηλή αντοχή στις
υπεριώδεις ακτίνες UV, δεν επηρεάζει το χρόνο πήξης των κονιαμάτων,
είναι απλό, εύκολο και οικονομικό στη χρήση. Είναι διαθέσιμο σε 5 χρώματα: κόκκινο, ώχρα, μαύρο, μπλε και πράσινο.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

• Εξαιρετική ποιότητα
• Υψηλή απόδοση
• Άριστος χρωματισμός
• Αντοχή στις καιρικές συνθήκες

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

• Κατάλληλο για όλους τους τύπους εφαρμογών σκυροδέματος
και τσιμεντοκονιαμάτων συγκεκριμένης χρωματικής απόχρωσης
όπως κονιάματα αρμολόγησης και τελικής επίστρωσης εξομάλυνσης, πλάκες, κυβόλιθοι, τσιμεντόλιθοι, παγκάκια,
ζαρντινιέρες κλπ.
• Κατάλληλο για χρωματισμό σοβάδων και μαρμαροκονία

ΑΠΟΔΟΣΗ: 400gr – 800gr / 50Kg τσιμέντου

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

200gr
400gr
800gr

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Μπλέ 400gr
Κόκκινο 400gr
Κόκκινο 800gr
Ώχρα 400gr
Ώχρα 800gr
Πράσινο 400gr
Μαύρο 400gr
Μαύρο 800gr

ΤΕΜ/ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ €
ΣΥΣΚ.		

12
12
12

7221
7222
7223

14.80
27.40
52.30

ΤΕΜ/ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ €
ΣΥΣΚ.		

15
15
15
15
15
15
15
15

01785
01786
01791
01787
01792
01788
01789
01794

5.60
3.80
6.60
3.80
6.60
5.60
3.80
6.60

Τεχνοτροπίες & Διακοσμητικά Υλικά
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Μπεζ 750ml
Γκρι 750ml
Ροζ 750ml

ΤΕΜ/ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ €
ΣΥΣΚ.		

12
12
12

7218
7219
7220

7.20
7.20
7.20
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PGP FAUX WOOD PRIMER
Υπόστρωμα τεχνοτροπίας απομίμησης ξύλου
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το PGP FAUX WOOD PRIMER είναι αντισκωριακό υπόστρωμα που
προετοιμάζει την επιφάνεια και δίνει το φόντο για την εφαρμογή του
FAUX WOOD FINISH. Έχει πολύ καλή πρόσφυση και καλυπτικότητα.
Χρησιμοποιείται σε κάθε είδους σκληρή επιφάνεια.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

• Εύκολη εφαρμογή
• Δίνει το απαραίτητο φόντο για την εφαρμογή του FAUX WOOD FINISH
• Εφαρμόζεται σε κάθε επιφάνεια
• Επιλογή νερών και ρόζων
• Διατίθεται σε τρεις αποχρώσεις

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

• Εφαρμόζεται σε μεταλλικές επιφάνειες (κοιλοδοκούς, λαμαρίνες,
αλουμίνιο), μελαμίνη (ντουλάπια γραφεία), ξύλινες επιφάνειες,
πλαστικά, γυψοσανίδες κλπ.

ΑΠΟΔΟΣΗ: 8 - 10 m2/Kg ανάλογα με την επιφάνεια.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

ΤΕΜ/ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ €
ΣΥΣΚ.		

Καρυδιά ανοιχτή 750ml 12

Καρυδιά 750ml

12
Καρυδιά σκούρα 750ml 12
Όρεγκον 750ml
12
Μαόνι 750ml
12
Δρυς 750ml
12
Διαφανές 750ml 12

7209
7212
7213
7214
7215
7216
7217

12.90
12.90
12.90
12.90
12.90
12.90
12.90

PGP FAUX WOOD FINISH
Τελική επίστρωση τεχνοτροπίας απομίμησης ξύλου
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το PGP FAUX WOOD FINISH είναι χρώμα τεχνοτροπίας απομίμησης ξύλου.
Είναι ο εύκολος και οικονομικός τρόπος για να δώσετε σε κάθε σκληρή και
λεία επιφάνεια την όψη του ξύλου. Είναι ιδανικό για επαγγελματικές και DIY
εφαρμογές.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

• Εύκολη εφαρμογή
• Δίνει τέλεια όψη ξύλου
• Επιτυχημένο αποτέλεσμα σε κάθε είδους σκληρή και λεία επιφάνεια
• Εφαρμόζεται σε κάθε επιφάνεια
• Επιλογή νερών και ρόζων
• Διατίθεται σε έξι απόχρωσης ξύλου
• Ουδέτερη βάση χρωματισμού για μοντέρνες αποχρώσεις

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

• Εφαρμόζεται σε μεταλλικές επιφάνειες (κοιλοδοκούς, λαμαρίνες,
αλουμίνιο), μελαμίνη (ντουλάπια γραφεία), ξύλινες επιφάνειες,
πλαστικά, γυψοσανίδες κλπ.

ΑΠΟΔΟΣΗ: 12 - 16 m2/Kg ανάλογα με την επιφάνεια.

www.evochem.gr
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Τεχνοτροπίες & Διακοσμητικά Υλικά
PGP ART GLAZING AQUA

Διακοσμητικό χρώμα τεχνοτροπίας υδατικής βάσης
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το PGP ART GLAZING AQUA είναι υδατοδιαλυτό χρώμα τεχνοτροπίας
απομίμησης μαρμάρου. Είναι ο εύκολος και οικονομικός τρόπος για
να δώσετε σε κάθε επιφάνεια ένα διακοσμητικό αποτέλεσμα υψηλής
αισθητικής. Το μόνο που χρειάζεται είναι δημιουργικότητα, φαντασία,
και διάθεση για πειραματισμό. Κάντε συνδυασμούς χρωμάτων μεταξύ
αντίθετων αποχρώσεων και μεταξύ ανοιχτού και σκούρου.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Διαφανές 750ml
Λευκό 750ml

ΤΕΜ/ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ €
ΣΥΣΚ.		

12
12

7205
7206

14.40
14.40

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

• Άοσμο
• Εύκολη εφαρμογή
• Οικονομικό
• Εφαρμόζεται σε κάθε επιφάνεια
• Διατίθεται σε λεύκη και ουδέτερη βάση χρωματισμού

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

• Εφαρμόζεται σε μεταλλικές επιφάνειες (κοιλοδοκούς, λαμαρίνες,
αλουμίνιο), μελαμίνη (ντουλάπια γραφεία), ξύλινες επιφάνειες,
πλαστικά, γυψοσανίδες κλπ.

ΑΠΟΔΟΣΗ: 12-16 m2/Kg ανάλογα με την επιφάνεια.

PGP ART GLAZING

Διακοσμητικό χρώμα τεχνοτροπίας διαλύτου
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το PGP ART GLAZING είναι χρώμα διαλύτου τεχνοτροπίας απομίμησης
μαρμάρου. Είναι ο εύκολος και οικονομικός τρόπος για να δώσετε σε κάθε
επιφάνεια ένα διακοσμητικό αποτέλεσμα υψηλής αισθητικής. Το μόνο που
χρειάζεται είναι δημιουργικότητα, φαντασία, και διάθεση για πειραματισμό.
Κάντε συνδυασμούς χρωμάτων μεταξύ αντίθετων αποχρώσεων και μεταξύ
ανοιχτού και σκούρου.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

• Εύκολη εφαρμογή
• Οικονομικό
• Εφαρμόζεται σε κάθε επιφάνεια
• Διατίθεται σε λεύκη και ουδέτερη βάση χρωματισμού

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

• Εφαρμόζεται σε μεταλλικές επιφάνειες (κοιλοδοκούς, λαμαρίνες,
αλουμίνιο), μελαμίνη (ντουλάπια γραφεία), ξύλινες επιφάνειες,
πλαστικά, γυψοσανίδες κλπ.

ΑΠΟΔΟΣΗ: 12 - 16 m2/Kg ανάλογα με την επιφάνεια.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Διαφανές 750ml
Λευκό 750ml

ΤΕΜ/ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ €
ΣΥΣΚ.		

12
12

7207
7208

13.50
14.40

Τεχνοτροπίες & Διακοσμητικά Υλικά
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LIQUID
GLASS
ΡΗΤΙΝΗ
ΥΓΡΟΥ ΓΥΑΛΙΟΥ

ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ
•ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
•ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ
ΞΥΛΑ
•ΤΡΑΠΕΖΙΑ
•ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ
•ΤΕΧΝΟΤΡΟΠΙΕΣ
•ΔΑΠΕΔΑ

www.evochem.gr
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Τεχνοτροπίες & Διακοσμητικά Υλικά
LIQUID GLASS

Διάφανη ρητίνη υγρού γυαλιού
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η LIQUID GLASS είναι ισχυρή διάφανη ρητίνη - κόλλα, 2 συστατικών,
εξαιρετικής μηχανικής αντοχής και πρόσφυσης, με πολύ μεγάλη αντοχή στην
υγρασία, τους διαλύτες και τη θερμοκρασία. Είναι ιδανική για εμβαπτισμό
και καλούπωμα όμοιων και ανόμοιων υλικών χωρίς να συρρικνώνεται.
Χρησιμοποιείται για την κατασκευή ειδικών διακοσμητικών εφαρμογών
με ανάγλυφα αντικείμενα γεμίζοντας τα κενά και τους πόρους και σχηματίζοντας μία τελική επιφάνεια σαν γυαλί. Με την LIQUID GLASS μπορείτε
να δημιουργήσετε απίστευτες καλλιτεχνικές κατασκευές για διακοσμητικές
επιφάνειες. Εξαιρετική για ειδικές τεχνοτροπίες διακοσμητικών δαπέδων.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

• Εξαιρετική αντοχή στην υγρασία, τους διαλύτες και τη θερμοκρασία.
• Δεν συρρικνώνεται
• Κατάλληλη για διακοσμητικές επιφάνειες
• Καλύπτει τις ατέλειες και γεμίζει τα κενά

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

• Προστατεύει και διακοσμεί επιφάνειες όπως: χαρτόνι, ξύλο, μέταλλο, πέτρα,
κεραμικά και πορσελάνες, διακοσμητικά δάπεδα.
• Ιδανικό για καλλιτεχνικές κατασκευές, τραπέζια, κοσμήματα, μπιμπελό,
τεχνοτροπίες και πολλά άλλα.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

ΤΕΜ/ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ €
ΣΥΣΚ.		

320gr (Α+Β Συστ.)		
1Κg (Α+Β Συστ.)		
3Κg (Α+Β Συστ.)		

1883
1803
1804

9.60
25.80		
68.90

Οικοδομικά Προϊόντα

142 Κόλλες Πλακιδίων
ISOMIX ACRYLIC

Ακρυλική τσιμεντοειδής λευκή κόλλα πλακιδίων, τοίχων
& δαπέδων C1T

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

25Kg

ΤΕΜ/ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ €
ΣΥΣΚ.		

1

01751

11.60

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η ISOMIX ACRYLIC είναι λευκή ακρυλική κόλλα πλακιδίων τσιμεντοειδούς
βάσης σε μορφή κονιάματος. Αποτελείται από υψηλής αντοχής τσιμέντο
Portland, αδρανή επιλεγμένης κοκκομετρίας, ειδικά βελτιωτικά πρόσθετα
και ρητίνες που προσδίδουν άριστη πρόσφυση των πλακιδίων ακόμα και
σε δύσκολες επιφάνειες. Παρέχει υψηλή δύναμη συγκόλλησης, αντοχή
στην υγρασία, πολύ καλή εργασιμότητα, μεγάλο χρόνο εφαρμογής και
μηδενική ολίσθηση. Είναι κατάλληλη για εσωτερική και εξωτερική χρήση.
Κατατάσσεται ως κόλλα τύπου C1T σύμφωνα με το ΕΝ 12004.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

• Εξαιρετική πρόσφυση με το υπόστρωμα
• Άριστη εργασιμότητα
• Αντοχή στην υγρασία
• Υψηλής ποιότητας πρώτες ύλες
• Εσωτερική και εξωτερική χρήση
• Ευκολία εφαρμογής - ταχύτητα - καθαριότητα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

• Συγκόλληση παντός τύπου πλακιδίων σε οριζόντιες και κάθετες
επιφάνειες από τσιμεντοκονία, σκυρόδεμα, πλινθοδομή, επιχρίσματα,
πορομπετόν και άλλα συνήθη δομικά υλικά
• Συγκόλληση λεπτών πλακιδίων γρανίτη και μαρμάρου

ΑΠΟΔΟΣΗ: 3 - 4 Kg /m2 ανάλογα με την κατάσταση του υπόβαθρου

ISOMIX SUPER ACRYLIC

Ακρυλική τσιμεντοειδής λευκή κόλλα πλακιδίων, τοίχων
& δαπέδων C2T
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η ISOMIX SUPER ACRYLIC είναι ισχυρή λευκή ακρυλική κόλλα πλακιδίων
τσιμεντοειδούς βάσης σε μορφή κονιάματος. Αποτελείται από υψηλής αντοχής
τσιμέντο Portland, αδρανή επιλεγμένης κοκκομετρίας, ειδικά βελτιωτικά
πρόσθετα και ρητίνες που προσδίδουν άριστη πρόσφυση των πλακιδίων ακόμα
και σε δύσκολες επιφάνειες. Παρέχει υψηλή δύναμη συγκόλλησης, αντοχή στην
υγρασία, πολύ καλή εργασιμότητα, πολύ μεγάλο χρόνο εφαρμογής και μηδενική
ολίσθηση. Είναι κατάλληλη για εσωτερική και εξωτερική χρήση. Κατατάσσεται
ως κόλλα τύπου C2T σύμφωνα με το ΕΝ 12004.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

• Εξαιρετική πρόσφυση με το υπόστρωμα
• Άριστη εργασιμότητα
• Αντοχή στην υγρασία και στον παγετό
• Υψηλής ποιότητας πρώτες ύλες
• Εσωτερική και εξωτερική χρήση
• Ευκολία εφαρμογής - ταχύτητα - καθαριότητα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

• Συγκόλληση παντός τύπου απορροφητικών και μη απορροφητικών
πλακιδίων σε οριζόντιες και κάθετες επιφάνειες από τσιμεντοκονία,
σοβά, μπετόν, σκυρόδεμα, γυψοσανίδες, τσιμεντοσανίδες,
πορομπετόν και άλλες συνήθεις οικοδομικές επιφάνειες
• Συγκόλληση πλακιδίων σε επιφάνειες όπου απαιτείται υψηλή
πρόσφυση και αντοχή στην υγρασία
• Συγκόλληση πλακιδίων γρανίτη και μαρμάρου.
• Είναι κατάλληλη για επαγγελματικούς και δημόσιους χώρους με
βαριά κυκλοφορία και χώρους εκτεθειμένους σε έντονες καιρικές
συνθήκες

ΑΠΟΔΟΣΗ: 3 - 4 Kg/m2 ανάλογα με την κατάσταση του υπόβαθρου.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

5Kg
25Kg

ΤΕΜ/ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ €
ΣΥΣΚ.		

4
1

01756
01750

4.20
13.70
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ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

25Kg

ΤΕΜ/ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ €
ΣΥΣΚ.		

1

01779

14.85

ISOMIX FLEX

Ελαστική ακρυλική τσιμεντοειδής λευκή κόλλα πλακιδίων,
τοίχων & δαπέδων C2TE
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η ISOMIX FLEX είναι ελαστοπλαστική λευκή ακρυλική κόλλα πλακιδίων
τσιμεντοειδούς βάσης σε μορφή κονιάματος. Περιέχει υψηλής αντοχής
τσιμέντο Portland, αδρανή επιλεγμένης κοκκομετρίας, ειδικά πρόσθετα και
ρητίνες που βελτιώνουν την πρόσφυση των πλακιδίων σε δύσκολες μη
απορροφητικές επιφάνειες. Παρέχει υψηλή δύναμη συγκόλλησης σε κάθετες
και οριζόντιες επιφάνειες, ελαστικότητα και αντοχή στην υγρασία. Αυξάνει
τις αντισεισμικές ιδιότητες και είναι κατάλληλη για υποστρώματα με έντονες
θερμικές συστολοδιαστολές. Είναι κατάλληλη για εσωτερική και εξωτερική
χρήση. Κατατάσσεται ως κόλλα τύπου C2ΤΕ σύμφωνα με το ΕΝ 12004.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

• Υψηλές αντοχές
• Ελαστικότητα
• Άριστη εργασιμότητα
• Άριστη πρόσφυση σε δύσκολες επιφάνειες
• Αντοχή στην υγρασία και στον παγετό
• Υψηλής ποιότητας πρώτες ύλες
• Εσωτερική και εξωτερική χρήση
• Ευκολία εφαρμογής - ταχύτητα - καθαριότητα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

• Συγκόλληση παντός τύπου απορροφητικών και μη απορροφητικών
πλακιδίων σε οριζόντιες και κάθετες επιφάνειες από τσιμεντοκονία, σοβά,
μπετόν, σκυρόδεμα, γυψοσανίδες, τσιμεντοσανίδες, πορομπετόν και άλλες
συνήθεις οικοδομικές επιφάνειες
• Συγκόλληση πλακιδίων γρανίτη και μαρμάρου, υαλοψηφίδων ή
οποιουδήποτε άλλου φυσικού υλικού
• Κατάλληλη για λουτρά, ταράτσες, βεράντες, μωσαϊκά, παλαιά μάρμαρα
και δάπεδα βαριάς κυκλοφορίας

ΑΠΟΔΟΣΗ: 2,5 - 4 Kg/m2 ανάλογα με την κατάσταση του υπόβαθρου, το μέγεθος και τον τύπο του πλακιδίου
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

25Kg

ΤΕΜ/ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ €
ΣΥΣΚ.		

1

01780

22.90

ISOMIX POWERFLEX

Ενισχυμένη ελαστική ακρυλική τσιμεντοειδής λευκή κόλλα
πλακιδίων, τοίχων & δαπέδων C2TE S1
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η ISOMIX POWERFLEΧ είναι εξαιρετικά ενισχυμένη ελαστική λευκή ακρυλική
κόλλα πλακιδίων τσιμεντοειδούς βάσης σε μορφή κονιάματος. Περιέχει
υψηλής αντοχής τσιμέντο Portland, αδρανή επιλεγμένης κοκκομετρίας, ειδικά
πρόσθετα και ρητίνες που βελτιώνουν την πρόσφυση των πλακιδίων σε
δύσκολες μη απορροφητικές επιφάνειες. Παρέχει υψηλή δύναμη συγκόλλησης
σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες, ελαστικότητα, μηδενική ολίσθηση και
αντοχή στην υγρασία και στον παγετό. Αυξάνει τις αντισεισμικές ιδιότητες και
είναι κατάλληλη για υποστρώματα με έντονες θερμικές συστολοδιαστολές.
Είναι κατάλληλη για εσωτερική και εξωτερική χρήση. Κατατάσσεται ως κόλλα
τύπου C2ΤΕ S1 σύμφωνα με την ΕΝ 12004.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

• Υψηλές αντοχές • Μεγάλη ελαστικότητα • Άριστη εργασιμότητα • Άριστη
πρόσφυση σε δύσκολες επιφάνειες • Αντοχή στην υγρασία και στον παγετό
• Υψηλής ποιότητας πρώτες ύλες• Εσωτερική και εξωτερική χρήση
• Ευκολία εφαρμογής - ταχύτητα - καθαριότητα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

• Συγκόλληση παντός τύπου απορροφητικών και μη απορροφητικών πλακιδίων
σε οριζόντιες και κάθετες επιφάνειες από τσιμεντοκονία, σοβά, μπετόν, σκυρόδεμα, γυψοσανίδες, τσιμεντοσανίδες, πορομπετόν και άλλες συνήθεις οικοδομικές
επιφάνειες.
• Συγκόλληση πλακιδίων γρανίτη και μαρμάρου, υαλοψηφίδων προϊόντων από
γυαλί και οποιουδήποτε άλλου φυσικού υλικού.
• Κατάλληλη για λουτρά, ταράτσες, βεράντες, μωσαϊκά, παλαιά μάρμαρα, πλάκες
Πηλίου - Καρύστου, δάπεδα βαριάς κυκλοφορίας, δεξαμενές, πισίνες, χαμάμ,
Jacuzzi και συστήματα ενδοδαπέδιας θέρμανσης.

S1

ΑΠΟΔΟΣΗ: 2,5 - 4 Kg/m2 ανάλογα με την κατάσταση του υπόβαθρου, το μέγεθος και τον τύπο του πλακιδίου.

www.evochem.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ 210 5 5 9 0 4 6 0 - 210 5 5 9 0 1 5 5

144 Κόλλες Πλακιδίων
CERAFIX & GROUT

Ακρυλική κόλλα & αρμόστοκος πλακιδίων σε πάστα,
έτοιμη προς χρήση
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η CERAFIX & GROUT είναι εξαιρετικά ισχυρή, λευκή ακρυλική κόλλα πλακιδίων σε μορφή πάστας, έτοιμη για χρήση. Περιέχει αδρανή επιλεγμένης
κοκκομετρίας, ακρυλικές ρητίνες και ειδικά πρόσθετα που προσδίδουν
εξαιρετική πρόσφυση των πλακιδίων σε οριζόντιες και κάθετες οικοδομικές
επιφάνειες. Έχει εξαιρετική αντοχή στην υγρασία και υψηλή απόδοση. Είναι
κατάλληλη για εσωτερική και εξωτερική χρήση.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

• Έτοιμη για χρήση
• Ταχύτητα - καθαριότητα
• Υψηλές αντοχές
• Άριστη εργασιμότητα
• Άριστη πρόσφυση σε όλες τις επιφάνειες
• Μεγάλος ανοιχτός χρόνος
• Αντοχή στην υγρασία
• Εσωτερική και εξωτερική χρήση

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

• Συγκόλληση και αρμολόγηση κεραμικών πλακιδίων, διακοσμητικών τούβλων και ψηφίδων σε τοίχους και δάπεδα από τσιμεντοκονία, ελαφρομπετόν, γυψοσανίδες, τσιμεντοσανίδες, νοβοπάν, ξύλο, ΜDF κλπ.
• Συγκόλληση σε ποικιλία από πορώδη υλικά όπως αγυάλιστα
μάρμαρα, πορομπετόν, τσιμεντόπλακες κλπ.
• Κατάλληλη για μπάνια και βρεχόμενες επιφάνειες
• Κατάλληλη για συγκόλληση - τοποθέτηση θερμομονωτικών
υλικών - πλακών

ΑΠΟΔΟΣΗ: 1 - 3 Kg/m2

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

ΤΕΜ/ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ €
ΣΥΣΚ.		

1Kg + 250gr
12
ΔΩΡΕΑΝ ΠΡΟΪΟΝ

01740

4.20

5Kg+500gr
4
ΔΩΡΕΑΝ ΠΡΟΪΟΝ

01744

18.15

Κόλλες Πλακιδίων
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Λευκό 		
Ivory 		
Ανοικτό Γκρι
Γκρι 		

ΤΕΜ/ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ €
ΣΥΣΚ.		

5kg 0-5mm
4
01766
4
01768
4
01769
4
01770

6.15
6.15
6.15
6.15
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ISOMIX TILE GROUT

Ακρυλικός τσιμεντοειδής αρμόστοκος πλακιδίων τοίχων
& δαπέδων CG2
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το ISOMIX TILE GROUT είναι ακρυλικός αρμόστοκος κεραμικών πλακιδίων, τσιμεντοειδούς βάσης σε μορφή κονιάματος. Περιέχει υψηλής αντοχής
τσιμέντο Portland, αδρανή επιλεγμένης κοκκομετρίας, ακρυλικές ρητίνες
και ειδικά πρόσθετα που βελτιώνουν την πρόσφυση και αρμολόγηση των
πλακιδίων ακόμα και σε δύσκολες επιφάνειες. Είναι κατάλληλος για αρμολόγηση κάθε είδους κεραμικών πλακιδίων, απορροφητικών και μη, τοίχου
και δαπέδου για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Κατατάσσεται ως
αρμόστοκος τύπου CG2 σύμφωνα με το ΕΝ 13888.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

• Υψηλές αντοχές – δεν τρίβεται
• Άριστη πρόσφυση
• Αντοχή στην υγρασία και στον παγετό
• Δεν λεκιάζει - καθαρίζει εύκολα
• Διάρκεια στο χρόνο - ομοιογένεια
• Χρωματική σταθερότητα και ποικιλία
• Εσωτερική και εξωτερική χρήση
• Ταχύτητα - καθαριότητα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

• Αρμολόγηση κάθε τύπου κεραμικών πλακιδίων σε οριζόντιες
και κάθετες επιφάνειες, σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.
• Αρμολόγηση πλακιδίων χαμηλής απορροφητικότητας σε επιφάνειες
όπου απαιτείται υψηλή πρόσφυση και αντοχή στην υγρασία.

ΑΠΟΔΟΣΗ: 200 - 800 gr/m2 ανάλογα με το πάχος του αρμού και τις δια-

στάσεις του πλακιδίου. Σε ορισμένες περιπτώσεις η κατανάλωση μπορεί να
αυξηθεί σημαντικά.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Σταυροί
1mm
2mm
3mm
4mm
5mm
7mm
10mm
Ταφ
2mm
3mm
4mm
5mm
7mm
10mm
Σφήνες
1-5mm

ΤΕΜ/ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ €
ΣΥΣΚ.		

500
500
500
500
500
500
500

8293
08294
08295
08296
08297
08298
08300

3.50
3.50
3.75
4.40
5.85
9.50
15.95

500
500
500
500
500
500

08301
08302
08306
08303
08304
08305

3.50
3.75
4.40
5.85
9.50
15.95

500

8235

5.35

ΟΔΗΓΟΙ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ειδικά εξαρτήματα για τη τήρηση σταθερών διαστημάτων μεταξύ των αρμών
πλακιδίων.

www.evochem.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ 210 5 5 9 0 4 6 0 - 210 5 5 9 0 1 5 5

146 Επιχρίσματα
ISOMIX ONE COAT PLASTER

Λευκός σοβάς μιας στρώσης εσωτερικής & εξωτερικής χρήσης
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ο ISOMIX ONE COAT PLASTER είναι λευκός σοβάς μιας στρώσης, κατάλληλος για εσωτερικές και εξωτερικές επιφάνειες κτιρίων. Αποτελείται από
υψηλής αντοχής λευκό τσιμέντο Portland, υδράσβεστο, επιλεγμένα αδρανή
από λευκό μάρμαρο και ειδικά βελτιωτικά πρόσθετα για την επίτευξη
υψηλών αντοχών. Απαιτεί μόνο προσθήκη νερού για την παρασκευή του
αυξάνοντας σημαντικά την ευκολία και την ταχύτητα εφαρμογής.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

• Υψηλές αντοχές
• Άριστη πρόσφυση
• Αντοχή στην υγρασία και στον παγετό
• Δεν συρρικνώνεται και δεν σκάει
• Εσωτερική και εξωτερική χρήση
• Εύκολη εφαρμογή
• Ταχύτητα και καθαριότητα – προσθήκη μόνο νερού

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

• Σοβάτισμα μιας στρώσης σε εσωτερικές και εξωτερικές επιφάνειες
κτιρίων.
• Αντικαθιστά το λάσπωμα και το μάρμαρο. Εφαρμόζεται πάνω
στο πεταχτό σοβά.

ΑΠΟΔΟΣΗ: 12 Κg/m2/cm πάχους στρώσης ανάλογα με την κατάσταση
του υπόβαθρου.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

25Κg

ΤΕΜ/ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ €
ΣΥΣΚ.		

1

07041

8.50

Επιχρίσματα
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

4Κg
20Κg

ΤΕΜ/ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ €
ΣΥΣΚ.		

5
1

05114
05108

4.45
13.30
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ISOMIX WALL STUCCO

Λευκός, λεπτόκοκκος, ακρυλικός στόκος σπατουλαρίσματος
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ο ISOMIX WALL STUCCO είναι λευκός, λεπτόκοκκος ακρυλικός στόκος
κατάλληλος για εξομάλυνση και προετοιμασία επιφανειών πριν από το
βάψιμο. Αποτελείται από λευκό τσιμέντο Portland, επιλεγμένα λεπτόκοκκα
αδρανή υψηλής ποιότητας και λευκότητας, ειδικά βελτιωτικά πρόσθετα και
ακρυλικές ρητίνες, για την επίτευξη εξαιρετικής πρόσφυσης, αντοχής και
στεγανότητας. Ανακατεύεται εύκολα με το νερό χωρίς να δημιουργούνται
σβώλοι και παράγεται μια κρεμώδης μάζα, που απλώνεται εύκολα στον
τοίχο. Δεν χρειάζεται να προηγηθεί αστάρωμα και προετοιμασία της επιφάνειας με λαδόστοκους. Τρίβεται εύκολα, δεν σκάει και δίνει ανθεκτικό και
ομοιόμορφο τελείωμα. Αφήνει την επιφάνεια να αναπνέει και είναι φιλικό
προς το περιβάλλον.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

• Εξαιρετικό φινίρισμα
• Υψηλές αντοχές
• Άριστη εργασιμότητα
• Εύκολο τρίψιμο
• Άριστη πρόσφυση
• Αντοχή στην υγρασία και στον παγετό
• Εσωτερική και εξωτερική χρήση
• Ταχύτητα - καθαριότητα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

• Σπατουλάρισμα εσωτερικών και εξωτερικών επιφανειών τοίχων
και οροφών πριν από το βάψιμο. Με το ίδιο υλικό σφραγίζονται και
οι μικρορωγμές του σοβά
• Κατάλληλο για επιφάνειες από σοβά, πορομπετόν, λείο σκυρόδεμα,
γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες

ΑΠΟΔΟΣΗ: 1 Κg/m2 για επίστρωση πάχους 1mm.

www.evochem.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ 210 5 5 9 0 4 6 0 - 210 5 5 9 0 1 5 5

148 Επιχρίσματα
ISOMIX STUCCO POWDER

Λευκός καλυπτικός ακρυλικός στόκος για εξομάλυνση
ατελειών και προετοιμασία επιφανειών πριν από το βάψιμο.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

20Κg

ΤΕΜ/ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ €
ΣΥΣΚ.		

1

7044

12.60

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ο ISOMIX STUCCO POWDER είναι λευκός, καλυπτικός ακρυλικός στόκος,
ειδικής κοκκομετρίας, κατάλληλος για εξομάλυνση ατελειών και προετοιμασία επιφανειών πριν από το βάψιμο. Αποτελείται από λευκό τσιμέντο
portland, επιλεγμένα αδρανή υψηλής ποιότητας και λευκότητας, ειδικά
βελτιωτικά πρόσθετα και ακρυλικές ρητίνες, για την επίτευξη εξαιρετικής
πρόσφυσης, αντοχής, και στεγανότητας. Ανακατεύεται με νερό χωρίς να
δημιουργούνται σβώλοι, απλώνεται εύκολα, δεν σκάει και δίνει ανθεκτικό
και ομοιόμορφο τελείωμα. Αφήνει την επιφάνεια να αναπνέει και είναι φιλικό
προς το περιβάλλον. Κατάλληλος για στρώσεις 1 - 4mm.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

• Κάλυψη ατελειών
• Εξομάλυνση επιφανειών
• Μεγάλη καλυπτικότητα
• Οικονομικότερο αποτέλεσμα
• Υψηλές αντοχές
• Άριστη εργασιμότητα
• Εύκολο τρίψιμο
• Άριστη πρόσφυση
• Αντοχή στην υγρασία και στον παγετό
• Συνιστάται για παραθαλάσσιες περιοχές
• Εσωτερική και εξωτερική χρήση
• Ταχύτητα - καθαριότητα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

• Σπατουλάρισμα πριν από το βάψιμο εξωτερικών και εσωτερικών τοίχων και
οροφών από σοβά, εμφανές μπετόν, πορομπετόν, γυψοσανίδα και τσιμεντοσανίδα • Η μεγάλη καλυπτικότητα του ISOMIX STUCCO POWDER ανά στρώση
(1-4mm) προσφέρει πολύ μεγάλη ευκολία για γεμίσματα και εξομάλυνση ατελειών του μαρμαροσοβά. Αντικαθιστά τις πολλές επιστρώσεις με υπερ-λεπτόκοκκους
στόκους

ISOMIX FERRO PRIME

Επαλειφόμενο αντιδιαβρωτικό οπλισμού τσιμεντοειδούς βάσης
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το ISOMIX FERRO PRIME είναι επαλειφόμενο στεγανοποιητικό και αντιδιαβρωτικό τσιμεντοειδές κονίαμα οπλισμού. Αναμιγνύεται με νερό, δίνοντας
μια ρευστή πάστα που επαλείφεται εύκολα, δημιουργώντας μια ισχυρή
στεγανοποιητική στρώση. Προστατεύει τον οπλισμό από τη διάβρωση και
λειτουργεί ως συγκολλητική στρώση μεταξύ παλαιού και νέου κονιάματος
ή σκυροδέματος σε επισκευαστικές εργασίες. Προσφέρει άριστη πρόσφυση και μεγάλη αντιδιαβρωτική προστασία διότι περιέχει M.C.I (migratory
corrosion inhibitors) - ότι πιο σύγχρονο στην αντιδιαβρωτική τεχνολογία.
Χρώμα κεραμιδί.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

• Εξαιρετική πρόσφυση • Υψηλή αντιδιαβρωτική προστασία • Υψηλές μηχανικές
αντοχές • Υψηλή αντοχή στις υψηλές θερμοκρασίες • Υψηλή αντοχή στην υγρασία και στον παγετό • Υψηλή αντίσταση στην ενανθράκωση • Δεν ρηγματώνεται

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

• Προστασία εκτεθειμένου σιδηρού οπλισμού από διάβρωση σε αποκαταστάσεις
οπλισμένου σκυροδέματος που έχει υποστεί βλάβες λόγω σεισμού, ενανθράκωσης, παγετού ή κακής εφαρμογής
• Προστασία του σιδηρού οπλισμού από διάβρωση σε δομικά στοιχεία
μικρού πάχους ή σε περιπτώσεις που προβλέπεται το δομικό στοιχείο
να λειτουργήσει σε συνθήκες υγρασίας
• Εφαρμογή ως γέφυρα πρόσφυσης μεταξύ παλαιού και νέου
σκυροδέματος ή κονιάματος π.χ. σοβάς

ΑΠΟΔΟΣΗ: 0,07 - 0,13 Κg/m οπλισμού ως αντιδιαβρωτική προστασία 2 Κg/m2
ως συνδετική στρώση.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

750gr
4Κg

* Χρώμα: Κεραμιδί

ΤΕΜ/ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ €
ΣΥΣΚ.		

12
4

07039
7032

5.50
13.35

Επιχρίσματα
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

5Κg
25Κg

ΤΕΜ/ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ €
ΣΥΣΚ.		

4
1

01755
01754

4.60
12.60
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ISOMIX REPAIR PLASTER RP 300
Επισκευαστικός, αδιάβροχος, λευκός σοβάς μιας στρώσης
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ο ISOMIX REPAIR PLASTER RP 300 είναι επισκευαστικός, αδιάβροχος,
λευκός σοβάς μιας στρώσης, κατάλληλος για αποκατάσταση τμημάτων
σοβά. Αποτελείται από υψηλής αντοχής τσιμέντο Portland, υδράσβεστο,
επιλεγμένα αδρανή, ειδικά βελτιωτικά πρόσθετα και ρητίνες, για την επίτευξη
υψηλών αντοχών. Απαιτεί μόνο προσθήκη νερού για την παρασκευή του
αυξάνοντας σημαντικά την ευκολία και την ταχύτητα εφαρμογής.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

• Υψηλές αντοχές
• Άριστη πρόσφυση
• Αντοχή στην υγρασία και στον παγετό
• Δεν συρρικνώνεται και δεν σκάει
• Συνιστάται για παραθαλάσσιες περιοχές
• Εσωτερική και εξωτερική χρήση
• Εύκολη εφαρμογή
• Ταχύτητα και καθαριότητα – προσθήκη μόνο νερού

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

• Επισκευή και αποκατάσταση φθαρμένων ή πεσμένων τμημάτων
σοβά σε παλιές και νέες κατασκευές, σε τοίχους ή οροφές
• Επισκευή γωνιών (ακμών) σε εσωτερικές και εξωτερικές επιφάνειες
κτιρίων
• Αποκατάσταση σε περιπτώσεις καταστροφής του κλασσικού
μαραμαροσοβά μετά από προσβολή από τον παγετό
• Κατάλληλος να εφαρμοστεί σε επιφάνειες από μπετόν, τούβλα, πέτρα,
τσιμεντόλιθους, τσιμεντοκονία, πορομπετόν κλπ.

ΑΠΟΔΟΣΗ: 12 - 14 Kg/m2/cm πάχους επίστρωσης

www.evochem.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ 210 5 5 9 0 4 6 0 - 210 5 5 9 0 1 5 5
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Δομικά & Επισκευαστικά Κονιάματα
ISOMIX FIRE BRICK

Ειδική κόλλα & αρμόστοκος για πυρότουβλα
τσιμεντοειδούς βάσης
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η ISOMIX FIRE BRICK είναι ειδική πυρίμαχη κόλλα για πυρότουβλα τσιμεντοειδούς βάσης σε μορφή κονιάματος. Περιέχει υψηλής αντοχής πυρίμαχο
τσιμέντο, χαλαζιακά αδρανή επιλεγμένης κοκκομετρίας, ειδικά βελτιωτικά
πρόσθετα και ρητίνες που προσδίδουν εξαιρετική αντοχή στις υψηλές
θερμοκρασίες και στις έντονες θερμοκρασιακές μεταβολές. Παρέχει υψηλή
δύναμη συγκόλλησης, αντοχή στην υγρασία, πολύ καλή εργασιμότητα και
εύκολη εφαρμογή. Είναι κατάλληλη για εσωτερική και εξωτερική χρήση.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

ΤΕΜ/ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ €
ΣΥΣΚ.		

1Κg		 1745
5Κg
4
01758
25Κg
1
1746

4.20		
8.95
42.20

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

• Εξαιρετική ποιότητα πρώτων υλών
• Αντοχή στις υψηλές θερμοκρασίες(+14000C)
• Αντοχή στην υγρασία
• Εξαιρετική πρόσφυση
• Άριστη εργασιμότητα
• Εύκολη εφαρμογή
• Εσωτερική και εξωτερική χρήση
• Ταχύτητα και καθαριότητα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

• Συγκόλληση και αρμολόγηση παντός τύπου πυρότουβλων και άλλων
πυρίμαχων δομικών στοιχείων σε χώρους που υπόκεινται σε υψηλές
θερμοκρασίες όπως φούρνοι, τζάκια, καμινάδες, ψησταριές κλπ.
• Κατάλληλη και για την επισκευή φθαρμένων αρμών και
πυρότουβλων

ΑΠΟΔΟΣΗ: Η απόδοση εξαρτάται από τις διαστάσεις των πυρότουβλων και

το πλάτος του αρμού. Ενδεικτική κατανάλωση για ένα τζάκι ή μια ψησταριά
είναι 50 - 60 Κg περίπου

ISOMIX BUILDING MORTAR

Ισχυρό κονίαμα τσιμεντοειδούς βάσης για χτίσιμο δομικών
στοιχείων
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το ISOMIX BUILDING MORTAR είναι ισχυρό κονίαμα (λάσπη) τσιμεντοειδούς βάσης για χτίσιμο δομικών στοιχείων. Αποτελείται από υψηλής αντοχής
τσιμέντο Portland, υδράσβεστο, αδρανή επιλεγμένης κοκκομετρίας και ειδικά βελτιωτικά πρόσθετα που προσδίδουν άριστη πρόσφυση, υψηλή δύναμη
συγκόλλησης και αντοχή στην υγρασία και στον παγετό. Παρέχει πολύ καλή
εργασιμότητα, ευκολία και ταχύτητα εφαρμογής. Είναι κατάλληλο για εσωτερική και εξωτερική χρήση. Κατατάσσεται ως κονίαμα δόμησης τύπου Μ5
σύμφωνα με το ΕΝ 998.2.2.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

• Υψηλές αντοχές
• Εξαιρετική πρόσφυση
• Αντοχή στην υγρασία και στον παγετό
• Εσωτερική και εξωτερική χρήση
• Ευκολία εφαρμογής – προσθήκη μόνο νερού
• Ταχύτητα και καθαριότητα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

• Χτίσιμο κάθε είδους δομικό στοιχείο σε εσωτερικές και εξωτερικές
τοιχοποιίες
• Κατάλληλο για τα περισσότερα δομικά υλικά όπως τούβλα,
τσιμεντόλιθοι, φυσικές πέτρες, πορομπετόν, πλάκες πεζοδρομίου
κλπ.

ΑΠΟΔΟΣΗ: 20 Κg/m2 για τούβλα διαστάσεων 6Χ9Χ12cm

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

5Κg

ΤΕΜ/ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ €
ΣΥΣΚ.		

4

07043

2.40

Δομικά & Επισκευαστικά Κονιάματα
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

5Κg
25Κg

ΤΕΜ/ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ €
ΣΥΣΚ.		

4
1

07042
07040

4.80
16.35
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ISOMIX MECHANIC R2
Ινοπλισμένο επισκευαστικό τσιμεντοκονίαμα
υψηλών αντοχών R2
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το ISOMIX MECHANIC είναι ινοπλισμένο επισκευαστικό τσιμεντοκονίαμα
υψηλών αντοχών. Αποτελείται από υψηλής αντοχής τσιμέντο, ειδικές ρητίνες, ίνες και ειδικά πρόσθετα που προσδίδουν άριστη πρόσφυση του επισκευαστικού κονιάματος σε επιφάνειες από μπετό και σκυρόδεμα. Παρέχει
προστασία από την διάβρωση του οπλισμού, υδατοστεγανότητα, υψηλή
δύναμη πρόσφυσης με το υπόστρωμα και πολύ καλή εργασιμότητα. Είναι
κατάλληλο για εσωτερική και εξωτερική χρήση για στρώσεις πάχους έως
3cm. Προδιαγραφών R2.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

• Εξαιρετική πρόσφυση με το υπόστρωμα • Υψηλές αντοχές
• Προστασία οπλισμού από διάβρωση • Μειωμένη υδατοπερατότητα
• Σταθερότητα όγκου • Άριστη εργασιμότητα
• Εσωτερική και εξωτερική χρήση

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

• Υψηλών απαιτήσεων επισκευές στοιχείων σκυροδέματος
• Επισκευές ατελειών στοιχείων σκυροδέματος που παρατηρούνται
μετά το ξεκαλούπωμα
• Ανακατασκευή και αποκατάσταση των ατελειών που δημιουργούνται
σε τοίχους και δάπεδα όπως τρυπόξυλα, προεξοχές, φωλιές,
οπές κλπ.
• Αποκαθιστά φθορές σε γωνίες μπαλκονιών, σκαλοπατιών,
σε κολώνες, υποστυλώματα, τοιχώματα υπογείων και τούνελ κλπ.
• Κατάλληλο για εφαρμογές πάχους έως 30 mm ανά στρώση

ΑΠΟΔΟΣΗ: 16 Κg/m2/cm πάχους επίστρωσης

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

25Κg

ΤΕΜ/ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ €
ΣΥΣΚ.		

1

7264

22.60

ISOMIX MECHANIC R4
Ινοπλισμένο επισκευαστικό τσιμεντοκονίαμα
υψηλών αντοχών R4
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το ISOMIX MECHANIC R4 είναι ινοπλισμένο επισκευαστικό τσιμεντοκονίαμα υψηλών αντοχών. Αποτελείται από υψηλής αντοχής τσιμέντο, ειδικές
ρητίνες, ίνες και ειδικά πρόσθετα που προσδίδουν άριστη πρόσφυση του
επισκευαστικού κονιάματος σε επιφάνειες από μπετό και σκυρόδεμα.
Παρέχει προστασία από την διάβρωση του οπλισμού, υδατοστεγανότητα,
υψηλή δύναμη πρόσφυσης με το υπόστρωμα και πολύ καλή εργασιμότητα.
Είναι κατάλληλο για εσωτερική και εξωτερική χρήση για στρώσεις πάχους
έως 3cm. Προδιαγραφών R4.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

R4

• Εξαιρετική πρόσφυση με το υπόστρωμα • Υψηλές αντοχές
• Προστασία οπλισμού από διάβρωση • Μειωμένη υδατοπερατότητα
• Σταθερότητα όγκου • Άριστη εργασιμότητα
• Εσωτερική και εξωτερική χρήση

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

• Υψηλών απαιτήσεων επισκευές στοιχείων σκυροδέματος
• Επισκευές ατελειών στοιχείων σκυροδέματος που παρατηρούνται
μετά το ξεκαλούπωμα
• Ανακατασκευή και αποκατάσταση των ατελειών που δημιουργούνται
σε τοίχους και δάπεδα όπως τρυπόξυλα, προεξοχές, φωλιές,
οπές κλπ.
• Αποκαθιστά φθορές σε γωνίες μπαλκονιών, σκαλοπατιών,
σε κολώνες, υποστυλώματα, τοιχώματα υπογείων και τούνελ κλπ.
• Κατάλληλο για εφαρμογές πάχους έως 30 mm ανά στρώση

ΑΠΟΔΟΣΗ: 16 Κg/m2/cm πάχους επίστρωσης
www.evochem.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ 210 5 5 9 0 4 6 0 - 210 5 5 9 0 1 5 5
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Δομικά & Επισκευαστικά Κονιάματα
ISOMIX RAPID CEMENT RC 100
Πολύ ισχυρό ταχύπηκτο επισκευαστικό τσιμεντοκονίαμα
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

3Κg

ΤΕΜ/ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ €
ΣΥΣΚ.		

5

07133

4.80

Το ISOMIX RAPID CEMENT RC 100 είναι πολύ ισχυρό, ταχύπηκτο επισκευαστικό τσιμεντοκονίαμα. Είναι κατάλληλο για γρήγορες επισκευές και
στερεώσεις υψηλών αντοχών. Η ανάπτυξη της αντοχής του μέσα στο χρόνο
γίνεται με πολλαπλάσια ταχύτητα σε σχέση με το απλό τσιμέντο. Προσφέρει
στεγανοποίηση, εξαιρετική πρόσφυση και άριστη εργασιμότητα στις περισσότερες οικοδομικές επιφάνειες.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

• Εξαιρετική πρόσφυση
• Υψηλές μηχανικές αντοχές
• Υψηλή αντοχή στις υψηλές θερμοκρασίες
• Υψηλή αντοχή στην υγρασία και στον παγετό
• Υψηλή αντίσταση στην ενανθράκωση και τη διάβρωση
• Δεν ρηγματώνεται
• Προσφέρει στεγανοποίηση

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

• Γρήγορες επισκευές στοιχείων σκυροδέματος σε οριζόντιες
και κάθετες επιφάνειες
• Γρήγορες στερεώσεις υδραυλικών και ηλεκτρικών εγκαταστάσεων,
τοποθετήσεις ειδών υγιεινής κλπ.
• Γρήγορη κατασκευή και επισκευή λουκιών και φρεατίων
• Σφράγιση οπών, ρωγμών και αποκατάσταση αποσαθρωμένων
και κατεστραμμένων επιφανειών από μπετόν

ISOMIX CEMENT

Τσιμέντο Portland υψηλών προδιαγραφών
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το ISOMIX CEMENT είναι υψηλών προδιαγραφών τσιμέντο Portland για
οικοδομικές εφαρμογές. Διατίθεται σε γκρι και λευκό χρώμα. Ανήκει στην
κατηγορία CEM II/A-L 42,5 R. Κατά ΕΛΟΤ EN 197.1

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

• Εξαιρετική πρόσφυση
• Εξαιρετική στεγανοποίηση
• Άριστη εργασιμότητα
• Εξαιρετική αντοχή στις τριβές
• Μεγάλη αντίσταση στις δυσμενής καιρικές συνθήκες και στην
υγρασία.
• Δίνει μεγαλύτερη διάρκεια ζωής στις κατασκευές
που χρησιμοποιείται

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

• Χρησιμοποιείται για την παρασκευή υψηλής ποιότητας κονιαμάτων
επισκευής, σφράγισης και αποκατάστασης σοβά, καθώς και για κάθε
εργασία όπου απαιτείται υψηλής ποιότητας τσιμέντο
• Αναμειγνύεται και με κοινό τσιμέντο σε οποιαδήποτε αναλογία, για την
ενίσχυση των αντοχών του

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Λευκό 4Κg
Γκρι 4Κg

ΤΕΜ/ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ €
ΣΥΣΚ.		

4
4

07138
07137

3.40
2.65

Βελτιωτικά & Ενισχυτικά Σκυροδέματος
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

1Κg
5Κg
20Κg

ΤΕΜ/ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ €
ΣΥΣΚ.		

15
4
1

05070
05116
05072

5.20
23.45
79.05

* Το ISOMIX RESIN ACR 300 είναι διαθέσιμο σε
βαρέλια των 200Κg και δεξαμενές των 1000Kg
κατόπιν παραγγελίας.
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ISOMIX RESIN ACR 300

Ακρυλικό γαλάκτωμα βελτιωτικό τσιμεντoειδών υλικών
& σκυροδέματος νανομοριακής τεχνολογίας
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Τo ISOMIX RESIN ACR 300 είναι λεπτόρρευστο, υπερενισχυμένο γαλάκτωμα
νέας νανομοριακής τεχνολογίας, ακρυλικής βάσης, με νανομοριακά και μικρομοριακά γαλακτώματα. Είναι ιδανικό για την ενίσχυση και βελτίωση κονιαμάτων
και μπετόν. Χρησιμοποιείται σαν ενισχυτικό και αστάρι πρόσφυσης και παρέχει
ιδιαίτερα μεγάλη αντοχή στην υπεριώδη ηλιακή ακτινοβολία σε σχέση με τα
LATEX γαλακτώματα.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

• Νέα μικρομοριακή – νανομοριακή τεχνολογία • Ισχυρή πρόσφυση σε παλαιό
και νέο μπετόν, μέταλλο και ξύλο • Αδιαβροχοποίηση κονιαμάτων • Αποφυγή
ρωγμών • Μειωμένη συρρίκνωση στο στέγνωμα • Ενισχυμένη αντοχή στον
παγετό • Ενισχυμένες μηχανικές αντοχές • Ενισχυμένη αντοχή στο νερό, λάδια
και χημικά • Υψηλή αντίσταση στην τριβή και στην κρούση
• Μεγάλη ελαστικότητα (υψηλό ποσοστό ρητίνης) • Βελτιωμένη εργασιμότητα,
με μείωση του ποσοστού νερού στο τσιμέντο • Δεν χρειάζεται αντιαφριστικό •
Αντοχή στις ακτίνες UV

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

• Βελτίωση των ιδιοτήτων που προσφέρουν οι διάφορες τσιμεντοκονίες,
τα αυτοεπιπεδούμενα δάπεδα και τσιμεντοειδείς στεγανωτικές μεμβράνες
• Δημιουργία εξαιρετικής πρόσφυσης και στεγανότητας τσιμεντοειδών
υλικών για στεγανοποίηση χώρων με αρνητική πίεση υγρασίας
• Δημιουργία στεγανοποιητικών μονωτικών μεμβρανών για μόνωση
ταρατσών, μπαλκονιών, πισίνων κλπ. • Βελτίωση πρόσφυσης μεταξύ
παλαιού και νέου μπετόν ή κονιάματος • Βελτίωση υγρομόνωσης,
πρόσφυσης και ελαστικότητας σε τσιμεντοειδές κόλλες και αρμούς
πλακιδίων (ειδικά για πισίνες)
• Αστάρωμα απορροφητικών επιφανειών που πρόκειται να βαφούν
με ακρυλικά και πλαστικά επιχρίσματα, να μονωθούν ή να τοποθετηθούν
πλακάκια, πέτρες, μάρμαρα κλπ.
• Αναλογίες ανάμιξης με νερό: τσιμεντοκόνιες 1:1, παλαιό/νέο μπετόν 1:1,
επαλειφόμενα τσιμεντοκονιάματα 1:3

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

1Κg
5Κg

ΤΕΜ/ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ €
ΣΥΣΚ.		

15
4

05076
05190

5.65
23.80

ISOMIX RESIN SBR 400

Γαλάκτωμα latex βελτιωτικό τσιμεντoειδών υλικών
& σκυροδέματος νανομοριακής τεχνολογίας
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το ISOMIX RESIN SBR 400 είναι υπερενισχυμένο πολυμερικό γαλάκτωμα
νανομοριακής τεχνολογίας, με βάση συνθετικές ρητίνες και νανομοριακά και
μικρομοριακά γαλακτώματα. Είναι ιδανικό για την ενίσχυση, στεγανοποίηση
και βελτίωση εργασιμότητας και πρόσφυσης κονιαμάτων και μπετόν.

* Το ISOMIX RESIN SBR 400 είναι διαθέσιμο σε
βαρέλια των 200Κg και δεξαμενές των1000Kg
κατόπιν παραγγελίας.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

• Νέα μικρομοριακή – νανομοριακή τεχνολογία • Ισχυρή πρόσφυση σε
παλαιό και νέο μπετόν, μέταλλο και ξύλο • Αδιαβροχοποίηση κονιαμάτων
• Αποφυγή ρωγμών • Μειωμένη συρρίκνωση στο στέγνωμα • Ενισχυμένη
αντοχή στον παγετό • Ενισχυμένες μηχανικές αντοχές • Ενισχυμένη αντοχή
στο νερό, λάδια και χημικά • Υψηλή αντίσταση στην τριβή και στην κρούση •
Μεγάλη ελαστικότητα (υψηλό ποσοστό ρητίνης) • Βελτιωμένη εργασιμότητα
με μείωση του ποσοστού νερού στο τσιμέντο • Δεν χρειάζεται αντιαφριστικό

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

• Βελτίωση των ιδιοτήτων που προσφέρουν οι διάφορες τσιμεντοκονίες,
τα αυτοεπιπεδούμενα δάπεδα και τσιμεντοειδείς στεγανωτικές μεμβράνες.
• Βελτίωση πρόσφυσης για εξωτερικές χρήσεις (μέσα σε λάσπη ή στο
αστάρι) • Βελτίωση πρόσφυσης μεταξύ παλαιού και νέου μπετόν ή κονιάματος • Αστάρωμα απορροφητικών επιφανειών που πρόκειται να βαφούν
με ακρυλικά και πλαστικά επιχρίσματα, να μονωθούν ή να τοποθετηθούν
πλακάκια, πέτρες, μάρμαρα κλπ. • Βελτίωση υγρομόνωσης, πρόσφυσης και
ελαστικότητας σε τσιμεντοειδείς κόλλες και αρμούς πλακιδίων • Βελτίωση
πρόσφυσης, αντοχών και στεγανοποίηση σοβάδων και άλλων κονιαμάτων
• Αναλογίες ανάμιξης με νερό: σοβάδες 1:3, κόλλες 1:2 - 1:3, τσιμεντοκόνιες 1:1,
επαλειφόμενα τσιμεντοκονιάματα 1:3

www.evochem.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ 210 5 5 9 0 4 6 0 - 210 5 5 9 0 1 5 5
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Βελτιωτικά & Ενισχυτικά Σκυροδέματος
ISOMIX RESIN SBR 380

Γαλάκτωμα latex βελτιωτικό τσιμεντoειδών υλικών
& σκυροδέματος
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

4Κg
20Κg

ΤΕΜ/ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ €
ΣΥΣΚ.		

6
1

05103
05102

13.40
64.70

Το ISOMIX RESIN SBR 380 είναι πολυμερικό γαλάκτωμα με βάση συνθετικές ρητίνες, κατάλληλο για την ενίσχυση, υγρομόνωση και βελτίωση
κονιαμάτων και μπετόν.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

• Ισχυρή πρόσφυση σε παλαιό και νέο μπετόν, μέταλλο και ξύλο
• Αδιαβροχοποίηση κονιαμάτων • Αποφυγή ρωγμών
• Μειωμένη συρρίκνωση στο στέγνωμα • Ενισχυμένη αντοχή στον παγετό
• Ενισχυμένες μηχανικές αντοχές • Ενισχυμένη αντοχή στο νερό, λάδια
και χημικά • Υψηλή αντίσταση στην τριβή και στην κρούση • Βελτιωμένη
εργασιμότητα με μείωση του ποσοστού νερού στο τσιμέντο • Δεν χρειάζεται
αντιαφριστικό

* Το ISOMIX RESIN SBR 380 είναι διαθέσιμο σε
βαρέλια των 200Κg και δεξαμενές των 1000Kg
κατόπιν παραγγελίας.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

• Βελτίωση των ιδιοτήτων που προσφέρουν οι διάφορες
τσιμεντοκονίες, τα αυτοεπιπεδούμενα δάπεδα και τσιμεντοειδείς
στεγανωτικές μεμβράνες
• Βελτίωση πρόσφυσης για εξωτερικές χρήσεις (μέσα σε λάσπη ή
στο αστάρι)
• Βελτίωση πρόσφυσης μεταξύ παλαιού και νέου μπετόν ή κονιάματος
• Αστάρωμα απορροφητικών επιφανειών που πρόκειται να
βαφούν με ακρυλικά και πλαστικά επιχρίσματα, να μονωθούν ή να
τοποθετηθούν πλακάκια, πέτρες, μάρμαρα κλπ
• Βελτίωση υγρομόνωσης, πρόσφυσης και ελαστικότητας σε
τσιμεντοειδές κόλλες και αρμούς πλακιδίων
• Βελτίωση πρόσφυσης, αντοχών και στεγανοποίηση σοβάδων και
άλλων κονιαμάτων

ISOMIX ASVESTOLIT

Πρόσμικτο κονιαμάτων - αντικαθιστά τον ασβέστη
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Τo ISOMIX ASVESTOLIT είναι ειδικό υγρό αερακτικό πρόσμικτο που αντικαθιστά πλήρως τον ασβέστη στα τσιμεντοκονιάματα. Παρέχει όλα τα πλεονεκτήματα και καταργεί όλα τα μειονεκτήματα του ασβέστη

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

• Προσδίδει εξαιρετική εργασιμότητα
• Αυξάνει την πρόσφυση του νωπού κονιάματος
• Δεν προσβάλει τον οπλισμό της οικοδομής
• Επιμηκύνει σημαντικά το χρόνο πήξης του κονιάματος
• Λόγω της αερακτικής του δράσης πλαστικοποιεί τα κονιάματα
• Αποτρέπει τη δημιουργία ‘πεταλούδων’ και το κρέμασμα του σοβά
• Αυξάνει σημαντικά την αντοχή της τοιχοποιίας
• Παρέχει οικονομία, μειώνοντας σημαντικά το κόστος του κονιάματος
• Απαλλάσσει από τα προβλήματα μεταφοράς και αποθήκευσης του ασβέστη
• Δεν περιέχει διαβρωτικά συστατικά και είναι φιλικό προς το περιβάλλον
και το χρήστη

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

• Ιδανικό βοήθημα – πρόσθετο κονιαμάτων τοιχοποιίας, σοβάδων, ισχυρών
επιχρισμάτων, πλακοστρώσεων, μαρμαροστρώσεων κλπ.
• Λόγω της διαφάνειας του είναι κατάλληλο για σοβάδες τελικής στρώσεως

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

1Κg
4Κg
20Κg

ΤΕΜ/ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ €
ΣΥΣΚ.		

15
6
1

05091
05087
08086

3.10
8.90
38.90

Βελτιωτικά & Ενισχυτικά Σκυροδέματος
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

20Lt

ΤΕΜ/ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ €
ΣΥΣΚ.		

1

09097

58.80
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ISOMIX XYLOTIP

Γαλάκτωμα λαδιού προστασίας ξυλοτύπων & σιδηροτύπων
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το ISOMIX XYLOTIP είναι ειδικό γαλακτωματοποιημένο λάδι για αντικολλητική επάλειψη σε όλα τα είδη των ξυλοτύπων και σιδηροτύπων που έρχονται
σε επαφή με το μπετόν. Διευκολύνει την απομάκρυνση των καλουπωτών
στοιχείων στην οικοδομή, χωρίς να αφήνει κατάλοιπα. Λόγω της ειδικής του
σύνθεσης και της θιξοτροπίας του προσφέρει εύκολη εφαρμογή και είναι
εξαιρετικά οικονομικό λόγω της υψηλής του απόδοσης. Καλύπτει τουλάχιστον 50% μεγαλύτερη επιφάνεια από τα συνήθη λάδια ξυλοτύπων.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

• Ισχυρή αντικολλητική δράση • Αποφυγή δημιουργίας φυσαλίδων αέρα
στην επιφάνεια του σκυροδέματος • Απαλλαγή της επιφάνειας του σκυροδέματος από υπολείμματα λίπους ή λαδιού • Άριστη πρόσφυση του σοβά ή της
βαφής στην επιφάνεια του σκυροδέματος
• Οικονομία λόγω της μικρής κατανάλωσης • Προστασία των σιδηροτύπων
από τη διάβρωση καθώς και συντήρηση των ξυλοτύπων
• Καθαρίζεται εύκολα από το μπετόν

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

• Αντικολλητική επάλειψη σε όλα τα είδη των ξυλοτύπων και
σιδηροτύπων. Είναι ιδανικό για την επίτευξη λείων επιφανειών
εμφανούς σκυροδέματος

ΑΠΟΔΟΣΗ: 10 - 18 m2/Lt

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

ΤΕΜ/ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ €
ΣΥΣΚ.		

6mm
900gr
12mm
900gr

10

05117

10.45

10

05080

10.45

ISOMIX FIBRODUR

Ίνες προπυλενίου κατάλληλες για ενίσχυση κονιαμάτων
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το ISOMIX FIBRODUR είναι συνθετικές ίνες προπυλενίου. Κατασκευάζονται
από καθαρό πολυπροπυλένιο με κατάλληλη υδρόφιλη επιφανειακή επεξεργασία, ειδικά πρόσθετα, και ιδανικές διαστάσεις ώστε να διασκορπίζονται
εύκολα και γρήγορα στο μίγμα εξασφαλίζοντας άριστη ανάμιξη με το τσιμέντο
αυξάνοντας την εργασιμότητα και την πλαστικότητα του.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

• Αποφυγή και μείωση στο ελάχιστο των ρηγματώσεων από την πλαστική
συστολή και συρρίκνωση στις πρώτες κρίσιμες ώρες της σκυροδέτησης
• Αύξηση των αντοχών σε θλίψη, κάμψη, εφελκυσμό, κρούση, θραύση και
απολέπιση • Αύξηση της στεγανότητας του σκυροδέματος και των κονιαμάτων • Αύξηση των αντοχών στους ατμοσφαιρικούς παράγοντες και στις διακυμάνσεις από θερμοκρασιακές μεταβολές • Προστασία κατά της ενανθράκωσης του σκυροδέματος • Βελτίωση της ομοιογένειας, της συσσωμάτωσης
και συνοχής του σκυροδέματος, μειώνοντας την απόμιξη και τον διαχωρισμό
διευκολύνοντας έτσι τη συμπύκνωση του • Υψηλή χημική αντοχή στα οξέα,
αλκάλια και άλατα. • Δεν προσφέρει αντοχή στους χλωριούχους υδρογονάνθρακες πάνω από 600C • Εύκολη διέλευση από αντλίες και εκτοξευτήρες

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Οι ίνες ISOMIX FIBRODUR έχουν εκτενές πεδίο εφαρμογών όπως:
• Δάπεδα (Βιομηχανικά, σταμπωτά, τσιμεντόπλακες, σκαλοπάτια, επικαλύψεις ενδοδαπέδιας θέρμανσης κλπ) Οικοδομικά και επισκευαστικά τσιμεντοκονιάματα. • Σοβάδες • Προκατασκευασμένα δομικά στοιχεία από σκυρόδεμα π.χ. στηθαία. κράσπεδα, περιφράξεις, πανέλα προσόψεων, γλυπτά
κλπ. • Δεξαμενές, πισίνες, υδραγωγεία, σιλό, σωλήνες, αρδευτικά κανάλια
κλπ. • Εκτοξευμένο σκυρόδεμα (GUNITE) • Κατασκευές ασφαλτικών και
υδραυλικών δρόμων

www.evochem.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ 210 5 5 9 0 4 6 0 - 210 5 5 9 0 1 5 5

156 Γύψοι
ISOMIX ART & CRAFT
Γύψος καλλιτεχνίας ταχείας πήξεως
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ο ISOMIX ART & CRAFT είναι γύψος καλλιτεχνίας ελεγχόμενης πήξεως.
Βασίζεται σε ειδική ποιότητα γύψου και έχει ειδικά πρόσμικτα που προσδίδουν εξαιρετική εργασιμότητα, πρόσφυση, αντοχή, πλαστικότητα και
ελεγχόμενη πήξη. Αναμιγνύεται εύκολα με νερό και δημιουργείται ένα
κρεμμώδες μίγμα με ομοιογενή υφή. Πάνω στην επιφάνειά του μπορούν
να αποτυπωθούν, με μεγάλη ακρίβεια, λεπτομέρειες. Οι ιδιότητές του αυτές
τον καθιστούν κατάλληλο για την κατασκευή γύψινων αντικειμένων, όπως
κορνίζες, διακοσμητικές λεπτομέρειες ταβανιών κλπ. Η αντοχή και η ελεγχόμενη διάρκεια πήξης του τον καθιστούν επίσης κατάλληλο για την χρήση
του σε καλούπια σε καλλιτεχνικές εφαρμογές. Επίσης ενδείκνυται και για την
κατασκευή εκμαγείων.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

1Κg
4 Κg

ΤΕΜ/ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ €
ΣΥΣΚ.		

12
5

7270
07019

1.80
3.30

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

• Εξαιρετική πρόσφυση
• Υψηλή αντοχή
• Αναμιγνύεται εύκολα με νερό
• Κρεμώδης ομοιογενής υφή
• Μεγάλη πλαστικότητα
• Στεγνώνει ελεγχόμενα
• Τρίβεται εύκολα
• Συρρικνώνεται ελάχιστα
• Βάφεται εύκολα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

• Κατασκευή γύψινων αντικειμένων
• Κατασκευή διακοσμητικών στοιχείων
• Κατασκευή καλλιτεχνημάτων
• Κατασκευή εκμαγείων

ISOMIX BAUGYPSUM

Γύψος οικοδομικών εφαρμογών ταχείας πήξεως
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ο ISOMIX BAUGYSPUM είναι γύψος οικοδομών ταχείας πήξεως. Βασίζεται
σε ειδική ποιότητα γύψου και έχει ειδικά πρόσμικτα που προσδίδουν εξαιρετική εργασιμότητα, πρόσφυση και αντοχή. Αναμιγνύεται εύκολα με νερό και
δημιουργείται ένα κρεμμώδες μίγμα με ομοιογενή υφή. Είναι κατάλληλος
για οικοδομικές εφαρμογές όπως εργασίες βελτίωσης και επιπεδοποίησης
υλικών Στεγνώνει γρήγορα και συρρικνώνεται ελάχιστα

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

• Εξαιρετική πρόσφυση
• Υψηλή αντοχή
• Αναμιγνύεται εύκολα με νερό
• Κρεμώδης ομοιογενής υφή
• Στεγνώνει γρήγορα
• Τρίβεται εύκολα
• Συρρικνώνεται ελάχιστα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

• Κλείσιμο οπών και επισκευές ρωγμών.
• Τοποθέτηση – στήριξη διαφόρων εξαρτημάτων (ηλεκτρολογικών,
υδραυλικών κ.α.)
• Επισκευαστικές εργασίες λείανσης επιφανειών
• Κατασκευή καλλιτεχνημάτων

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

4 Κg

ΤΕΜ/ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ €
ΣΥΣΚ.		

5

07020

2.85

Κόλλες DIY

158 Κόλλες DIY
SUPER GLUE

Κυανοακρυλική κόλλα στιγμής γενικής χρήσης
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η SUPER GLUE είναι μεσαίου - χαμηλού ιξώδους κυανοακρυλική κόλλα
στιγμής, γενικής χρήσης. Κολλάει άμεσα μέταλλα, πλαστικά, λάστιχα,
κεραμικά και πολλά άλλα. Ο χρόνος συγκόλλησης εξαρτάται από το είδος
των υλικών, αλλά στις περισσότερες περιπτώσεις ο χρόνος αυτός είναι 3
-15 δευτερόλεπτα.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

• Κολλάει μεγάλη ποικιλία υλικών
• Εξαιρετικά γρήγορη συγκόλληση
• Δυνατή συγκόλληση
• Εύκολη εφαρμογή

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

• Γενικές συγκολλήσεις πλαστικών, συγκολλήσεις πινακίδων σε
εξαρτήματα, συγκόλληση τελειώματος ραφής βιβλιοδεσίας
• Κολλάει μεγάλη ποικιλία από άλλα υλικά όπως μέταλλα, χαρτόνι,
ξύλο, δέρματα, λάστιχο, πορσελάνη κλπ.
• Συνιστάται για χρήση σε συγκολλήσεις με μικρά κενά και σχετικά λείες
ομαλές επιφάνειες
• Είναι ιδανική για επιδιορθώσεις, hobby και DIY

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

8x3gr blister
2x3gr blister
20gr

ΤΕΜ/ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ €
ΣΥΣΚ.		

1
12
8

2107
2109
02105

13.45
2.59
5.20

Κόλλες DIY
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

200gr

ΤΕΜ/ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ €
ΣΥΣΚ.		

20

02000

2.10
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ART n’ CRAFT ΚΟΛΛΑ ΧΑΡΤΙΟΥ
Λευκή υδατοδιαλυτή μη τοξική κόλλα χαρτιού PVA
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

H ART n’ CRAFT είναι λευκή υδατοδιαλυτή κόλλα γενικής χρήσης, βάσεως
PVA. Όταν στεγνώσει γίνεται διαφανής. Είναι ιδανική για καλλιτεχνικές
εφαρμογές και κατασκευές. Προσφέρει γρήγορη και μόνιμη συγκόλληση σε
πολλά υλικά. Τα προς συγκόλληση μέρη μπορούν να επανατοποθετηθούν
σε σύντομο χρονικό διάστημα. Όταν στεγνώσει δημιουργεί ένα διαφανές,
σκληρό αλλά ελαστικό φιλμ. Δεν αλλοιώνει τα χρώματα των κολλημένων
επιφανειών. Προσφέρεται σε εύχρηστη συσκευασία μπιμπερό για
ελεγχόμενη ροή. Είναι ιδανική για παιδιά.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

• Εξαιρετική συγκόλληση
• Συγκόλληση πολλών υλικών
• Δεν περιέχει διαλύτες
• Ιδανική για παιδιά
• Καθαρίζεται από τα ρούχα
• Διαφανής όταν στεγνώσει
• Ελαστική
• Εύκολη εφαρμογή

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

• Κολλάει χαρτί και χαρτόνι μεταξύ τους καθώς και σε ύφασμα,
δέρμα, φελλό, αποξηραμένα άνθη, τσόχα και πολλά άλλα υλικά για
διακοσμήσεις και κατασκευές όπως άμμο, κοχύλια, αποξηραμένα
τρόφιμα κλπ.
• Είναι ιδανική για χρήση στο σπίτι, στο σχολείο - νηπιαγωγείο,
χειροτεχνίες και καλλιτεχνικές κατασκευές κλπ.
• Μπορεί να χρησιμοποιηθεί αραιωμένη σαν ενισχυτικό χρώματος

www.evochem.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ 210 5 5 9 0 4 6 0 - 210 5 5 9 0 1 5 5

160 Κόλλες DIY
ARALDITE INSTANT SYRINGE
Εξαιρετικά ισχυρή εποξειδική κόλλα 2 συστατικών
υπερ-ταχείας πήξεως 90’’

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Σύριγγα 24ml

ΤΕΜ/ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ €
ΣΥΣΚ.		

6

00605

10.15

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

H ARALDITE INSTANT είναι εποξειδική κόλλα, 2 συστατικών σε σύριγγα.
Είναι εξαιρετικά ισχυρή και πολύ γρήγορη (90 δευτερολέπτων), διαφανής,
άοσμη, δεν περιέχει διαλύτες και ωριμάζει σε θερμοκρασία δωματίου.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

• Πολύ γρήγορη και ισχυρή δύναμη συγκόλλησης
• Όταν στεγνώσει γίνεται διαφανής
• Εύκολη εφαρμογή
• Συγκόλληση πολλών υλικών
• Αντοχή στο κρύο στη θερμοκρασία (-500C έως +650C)
• Εξαιρετική αντοχή στην υγρασία
• Μπορεί να βαφτεί και να τριφτεί
• Γεμίζει κενά σε ανομοιογενείς επιφάνειες
• Μεγάλη αντοχή στη μηχανική καταπόνηση
• 100% στερεά
• Δεν περιέχει διαλύτες

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

• H ARALDITE INSTANT κολλάει πολύ μεγάλη ποικιλία υλικών όπως
μέταλλα, ξύλα, κεραμικά, γυαλί, τα περισσότερα σκληρά πλαστικά,
νοβοπάν, δέρματα, χαρτόνι, υφάσματα, λάστιχα, τσιμεντοειδείς
και πέτρινες επιφάνειες (δεν είναι κατάλληλη για πολυαιθυλένιο,
πολυπροπυλένιο, τεφλόν, διογκωμένη πολυστερίνη)

ARALDITE RAPID TUBES
Εξαιρετικά ισχυρή εποξειδική κόλλα 2 συστατικών
ταχείας πήξεως 5’
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

H ARALDITE RAPID είναι διαφανής εποξειδική κόλλα 2 συστατικών γενικής
χρήσης σε σωληνάρια. Είναι εξαιρετικά ισχυρή, πολύ γρήγορη, 5 λεπτών και
δεν περιέχει διαλύτες. Είναι αδιάβροχη και μπορεί να τριφτεί και να βαφεί.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

• Πολύ ισχυρή δύναμη συγκόλλησης
• Πολύ γρήγορη συγκόλληση
• Εύκολη εφαρμογή
• Συγκόλληση πολλών υλικών
• Αντοχή στο κρύο και στη θερμοκρασία (-300C έως +800C)
• Εξαιρετική αντοχή στην υγρασία
• Μπορεί να βαφτεί και να τριφτεί
• Γεμίζει κενά σε ανομοιογενείς επιφάνειες
• Μεγάλη αντοχή στη μηχανική καταπόνηση
• 100% στερεά
• Δεν περιέχει διαλύτες

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

• Η ARALDITE RAPID κολλάει πολύ μεγάλη ποικιλία υλικών όπως
μέταλλα, ξύλα, κεραμικά, γυαλί, τα περισσότερα σκληρά πλαστικά,
νοβοπάν, δέρματα, χαρτόνι, υφάσματα, λάστιχα, τσιμεντοειδείς
και πέτρινες επιφάνειες (δεν είναι κατάλληλη για πολυαιθυλένιο,
πολυπροπυλένιο, τεφλόν, διογκωμένη πολυστερίνη)

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

ΤΕΜ/ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ €
ΣΥΣΚ.		

Σωληνάρια 2x15ml 6

00611

9.35

Κόλλες DIY
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Σύριγγα 24ml

ΤΕΜ/ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ €
ΣΥΣΚ.		

6

00607

10.85

161

ARALDITE RAPID SYRINGE
Εξαιρετικά ισχυρή εποξειδική κόλλα 2 συστατικών
ταχείας πήξεως 5’
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

H ARALDITE RAPID είναι διαφανής εποξειδική κόλλα 2 συστατικών γενικής
χρήσης σε σύριγγα. Είναι εξαιρετικά ισχυρή, πολύ γρήγορη, 5 λεπτών και
δεν περιέχει διαλύτες. Είναι αδιάβροχη και μπορεί να τριφτεί και να βαφεί.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

• Πολύ ισχυρή δύναμη συγκόλλησης
• Πολύ γρήγορη συγκόλληση
• Εύκολη εφαρμογή
• Συγκόλληση πολλών υλικών
• Αντοχή στο κρύο και στη θερμοκρασία (-300C έως +800C)
• Εξαιρετική αντοχή στην υγρασία
• Μπορεί να βαφτεί και να τριφτεί
• Γεμίζει κενά σε ανομοιογενείς επιφάνειες
• Μεγάλη αντοχή στη μηχανική καταπόνηση
• 100% στερεά
• Δεν περιέχει διαλύτες

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

• Η ARALDITE RAPID κολλάει πολύ μεγάλη ποικιλία υλικών όπως
μέταλλα, ξύλα, κεραμικά, γυαλί, τα περισσότερα σκληρά πλαστικά,
νοβοπάν, δέρματα, χαρτόνι, υφάσματα, λάστιχα, τσιμεντοειδείς
και πέτρινες επιφάνειες (δεν είναι κατάλληλη για πολυαιθυλένιο,
πολυπροπυλένιο, τεφλόν, διογκωμένη πολυστερίνη)

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

ΤΕΜ/ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ €
ΣΥΣΚ.		

Σωληνάρια 2x15ml 6

00613

7.35

ARLADITE STANDARD TUBES
Εξαιρετικά ισχυρή εποξειδική κόλλα 2 συστατικών
αργής πήξεως 8 ωρών
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η ARALDITE STANDARD είναι διαφανής εποξειδική κόλλα 2 συστατικών σε
σωληνάρια. Είναι εξαιρετικά ισχυρή, με μεγάλο χρόνο ζωής του μίγματος για
συγκολλήσεις με μεγάλη ακρίβεια 8 ωρών και δεν περιέχει διαλύτες. Είναι
αδιάβροχη και μπορεί να τριφτεί και να βαφεί. Είναι ιδανική για μεγάλες
επιφάνειες και δύσκολες συναρμολογήσεις.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

• Πολύ ισχυρή δύναμη συγκόλλησης
• Πολύ μεγάλος χρόνος ζωής μίγματος
• Εύκολη εφαρμογή
• Συγκόλληση πολλών υλικών
• Αντοχή στο κρύο στη θερμοκρασία (-300C έως +800C)
• Εξαιρετική αντοχή στην υγρασία
• Μπορεί να βαφτεί και να τριφτεί
• Γεμίζει κενά σε ανομοιογενείς επιφάνειες
• Μεγάλη αντοχή στη μηχανική καταπόνηση
• 100% στερεά
• Δεν περιέχει διαλύτες

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

• Η ARALDITE STANDARD κολλάει πολύ μεγάλη ποικιλία υλικών
όπως μέταλλα, ξύλα, κεραμικά, γυαλί, τα περισσότερα σκληρά
πλαστικά, νοβοπάν, δέρματα, χαρτόνι, υφάσματα, λάστιχα, τσιμεντοειδείς
και πέτρινες επιφάνειες (δεν είναι κατάλληλη για πολυαιθυλένιο,
πολυπροπυλένιο, τεφλόν, διογκωμένη πολυστερίνη)

www.evochem.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ 210 5 5 9 0 4 6 0 - 210 5 5 9 0 1 5 5

162 Κόλλες DIY
ARALDITE CRYSTAL TUBES
Εξαιρετικά ισχυρή εποξειδική κόλλα 2 συστατικών
ταχείας πήξεως 5’ - ιδανική για διάφανη συγκόλληση

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

ΤΕΜ/ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ €
ΣΥΣΚ.		

Σωληνάρια 2x15ml 6

00677

8.50

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

H ARALDITE CRYSTAL είναι διαφανής - κρυσταλλική εποξειδική κόλλα
2 συστατικών σε σωληνάρια. Είναι ιδανική για γυαλί, κοσμήματα, ή όπου
απαιτείται αόρατη – διάφανη συγκόλληση. Είναι εξαιρετικά ισχυρή, πολύ
γρήγορη, 5 λεπτών και δεν περιέχει διαλύτες. Είναι αδιάβροχη και μπορεί
να τριφτεί και να βαφεί.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

• Πολύ ισχυρή δύναμη συγκόλλησης
• Ειδική χημική σύνθεση για γυαλί και κοσμήματα
• Διαφανής - αόρατη
• Πολύ γρήγορη συγκόλληση
• Εύκολη εφαρμογή
• Αντοχή στο κρύο και στη θερμοκρασία (-300C έως +800C)
• Εξαιρετική αντοχή στην υγρασία
•Μπορεί να βαφτεί και να τριφτεί
• Γεμίζει κενά σε ανομοιογενείς επιφάνειες
• Μεγάλη αντοχή στη μηχανική καταπόνηση
• 100% στερεά
• Δεν περιέχει διαλύτες

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

• H ARALDITE CRYSTAL κολλάει γυαλί, κοσμήματα, κεραμικά,
κρύσταλλα, πορσελάνη και πολλά άλλα υλικά όπως μέταλλα, ξύλα,
τα περισσότερα σκληρά πλαστικά, νοβοπάν, δέρματα, χαρτόνι,
υφάσματα, λάστιχα, τσιμεντοειδείς και πέτρινες επιφάνειες (δεν είναι
κατάλληλη για πολυαιθυλένιο, πολυπροπυλένιο, τεφλόν, διογκωμένη
πολυστερίνη)

ARALDITE STEEL TUBES

Εξαιρετικά ισχυρή εποξειδική κόλλα 2 συστατικών
ταχείας πήξεως 5’ - ιδανική για συγκολλήση μετάλλων
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

H ARALDITE STEEL είναι εποξειδική κόλλα μετάλλων 2 συστατικών σε
σωληνάρια. Είναι ιδανική για συγκολλήσεις μετάλλων σε υδραυλικές
εργασίες, αμαξώματα αυτοκινήτων, πόρτες παράθυρα κλπ. Είναι εξαιρετικά
ισχυρή, πολύ γρήγορη, 5 λεπτών και δεν περιέχει διαλύτες. Είναι αδιάβροχη
και μπορεί να τριφτεί και να βαφεί.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

• Πολύ ισχυρή δύναμη συγκόλλησης
• Ειδική χημική σύνθεση για όλα τα μέταλλα
• Πολύ γρήγορη συγκόλληση
• Δεν σκουριάζει
• Εύκολη εφαρμογή
• Αντοχή στο κρύο και στη θερμοκρασία (-300C έως +1000C)
• Εξαιρετική αντοχή στην υγρασία
• Μπορεί να βαφτεί και να τριφτεί
• Γεμίζει κενά σε ανομοιογενείς επιφάνειες
• Μεγάλη αντοχή στη μηχανική καταπόνηση
• 100% στερεά
• Δεν περιέχει διαλύτες

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

• H ARALDITE STEEL τα περισσότερα μέταλλα όπως ατσάλι, γαλβανιζέ,
μαντέμι, αλουμίνιο, σίδερο, χαλκό και μπρούτζο. Κολλάει επίσης
πολλά άλλα υλικά όπως ξύλα, κεραμικά και γυαλί

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

ΤΕΜ/ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ €
ΣΥΣΚ.		

Σωληνάρια 2x15ml 6

00680

8.05

Κόλλες DIY
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Σωληνάρια 20ml

ΤΕΜ/ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ €
ΣΥΣΚ.		

6

00619

4.60
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BOSTIK HARD PLASTICS

Ισχυρή, γρήγορη, διαφανής κόλλα σκληρών πλαστικών
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η BOSTIK HARD PLASTICS είναι ισχυρή, γρήγορη, διαφανής κόλλα ειδική
για συγκολλήσεις των περισσότερων σκληρών πλαστικών με μεγάλη αντοχή
στο νερό και στη υγρασία.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

• Πολύ ισχυρή δύναμη συγκόλλησης
• Πολύ γρήγορη συγκόλληση
• Εύκολη εφαρμογή
• Συγκόλληση πολλών υλικών
• Αντοχή στο κρύο και στη θερμοκρασία (-200C έως +600C)
• Εξαιρετική αντοχή στην υγρασία

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

• Η BOSTIK HARD PLASTICS κολλάει τα περισσότερα σκληρά πλαστικά
όπως PVC-U, ακρυλικά, σκληρή πολυστερίνη, και διάφανα πλαστικά.
Η BOSTIK HARD PLASTICS κολλάει επίσης, ξύλο, μέταλλο και δέρμα.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η BOSTIK HARD PLASTICS δεν είναι κατάλληλη για
πολυαιθυλένιο, πολυπροπυλένιο και τεφλόν. Δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί
σε αντικείμενα που περιέχουν ζεστά υγρά.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Σωληνάρια 20ml

ΤΕΜ/ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ €
ΣΥΣΚ.		

6

00620

4.60

BOSTIK SOFT PLASTICS

Ισχυρή, γρήγορη, διαφανής κόλλα μαλακών πλαστικών
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η BOSTIK SOFT PLASTICS είναι πολύ ισχυρή, γρήγορη, διαφανής κόλλα
ειδική για συγκολλήσεις των περισσότερων μαλακών πλαστικών με μεγάλη
αντοχή στο νερό και στη υγρασία.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

• Πολύ ισχυρή δύναμη συγκόλλησης
• Πολύ γρήγορη συγκόλληση
• Εύκολη εφαρμογή
• Συγκόλληση πολλών υλικών
• Αντοχή στο κρύο και στη θερμοκρασία (-200C έως +600C)
• Εξαιρετική αντοχή στην υγρασία και στο νερό

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

• Η BOSTIK SOFT PLASTICS κολλάει τα περισσότερα μαλακά
πλαστικά,όπως εύκαμπτο PVC, πολυουρεθάνη, φυσικά λάστιχα. Είναι
ιδανική για φουσκωτά θαλάσσης, είδη camping, αδιάβροχα κλπ.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Αν θέλετε να κολλήσετε λάστιχο αγριέψτε λίγο τις επιφάνειες
με γυαλόχαρτο πριν τη συγκόλληση. Η BOSTIK SOFT PLASTICS δεν είναι
κατάλληλη για σιλικόνη, EPDM, πολυολεφίνες, και ορισμένα ειδικά πλαστικά.

www.evochem.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ 210 5 5 9 0 4 6 0 - 210 5 5 9 0 1 5 5

164 Κόλλες DIY
SEAL & FIX

Εξαιρετικά ισχυρή κόλλα & σφραγιστικό γενικής χρήσης
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

To SEAL & FIX είναι εξαιρετικής ποιότητας σιλικονοειδές ελαστομερές
συγκολλητικό και σφραγιστικό, γενικής χρήσης. Είναι κατάλληλο για συγκολλήσεις, στεγανοποιήσεις και μονώσεις υψηλών απαιτήσεων. Έχει εξαιρετική
ελαστικότητα και μηχανική σταθερότητα τόσο σε υψηλές όσο και χαμηλές
θερμοκρασίες. Επίσης έχει αντιμυκητιακή δράση. Δεν έχει αντοχή στην
έντονη ηλιακή ακτινοβολία.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

ΤΕΜ/ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ €
ΣΥΣΚ.		

Διαφανές Box 80ml 14
Διαφανές Blister 80ml 12
Λευκό Box 80ml 14
Μαύρο Βοχ 80ml 14

01508
01510
1527
1528

3.20
3.85
3.20
3.20

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

• Κατάλληλο για συγκόλληση, σφράγιση, μόνωση
• Εξαιρετική πρόσφυση στις περισσότερες επιφάνειες
• Μηχανική σταθερότητα
• Ελαστικό
• Πολλές εφαρμογές
• Εύκολη εφαρμογή

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

• Κολλάει μέταλλο, ξύλο, πέτρα, πλαστικά, γυαλί και πολλά άλλα υλικά.
• Είναι ιδανικό για επιδιορθώσεις στο σπίτι, στο εργαστήριο, DIY και
hobby
• Τοποθέτηση ειδών υγιεινής, κουφωμάτων αλουμινίου και τζαμιών
• Γέμισμα αρμών, στεγανοποίηση ρωγμών και άλλες οικοδομικές
εργασίες

EPOXY PUTTY MARINE

Ισχυρός εποξειδικός στόκος 2 συστατικών θαλάσσης
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ο EPOXY PUTTY MARINE είναι εποξειδικός στόκος 2 συστατικών, ειδικής
σύνθεσης για εφαρμογές με υγρασία ή μέσα στο νερό. Πλάθεται – αναμιγνύεται με τα χέρια σαν πλαστελίνη. Μπορεί να εφαρμοστεί μέσα σε γλυκό ή
θαλασσινό νερό. Προφέρει γρήγορη και ισχυρή συγκόλληση σε fibreglass,
μέταλλο, ξύλο, τσιμέντο, κεραμικά κλπ. Προσφέρεται σε μορφή ομόκεντρου
κυλίνδρου όπου ο σκληρυντής είναι τοποθετημένος στο εσωτερικό του. Ο
EPOXY PUTTY MARINE από γαλάζιος γίνεται άσπρος μετά την σκλήρυνση του.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

• Εφαρμογές με υγρασία ή μέσα στο νερό • Πολύ ισχυρός
• Πολύ γρήγορη συγκόλληση • Εύκολη εφαρμογή • Συγκόλληση πολλών
υλικών • Αντοχή στη θερμοκρασία (έως 1200C) • Εξαιρετική αντοχή στο νερό
• Μπορεί να τριφτεί, να βαφτεί και να επεξεργαστεί μηχανικά • Γεμίζει κενά
σε ανομοιογενείς επιφάνειες • Μεγάλη αντοχή στη μηχανική καταπόνηση•
Δεν σκουριάζει • 100% στερεά
• Δεν περιέχει διαλύτες

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

• Επισκευάζει μόνιμα χτυπήματα, γρατζουνιές, τρύπες, κοψίματα σε
fiberglass, μεταλλικά και ξύλινα καταστρώματα και ύφαλα σκαφών,
μεταλλικούς σωλήνες, ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, φλάτζες με
διαρροές, δεξαμενές μη πόσιμου νερού, καλοριφέρ, κιβώτια
μπαταριών, νεροχύτες, λεκάνες τουαλέτας, πισίνες κλπ.
• EPOXY PUTTY MARINE είναι ιδανικός για περιπτώσεις έκτακτης
ανάγκης

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Display Box 50gr

ΤΕΜ/ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ €
ΣΥΣΚ.		

10

01834

6,90

Κόλλες DIY
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Display Box 50gr

ΤΕΜ/ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ €
ΣΥΣΚ.		

12

01847

6.30
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EPOXY PUTTY

Ισχυρός εποξειδικός στόκος 2 συστατικών γενικής χρήσης
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ο EPOXY PUTTY είναι εποξειδικός στόκος 2 συστατικών, γενικής χρήσης
που πλάθεται – αναμιγνύεται με τα χέρια σαν πλαστελίνη. Προφέρει γρήγορη
και εύκολη λύση για επιδιορθώσεις στο σπίτι, στο εργαστήριο, σε αυτοκίνητα,
τροχόσπιτα, εργαλεία και μηχανήματα. Προσφέρεται σε μορφή ομόκεντρου
κυλίνδρου όπου ο σκληρυντής είναι τοποθετημένος στο εσωτερικό του. Ο
EPOXY PUTTY γίνεται γκρι μετά την σκλήρυνση του.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

• Πολύ ισχυρό • Πολύ γρήγορη συγκόλληση • Εύκολη εφαρμογή
• Συγκόλληση πολλών υλικών • Αντοχή στη θερμοκρασία (έως 1200C)
• Εξαιρετική αντοχή στο νερό • Μπορεί να τριφτεί, να βαφτεί και να επεξεργαστεί μηχανικά • Γεμίζει κενά σε ανομοιογενείς επιφάνειες
• Μεγάλη αντοχή στη μηχανική καταπόνηση • Δεν σκουριάζει
• 100% στερεά • Δεν περιέχει διαλύτες

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

• Κολλάει και γεμίζει ρωγμές και τρύπες σε πέτρες, ξύλα, μάρμαρα,
τσιμέντο, μέταλλο και πλαστικά (όπως πολυεστερικά, fiber glass και
εποξειδικά). Δεν είναι κατάλληλο για πολυαιθυλένιο, πολυπροπυλένιο
και PTFE
• Επισκευάζει μεταλλικούς σωλήνες, δεξαμενές, εργαλεία, υδρορροές,
καλοριφέρ, έπιπλα κλπ.
• Στερεώνει παξιμάδια και μπουλόνια, πινακίδες και ελαφριά
διακοσμητικά και στοιχεία

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Φάκελος

ΤΕΜ/ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ €
ΣΥΣΚ.		

12

02050

1.60

EASY TACK

Κολλητική μαστίχη στερέωσης
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το EASY TACK είναι κολλητική μαστίχη που προσφέρει την ιδανική
εναλλακτική λύση σε πινέζες και κολλητικές ταινίες. Είναι ασφαλές, καθαρό,
δεν στεγνώνει, επαναχρησιμοποιείται και προσφέρει πολλαπλές εφαρμογές
και λύσεις στο σπίτι, στο γραφείο, στο σχολείο κλπ. Μετά την χρήση του
απομακρύνεται εύκολα χωρίς να αφήνει λεκέδες και επαναχρησιμοποιείται.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

• Δεν λεκιάζει
• Πολυχρηστικό
• Επαναχρησιμοποιείται
• Μη τοξικό

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

• Το EASY TACK στερεώνει πόστερ, κάρτες, ζωγραφιές, διακοσμητικά
για πάρτυ, χάρτες, μηνύματα κλπ.
• Το EASY TACK συγκρατεί στη θέση τους τηλέφωνα, πληκτρολόγια,
αριθμομηχανές, διακοσμητικά γραφείου, φωτογραφίες σε άλμπουμ,
βίδες στο κατσαβίδι, εξαρτήματα μοντελισμού κατά τη διάρκεια
κατασκευής ή βαψίματος κλπ.
• Το EASY TACK στερεώνει συνθέσεις λουλουδιών και κεριών σε
διακοσμήσεις χώρων και τραπεζιών
• Το EASY TACK απομακρύνει το χνούδι από πληκτρολόγια, τηλέφωνα,
και υφάσματα
• Το EASY TACK πλάθεται και χρησιμοποιείται για τη δημιουργία
τρισδιάστατων μοντέλων – κατασκευών
• Το EASY TACK προτείνεται να χρησιμοποιείται σε μη πορώδεις
επιφάνειες όπως γυαλί, μέταλλο, βινύλιο, βαμμένες επιφάνειες κλπ.

www.evochem.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ 210 5 5 9 0 4 6 0 - 210 5 5 9 0 1 5 5

166 Κόλλες DIY
BOSTIK BLU TACK

Η αυθεντική κολλητική μαστίχη στερέωσης
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Φάκελος

ΤΕΜ/ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ €
ΣΥΣΚ.		

72

00100

2.25

Το BOSTIK BLU TACK είναι η μοναδική αυθεντική κολλητική μαστίχη που
προσφέρει την ιδανική εναλλακτική λύση σε πινέζες και κολλητικές ταινίες.
Είναι ασφαλές, καθαρό, δεν στεγνώνει, επαναχρησιμοποιείται και προσφέρει
πολλαπλές εφαρμογές και λύσεις στο σπίτι, στο γραφείο, στο σχολείο κλπ.
Μετά την χρήση του απομακρύνεται εύκολα χωρίς να αφήνει λεκέδες και
επαναχρησιμοποιείται.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

• Το μόνο αυθεντικό προϊόν
• Δεν λεκιάζει
• Πολυχρηστικό
• Επαναχρησιμοποιείται
• Μη τοξικό

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

• Το BLU TACK στερεώνει πόστερ, κάρτες, ζωγραφιές, διακοσμητικά
για πάρτυ, χάρτες, μηνύματα κλπ.
• Το BLU TACK συγκρατεί στη θέση τους τηλέφωνα, πληκτρολόγια,
αριθμομηχανές, διακοσμητικά γραφείου, φωτογραφίες σε άλμπουμ,
βίδες στο κατσαβίδι, εξαρτήματα μοντελισμού κατά τη διάρκεια
κατασκευής ή βαψίματος κλπ.
• Το BLU TACK στερεώνει συνθέσεις λουλουδιών και κεριών
σε διακοσμήσεις χώρων και τραπεζιών
• Το BLU TACK απομακρύνει το χνούδι από πληκτρολόγια, τηλέφωνα,
και υφάσματα
• Το BLU TACK πλάθεται και χρησιμοποιείται για τη δημιουργία
τρισδιάστατων μοντέλων – κατασκευών
• Το BLU TACK προτείνεται να χρησιμοποιείται σε μη πορώδεις
επιφάνειες όπως γυαλί, μέταλλο, βινύλιο, βαμμένες επιφάνειες κλπ.

BOSTIK BLU TACK WHITE

Η αυθεντική κολλητική μαστίχη στερέωσης λευκού χρώματος
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το BOSTIK BLU TACK WHITE είναι η μοναδική αυθεντική λευκή κολλητική
μαστίχη. Προσφέρει την ιδανική εναλλακτική λύση σε πινέζες και κολλητικές
ταινίες. Είναι ασφαλές, καθαρό, δεν στεγνώνει, επαναχρησιμοποιείται και
προσφέρει πολλαπλές εφαρμογές και λύσεις στο σπίτι, στο γραφείο, στο
σχολείο κλπ. Μετά την χρήση του απομακρύνεται εύκολα χωρίς να αφήνει
λεκέδες και επαναχρησιμοποιείται.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

• Το μόνο αυθεντικό προϊόν
• Δεν λεκιάζει
• Πολυχρηστικό
• Επαναχρησιμοποιείται
• Μη τοξικό

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

• Το BLU TACK WHITE στερεώνει πόστερ, κάρτες, ζωγραφιές,
διακοσμητικά για πάρτυ, χάρτες, μηνύματα κλπ.
• Το BLU TACK WHITE συγκρατεί στη θέση τους τηλέφωνα,
πληκτρολόγια, αριθμομηχανές, διακοσμητικά γραφείου, φωτογραφίες
σε άλμπουμ, βίδες στο κατσαβίδι, εξαρτήματα μοντελισμού κατά τη
διάρκεια κατασκευής ή βαψίματος κλπ.
• Το BLU TACK WHITE στερεώνει συνθέσεις λουλουδιών και κεριών
σε διακοσμήσεις χώρων και τραπεζιών
• Το BLU TACK WHITE απομακρύνει το χνούδι από πληκτρολόγια,
τηλέφωνα, και υφάσματα
• Το BLU TACK WHITE πλάθεται και χρησιμοποιείται για τη δημιουργία
τρισδιάστατων μοντέλων – κατασκευών
• Το BLU TACK WHITE προτείνεται να χρησιμοποιείται σε μη πορώδεις
επιφάνειες όπως γυαλί, μέταλλο, βινύλιο, βαμμένες επιφάνειες κλπ.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Φάκελος

ΤΕΜ/ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ €
ΣΥΣΚ.		

72

1041

2.65

Καθαριστικά, Λιπαντικά & Αφυγραντικά Προϊόντα

168

Καθαριστικά, Λιπαντικά & Αφυγραντικά Προϊόντα
CL 13 MOULD CLEANER
Ισχυρό καθαριστικό μούχλας
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το CL 13 MOULD CLEANER είναι ισχυρό καθαριστικό μούχλας, κατάλληλο για
τοίχους, δάπεδα και αρμούς σε χώρους υγιεινής, κουζίνες, υπόγεια, γκαράζ,
μπαλκόνια κλπ. Καταπολέμα άμεσα τη μούχλα και τα άλγη που προκαλεί η
υγρασία, τόσο σε εξωτερικούς όσο και σε εσωτερικούς χώρους. Καθαρίζει
εύκολα και γρήγορα κεραμικά πλακίδια, αρμούς πλακιδίων, τοίχους και ταβάνια
βαμμένα με πλαστικά ή ακρυλικά χρώματα. Χάρη στη πρακτική του συσκευασία,
το CL 13 MOULD CLEANER εφαρμόζεται εύκολα σε οριζόντιες και κάθετες επιφάνειες καθώς και στα πιο δυσπρόσιτα σημεία. Δρα σε βάθος και αποτελεσματικά αφαιρώντας τη μούχλα και εμποδίζοντας την επανεμφάνιση της. Κατάλληλο
για μεγάλες επιφάνειες, επίμονους λεκέδες και δυσπρόσιτα σημεία.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

• Καταπολεμά τη μούχλα και εμποδίζει την επανεμφάνιση της
• Κατάλληλο για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους
• Εύκολο στη χρήση
• Αφαιρεί τη μούχλα ακόμη και στα πιο δυσπρόσιτα σημεία
• Δεν θαμπώνει τα πλακάκια και τις ακρυλικές μπανιέρες
• Δεν αλλοιώνει τα πλαστικά και τα ακρυλικά χρώματα
• Δρα σε βάθος

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Το CL 13 MOULD CLEANER απομακρύνει τα άλγη, τις μαύρες κηλίδες
και τη μούχλα από:
• Τοίχους, ταβάνια, πλακίδια και αρμούς πλακιδίων σε μπάνια, κουζίνες, υπόγεια,
γκαράζ, μπαλκόνια κλπ.
• Υπόγεια, αποθήκες, γκαράζ, ντουλάπια
• Πισίνες και σάουνες
• Μπαλκόνια, ζαρντινιέρες, γλάστρες

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Spray 500ml

ΤΕΜ/ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ €
ΣΥΣΚ.		

6

5191

5.60

Καθαριστικά, Λιπαντικά & Αφυγραντικά Προϊόντα
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

1Lt
4Lt

ΤΕΜ/ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ €
ΣΥΣΚ.		

12
6

5004
5005

3.95
12.80
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CL 17 OXY CLEAN

Ισχυρό συμπυκνωμένο όξινο καθαρισιτικό πλακιδίων,
αρμών πλακιδίων & πετρών

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το CL 17 OXY CLEAN είναι πολύ ισχυρό, όξινο συμπυκνωμένο καθαριστικό κατάλληλο για κεραμικά πλακίδια, φυσικές και τεχνητές πέτρες, αρμούς πλακιδίων και
πετρών. Καθαρίζει εύκολα, γρήγορα και αποτελεσματικά ανόργανα υπολείμματα
από οικοδομικές εργασίες όπως τσιμέντα, σοβάδες, αρμόστοκους κλπ. Εξαφανίζει
επίμονους λεκέδες από χρώματα, λάδια, καφέ, σκουριά καθώς και συσσωρευμένους ρύπους που προκαλούνται από την πάροδο του χρόνου, την ατμοσφαιρική
ρύπανση, τη βροχή και τη καθημερινή χρήση των χώρων. Επαναφέρει την αρχική
όψη των επιφανειών όπου εφαρμόζεται. Κατάλληλο για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

• Προσφέρει άμεση δράση • Αποτελεσματικό με τους επίμονους λεκέδες
• Κατάλληλο για πολλές επιφάνειες• Επαναφέρει την αρχική όψη των επιφανειών
• Εσωτερική και εξωτερική χρήση

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Το CL 17 OXY CLEAN είναι κατάλληλο για
• Όλους τους τύπους απορροφητικών και μη απορροφητικών κεραμικών πλακιδίων
όπως cotto, terracotta, κεραμικά υαλωμένα πλακίδια, τσιμεντόπλακες πεζοδρομίων
και κήπων κλπ.
• Τσιμεντοειδείς αρμούς πλακιδίων και πετρών, επαναφέροντας το αρχικό χρώμα
των αρμόστοκων
• Τους περισσότερους τύπους φυσικών πετρών όπως πλάκες Πηλίου, Καρύστου,
Βόλου, πέτρες χτισίματος, διακοσμητικές πέτρες επενδύσεων κλπ.
• Τους περισσότερους τύπους τεχνητών πετρών
• Οριζόντιες και κάθετες επιφάνειες όπως βεράντες, αυλές, διάδρομοι κήπων,
πεζοδρόμια, πρεβάζια παραθύρων, τοιχοποιίες επενδυμένες με πέτρα
Η εφαρμογή του CL 17 OXY CLEAN είναι απαραίτητη πριν την αδιαβροχοποίηση
πλακιδίων, αρμών πλακιδίων και τσιμέντου με WATER BLOCK M22 ή WATER BLOCK
M33 για μακροχρόνια προστασία από το λέκιασμα

ΑΠΟΔΟΣΗ: 5-8 m2/Lt
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

1Lt
4Lt

ΤΕΜ/ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ €
ΣΥΣΚ.		

12
6

5013
5014

4.95
16.10

CL 22 OXY CLEAN

Ισχυρό συμπυκνωμένο καθαριστικό αγυάλιστων μαρμάρων

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το CL 22 OXY CLEAN είναι πολύ ισχυρό, συμπυκνωμένο καθαριστικό κατάλληλο για όλους τους τύπους αγυάλιστων μαρμάρων. Φιλικό προς τις ευαίσθητες
επιφάνειες, καθαρίζει εύκολα, γρήγορα και αποτελεσματικά ανόργανα υπολείμματα από οικοδομικές εργασίες όπως τσιμέντα, σοβάδες, αρμόστοκους
κλπ. Εξαφανίζει επίμονους λεκέδες από χρώματα, λάδια, καφέ, σκουριά καθώς
και συσσωρευμένους ρύπους που προκαλούνται από την πάροδο του χρόνου,
την ατμοσφαιρική ρύπανση, τη βροχή και τη καθημερινή χρήση των χώρων.
Επαναφέρει την αρχική όψη των μαρμάρων. Κατάλληλο για εσωτερικούς και
εξωτερικούς χώρους.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

• Προσφέρει άμεση δράση • Αποτελεσματικό με τους επίμονους λεκέδες
• Κατάλληλο για τα όλα τα αγυάλιστα μάρμαρα • Επαναφέρει την αρχική όψη
των επιφανειών • Δεν διαβρώνει τις ευαίσθητες επιφάνειες • Εσωτερική και
εξωτερική χρήση

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Το CL 22 OXY CLEAN είναι κατάλληλο για:
• Όλους τους τύπους αγυάλιστων λευκών μαρμάρων όπως Διονύσου, Θάσου,
Βέροιας, Καβάλας κλπ.
• Τους περισσότερους τύπους αγυάλιστων ανοιχτόχρωμων και χρωματιστών
μαρμάρων όπως Νάουσας, Βέροιας, Ιωαννίνων, Βόλου κλπ.
• Τσιμεντοειδείς αρμούς πλακιδίων και μαρμάρων
• Οριζόντιες και κάθετες επιφάνειες όπως βεράντες, αυλές, πρεβάζια
παραθύρων, τοιχοποιίες επενδυμένες με μάρμαρο
Η εφαρμογή του CL 22 OXY CLEAN είναι απαραίτητη πριν την αδιαβροχοποίηση
μαρμάρων με WATER BLOCK M22 ή WATER BLOCK M33 για μακροχρόνια
προστασία των μαρμάρων από το λέκιασμα

ΑΠΟΔΟΣΗ: 5 - 8 m2/Lt
www.evochem.gr
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Καθαριστικά, Λιπαντικά & Αφυγραντικά Προϊόντα
CL 27 GREASE CLEANER
Ισχυρό καθαριστικό για λίπη
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Spray 500ml

ΤΕΜ/ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ €
ΣΥΣΚ.		

6

5192

4.75

Το CL 27 GREASE CLEANER είναι ισχυρό καθαριστικό που αφαιρεί ξεραμένα
και καμένα λάδια και λίπη από μπάρμπεκιου, σχάρες, φούρνους, απορροφητήρες, νεροχύτες κλπ. Η ειδική του σύνθεση ενεργεί σε βάθος, απομακρύνοντας
εύκολα και γρήγορα τις συσσωρευμένες λιπαρές επικαθήσεις από όλες τις
επιφάνειες. Κατάλληλο για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

• Προσφέρει άμεση δράση
• Αποτελεσματικό με τους επίμονους λεκέδες
• Δρα σε βάθος
• Κατάλληλο για πολλές επιφάνειες
• Εσωτερική και εξωτερική χρήση
• Εύκολο στη χρήση

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Το CL 27 GREASE CLEANER είναι κατάλληλο για:
• Μπάρμπεκιου, φούρνους, σχάρες και γκριλ
• Απορροφητήρες και νεροχύτες
• Πλακάκια, πάγκους, ντουλάπια και σκεύη κουζίνας
• Ανοξείδωτες, γαλβανιζέ, κεραμικές, πλαστικές επιφάνειες
και επιφάνειες αλουμινίου

CL 12 FIREPLACE CLEANER
Ισχυρό καθαριστικό τζακιών
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το CL 12 FIREPLACE CLEANER είναι ισχυρό καθαριστικό κατάλληλο για
πυρότουβλα τζακιών, μπάρμπεκιου, τζάμια ενεργειακών τζακιών, σόμπες και
φούρνους. Καθαρίζει γρήγορα και αποτελεσματικά επίμονους λεκέδες από
κάπνα, κάρβουνο και λίπη. Η ειδική του σύνθεση ενεργεί σε βάθος, απομακρύνοντας τις συσσωρευμένες επικαθήσεις των πυρότουβλων επαναφέροντας το
φυσικό τους χρώμα.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

• Προσφέρει άμεση δράση
• Αποτελεσματικό με τους επίμονους λεκέδες
• Επαναφέρει την αρχική όψη των επιφανειών
• Εύκολο στη χρήση

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Το CL 12 FIREPLACE CLEANER είναι κατάλληλο για τον καθαρισμό:
• Πυρότουβλων τζακιών, μπάρμπεκιου και φούρνων
• Τζαμιών ενεργειακών τζακιών και σομπών
• Μαντεμένιων τζακιών, φούρνων, σομπών και γκριλ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Spray 500ml

ΤΕΜ/ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ €
ΣΥΣΚ.		

6

5193

4.75

Καθαριστικά, Λιπαντικά & Αφυγραντικά Προϊόντα
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

1Lt
4Lt

ΤΕΜ/ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ €
ΣΥΣΚ.		

12
6

5196
5197

5.60
18.20
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CL 32 STRONG
ALL PURPOSE CLEANER
Ισχυρό πολυκαθαριστικό για δύσκολους λεκέδες
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το CL 32 STRONG ALL PURPOSE CLEANER είναι ισχυρό πολυκαθαριστικό
για δύσκολους λεκέδες, κατάλληλο για οικιακή και επαγγελματική χρήση.
Χρησιμοποιήστε το αραιωμένο με νερό ή αδιάλυτο για επίμονους λεκέδες.
Αφαιρεί αποτελεσματικά ρύπους από λάδια, λίπη, πουρί, άλατα, κρασί, καφέ,
καπνιά κλπ. Κατάλληλο για χρήση σε πλυστική μηχανή πίεσης. Κατάλληλο για
εξωτερικούς και εσωτερικούς χώρους.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

• Αποτελεσματικό με τους περισσότερους επίμονους λεκέδες
• Κατάλληλο για όλες τις επιφάνειες
• Κατάλληλο για οικιακή και επαγγελματική χρήση
• Κατάλληλο για χρήση σε πλυστική μηχανή πίεσης
• Εσωτερική και εξωτερική χρήση

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Το 32 STRONG ALL PURPOSE CLEANER καθαρίζει εύκολα
και αποτελεσματικά:
• Κεραμικά πλακάκια, μάρμαρα, μωσαϊκά, πατώματα PVC
• Μηχανές αυτοκινήτων και σκαφών, πλαστικά σκάφη
• Μπαλκόνια, ζαρντινιέρες, γλάστρες
• Πατώματα, είδη υγιεινής, πλαστικά έπιπλα, ηλεκτρικά είδη, πάγκους εργασίας,
ψησταριές, τοίχους, ταπετσαρίες και πολλά άλλα

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

1Lt
4Lt

ΤΕΜ/ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ €
ΣΥΣΚ.		

12
6

5194
5195

5.60
18.20

CL 20 MARBLE & GRANITE
CLEANER & POLISH

Καθαριστικό και γυαλιστικό για γυαλισμένες επιφάνειες
μαρμάρων & γρανιτών
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το CL 20 MARBLE & GRANITE CLEANER & POLISH είναι φιλικό προς τις
ευαίσθητες επιφάνειες μαρμάρων και γρανιτών και συγχρόνως εξαιρετικά
αποτελεσματικό καθαριστικό και γυαλιστικό. Είναι κατάλληλο για όλα τα λευκά
και χρωματιστά γυαλισμένα μάρμαρα και γρανίτες. Η ειδική του σύνθεση με
εξελιγμένα επιφανειοδραστικά συστατικά καθαρίζει εύκολα τις επιφάνειες
αφαιρώντας τους ρύπους από τη συχνή χρήση των χώρων και τους δύσκολους
λεκέδες, ενώ προδίδει παράλληλα λάμψη στην επιφάνεια. Δεν θαμπώνει τα
δάπεδα όπως τα σκληρά καθαριστικά. Αναζωογονεί και περιποιείται φυσικά την
επιφάνεια όπου εφαρμόζεται. Χρησιμοποιείται αραιωμένο με νερό ή αδιάλυτο
για επίμονους δύσκολους λεκέδες.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

• Καθαρισμός και λάμψη με μια απλή εφαρμογή • Αποτελεσματικό με τους
επίμονους λεκέδες καθημερινής χρήσης • Κατάλληλο για πολλές επιφάνειες
• Αναζωογονεί και περιποιείται φυσικά την επιφάνεια • Κατάλληλο για συχνή
χρήση • Εσωτερική και εξωτερική χρήση

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Το CL 20 MARBLE & GRANITE CLEANER & POLISH είναι κατάλληλο
για όλους τους τύπους λευκών και χρωματιστών γυαλισμένων μαρμάρων
και γρανιτών
• Καθαρίζει εύκολα και γρήγορα επίμονους λεκέδες από λίπη, υπολείμματα καφέ,
κρασιού και άλλους λεκέδες καθημερινής χρήσης, προσδίδοντας ένα
γυαλιστερό φινίρισμα
• Είναι ιδανικό για δάπεδα, περβάζια παραθύρων, μπαλκόνια, σκαλοπάτια
και εισόδους, πλακάκια σε χώρους υγιεινής
• Κατάλληλο για οικιακή και επαγγελματική χρήση

www.evochem.gr
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Καθαριστικά, Λιπαντικά & Αφυγραντικά Προϊόντα
CL 18 WOOD FLOOR
CLEANER & POLISH

Καθαριστικό και γυαλιστικό ξύλινων δαπέδων και επιφανειών
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

1Lt
4Lt

ΤΕΜ/ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ €
ΣΥΣΚ.		

12
6

5198
5199

6.20
20.15

CL 18 WOOD FLOOR CLEANER & POLISH είναι φιλικό προς τις ξύλινες βερνικωμένες επιφάνειες και συγχρόνως εξαιρετικά αποτελεσματικό καθαριστικό
και γυαλιστικό. Είναι κατάλληλο για όλα τα ξύλινα δάπεδα. Η ειδική του σύνθεση
με εξελιγμένα επιφανειοδραστικά συστατικά καθαρίζει εύκολα τις επιφάνειες
αφαιρώντας τους ρύπους από τη συχνή χρήση των χώρων και τους δύσκολους
λεκέδες, ενώ προδίδει παράλληλα λάμψη στην επιφάνεια. Δεν θαμπώνει τις
επιστρώσεις των δαπέδων όπως τα σκληρά καθαριστικά που καταστρέφουν τα
βερνικωμένα δάπεδα. Αναζωογονεί και περιποιείται φυσικά την επιφάνεια όπου
εφαρμόζεται. Χρησιμοποιείται αραιωμένο με νερό ή αδιάλυτο για επίμονους
δύσκολους λεκέδες.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

• Καθαρισμός και λάμψη με μια απλή εφαρμογή
• Αποτελεσματικό με τους επίμονους λεκέδες καθημερινής χρήσης
• Αναζωογονεί και περιποιείται φυσικά την επιφάνεια
• Δεν χρειάζεται ξέβγαλαμα
• Κατάλληλο για συχνή χρήση

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

• Το CL 18 WOOD FLOOR CLEANER & POLISH είναι κατάλληλο για όλα τα
ξύλινα δάπεδα: παρκέ διαρκείας, μασίφ, πολυστρωματικά, laminate κλπ.
• Κατάλληλο για πολλές άλλες ξύλινες επιφάνειες όπως κουφώματα, ντουλάπες,
πόρτες, έπιπλα κλπ.
• Η εφαρμογή του σε τακτά χρονικά διαστήματα προστατεύει τα ξύλα από
το γκριζάρισμα και εξασφαλίζει την διατήρηση του αρχικού τους χρώματος

CL 38 TEAK CLEANER
Καθαριστικό - αναζωογονητικό ξύλων teak
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το CL 38 TEAK CLEANER είναι απαλό καθαριστικό και συγχρόνως εξαιρετικά
αποτελεσματικό στο καθαρισμό ξύλων teak χωρίς να καταστρέφει το ξύλο. Η
ειδικά σχεδιασμένη συμπυκνωμένη σύνθεση του, απομακρύνει λεκέδες και
μαύρα στίγματα που προκαλούνται από την έκθεση τους σε εξωτερικές συνθήκες περιβάλλοντος. Έχει εξαιρετική διεισδυτική ικανότητα, προσφέροντας
αποτελέσματα μεγάλης διάρκειας. Οι επιφάνειες teak που εφαρμόζεται θα δείχνουν σαν καινούργιες με μία πολύ απλή εφαρμογή. Συνδυάστε το με ένα από
τα προϊόντα προστασίας DECK OIL ή TEAK OIL για να δείχνουν τα ξύλα teak σαν
καινούργια και να εξασφαλίσετε την μακροζωία τους.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

• Εξαιρετική δράση καθαρισμού
• Συμπυκνωμένη σύνθεση
• Βαθύς καθαρισμός για αποτελέσματα διαρκείας
• Επαναφέρει την αρχική όψη του ξύλου
• Εξασφαλίζει τη μακροζωία των teak και άλλων σκληρών ξύλων
• Εύκολη εφαρμογή

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

• Το CL 38 TEAK CLEANER είναι κατάλληλο για όλα τα σκληρά ξύλα όπως teak,
ιρόκο, μεράντι κλπ.
• Αναζωογονεί το χρώμα ξεθωριασμένων επίπλων κήπου όπως τραπέζια και
καρέκλες, deck σκαφών, εξωτερικών ξύλινων deck κήπων, deck δίπλα στη
θάλασσα και σε πισίνες
• Η εφαρμογή του σε τακτά χρονικά διαστήματα προστατεύει τα ξύλα από το
γκριζάρισμα και εξασφαλίζει την διατήρηση του αρχικού τους χρώματος
• Είναι ιδανικό για τη συντήρηση κάθε ξύλινης κατασκευής και επίπλου όπως
αβερνίκωτες ξυλοκατασκευές κήπου, πέργκολες, ξύλινες ζαρντινιέρες, ξύλινα
πλαίσια, φράχτες κλπ.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Spray 500ml
4Lt

ΤΕΜ/ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ €
ΣΥΣΚ.		

6
6

05619
05617

4.70
23.20

Καθαριστικά, Λιπαντικά & Αφυγραντικά Προϊόντα
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Spray 500ml

ΤΕΜ/ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ €
ΣΥΣΚ.		

6

5200

4.25
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CL 44 ALUMINIUM CLEANER
Δραστικό καθαριστικό αλουμινίου
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το CL 44 ALUMINIUM CLEANER είναι ειδικό δραστικό καθαριστικό κατάλληλο
για άβαφα και ηλεκτροστατικά βαμμένα αλουμίνια. Η ειδικά μελετημένη σύνθεση του αφαιρεί τους λεκέδες από επιφάνειες αλουμινίου χωρίς να επηρεάζει ή
να αλλοιώνει το αρχικό τους χρώμα. Είναι ιδανικό για την αφαίρεση σκληρών
λεκέδων και λεκέδων καθημερινής χρήσης όπως λίπη, δακτυλιές, θαμπάδες,
άλατα νερού, νωπούς λεκέδες χρωμάτων (3-4 ημερών), χώματα και ατμοσφαιρικούς ρύπους. Επαναφέρει την αρχική όψη των επιφανειών.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

• Καθαρισμός και λάμψη με μια απλή εφαρμογή
• Αποτελεσματικό με τους επίμονους λεκέδες
• Δεν επηρεάζει το αρχικό χρώμα του αλουμινίου
• Επαναφέρει την αρχική όψη των επιφανειών
• Εσωτερική και εξωτερική χρήση

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Το CL 44 ALUMINIUM CLEANER είναι ιδανικό για:
• Όλους τους τύπους άβαφων και ηλεκτροστατικά βαμμένων αλουμινίων
• Πόρτες, παράθυρα, παντζούρια και σκάλες αλουμινίου και παντός τύπου
αλουμινοκατασκευές

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Spray 500ml

ΤΕΜ/ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ €
ΣΥΣΚ.		

6

5201

4.40

CL 36 INOX CLEANER

Δραστικό καθαριστικό και γυαλιστικό επιφανειών inox
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το CL 36 INOX CLEANER είναι ειδικό δραστικό καθαριστικό και γυαλιστικό
ανοξείδωτων επιφανειών inox. Η ειδικά μελετημένη σύνθεση του αφαιρεί τους
λεκέδες από τις ανοξείδωτες επιφάνειες inox χωρίς να επηρεάζει ή να αλλοιώνει το αρχικό τους χρώμα. Είναι ιδανικό για την αφαίρεση σκληρών λεκέδων και
λεκέδων καθημερινής χρήσης όπως λίπη, δακτυλιές, θαμπάδες, άλατα νερού,
χώματα και ατμοσφαιρικούς ρύπους. Το αποτέλεσμα είναι οι επιφάνειες να είναι
καθαρές με τέλεια λάμψη.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

• Καθαρισμός και λάμψη με μια απλή εφαρμογή
• Αποτελεσματικό με τους επίμονους λεκέδες
• Δεν επηρεάζει το αρχικό χρώμα των ανοξείδωτων επιφανειών
• Επαναφέρει την αρχική όψη των επιφανειών
• Εσωτερική και εξωτερική χρήση

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Το CL 36 INOX CLEANER είναι ιδανικό για:
• Όλους τους τύπους ανοξείδωτων επιφανειών inox
• Ανοξείδωτες διακοσμητικές επιφάνειες
• Οικιακές και επαγγελματικές συσκευές, αξεσουάρ μπάνιου, νεροχύτες
• Πόμολα και κουπαστές
• Inox τμήματα σκαφών αναψυχής

www.evochem.gr
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Καθαριστικά, Λιπαντικά & Αφυγραντικά Προϊόντα
CL 24 AIR CONDITIONER CLEANER
Ειδικό καθαριστικό για air condition
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Spray 500ml

ΤΕΜ/ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ €
ΣΥΣΚ.		

6

5202

4.20

Το CL 24 AIR CONDITIONER CLEANER είναι ειδικό υγρό για τον εύκολο και
βαθύ καθαρισμό των φίλτρων και κυψελών μονάδων air condition. Συμβάλει
στη διατήρηση του υψηλού βαθμού απόδοσης των μονάδων, αυξάνοντας ταυτόχρονα τον χρόνο ζωής των κλιματιστικών. Με 1 μόνο εφαρμογή, απαλλάσσει
τα φίλτρα από τους μικροοργανισμούς, τους συσσωρευμένους ατμοσφαιρικούς
ρύπους, τη σκόνη και τη κάπνα του τσιγάρου, χαρίζοντας ένα υγιεινό περιβάλλον χωρίς δυσάρεστες οσμές. Είναι ιδανικό για χώρους με άτομα με χρόνια
αναπνευστικά προβλήματα και αλλεργίες. Δεν περιέχει αλλεργιογόνες ουσίες.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

• Εύκολος και βαθύς καθαρισμός
• Συμβάλει στη διατήρηση του υψηλού βαθμού απόδοσης των μονάδων
• Υγιεινό περιβάλλον με 1 εφαρμογή
• Δεν περιέχει αλλεργιογόνες ουσίες
• Φιλικό προς το περιβάλλον και τον χρήστη
• Εύκολο στη χρήση

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Το CL 24 AIR CONDITIONER CLEANER είναι ιδανικό για:
• Τον καθαρισμό των φίλτρων και κυψελών αυτόνομων οικιακών μονάδων
και μονάδων κλιματισμού με αεραγωγούς.
• Είναι πολύ εύκολο στη χρήση, περιορίζοντας τα δαπανηρά κόστη
καθαρισμού των μονάδων

CL 34 RUST REMOVER
Ισχυρό καθαριστικό σκουριάς
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το CL 34 RUST REMOVER είναι ισχυρό καθαριστικό-αφαιρετικό λεκέδων
σκουριάς, κατάλληλο για μάρμαρα, φυσικές και τεχνητές πέτρες, κεραμικά
πλακάκια, μωσαϊκά, μπετόν, αρμούς πλακιδίων και πετρών. Αφαιρεί εύκολα,
γρήγορα και αποτελεσματικά επίμονους λεκέδες σκουριάς και άλλους λεκέδες
οξείδωσης. Διαλύει γρήγορα τη σκουριά, όπου αυτή εντοπίζεται, χωρίς να
προσβάλει την επιφάνεια στην οποία εφαρμόζεται. Ιδανικό για την αφαίρεση
λεκέδων σκουριάς που δημιουργούνται από το πότισμα των γλαστρών, σκουριές από κάγκελα, υδρορροές, μεταλλικά έπιπλα και κατασκευές επάνω σε
μάρμαρα, πλακίδια και πέτρες. Επαναφέρει την αρχική όψη των επιφανειών.
Κατάλληλο για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

• Προσφέρει άμεση δράση
• Αποτελεσματικό με τους επίμονους λεκέδες σκουριάς
και άλλους λεκέδες οξείδωσης
• Κατάλληλο για πολλές επιφάνειες
• Επαναφέρει την αρχική όψη των επιφανειών
• Εσωτερική και εξωτερική χρήση

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Το CL 34 RUST REMOVER είναι κατάλληλο για την αφαίρεση λεκέδων σκουριάς
και οξείδωσης από:
• Όλους τους τύπους απορροφητικών και μη απορροφητικών κεραμικών
πλακιδίων όπως cotto, terracotta, κεραμικά υαλωμένα πλακίδια, τσιμεντόπλακες
πεζοδρομίων και κήπων κλπ.
• Τσιμεντοειδείς αρμούς πλακιδίων και μαρμάρων, επαναφέροντας το αρχικό
χρώμα των αρμόστοκων
• Τους περισσότερους τύπους φυσικών και τεχνητών πετρών
• Βεράντες, αυλές, διάδρομοι κήπων, πρεβάζια παραθύρων

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Spray 500ml

ΤΕΜ/ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ €
ΣΥΣΚ.		

6

5203

5.40

Καθαριστικά, Λιπαντικά & Αφυγραντικά Προϊόντα
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Spray 500ml

ΤΕΜ/ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ €
ΣΥΣΚ.		

6

5205

4.60
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CL 60 CRYSTAL CLEANER
Ειδικό καθαριστικό πολυελαίων
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το CL 60 CRYSTAL CLEANER είναι ειδικό καθαριστικό πολυελαίων εύκολο στη
χρήση και εξαιρετικά αποτελεσματικό. Χάρη στην ειδική του σύνθεση διαλύει
άμεσα όλη τη σκόνη και τους ρύπους με ένα απλό ψεκασμό. Καθαρίζει άμεσα
κρυστάλλινα, γυάλινα και μεταλλικά μέρη αφήνοντας τα αστραφτερά. Δεν χρειάζεται ξέβγαλμα και δεν αφήνει κατάλοιπα.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

• Εύκολο στη χρήση
• Καθαρίζει χωρίς τρίψιμο
• Δεν χρειάζεται ξέβγαλμα
• Δεν αφήνει κατάλοιπα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Το CL 60 CRYSTAL CLEANER είναι ιδανικό για:
• Όλα τα είδη πολυελαίων και φωτιστικών
• Πολυελαίους εκκλησιών
• Όλες τις κρυστάλλινες επιφάνειες με δύσκολα σημεία
καθαρισμού (σκαλίσματα, σχισμές, ανάγλυφα) όπως κοσμήματα, μπιμπελό,
βάζα κλπ.
• Κρύσταλλο, γυαλί και μέταλλο

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

1Kg
4Kg

ΤΕΜ/ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ €
ΣΥΣΚ.		

12
6

5028
5029

6.75
21.90

CL 48 HEAVY DUTY
HAND CLEANER PASTE

Πάστα καθαρισμού χεριών για σκληρούς λεκέδες
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η CL 48 HEAVY DUTY HAND CLEANER PASTE είναι πάστα για τον εύκολο
και αποτελεσματικό καθαρισμό των χεριών από σκληρούς λεκέδες όπως
γράσα, λίπη, πίσσα, χρώματα, τσιμέντα, σοβάδες, κόλλες, μελάνια, χώμα,
κλπ. Χάρη στο φυσικό εκχύλισμα φλούδας πορτοκαλιού, d-Limonene,
γνωστό για την καθαριστική του δράση, καθαρίζει σε βάθος τα χέρια και ταυτόχρονα τα περιποιείται, αφήνοντας τα απαλά, χωρίς να κολλάνε και χωρίς
δυσάρεστες οσμές. Δεν περιέχει αλλεργιογόνες ουσίες, αμμωνία, φωσφορικά άλατα και πετρελαϊκά παράγωγα. Η πάστα καθαρισμού χεριών CL 48
HEAVY DUTY HAND CLEANER PASTE είναι φιλική προς το περιβάλλον και
το χρήστη. Για τη χρήση της δεν απαιτείται νερό.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

• Εξαιρετική δράση καθαρισμού
• Βαθύς και ταυτόχρονα απαλός καθαρισμός
• Με φυσικό εκχύλισμα φλούδας πορτοκαλιού, d-Limonene
• Δεν περιέχει αλλεργιογόνες ουσίες
• Δεν κολλάει, δεν αφήνει δυσάρεστες οσμές
• Δεν χρειάζεται νερό
• Φιλική προς το περιβάλλον

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Η CL 48 HEAVY DUTY HAND CLEANER PASTE είναι ιδανική για:
• Επαγγελματίες που εργάζονται σε συνεργεία αυτοκινήτων, τυπογραφεία,
οικοδομικές εργασίες (ελαιοχρωματιστές, υδραυλικοί κλπ), μηχανουργεία,
ναυπηγοεπισκευαστικές μονάδες, μεταλλικές κατασκευές κλπ.
• Βιομηχανίες, βιοτεχνίες

www.evochem.gr
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CL 14 VIT CLEAN

Πολύ ισχυρό συμπυκνωμένο αποφρακτικό αποχετεύσεων
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το CL 14 VIT CLEAN είναι πολύ ισχυρό, συμπυκνωμένο, όξινο αποφρακτικό
υγρό αποχετεύσεων, κατάλληλο μόνο για επαγγελματική χρήση. Έχει άμεση
δράση και είναι κατάλληλο για όλο το αποχετευτικό δίκτυο. Είναι βαρύτερο
από το νερό και το διαπερνά εύκολα, φτάνοντας στο σημείο που έχει φράξει
η αποχέτευση. Ξεβουλώνει, μέσα σε λίγα λεπτά, σωληνώσεις, νιπτήρες,
νεροχύτες, μπανιέρες, τουαλέτες, αποχετευτικά δίκτυα κλπ. Διαλύει τα συσσωρεμένα λίπη, χαρτιά, πουρί, σαπούνια, τρίχες, υπολείμματα τροφίμων και
οργανικών καταλοίπων που έχουν φράξει την αποχέτευση. Κατάλληλο για
επείγουσες αποφράξεις. Δεν προσβάλει την πορσελάνη, τις σωληνώσεις και
τις ανοξείδωτες επιφάνειες.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

900gr
1.8Κg

ΤΕΜ/ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ €
ΣΥΣΚ.		

12
6

5022
5023

5.30
9.10

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

• Προσφέρει άμεση δράση
• Κατάλληλο για επείγουσες αποφράξεις
• Κατάλληλο για όλο το αποχετευτικό δίκτυο
• Δεν προσβάλει την πορσελάνη, τις σωληνώσεις και τις ανοξείδωτες
επιφάνειες
• Επαγγελματικό προϊόν

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Το CL 14 VIT CLEAN είναι ιδιαίτερα κατάλληλο για άμεσες και αποτελεσματικές αποφράξεις αποχετευτικών δικτύων σε νοσοκομεία, ξενοδοχεία,
εστιατόρια, εργοστάσια, δημόσια κτίρια, σπίτια κλπ. Αποτελεί τον πλέον
οικονομικό τρόπο απόφραξης – συντήρησης του αποχετευτικού δικτύου.
Η χρήση του σε τακτά χρονικά διαστήματα εξασφαλίζει το καθαρισμό των
αποχετεύσεων και τη σωστή ροή του νερού, αποφεύγοντας τις αποφράξεις
και τις δυσάρεστες οσμές.

ΑΠΟΔΟΣΗ: 900gr για απόφραξη σε νιπτήρες, νεροχύτες, λεκάνες, σιφώνια
κλπ. 1800gr για απόφραξη σε κεντρικά δίκτυα αποχετεύσεων με
διάμετρο 10cm.

CL 50 VIT CLEAN

Πολύ ισχυρό αποφρακτικό απορροφητικών βόθρων
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το CL 50 VIT CLEAN είναι πολύ ισχυρό αποφρακτικό απορροφητικών
βόθρων και αποχετευτικών δικτύων. Διατίθεται μόνο για επαγγελματική
χρήση. Η δράση του είναι άμεση και αποτελεσματική σε απορροφητικούς
βόθρους και αποχετευτικά δίκτυα. Εξασφαλίζει τη σωστή λειτουργία τους,
διασπώντας τα επικαθήμενα λίπη των λυμάτων, το πουρί, τα υπολείμματα
σαπουνιού, τις τρίχες και άλλα οργανικά κατάλοιπα. Περιορίζει τις δαπανηρές εκκενώσεις και τις δυσάρεστες οσμές απελευθερώνοντας τα τοιχώματα
των βόθρων και αποκαθιστώντας το πορώδες του εδάφους. Σταματά την
υπερχείλιση των βόθρων και φρεατίων χωρίς να προκαλεί βλάβη στο αποχετευτικό δίκτυο. Βοηθάει στον καθαρισμό των αντλιών λυμάτων από λίπη
και επικαθίσεις που εμποδίζουν τη σωστή λειτουργία του μοτέρ. Τακτική
χρήση διατηρεί τους βόθρους στη σωστή λειτουργία. Δεν προσβάλει τα υλικά
δόμησης και τις σωληνώσεις της αποχέτευσης καθώς και τις αντλίες λυμάτων.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

• Προσφέρει άμεση δράση
• Κατάλληλο για απορροφητικούς βόθρους και αποχετευτικά δίκτυα
• Περιορίζει τις δαπανηρές εκκενώσεις και τις δυσάρεστες οσμές
• Δεν προσβάλει τις σωληνώσεις του δικτύου, τα υλικά δόμησης των
τοιχίων και τα μαντεμένια καπάκια των φρεατίων
• Αποκαθιστά το πορώδες του εδάφους
• Βοηθάει στον καθαρισμό των αντλιών λυμάτων
• Επαγγελματικό προϊόν

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Το CL 50 VIT CLEAN είναι κατάλληλο για χρήση σε απορροφητικούς βόθρους,

υπονόμους, αποχετευτικά δίκτυα, φρεάτια, τομείς αποστράγγισης. Είναι απαραίτητο
για την διατήρηση της σωστής λειτουργίας των βόθρων. Δεν προσβάλει τις σωληνώσεις του δικτύου, τα υλικά δόμησης των τοιχίων και τα μαντεμένια καπάκια των
φρεατίων. Αποτελεί τον πλέον οικονομικό τρόπο απόφραξης – συντήρησης.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

10Κg

ΤΕΜ/ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ €
ΣΥΣΚ.		

1

5204

98.60

Καθαριστικά, Λιπαντικά & Αφυγραντικά Προϊόντα
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

350gr

ΤΕΜ/ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ €
ΣΥΣΚ.		

8

7204

4.90
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PGP CLEAN & FREE

Ειδικό καθαριστικό αλκαλίων & αλάτων για
δομικές τσιμεντοειδείς επιφάνειες
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το PGP CLEAN & FREE είναι ειδικό καθαριστικό σε μορφή σκόνης που
χρησιμοποιείται για την αποτελεσματική εξουδετέρωση των αλκαλίων των
δομικών επιφανειών από τσιμέντο, το άνοιγμα των πόρων της επιφάνειας
και την απομάκρυνση των αλάτων του μπετόν. Είναι απαραίτητο για την
προετοιμασία των δομικών επιφανειών ώστε να δεχτούν επίστρωση με
τα στεγανωτικά DRYPROOF MANSONRY WATERPROOFER και DRYPROOF
WATERBASED WATERPROOFER.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

• Προετοιμάζει της επιφάνειες πριν τη βαφή
• Εξουδετερώνει τα αλκάλια του τσιμέντου
• Ανοίγει τους πόρους της επιφάνειας
• Απομακρύνει κατάλοιπα τσιμέντου
• Απομακρύνει τα κατάλοιπα του γαλβανισμού προετοιμάζοντας
τις επιφάνειες για βαφή
• Κατάλληλο για εσωτερική χρήση

ΑΠΟΔΟΣΗ: Αραιωμένο σε 5 Lt νερό καθαρίζει περίπου 30m2

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

1Kg

ΤΕΜ/ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ €
ΣΥΣΚ.		

1

01830

9.80

GRAFFITI REMOVER

Διαλυτικό καθαριστικό graffiti υψηλής απόδοσης
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το GRAFFITI REMOVER είναι ειδικό διαλυτικό - καθαριστικό GRAFFITI για
επιφάνειες που έχει εφαρμοστεί το ANTIGRAFFITI COATING. Διαλύει εύκολα
τους περισσότερους τύπους χρωμάτων χωρίς να επηρεάζει τη μεμβράνη
προστασίας.

ΑΠΟΔΟΣΗ: 3-5 m2/Kg

www.evochem.gr
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MINOS WHITE LITHIUM GREASE
Λευκό γράσο λιθίου κατάλληλο για προστασία & λίπανση
σε κινούμενα μέρη
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το MINOS WHITE LITHIUM GREASE είναι υψηλής ποιότητας λευκό
γράσο λιθίου που χρησιμοποιείται για προστασία και λίπανση. Είναι ιδανικό
για λίπανση σε κινούμενα μεταλλικά ή πλαστικά μηχανικά μέρη. Είναι
υδροαπωθητικό και προσφέρει προστασία σε όλες τις καιρικές συνθήκες.
Είναι επίσης κατάλληλο για εφαρμογές όπου απαιτείται γράσο ανοιχτού
χρώματος με αντοχή στη θερμοκρασία 10°C - 150°C.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

ΤΕΜ/ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ €
ΣΥΣΚ.		

Μπιμπερό 80ml 12
Display Box 80ml 14
500ml
12

9152
9191
9153

2.30
2.30
7.20

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

• Εξαιρετική μηχανική σταθερότητα
• Προλαμβάνει τη φθορά από την τριβή
• Υψηλό ιξώδες
• Αντοχή στις καιρικές συνθήκες.
• Αντοχή σε ελαφρά οξέα και βάσεις
• Αντισκωριακή ικανότητα
• Απωθεί την υγρασία
• Εύκολο στη χρήση

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

• Κατάλληλο για λίπανση σε συνδέσμους, φρένα, μεντεσέδες,
μηχανικούς ρυθμιστές, ελατήρια, καλώδια κλπ.
• Εξαιρετικό για λίπανση σε αντιτριβικά απλά ρουλεμάν και σε αντλίες
όπου η διείσδυση νερού έχει μειώσει την λιπαντική απόδοση

ΑΠΟΔΟΣΗ: 1,5 gr/cm

SLIP OIL

Υγρό λιπαντικό κατάλληλο για λίπανση & προστασία σε κάθε
κινούμενο μεταλλικό μέρος.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το SLIP OIL είναι λιπαντικό ρευστό λάδι γενικής χρήσης, κατάλληλο για
προστασία και λίπανση σε κινούμενα μέρη. Προσφέρει προστασία από την
σκουριά και την υγρασία σε κάθε μεταλλική επιφάνεια. Το ειδικό του στόμιο
επιτρέπει την εφαρμογή του λιπαντικού σταγόνα – σταγόνα ακριβώς στο
σημείο όπου χρειάζεται.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

• Εξαιρετική λιπαντική ικανότητα
• Εξαιρετική διείσδυση
• Αντισκωριακή προστασία
• Δεν περιέχει διαλύτες
• Εύκολη εφαρμογή

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

• Κατάλληλο για τη λίπανση μηχανισμών, εργαλείων, συνδέσμων,
φρένων, μεντεσέδων, κλειδαριών, ελατηρίων, αλυσίδων, συρόμενων
μηχανισμών πορτών – παραθύρων, ραπτομηχανών, ποδήλατων
• Κατάλληλο για όλα τα μεταλλικά μέρη που βρίσκονται σε κίνηση

ΑΠΟΔΟΣΗ: 1,5 gr/cm

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

80ml

ΤΕΜ/ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ €
ΣΥΣΚ.		

15

9154

2.00

Καθαριστικά, Λιπαντικά & Αφυγραντικά Προϊόντα
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

ΤΕΜ/ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ €
ΣΥΣΚ.		

(2 Χ 180gr) 360gr 12
02033
Περιλαμβάνει Δώρο 1 ανταλλακτικό!
(4 Χ 200gr) 800gr 12
2035

3.80
8.35

179

HUMI LOCK
Συλλέκτης υγρασίας
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το HUMI LOCK είναι συλλέκτης υγρασίας. Απορροφά την υγρασία της
ατμόσφαιρας και την μετατρέπει σε νερό μέσα στη συσκευή. Καταπολεμά τη
μούχλα και τις δυσάρεστες οσμές.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

• Φέρνει την σχετική υγρασία του χώρου σε φυσιολογικά επίπεδα 40%
- 60%
• Με ανανέωση των κρυστάλλων διατηρεί την υγρασία σε αυτό
το επίπεδο
• Καταπολεμά υδρατμούς, υγρασία, μούχλα και δυσάρεστες οσμές
• Εύκολο στη χρήση και στην αναπλήρωση του υλικού

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

• Είναι ιδανικό για δωμάτια που παραμένουν κλειστά για μεγάλο
χρονικό διάστημα και χώρους που δεν αερίζονται επαρκώς όπως
κελάρια, υπόγεια, γκαράζ, αποθήκες, μπάνια, ντουλάπια κουζίνας,
γκαρνταρόμπες, εξοχικά σπίτια, σπιτάκια κήπου, σκάφη, τροχόσπιτα
κλπ.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

ΤΕΜ/ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ €
ΣΥΣΚ.		

(4 Χ 180gr) 720gr 12

02034

2.80

HUMI LOCK REFILL
Συλλέκτης υγρασίας - ανταλλακτικό
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ανταλλακτικά που χρησιμοποιούνται με τη συσκευασία HUMI LOCK
για μεγαλύτερη οικονομία. Η κάθε συσκευασία περιέχει 4 αεροστεγώς
κλεισμένους φακέλους για μεγαλύερο χρόνο ζωής.

Περιλαμβάνει Δώρο 1 ανταλλακτικό!

www.evochem.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ 210 5 5 9 0 4 6 0 - 210 5 5 9 0 1 5 5

180

Καθαριστικά, Λιπαντικά & Αφυγραντικά Προϊόντα
ANTIFREEZE

Ειδικό αντιψυκτικό υγρό υψηλής ποιότητας
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το ANTIFREEZE είναι ειδικό αντιψυκτικό υγρό υψηλής ποιότητας. Παρέχει
προστασία σε κλειστά κυκλώματα ψύξης-θέρμανσης σε αυτοκίνητα και
ηλιακούς θερμοσίφωνες, όλο το χρόνο, ανεξαρτήτως μεταβολών στην
θερμοκρασία εξωτερικού περιβάλλοντος (-200C έως +1060C).

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

• Πλήρης αντιπαγετική και αντιθερμική προστασία
• Αντισκωριακή - αντιδιαβρωτική προστασία
• Κατάλληλο για όλες τις θερμοκρασίες
• Μειώνει το κόστος καθαρισμού και συντήρησης

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

• Κατάλληλο για αντιψυκτική προστασία ηλιακών θερμοσιφώνων
και ψυγείων αυτοκινήτου
• Ιδανικό για κάθε κύκλωμα υδρόψυκτου κινητήρα, ανεξάρτητα από
τον τύπο μετάλλου του ψυγείου ή των σωληνώσεων (σίδηρος,
χαλκός, αλουμίνιο κλπ.)
• Προστατεύει από τη διάβρωση, τη σκουριά και τα άλατα χωρίς
να επηρεάζει λάστιχα και προστατευτικά κολάρα
• Ελαχιστοποιεί τις αποθέσεις μεταλλικών οξειδίων

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

1Lt
4Lt

ΤΕΜ/ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ €
ΣΥΣΚ.		

20
4

5147
5148

4.40		
14.20

Διαλυτικά
WOOD VARNISH AQUA
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το WOOD VARNISH AQUA είναι διαφανές ακρυλικό βερνίκι ξύλου υδατικής
βάσης εσωτερικής και εξωτερικής χρήσης. Είναι κατάλληλο για κάθε ξύλινη
επιφάνεια. Είναι άοσμο, απλώνει εύκολα και δημιουργεί ένα όμορφο γυαλιστερό
ή σατινέ φινίρισμα, αναδεικνύοντας τη φυσική ομορφιά του ξύλου. Έχει μεγάλη
ελαστικότητα, δεν ξεφλουδίζει, δεν σπάει και περιέχει φίλτρα UV για προστασία
από την υπεριώδη ηλιακή ακτινοβολία. Είναι υδατοαπωθητικό και έχει εξαιρετική αντοχή στη γήρανση.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

• Προστασία σε κάθε ξύλινη επιφάνεια όπως πόρτες, παράθυρα, κουφώματα,
ξυλεπενδύσεις, έπιπλα, ντουλάπια κλπ.
• Συντήρηση και ανανέωση σε υφιστάμενες ξύλινες κατασκευές και έπιπλα.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

ΤΕΜ/ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ €
ΣΥΣΚ.		

WOOD VARNISH AQUA
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το WOOD VARNISH AQUA είναι διαφανές ακρυλικό βερνίκι ξύλου υδατικής
βάσης εσωτερικής και εξωτερικής χρήσης. Είναι κατάλληλο για κάθε ξύλινη
επιφάνεια. Είναι άοσμο, απλώνει εύκολα και δημιουργεί ένα όμορφο γυαλιστερό
ή σατινέ φινίρισμα, αναδεικνύοντας τη φυσική ομορφιά του ξύλου. Έχει μεγάλη
ελαστικότητα, δεν ξεφλουδίζει, δεν σπάει και περιέχει φίλτρα UV για προστασία
από την υπεριώδη ηλιακή ακτινοβολία. Είναι υδατοαπωθητικό και έχει εξαιρετική αντοχή στη γήρανση.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

• Προστασία σε κάθε ξύλινη επιφάνεια όπως πόρτες, παράθυρα, κουφώματα,
ξυλεπενδύσεις, έπιπλα, ντουλάπια κλπ.
• Συντήρηση και ανανέωση σε υφιστάμενες ξύλινες κατασκευές και έπιπλα.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

ΤΕΜ/ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ €
ΣΥΣΚ.		

WOOD VARNISH AQUA
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το WOOD VARNISH AQUA είναι διαφανές ακρυλικό βερνίκι ξύλου υδατικής
βάσης εσωτερικής και εξωτερικής χρήσης. Είναι κατάλληλο για κάθε ξύλινη
επιφάνεια. Είναι άοσμο, απλώνει εύκολα και δημιουργεί ένα όμορφο γυαλιστερό
ή σατινέ φινίρισμα, αναδεικνύοντας τη φυσική ομορφιά του ξύλου. Έχει μεγάλη
ελαστικότητα, δεν ξεφλουδίζει, δεν σπάει και περιέχει φίλτρα UV για προστασία
από την υπεριώδη ηλιακή ακτινοβολία. Είναι υδατοαπωθητικό και έχει εξαιρετική αντοχή στη γήρανση.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

• Προστασία σε κάθε ξύλινη επιφάνεια όπως πόρτες, παράθυρα, κουφώματα,
ξυλεπενδύσεις, έπιπλα, ντουλάπια κλπ.
• Συντήρηση και ανανέωση σε υφιστάμενες ξύλινες κατασκευές και έπιπλα.

182 Διαλυτικά
SWAN WHITE SPIRIT
Καθαρό white spirit
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το SWAN WHITE SPIRIT είναι διαλυτικό, παράγωγο του πετρελαίου, με
βάση μίγμα υδρογονανθράκων. Χρησιμοποιείται κυρίως για απολίπανση
επιφανειών, αραίωση χρωμάτων, βερνικιών και ασφαλτικών υλικών.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

375ml
750ml
4Lt
16Lt

ΤΕΜ/ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ €
ΣΥΣΚ.		

23
20
6
1

6006
6018
06011
06004

• Αραίωση βερνικοχρωμάτων
• Αραίωση βερνικιών και ξυλοπροστατευτικών με βάση το white spirit.
• Καθαρισμός και αραίωση ασφαλτικών υλικών
• Καθαρισμός εργαλείων και εξαρτημάτων μετά το βάψιμο.
• Απολίπανση μεταλλικών επιφανειών

SWAN ΝΕΦΤΙ
Καθαρό νέφτι
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το SWAN ΝΕΦΤΙ είναι διαλυτικό, που προέρχεται από την απόσταξη
της φυσικής ρητίνης των πεύκων. Χρησιμοποιείται κυρίως για αραίωση
βερνικοχρωμάτων.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

750ml
4Lt
16Lt

ΤΕΜ/ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ €
ΣΥΣΚ.		

20
6
1

6045
06013
06008

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

• Αραίωση βερνικοχρωμάτων
• Αραίωση βερνικιών
• Καθαρισμός εργαλείων και εξαρτημάτων μετά το βάψιμο

SWAN ΑΣΕΤΟΝ
Καθαρό ασετόν
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το SWAN ΑΣΕΤΟΝ είναι οργανικός διαλύτης, παράγωγο του προπυλενίου.
Χρησιμοποιείται κυρίως για καθαρισμό και απολίπανση επιφανειών καθώς
και για αραίωση χρωμάτων και άλλων χημικών.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

• Καθαρισμός εξαρτημάτων και επιφανειών
• Αραίωση ειδικών χρωμάτων
• Διαλυτικό εποξειδικών συγκολλητικών ουσιών 2 συστατικών και
κυανοακρυλικών (SUPER GLUE) πριν τη σκλήρυνση
• Κατάλληλο για απολίπανση βαριάς χρήσης για μέταλλα πριν τη βαφή

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

750ml
4Lt
16Lt

ΤΕΜ/ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ €
ΣΥΣΚ.		

12
6
1

6043
06012
06039

Διαλυτικά
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

750ml
4Lt
16Lt

ΤΕΜ/ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ €
ΣΥΣΚ.		

12
6
1

6019
06029
06017

183

SWAN ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΝΙΤΡΟΥ

Διαυγές διαλυτικό αραίωσης & καθαρισμού βερνικιών
& χρωμάτων ξύλων - μετάλλων
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το SWAN ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΝΙΤΡΟΥ είναι άχρωμο διαλυτικό με βάση μίγμα
εξαιρετικά πτητικών οργανικών διαλυτών που εξασφαλίζουν γρήγορο
στέγνωμα. Χρησιμοποιείται κυρίως ως διαλυτικό σε επιχρίσματα μεταλλικών
και ξύλινων επιφανειών.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

• Αραίωση σε βερνίκια, χρώματα και αστάρια διαλύτου, εξασφαλίζοντας
γρήγορο στέγνωμα
• Καθαρισμός εργαλείων και εξαρτημάτων μετά το βάψιμο.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

750ml
4Lt
16Lt

ΤΕΜ/ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ €
ΣΥΣΚ.		

20
6
1

6044
06075
06071

SWAN ΛΙΝΕΛΑΙΟ
Καθαρό λινέλεαιο
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το SWAN ΛΙΝΕΛΑΙΟ είναι ωμό λινέλαιο υψηλής ποιότητας που προέρχεται
από σπόρους λιναριού. Περιέχει ένα μίγμα γλυκεριδίων λιπαρών οξέων,
συμπεριλαμβανομένου του λινολικού οξέος και του λινολενικού οξέος. Έχει
πολλές εφαρμογές ως πρόσμικτο, βελτιωτικό και αστάρι.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

• Πολλές εφαρμογές στον οικοδομικό χώρο
• Προστασία και συντήρηση ξύλου
• Δεν περιέχει χημικά πρόσθετα
• Φιλικό προς το περιβάλλον

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

750ml
4Lt
16Lt

ΤΕΜ/ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ €
ΣΥΣΚ.		

12
6
1

6023
06036
06022

SWAN ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ
ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ EXTRA

Διαλυτικό για υποστρώματα, βερνίκια & λάκκες πολυουρεθάνης
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το SWAN ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ EXTRA είναι άχρωμο διαλυτικό
με βάση μίγμα εξαιρετικά πτητικών οργανικών διαλυτών που εξασφαλίζουν
γρήγορο στέγνωμα. Χρησιμοποιείται κυρίως ως διαλυτικό σε βερνίκια και
λάκκες πολυουρεθάνης όταν η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι κανονική
ή χαμηλή

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

• Αραίωση σε βερνίκια και λάκκες πολυουρεθάνης, εξασφαλίζοντας
γρήγορο στέγνωμα
• Καθαρισμός εργαλείων και εξαρτημάτων μετά το βάψιμο

www.evochem.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ 210 5 5 9 0 4 6 0 - 210 5 5 9 0 1 5 5

184 Διαλυτικά
SWAN ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΠΙΝΕΛΟΥ
Άοσμο διαυγές διαλυτικό αραίωσης & καθαρισμού
χρωμάτων διαλύτου
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το SWAN ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΠΙΝΕΛΟΥ είναι άοσμο, άχρωμο διαλυτικό, με
βάση μίγμα οργανικών διαλυτών και αρωματικών υδρογονανθράκων.
Χρησιμοποιείται κυρίως για αραίωση χρωμάτων, βερνικιών και
υποστρωμάτων διαλύτη καθώς και για καθαρισμό εργαλείων.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

750ml
4Lt
16Lt

ΤΕΜ/ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ €
ΣΥΣΚ.		

20
6
1

6028
06074
06057

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

• Αραίωση βερνικοχρωμάτων
• Αραίωση βερνικιών και ξυλοπροστατευτικών διαλύτη
• Καθαρισμός εργαλείων και εξαρτημάτων μετά το βάψιμο
• Απολίπανση μεταλλικών επιφανειών

ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ DIL X 100
Διαλυτικό για πολυουρεθανικά υλικά
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαλυτικό για πολυουρεθανικά υλικά και ιδιαίτερα για το πολυουρεθανικό
μονωτικό ταρατσών PU FLEX 1000.

SWAN FAST DRIER

Στεγνωτικό λαδερών στόκων και λινελαίου
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το SWAN FAST DRIER είναι χημικό πρόσθετο με βάση οργανομεταλλικά
άλατα. Είναι απαραίτητο για γρήγορο και πλήρες στέγνωμα παραδοσιακών
λαδερών στόκων και λινελαίου.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

4Lt
16Lt

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

500ml

ΤΕΜ/ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ €
ΣΥΣΚ.		

6
1

06085
06084

ΤΕΜ/ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ €
ΣΥΣΚ.		

12

6046

7.50

Minos Color

186 Minos Color

Minos Color

187

Το διεθνές χρωματικό σύστημα RAL δημιουργήθηκε με στόχο την κοινή κωδικοποίηση βασικών χρωμάτων και αποχρώσεων. Τα απεικονιζόμενα χρώματα
μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο ως ενδεικτικός οδηγός επιλογής. Η απόδοση των αποχρώσεων είναι η καλύτερη δυνατή τυπογραφικά λαμβάνοντας
υπ’ όψιν τους περιορισμούς της εκτύπωσης offset. Για ακριβή επιλογή χρωμάτων συμβουλευτείτε την παλέτα χρωμάτων RAL

RAL 3000

RAL 3003

RAL 3020

RAL 4006

RAL 5003

RAL 5010

RAL 6005

RAL 6018

RAL 7033

RAL 4005

RAL 5015

RAL 6002

RAL 7031

RAL 8004

RAL 8007

RAL 8017

RAL 9017

www.evochem.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ 210 5 5 9 0 4 6 0 - 210 5 5 9 0 1 5 5

188 Minos Color
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Τα 			
			

σε νέα συσκευασία
με νέα βελτιωμένη σύνθεση

ΤΕΜ/ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ €
ΣΥΣΚ.		

RAL 1014 Μπέζ 400ml
		 6
9052
RAL 1015 Ανοιχτό Μπέζ 400ml
		
6
9053
RAL 1023 Κίτρινο Διαγραμμισης 400ml
		
12
9054

3.95
3.95
3.95

RAL 1028 Κίτρινο Κροκί 400ml
		
6

9055

3.95

RAL 2004 Πορτοκαλί 400ml
		 6

9056

3.95

RAL 3000 Κόκκινο Φωτιάς 400ml
		 12
9057

3.95

RAL 3003 Κόκκινο Ρουμπινί 400ml
		
6
9058

3.95

RAL 3020 Κόκκινο Διαγράμμισης 400ml
		 6
9059

3.95

RAL 4003 Βιολετί 400ml
		
6

9060

3.95

RAL 4005 Μπλε Λιλά 400ml
		
6

9061

3.95

RAL 4006 Μωβ 400ml
		
6

9062

3.95

RAL 5003 Μπλε Ζαφειριού 400ml
		
6
9160

3.95

RAL 5010 Μπλε 400ml
		 12

9161

3.95

RAL 5015 Γαλάζιο Ουρανού 400ml
		
6
9162

3.95

RAL 6002 Πράσινο 400ml
		
6

9163

3.95

RAL 6005 Κυπαρισσί 400ml
		
12

9164

3.95

RAL 6018 Λαχανί 400ml
		
6

9165

3.95

RAL 6027 Τυρκουάζ 400ml
		
6

9166

3.95

Minos Color
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

ΤΕΜ/ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ €
ΣΥΣΚ.		

RAL 7001 Γκρι Ασημί 400ml
		 12

9167

3.95

RAL 7031 Γκρι Μπλε 400ml
		
6

9168

3.95

RAL 7033 Γκρι Τσιμέντου 400ml
		
6
9169

3.95

RAL 7035 Γκρι Ανοιχτό 400ml
		
6

9170

3.95

RAL 8004 Καφέ Χαλκού 400ml
		
6

9171

3.95

RAL 8007 Καφέ 400ml
		
6

9172

3.95

RAL 8017 Καφέ Σοκολατί 400ml
		
6
9173

3.95

RAL 9001 Λευκό Κρέμ 400ml
		
6

9174

3.95

RAL 9002 Λευκό Γκρί 400ml
		
6

9175

3.95

RAL 9003 Λευκό Διαγράμμισης 400ml
		
6
9176

3.95

RAL 9010 Λευκό Gloss 400ml
12

9177

3.95

9178

3.95

9179

3.95

RAL 9017 Μαύρο Gloss 400ml
		
12

9180

3.95

RAL 9017 Μαύρο Mat 400ml
		
12

9181

3.95

9182

3.95

9157

3.95

RAL 9010 Λευκό Mat 400ml
		 12
RAL 9010 Λευκό Satin 400ml
		 12

RAL 9017 Μαύρο Satin 400ml
		 12
RAL 3016 Κεραμιδί 400ml
		 12

189

MINOS COLOR SPRAY

Διακοσμητικό ταχυστέγνωτο ακρυλικό χρώμα γενικής χρήσης
σε spray
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Τα MINOS COLOR SPRAY είναι ακρυλικά ταχυστέγνωτα βερνικοχρώματα
υψηλής ποιότητας και αντοχής. Έχουν άριστη πρόσφυση και δημιουργούν
μία λεία επιφάνεια, ανθεκτική στις καιρικές συνθήκες. Χαρακτηρίζονται
από την ευκολία στη χρήση τους και τον ομοιόμορφο ψεκασμό τους. Το
προωθητικό τους αέριο δεν βλάπτει το στρώμα του όζοντος της ατμόσφαιρας.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

• Γρήγορο στέγνωμα
• Εξαιρετική καλυπτικότητα
• Εξαιρετική πρόσφυση
• Γυαλάδα που διαρκεί – ανθεκτικά στις ακτίνες UV
• Κατάλληλα για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους
• Μεγάλη αντοχή στο νερό, τις καιρικές συνθήκες και την ατμοσφαιρική
ρύπανση
• Εύκολη εφαρμογή
• Φιλικά προς το περιβάλλον

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Τα MINOS COLOR SPRAY είναι κατάλληλα για τις περισσότερες επιφάνειες
όπως: μέταλλα, γυαλί, ξύλα, κεραμικά, χαρτί, χαρτόνι, paper mache και
ορισμένων πλαστικών μετά την εφαρμογή του MINOS PLASTIC PRIMER.
Έχουν άπειρες εφαρμογές
Στο σπίτι : έπιπλα κήπου, γλάστρες, ντουλάπια, καλοριφέρ και γενικές
διακοσμητικές εφαρμογές
Στο αυτοκίνητο: ζάντες, μεταλλικά μέρη
Στο μηχανάκι: φτερά, ντεπόζιτο, ποδιές
Στη δουλειά: επιδιόρθωση. ανανέωση και προστασία καινούργιων ή
βαμμένων επιφανειών

www.evochem.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ 210 5 5 9 0 4 6 0 - 210 5 5 9 0 1 5 5

Minos DIY

194 Minos DIY
MINOS XD 500

Πολυχρηστικό λιπαντικό - αντισκωριακό - αφυγραντικό
& διεισδυτικό spray
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

300ml
400ml*

ΤΕΜ/ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ €
ΣΥΣΚ.		

6
6

9075
9205

4.60
5.20

Το MINOS XD 500 είναι ένα εξελιγμένο πολυχρηστικό λιπαντικό αντισκωριακό - αφυγραντικό και διεισδυτικό spray υψηλής απόδοσης.
Προσφέρει σημαντική προστασία και λίπανση, απομακρύνει υγρασίες και
απελευθερώνει σκουριασμένα εξαρτήματα. Απομακρύνει αποθηκευμένους
ρύπους.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

• Εξαιρετική διεισδυτικότητα
• Αντοχή στις καιρικές συνθήκες.
• Απωθεί την υγρασία
• Διάσπαση της σκουριάς
• Αντισκωριακή προστασία
• Ευκολία στη χρήση
• Φιλικό προς το περιβάλλον

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Το MINOS XD 500 έχει χιλιάδες εφαρμογές στο σπίτι, στη δουλειά, στα hobby
• Κατάλληλο για την απελευθέρωση σκουριασμένων εξαρτημάτων
και συνδέσμων
• Προστατεύει τα μέταλλα από την διάβρωση και την σκουριά.
• Απομακρύνει την υγρασία και λιπαίνει οποιαδήποτε επιφάνεια
• Διαπερνά και ξεμπλοκάρει κάθε «κολλημένο» μηχανισμό
• Λιπαίνει και σταματάει τριξίματα
• Καθαρίζει ποδήλατα, εργαλεία, απομακρύνει γράσα, λιπαίνει
κλειδαριές και άλλα κινούμενα μέρη
• Εισχωρεί κάτω από την σκόνη, τη βρωμιά, το πετρέλαιο και
απομακρύνει το νερό

* Θα διατείθεται μετά τη λήξη των αποθεμάτων

Minos DIY
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

400ml

ΤΕΜ/ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ €
ΣΥΣΚ.		

6

9233

5.20

195

MINOS 21 ORIGINAL
PENETRATING OIL
Το αυθεντικό αντισκωριακό και λιπαντικό spray
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το MINOS 21 ORIGINAL PENETRATING OIL είναι το αυθεντικό, ποιοτικό
ελληνικό spray που σηματοδότησε την έλευση του τεχνικού spray στη χώρα
μας το 1967. Η μοναδική πρωτότυπη συνταγή του το ανέδειξε ως το πρώτο
σε πωλήσεις προϊόν από όλη τη σειρά των προϊόντων Minos στην Ελλάδα.
50 χρόνια μετά, ακολουθώντας την παλιά αυθεντική συνταγή, συνδέουμε το
παρελθόν με το παρόν τονίζοντας τη σταθερή αξία του προιόντος με τη συνέχιση της διαδρομής του. Το MINOS 21 ORIGINAL PENETRATING OIL αποτελεί το πλέον χρήσιμο πολυχρηστικό εργαλείο. Είναι λιπαντικό, αντισκωριακό, αφυγραντικό και διεισδυτικό spray υψηλής αποτελεσματικότητας.

50 χρόνια

minos

το
1ο Ελληνικό
αυθεντικό
λιπαντικό &
αντισκωριακό
spray
επιστρέφει

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

• Εξαιρετική διεισδυτικότητα
• Αντοχή στις καιρικές συνθήκες.
• Απωθεί την υγρασία
• Αποτελεσματική διάσπαση της σκουριάς
• Αντισκωριακή προστασία σε μεταλλικά εξαρτήματα
• Ευκολία στη χρήση

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Το MINOS 21 ORIGINAL PENETRATING OIL αποτελεί τον καλύτερο φίλο
του επαγγελματία και DIY χρήστη. Έχει άπειρες εφαρμογές στο σπίτι, στη
δουλειά, στα hobby
• Απελευθερώνει σκουριασμένα εξαρτήματα και συνδέσμους
• Προστατεύει τα μέταλλα από την διάβρωση και την σκουριά
• Απομακρύνει την υγρασία και λιπαίνει οποιαδήποτε επιφάνεια
• Διαπερνά και ξεμπλοκάρει κάθε «κολλημένο» μηχανισμό
• Λιπαίνει και σταματάει τριξίματα
• Καθαρίζει και λιπαίνει ποδήλατα, εργαλεία, απομακρύνει γράσα, κλειδαριές
και άλλα κινούμενα μέρη
• Εισχωρεί κάτω από την σκόνη, τους ρύπους, και τα λίπη επιτυγχάνοντας
την απομάκρυνση τους

www.evochem.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ 210 5 5 9 0 4 6 0 - 210 5 5 9 0 1 5 5

196 Minos DIY
MINOS GRAFFITI REMOVER
Άμεσα δραστικό spray καθαρισμού graffiti
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

400ml

ΤΕΜ/ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ €
ΣΥΣΚ.		

6

9224

5.50

Το MINOS GRAFFITI REMOVER είναι ισχυρό καθαριστικό γκράφιτι, άμεσα
δραστικό και αποτελεσματικό. Αφαιρεί παλιά στρώματα βερνικοχρωμάτων
και ανεπιθύμητων γκράφιτι από επιφάνειες κτιρίων και οχημάτων. Αφαιρεί
εύκολα και γρήγορα συνθήματα γραμμένα με spray, μαρκαδόρους και
στυλό, χωρίς να αφήνει στάμπες ή λεκέδες και χωρίς να επηρεάζει την
επιφάνεια.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

• Κατάλληλο για πολλές επιφάνειες
• Άμεση διαλυτική δράση
• Εύκολο στη χρήση

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

• Είναι κατάλληλο για τις περισσότερες επιφάνειες: πέτρα, μπετόν, μέταλλο,
ξύλο, γυαλί, μπετόν, σοβά, τούβλο, μάρμαρο, κεραμικά πλακίδια, fiberglass
πολλά πλαστικά κλπ.
• Ιδανικό για δημόσια και ιδιωτικά κτίρια, σχολεία, πανεπιστήμια,
αρχαιολογικούς χώρους μνημεία κλπ.
• Κατάλληλο για αυτοκίνητα, λεωφορεία, τραίνα κλπ.
Προσοχή: χρειάζεται δοκιμή καταλληλότητας πριν την εφαρμογή σε όλη την
επιφάνεια ιδιαίτερα σε οχήματα και βαμμένες μεταλλικές επιφάνειες

MINOS LABEL & RESIN REMOVER
Καθαριστικό - αφαιρετικό υπολειμμάτων κόλλας
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το MINOS LABEL & RESIN REMOVER είναι καθαριστικό – αφαιρετικό υπολειμμάτων κόλλας, γράσων, ρητινών, πίσσας, ρετσινιών από μη απορροφητικές επιφάνειες. Με ένα ψέκασμα καθαρίζει την επιφάνεια επαναφέροντας
την αρχική της όψη. Είναι ένα εξαιρετικά χρήσιμο εργαλείο στην καθημερινή
ζωή που απλοποιεί την δύσκολη και χρονοβόρα διαδικασία καθαρισμού.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

• Εξαιρετικά αποτελεσματικό με μία μόνο εφαρμογή
• Κατάλληλο για πολλές επιφάνειες
• Δεν αλλοιώνει την όψη της επιφάνειας που εφαρμόζεται
• Εύκολο στη χρήση
• Φιλικό προς το περιβάλλον

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Το MINOS DIY LABEL & RESIN REMOVER έχει χιλιάδες εφαρμογές στο
σπίτι, στη δουλειά, στα hobby
• Αφαιρεί αυτοκόλλητα και υπολείμματα κόλλας από παρμπρίζ αυτοκινήτων,
μαγειρικά σκεύη, γυαλικά, κεραμικά, πορσελάνη, πλαστικά και μέταλλα
• Αφαιρεί ρετσίνια και πίσσα από αυτοκίνητα και από άλλες μη απορροφητικές
επιφάνειες
• Αφαιρεί λεκέδες από κραγιόν και μαρκαδόρους
Προσοχή: συνιστάται δοκιμή καταλληλότητας πριν την εφαρμογή σε όλη την
επιφάνεια

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

400ml

ΤΕΜ/ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ €
ΣΥΣΚ.		

6

9225

4.90

Minos DIY
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

400ml

ΤΕΜ/ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ €
ΣΥΣΚ.		

6

9226

5.50

197

MINOS WATER REPELLENT
Διάφανο spray αδιαβροχοποίησης
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το MINOS WATER REPELLENT είναι ένα εξελιγμένο διάφανο προϊόν αδιαβροχοποίησης με βάση την σιλικόνη. Εύκολο στη χρήση του και εξαιρετικά
αποτελεσματικό δημιουργεί μία ασπίδα προστασίας κατά του νερού και της
υγρασίας με μία μόνο εφαρμογή. Είναι κατάλληλο για πολλές εφαρμογές
γύρω από τα σπορ, το κάμπινγκ, το σπίτι, το αυτοκίνητο, το σκάφος καθώς
και για βιομηχανικές εφαρμογές.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

• Εξαιρετική αδιαβροχοποίηση
• Διατηρεί την αναπνοή της επιφάνειας που εφαρμόζεται
• Ανθεκτική προστασία με μία μόνο εφαρμογή
• Στεγνώνει γρήγορα
• Δεν αλλοιώνει την όψη της επιφάνειας που εφαρμόζεται – είναι αόρατο
• Εύκολο στη χρήση

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Το MINOS WATER REPELLENT έχει χιλιάδες εφαρμογές στο σπίτι, στη
δουλειά, στα χόμπυ.
• Κατάλληλο για χρήση σε πολυεστερικές επιφάνειες, νάιλον,
πολυπροπυλένιο, βαμβάκι, δέρμα και πολλά άλλα υλικά
• Είναι ιδανικό για αδιαβροχοποίηση ορειβατικού εξοπλισμού και κάμπινγκ
όπως μπουφάν, μπότες υπνόσακους, σκηνές, ομπρέλες, σακίδια κλπ.
• Αδιαβροχοποίηση τεντών και καλυμμάτων στο σπίτι, στο σκάφος ή στο αυτοκίνητο
• Αδιαβροχοποίηση μαξιλαριών και στρωμάτων επίπλων εξωτερικού χώρου
Προσοχή: συνιστάται δοκιμή καταλληλότητας πριν την εφαρμογή σε όλη την
επιφάνεια

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

400ml

ΤΕΜ/ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ €
ΣΥΣΚ.		

6

9227

7.40

MINOS WATER & OIL REPELLENT
Διάφανο spray προστασίας απο το νερό και τους ρύπους
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το MINOS WATER & OIL REPELLENT είναι ένα εξελιγμένο διάφανο προϊόν
προστασίας από τα νερό, την υγρασία, τους ρύπους και τα έλαια με βάση την
σιλικόνη και ειδικά πρόσθετα τεφλοροπολυμερικής τεχνολογίας. Εύκολο στη
χρήση του και εξαιρετικά αποτελεσματικό δημιουργεί μία ασπίδα προστασίας.
Προστατεύει την επιφάνεια που εφαρμόζεται από τη βροχή και την υγρασία, τους
λεκέδες της καθημερινής χρήσης και την ατμοσφαιρική ρύπανση. Είναι κατάλληλο για πολλές εφαρμογές γύρω από τα σπορ, το κάμπινγκ, το σπίτι, το αυτοκίνητο,
το σκάφος καθώς και για βιομηχανικές εφαρμογές.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

• Εξαιρετική προστασία από το νερό και την υγρασία
• Εξαιρετική προστασία από το λέκιασμα και τους ρύπους
• Διατηρεί την αναπνοή της επιφάνειας που εφαρμόζεται – είναι αόρατο
• Ανθεκτική προστασία
• Στεγνώνει γρήγορα
• Δεν αλλοιώνει την όψη της επιφάνειας που εφαρμόζεται
• Εύκολο στη χρήση

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Το MINOS WATER & OIL REPELLENT έχει χιλιάδες εφαρμογές στο σπίτι, στη

δουλειά, στα hobby
• Κατάλληλο για χρήση σε πολυεστερικές επιφάνειες, νάιλον, πολυπροπυλένιο,
βαμβάκι, δέρμα, υφάσματα, πέτρες, ξύλα και πολλά άλλα υλικά
• Είναι ιδανικό για την προστασία του ορειβατικού εξοπλισμού και κάμπινγκ
όπως μπουφάν, μπότες υπνόσακους, σκηνές, ομπρέλες, σακίδια κλπ.
• Προστασία τεντών και καλυμμάτων στο σπίτι, στο σκάφος ή στο αυτοκίνητο.
• Προστασία μαξιλαριών και στρωμάτων επίπλων εξωτερικού χώρου
• Εφαρμόζεται ανάλογα με την επιθυμητή απόδοση σε 2-3 στρώσεις
Προσοχή: συνιστάται δοκιμή καταλληλότητας πριν την εφαρμογή σε όλη την
επιφάνεια

www.evochem.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ 210 5 5 9 0 4 6 0 - 210 5 5 9 0 1 5 5

198 Minos DIY
MINOS CLEAR LACK ACRYLIC
Υπερδιάφανο ακρυλικό διακοσμητικό βερνίκι
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το MINOS CLEAR LACK ACRYLIC είναι υπερδιάφανο καθαρό ακρυλικό
βερνίκι. Εφαρμόζεται εύκολα, στεγνώνει γρήγορα, δίνοντας στην επιφάνεια
που εφαρμόζεται ένα διαυγές, ανθεκτικό τελείωμα. Έχει πολλές εφαρμογές
στη δουλειά, στο σπίτι, στο εργαστήριο, στα χόμπυ. Είναι κατάλληλο για τις
περισσότερες επιφάνειες όπως ξύλα, μέταλλα, πέτρες, χαρτί, πλαστικά,
κεραμικά κλπ.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

ΤΕΜ/ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ €
ΣΥΣΚ.		

Spray 400ml
180ml
500ml

6
12
12

09010
9013
9014

5.50
3.70
9.80

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

• Γρήγορο στέγνωμα
• Εξαιρετική καλυπτικότητα
• Διαυγές ανθεκτικό τελείωμα
• Γυαλάδα που διαρκεί – ανθεκτικό στις ακτίνες UV
• Μεγάλη αντοχή στο νερό, τις καιρικές συνθήκες και την ατμοσφαιρική
ρύπανση
• Αντοχή στα πετρελαιοειδή και στα χημικά
• Δεν κιτρινίζει με την πάροδο του χρόνου
• Δεν χαράσσεται
• Εύκολη εφαρμογή

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

• Προστασία και διακόσμηση για χειροτεχνίες και κατασκευές
• Βερνίκωμα και προστασία ξύλινων επιφανειών
• Βερνίκωμα και προστασία μετάλλων
• Αδιαβροχοποίηση για χάρτες και τεχνικά σκίτσα
• Προστασία και μόνωση σε ηλεκτρικούς πίνακες και άλλων
ηλεκτρολογικών στοιχείων

MINOS CLEAR VARNISH
Διαφανές ταχυστέγνωτο ακρυλικό βερνίκι
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το MINOS CLEAR VARNISH είναι καθαρό ακρυλικό βερνίκι. Στεγνώνει
γρήγορα και προσφέρει ένα ισχυρό διάφανο φινίρισμα. Είναι εύκολο στη
χρήση και έχει πολλές εφαρμογές στο σπίτι, στη δουλειά, στα χόμπυ και σε
DIY εφαρμογές. Είναι κατάλληλο για τις περισσότερες επιφάνειες όπως ξύλα,
μέταλλα, πέτρες, χαρτί, πλαστικά, κεραμικά κλπ.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

ΤΕΜ/ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ €
ΣΥΣΚ.		

Γυαλιστερό 300ml
Γυαλιστερό 400ml *
Ματ 300ml
Ματ 400ml *

6
6
6
6

09077
9206
09078
9207

4.60
4.90
4.60
4.90

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

• Γρήγορο στέγνωμα
• Εξαιρετική καλυπτικότητα
• Εξαιρετική πρόσφυση
• Διαυγές ανθεκτικό τελείωμα
• Γυαλάδα που διαρκεί – ανθεκτικό στις ακτίνες UV
• Μεγάλη αντοχή στο νερό, τις καιρικές συνθήκες και την ατμοσφαιρική
ρύπανση
• Αντοχή στα πετρελαιοειδή και στα χημικά
• Δεν κιτρινίζει με την πάροδο του χρόνου
• Δεν χαράσσεται
• Εύκολη εφαρμογή

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Το MINOS CLEAR VARNISH είναι κατάλληλο για πολλές εφαρμογές στο
σπίτι, στη δουλειά, στα χόμπυ κλπ.
• Εφαρμόζεται στις περισσότερες επιφάνειες όπως ξύλα, μέταλλα,
πέτρες, χαρτί, πλαστικά, κεραμικά και στις περισσότερες βαμμένες
επιφάνειες
• Είναι κατάλληλο για βερνίκωμα και προστασία ξύλινων και
μεταλλικών επιφανειών, διακόσμηση κατασκευών, προστασία και
μόνωση ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων

* Θα διατείθεται μετά τη λήξη των αποθεμάτων

Minos DIY
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

400ml

ΤΕΜ/ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ €
ΣΥΣΚ.		

6

9228

5.20

199

MINOS WAX SPRAY
Spray κεριού για ξύλα και δέρματα
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το MINOS WAX SPRAY είναι διαφανές υγρό κερί, 2 σε 1, για ξύλα και
δέρματα. Η ισχυρή φόρμουλα από καθαρό κερί μέλισσας αποκαθιστά τη
φυσική ομορφιά της επιφάνειας που εφαρμόζεται. Προσφέρει τριπλή δράση
καθαρισμό, προστασία και φυσικό γυάλισμα. Αφαιρεί τους επιφανειακούς
ρύπους και λεκέδες. Αποκαθιστά την υγρασία, τρέφοντας τις επιφάνειες με
τις ευεργετικές ιδιότητες του κεριού και επανορθώνοντας τη φθορά και τα
σκασίματα από τη συχνή χρήση, την ηλιακή ακτινοβολία, τις καιρικές συνθήκες ή τη ξερή ατμόσφαιρα του σπιτιού.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

• Κατάλληλο για ξύλα και δέρματα
• Τριπλή δράση καθαρισμού, προστασίας και φινιρίσματος
• Προστατεύει την επιφάνεια από το λέκιασμα και τους ρύπους
• Ανθεκτική προστασία με μία μόνο εφαρμογή
• Στεγνώνει γρήγορα
• Εύκολο στη χρήση

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

• Κατάλληλο για όλες τις ξύλινες επιφάνειες και έπιπλα, ντουλάπια,
τραπέζια, καρέκλες, κορνίζες, αντίκες, διακοσμητικά κλπ. Εφαρμόζεται σε
βερνικωμένες επιφάνειες που έχουν χάσει τη λάμψη τους με την πάροδο
του χρόνου και σε αβερνίκωτες όπου επιθυμούμε μία φυσική όψη του ξύλου
• Κατάλληλο για λεία δερμάτινα παπούτσια και τσάντες που έχουν χάσει
την λάμψη τους από τη συχνή χρήση και τις καιρικές συνθήκες.
Δεν είναι κατάλληλο για καστόρινα είδη
• Κατάλληλο για καλούπια και για εφαρμογές τεχνοτροπίας χρωμάτων

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

300ml
400ml *

ΤΕΜ/ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ €
ΣΥΣΚ.		

6
6

09074
9204

5.00
5.60

MINOS ADHESIVE SPRAY

Κόλλα σε spray γενικής χρήσης για ισχυρή & μόνιμη συγκόλληση
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το MINOS ADHESIVE SPRAY είναι κόλλα γενικής χρήσης που προσφέρει
ισχυρή και μόνιμη συγκόλληση σε μεγάλη ποικιλία εφαρμογών. Στεγνώνει
γρήγορα, δεν συρρικνώνεται και έχει αντοχή στην υγρασία και στη
θερμοκρασία (έως 700C). Είναι κατάλληλη για πολλές εφαρμογές στην
επιπλοποιία, αυτοκινητοβιομηχανία, σε DIY κατασκευές κλπ.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
* Θα διατείθεται μετά τη λήξη των αποθεμάτων

• Ισχυρή συγκόλληση
• Γρήγορο στέγνωμα
• Κολλάει πορώδη και μη πορώδη υλικά
• Αντοχή στην υγρασία
• Αντοχή στη θερμοκρασία (έως 700C)
• Δεν λερώνει τις επιφάνειες
• Κατάλληλο για συγκόλληση μεγάλων επιφανειών
• Δεν συρρικνώνεται
• Εύκολη εφαρμογή

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

• Το MINOS ADHESIVE SPRAY είναι κατάλληλο για πολλές εφαρμογές
στην επιπλοποιία, αυτοκινητοβιομηχανία, επικαλύψεις πατωμάτων
με μοκέτες και πλαστικά δάπεδα. Είναι ιδιαίτερα κατάλληλο για τη
συγκόλληση ελαστικού αφρού πολυουρεθάνης σε πολλές επιφάνειες
• Ιδανικό για επισκευαστικές – μη δομικές - συγκολλήσεις όπου
απαιτείται υψηλή δύναμη συγκόλλησης. Δεν είναι κατάλληλο για
εφαρμογές όπου η θερμοκρασία μπορεί να είναι υψηλότερη των 700C.
• Είναι κατάλληλο για συγκολλήσεις χαρτιού, χαρτονιού, μετάλλου,
υφασμάτων, πολλών πλαστικών, δερμάτων, λάστιχου, φελλού,
αφρού πολυουρεθάνης, τσόχας, ξύλου και πολλών άλλων υλικών

www.evochem.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ 210 5 5 9 0 4 6 0 - 210 5 5 9 0 1 5 5

200 Minos DIY
MINOS METALLIC PAINT
Ταχυστέγνωτο βερνικόχρωμα με μεταλλικό εφέ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Τα MINOS METALLIC PAINTS είναι υψηλών προδιαγραφών ειδικά χρώματα
με μεταλλικό εφέ κατάλληλα για πολλές επιφάνειες. Διατίθενται σε 6
δημοφιλείς αποχρώσεις. Προσφέρουν ένα μοντέρνο ανακλαστικό μεταλλικό
φινίρισμα σε οποιαδήποτε επιφάνεια. Έχουν άπειρες διακοσμητικές
εφαρμογές.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

• Μεταλλική λάμψη
• Εξαιρετική καλυπτικότητα
• Μεγάλη αντοχή στο χρόνο
• Εξαιρετική πρόσφυση
• Εξαιρετικό άπλωμα, επίπεδες επιφάνειες
• Γρήγορο στέγνωμα
• Αντισκωριακή προστασία
• Μεγάλη αντοχή στις γρατζουνιές και στις κηλίδες
• Μεγάλη αντοχή στις καιρικές συνθήκες
• Εύκολη εφαρμογή

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

• Τα MINOS METALLIC PAINTS έχουν άπειρες διακοσμητικές
εφαρμογές όπως: κορνίζες, ποδήλατα, εποχιακά – χριστουγεννιάτικα
διακοσμητικά και πολλές δημιουργικές κατασκευές.
• Κατάλληλα για επιφάνειες ξύλου, μετάλλου, γυαλιού, πέτρας,
κεραμικών και διαφόρων σκληρών πλαστικών.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

RAL 9006 Ασημί
300ml
RAL 9006 Ασημί
400ml *

ΤΕΜ/ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ €
ΣΥΣΚ.		

6

09063

5.00

6

9192

5.60

RAL 9007 Ασημί
300ml

6

09064

5.00

RAL 9007 Ασημί
400ml *

6

9193

5.60

Χρυσό 300ml

6

9065

5.00

Χρυσό 400ml *

6

9194

6.60

Χρυσό Χαλκού 400ml * 6

9235

6.60

Χρώμιο 300ml

6

9066

5.00

Χρώμιο 400ml *

6

9195

6.60

Inox 400ml

6

9236

8.50

Μαύρο 300ml

6

9067

5.00

Μαύρο 400ml *

6

9196

5.60

* Θα διατείθεται μετά τη λήξη των αποθεμάτων

Minos DIY
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Λευκό 300ml
Λευκό 400ml *

ΤΕΜ/ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ €
ΣΥΣΚ.		

6
6

09071
9201

5.00
5.40

201

MINOS SMALTO

Ταχυστέγνωτο εμαγιέ χρώμα κατάλληλο για
βαφή λευκών οικιακών ηλεκτρικών συσκευών
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το MINOS SMALTO είναι υψηλής ποιότητας ειδικό ακρυλικό εμαγιέ
χρώμα για βαφή των περισσότερων μεταλλικών συσκευών. Εξασφαλίζει
μακροχρόνιο φινίρισμα επαγγελματικών προδιαγραφών που ξαναδίνει ζωή
σε παλιές λευκές ηλεκτρικές συσκευές. Στεγνώνει γρήγορα, έχει μεγάλη
αντοχή στο χρόνο, στις γρατζουνιές, στους λεκέδες και σε συνεχή έκθεση
στο κρύο και στη ζέστη.

* Θα διατείθεται μετά τη λήξη των αποθεμάτων

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

• Εξαιρετική καλυπτικότητα
• Μεγάλη αντοχή στο χρόνο
• Εξαιρετική πρόσφυση
• Εξαιρετικό άπλωμα, επίπεδες επιφάνειες
• Γρήγορο στέγνωμα
• Γυαλάδα και χρώμα που διαρκεί
• Αντισκωριακή προστασία
• Μεγάλη αντοχή στις γρατζουνιές και στα χτυπήματα
• Μεγάλη αντοχή σε συνεχή έκθεση στη ζέστη
• Εύκολη εφαρμογή
• Φιλικό προς το περιβάλλον

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

• Ιδανικό για βαφή, φρεσκάρισμα και επιδιόρθωση των περισσότερων
λευκών οικιακών ηλεκτρικών συσκευών όπως ψυγεία, πλυντήρια
ρούχων και πιάτων, κουζίνες, απορροφητήρες, θερμοσίφωνες και
άλλες λευκές μεταλλικές επιφάνειες
• Δεν είναι κατάλληλο για νεροχύτες και σόμπες

www.evochem.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ 210 5 5 9 0 4 6 0 - 210 5 5 9 0 1 5 5

202 Minos DIY
MINOS RADIATOR PAINT

Ταχυστέγνωτο χρώμα ακρυλικής βάσης κατάλληλο για
βαφή καλοριφέρ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το MINOS RADIATOR PAINT είναι ειδικό χρώμα για βαφή καλοριφέρ
εύκολα και γρήγορα. Εξασφαλίζει μακροχρόνιο φινίρισμα επαγγελματικών
προδιαγραφών. Η αντοχή του σε συνεχή έκθεση στη ζέστη το καθιστά
κατάλληλο για φρεσκάρισμα και επιδιόρθωση καλοριφέρ. Για βελτίωση
της πρόσφυσης της επιφάνειας και για μεγαλύτερη αντοχή της βαμμένης
επιφάνειας προτείνεται το αστάρωμα της επιφάνειας με το MINOS
UNIVERSAL PRIMER.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

• Εξαιρετική καλυπτικότητα
• Μεγάλη αντοχή στο χρόνο
• Εξαιρετική πρόσφυση
• Εξαιρετικό άπλωμα, επίπεδες επιφάνειες
• Γρήγορο στέγνωμα
• Γυαλάδα και χρώμα που διαρκεί
• Αντισκωριακή προστασία
• Μεγάλη αντοχή στις γρατζουνιές και στα χτυπήματα
• Μεγάλη αντοχή σε συνεχή έκθεση στη ζέστη
• Εύκολη εφαρμογή
• Φιλικό προς το περιβάλλον

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

• Κατάλληλο για βαφή, φρεσκάρισμα και επιδιόρθωση καλοριφέρ,
θερμοσιφώνων, σωληνώσεων ζεστού και κρύου νερού, και άλλων
μεταλλικών επιφανειών
• Δεν είναι κατάλληλο για σόμπες όπου αναπτύσσονται πολύ υψηλές
θερμοκρασίες

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Λευκό 300ml
Λευκό 400ml *

ΤΕΜ/ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ €
ΣΥΣΚ.		

6
6

09072
9202

5.00
5.40

* Θα διατείθεται μετά τη λήξη των αποθεμάτων

Minos DIY
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Κίτρινο 300ml
Κίτρινο 400ml *
Πορτοκαλί 300ml
Πορτοκαλί 400ml *
Πράσινο 300ml
Πράσινο 400ml *

ΤΕΜ/ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ €
ΣΥΣΚ.		

6
6
6
6
6
6

09068
9197
09069
9198
09070
9199

5.90
6.80
5.90
6.80
5.90
6.80

* Θα διατείθεται μετά τη λήξη των αποθεμάτων

203

MINOS FLUORESCENT PAINT

Φθορίζον ταχυστέγνωτο χρώμα με ειδικά αντανακλαστικά υλικά
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Τα MINOS FLUORESCENT PAINTS είναι υψηλών προδιαγραφών ειδικά
χρώματα φθορισμού με ειδικά αντανακλαστικά υλικά για να διακρίνονται στο
σκοτάδι με την ελάχιστη δέσμη φωτός. Έχουν άπειρες εφαρμογές βαφής και
ειδικής σήμανσης καθώς και διακοσμητικές εφαρμογές. Είναι κατάλληλα για
πολλές επιφάνειες εσωτερικών και εξωτερικών χώρων.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

• Φωτεινά αντανακλαστικά χρώματα
• Εξαιρετική καλυπτικότητα
• Μεγάλη αντοχή στο χρόνο
• Εξαιρετική πρόσφυση
• Εξαιρετικό άπλωμα, επίπεδες επιφάνειες
• Γρήγορο στέγνωμα
• Αντισκωριακή προστασία
• Μεγάλη αντοχή στις γρατζουνιές και στα χτυπήματα
• Μεγάλη αντοχή στις καιρικές συνθήκες
• Εύκολη εφαρμογή

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

• Τα MINOS FLUORESCENT PAINTS έχουν άπειρες εφαρμογές
βαφής, συντήρησης και ειδικής σήμανσης σε πυροσβεστικούς
κρουνούς, πυροσβεστικά οχήματα, ασθενοφόρα, επιγραφές, πινακίδες
δρόμων, ποδήλατα, ειδικές σημάνσεις επικινδυνότητας καθώς και
διακοσμητικές εφαρμογές κλπ.
• Είναι κατάλληλα για επιφάνειες ξύλου, μετάλλου, γυαλιού, πέτρας,
κεραμικών και διαφόρων ειδών πλαστικού

www.evochem.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ 210 5 5 9 0 4 6 0 - 210 5 5 9 0 1 5 5

204 Minos DIY
MINOS UNIVERSAL PRIMER

Πολυχρηστικό ταχυστέγνωτο αντισκωριακό αστάρι μεγάλης
αντοχής
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το MINOS UNIVERSAL PRIMER είναι αντισκωριακό αστάρι γενικής
χρήσης, υψηλής ποιότητας και αντοχής. Στεγνώνει γρήγορα και προσφέρει
αντισκωριακή προστασία σε μεταλλικές επιφάνειες. Διορθώνει ατέλειες
του υποστρώματος και βελτιώνει την πρόσφυση και την εμφάνιση του
τελικού χρώματος. Είναι κατάλληλο για τις περισσότερες επιφάνειες και
επαναβάφεται με όλα τα συστήματα βαφής (αλκυδικά, νίτρου, ακρυλικά,
κλπ).

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Λευκό 300ml
Λευκό 400ml *
Γκρι 300ml
Γκρι 400ml *
Κεραμιδί 300ml
Κεραμιδί 400ml *

ΤΕΜ/ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ €
ΣΥΣΚ.		

6
6
6
6
6
6

09081
9211
09082
9212
09083
9213

3.85
4.60
3.85
4.60
3.85
4.60

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

• Εξαιρετική καλυπτικότητα
• Γενικής χρήσης – κατάλληλο για όλες τις επιφάνειες
• Μεγάλη αντοχή στο χρόνο
• Εξαιρετική πρόσφυση
• Εξαιρετικό άπλωμα, επίπεδες επιφάνειες
• Γρήγορο στέγνωμα
• Αντισκωριακή προστασία
• Μεγάλη αντοχή στις γρατζουνιές και στα χτυπήματα
• Φιλικό προς το περιβάλλον

* Θα διατείθεται μετά τη λήξη των αποθεμάτων

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

• Κατάλληλο για προετοιμασία των επιφανειών πριν την τελική
βαφή εξασφαλίζοντας τέλεια εμφανή αποτελέσματα και αντισκωριακή
προστασία. Είναι κατάλληλο για σίδερα, αλουμίνια, γυαλί, ατσάλι,
πέτρες, κεραμικά ξύλα κλπ.
• Ιδανικό για προεργασία σκληρών πλαστικών βελτιώνοντας την
πρόσφυση του τελικού χρώματος

MINOS PLASTIC &
MULTI SURFACE PRIMER
Ειδικό αστάρι πρόσφυσης πλαστικών επιφανειών
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το MINOS PLASTIC & MULTI SURFACE PRIMER είναι ειδικό αστάρι
πλαστικών επιφανειών, υψηλής ποιότητας και αντοχής. Έχει εξαιρετική
πρόσφυση και προετοιμάζει την επιφάνεια για την εφαρμογή του τελικού
χρώματος. Είναι επίσης κατάλληλο για αλουμίνιο και γαλβανιζέ επιφάνειες.
Στεγνώνει γρήγορα, διορθώνει ατέλειες του υποστρώματος και εξασφαλίζει
την πρόσφυση και την εμφάνιση του τελικού χρώματος. Επαναβάφεται με
όλα τα συστήματα βαφής (αλκυδικά, νίτρου, ακρυλικά, κλπ).

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

• Εξαιρετική πρόσφυση
• Εξασφαλίζει την σωστή εφαρμογή του τελικού χρώματος
• Εξαιρετικό άπλωμα, επίπεδες επιφάνειες
• Εξαιρετική καλυπτικότητα
• Μεγάλη αντοχή στο χρόνο
• Γρήγορο στέγνωμα
• Φιλικό προς το περιβάλλον

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

• Προετοιμασία σκληρών πλαστικών επιφανειών πριν την τελική
βαφή εξασφαλίζοντας τέλεια πρόσφυση του τελικού χρώματος.
Είναι κατάλληλο για πολυπροπυλένιο, πολυστερίνη, βινύλιο,
fiberglass, PVC κλπ.
• Ιδανικό για προεργασία επιφανειών αλουμινίου και γαλβανιζέ
εξασφαλίζοντας την πρόσφυση του τελικού χρώματος
• Συνιστάται η δοκιμή καταλληλότητας σε δύσκολες επιφάνειες

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

300ml
400ml *

ΤΕΜ/ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ €
ΣΥΣΚ.		

6
6

9185
9208

4.90
5.40

* Θα διατείθεται μετά τη λήξη των αποθεμάτων

Minos Tech

206 Minos Tech
MINOS FIRE COAT SPRAY

Ταχυστέγνωτο βερνικόχρωμα μεγάλης αντοχής υψηλής
θερμοκρασίας 6500C
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το MINOS FIRE COAT SPRAY είναι ειδικό χρώμα υψηλής θερμοκρασίας για
επιφάνειες στις οποίες αναπτύσσεται υψηλή θερμοκρασία έως και 6500C. Το
MINOS FIRE COAT SPRAY αναπτύσσει τις αντοχές του με τη θερμοκρασία
και δημιουργεί ένα σκληρό και εξαιρετικά ανθεκτικό φινίρισμα. Είναι
ιδανικό για κάθε επιφάνεια που αναπτύσσει υψηλές θερμοκρασίες. Είναι
ιδανικό για προστασία επιφανειών, καθώς και για εργασίες συντήρησης και
επισκευής.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

ΤΕΜ/ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ €
ΣΥΣΚ.		

Μαύρο 300ml
Μαύρο 400ml *
Ασημί 300ml
Ασημί 400ml *
Γκρι 400ml

09079
9209
09080
9210
9229
9230

6
6
6
6
6
Καφέ Κεραμιδί 400ml * 6

5.65
6.60
5.65
6.60
6.60
6.60

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

• Εξαιρετική αντοχή στις υψηλές θερμοκρασίες
• Εξαιρετική καλυπτικότητα
• Μεγάλη αντοχή στο χρόνο
• Εξαιρετική πρόσφυση
• Εξαιρετικό άπλωμα, επίπεδες επιφάνειες
• Γρήγορο στέγνωμα
• Χρώμα που διαρκεί
• Αντισκωριακή προστασία
• Δεν καίγεται, δεν ξεφλουδίζει και δεν θρυμματίζεται
• Εύκολη εφαρμογή

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

• Το MINOS FIRE COAT SPRAY είναι ιδανικό για βαφή, συντήρηση,
επιδιόρθωση και προστασία
• Είναι κατάλληλο για εξατμίσεις αυτοκινήτων και μοτοσικλετών,
ψησταριές, καμινάδες, διακοσμητικά τζακιού, σόμπες κλπ.

* Θα διατείθεται μετά τη λήξη των αποθεμάτων

Minos Tech
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

300ml
400ml *

ΤΕΜ/ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ €
ΣΥΣΚ.		

6
6

9088
9217

5.00
5.40

207

MINOS CONTACT CLEANER

Eιδικό καθαριστικό και απολιπαντικό ηλεκτρικών επαφών
άμεσης δράσης
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το MINOS CONTACT CLEANER είναι ειδικό προϊόν, κατάλληλο για τον
καθαρισμό ηλεκτρικών επαφών. Απομακρύνει την υγρασία, αφαιρεί σκόνες,
ίχνη λαδιού και κάθε είδους ρύπους. Στεγνώνει γρήγορα, είναι ουδέτερο
– δεν επηρεάζει τις ηλεκτρικές επαφές- και δεν αφήνει κατάλοιπα. Η
συστηματική χρήση εξασφαλίζει την καλή λειτουργία των ηλεκτρικών
επαφών και κυκλωμάτων.

* Θα διατείθεται μετά τη λήξη των αποθεμάτων

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

• Εξαιρετική διεισδυτικότητα
• Εξαιρετική δράση
• Δεν αφήνει κατάλοιπα
• Ουδέτερο – μη αγώγιμο
• Αντισκωριακή ικανότητα
• Απωθεί την υγρασία
• Προλαμβάνει τη φθορά
• Εύκολο στη χρήση

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Ειδικό προϊόν, κατάλληλο για τον καθαρισμό ηλεκτρικών επαφών,
ηλεκτρονικών κυκλωμάτων, καλωδίων, μπαταριών κλπ.

www.evochem.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ 210 5 5 9 0 4 6 0 - 210 5 5 9 0 1 5 5

208 Minos Tech
MINOS BRAKE & METAL
CLEANER
Ειδικό spray καθαρισμού φρένων και μετάλλων

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

400ml

ΤΕΜ/ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ €
ΣΥΣΚ.		

6

9234

5.60

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το MINOS BRAKE & METAL CLEANER είναι ισχυρό καθαριστικό συστημάτων φρένων. Αφαιρεί τα υπολείμματα των υγρών τριβής των φρένων,
ξεραμένα οργανικά κατάλοιπα, τα υγρά, τα γράσα, τα λάδια και τους ρύπους
από τους δίσκους, τα ταμπούρα, τα τύμπανα, τα ψαλίδια και τις δαγκάνες.
Καθαρίζει δισκόφρενα, εξαρτήματα συμπλέκτη, κολλημένες και στεγανοποιημένες επιφάνειες από τρίμματα των φερμουίτ. Καθαρίζει δύσκολες
βρωμιές από μεταλλικά εξαρτήματα.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

• Εξασφαλίζει την καλή λειτουργία των φρένων
• Άμεση διαλυτική δράση
• Δεν αφήνει καθόλου υπολείμματα
• Δεν διαβρώνει
• Εύκολο στη χρήση

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

• Καθαρισμός όλων των σημείων των φρένων αυτοκινήτων, μηχανών
και ποδηλάτων χωρίς να απαιτείται αποσυναρμολόγηση. Διαπερνά ακόμη
και δύσκολα μπλοκαρισμένα σημεία με παλιές εναποθέσεις ρύπων
και γράσων
• Σταματάει τα τριξίματα των φρένων και την ολίσθηση του συμπλέκτη
• Είναι κατάλληλο επίσης και για καθάρισμα μεταλλικών σημείων του
κινητήρα αυτοκινήτων από λίπη, ρύπους και κατάλοιπα λαδιών

MINOS CARBURETOR CLEANER
Ειδικό spray καθαρισμού καρμπυρατέρ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το MINOS CARBURETOR CLEANER είναι ισχυρό καθαριστικό καρμπυρατέρ, injection, βαλβίδων και μεταλλικών εξαρτημάτων. Καθαρίζει κατάλοιπα
οξείδωσης και ιζήματα και ελαττώνει τη δημιουργία αποθέσεων αποκαθιστώντας την απόδοση του κινητήρα και μειώνοντας την κατανάλωση της
βενζίνης. Διαλύει άμεσα εναποθέσεις άνθρακα, λάσπης, κόμμεος, γράσων,
βερνικιών και ρύπων από τις βαλβίδες, τα πτερύγια, τις πλάκες και τον
κύλινδρο του καρμπυρατέρ. Σχηματίζει ένα πάρα πολύ λεπτό στρώμα που
προστατεύει από τη διάβρωση τις γυμνές μεταλλικές επιφάνειες.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

• Επαναφέρει τη μέγιστη ισχύ του κινητήρα
• Βελτιώνει τη λειτουργία των εξαρτημάτων με κινούμενα μέρη και ιδιαίτερα
στα συστήματα τροφοδοσίας καυσίμων
• Άμεση διαλυτική δράση
• Δεν αφήνει καθόλου υπολείμματα
• Δεν διαβρώνει
• Εύκολο στη χρήση

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

• Καθαρισμός του σώματος και όλων των σημείων του καρμπυρατέρ,
injection, βαλβίδων και μεταλλικών εξαρτημάτων. Διαπερνά ακόμη
και δύσκολα μπλοκαρισμένα σημεία
• Καθαρισμός στην είσοδο του αέρα, όλων των σημείων εισόδου
των περιοχών της θύρας και των βαλβίδων. Είναι σημαντική η διατήρηση
των ζωτικών τμημάτων που κινούνται απαλλαγμένα από αποθέσεις, έτσι
ώστε να διατηρείται μια ομαλή ροή αέρα στο σύστημα. Αυτό είναι ζωτικής
σημασίας επειδή ακόμη και μία μικρή τραχύτητα της επιφάνειας από αποθέσεις
μπορεί να εμποδίσει την ομαλή λειτουργία και να προκαλέσει απώλειες ισχύος
• Είναι κατάλληλο επίσης και για καθάρισμα μεταλλικών επιφανειών από
λίπη, ρύπους και κατάλοιπα λαδιών

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

400ml

ΤΕΜ/ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ €
ΣΥΣΚ.		

6

9231

5.60

Minos Tech
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

300ml
400ml *

ΤΕΜ/ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ €
ΣΥΣΚ.		

6
6

09089
9218

4.60
4.80

209

MINOS WHITE LITHIUM GREASE
SPRAY
Λευκό γράσο λιθίου κατάλληλο για προστασία & λίπανση
σε κινούμενα μέρη
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

* Θα διατείθεται μετά τη λήξη των αποθεμάτων

Το MINOS WHITE LITHIUM GREASE SPRAY είναι υψηλής ποιότητας λευκό
γράσο λιθίου που χρησιμοποιείται για προστασία και λίπανση. Είναι ιδανικό
για λίπανση σε κινούμενα μεταλλικά ή πλαστικά μηχανικά μέρη. Είναι
υδροαπωθητικό και προσφέρει προστασία σε όλες τις καιρικές συνθήκες.
Έχει υψηλή αντοχή σε θερμοκρασίες 100C έως 1500C.Είναι επίσης κατάλληλο
για εφαρμογές όπου απαιτείται γράσο ανοιχτού χρώματος για οπτικούς
λόγους.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

• Εξαιρετική μηχανική σταθερότητα
• Προλαμβάνει τη φθορά από την τριβή
• Υψηλό ιξώδες
• Αντοχή στις καιρικές συνθήκες
• Αντοχή σε ελαφρά οξέα και βάσεις
• Αντισκωριακή ικανότητα
• Απωθεί την υγρασία
• Εύκολο στη χρήση

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

• Κατάλληλο για λίπανση σε συνδέσμους, φρένα, μεντεσέδες,
μηχανικούς ρυθμιστές, ελατήρια, καλώδια κλπ.
• Εξαιρετικό για λίπανση σε αντιτριβικά απλά ρουλεμάν και σε αντλίες
όπου η διείσδυση νερού έχει μειώσει την λιπαντική απόδοση

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

300ml
400ml *

ΤΕΜ/ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ €
ΣΥΣΚ.		

6
6

09090
9219

5.00
5.20

* Θα διατείθεται μετά τη λήξη των αποθεμάτων

MINOS CHAIN LUBRICANT

Γράσο μολυβδαινίου ΜoS2 κατάλληλο για προστασία & λίπανση
σε κινούμενα μέρη
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το MINOS CHAIN LUBRICANT είναι υψηλής τεχνολογίας γράσο
μολυβδαινίου κατάλληλο για προστασία και λίπανση αλυσίδων, γραναζιών
και μηχανημάτων. Έχει ιδιαίτερη εφαρμογή σε κινούμενα μέρη και
προσφέρει αποτελεσματική προστασία από την σκουριά και την υγρασία.
Αντέχει σε τριβές έως και 2000C. Κατάλληλο για βιομηχανικές και ναυτιλιακές
εφαρμογές υψηλών απαιτήσεων, καθώς και για εφαρμογές σε αυτοκίνητα
και μοτοσικλέτες.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

• Γράσο υψηλής τεχνολογίας
• Εξαιρετική μηχανική σταθερότητα
• Προλαμβάνει τη φθορά από την τριβή
• Υψηλό ιξώδες
• Αντοχή στις καιρικές συνθήκες
• Αντοχή σε ελαφρά οξέα και βάσεις
• Αντισκωριακή ικανότητα
• Απωθεί την υγρασία
• Εύκολο στη χρήση

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

• Κατάλληλο για λίπανση αλυσίδων, γραναζιών και μηχανημάτων
• Εφαρμόζεται σε όλα τα κινούμενα μεταλλικά μέρη όταν απαιτείται
λίπανση υψηλής τεχνολογίας

www.evochem.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ 210 5 5 9 0 4 6 0 - 210 5 5 9 0 1 5 5

210 Minos Tech
MINOS PENETRATING OIL

Εξαιρετικά διεισδυτικό, λιπαντικό & αντισκωριακό λάδι
γρήγορης δράσης
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

300ml
400ml *

ΤΕΜ/ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ €
ΣΥΣΚ.		

6
6

09087
9216

4.60
4.80

Το MINOS PENETRATING OIL είναι εξελιγμένο λιπαντικό και αντισκωριακό
λάδι υψηλής διεισδυτικότητας. Έχει την ιδιότητα να εισχωρεί σε βάθος και
να απομακρύνει την σκουριά και την υγρασία από μεταλλικά διαβρωμένα
σημεία και επιφάνειες. Μειώνει σημαντικά τη φθορά εξαιτίας της τριβής
και της υψηλής μηχανικής αντίστασης. Δεν επηρεάζει πλαστικά και λάστιχα.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

• Εξαιρετική διεισδυτικότητα
• Προλαμβάνει τη φθορά από την τριβή
• Αντοχή στις καιρικές συνθήκες
• Αντισκωριακή ικανότητα
• Απωθεί την υγρασία
• Εύκολο στη χρήση

* Θα διατείθεται μετά τη λήξη των αποθεμάτων

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Κατάλληλο για την απελευθέρωση σκουριασμένων παξιμαδιών και βιδών,
κλειδαριών, για την λίπανση μεντεσέδων, ράουλων, αλυσίδων, για την
λίπανση και προστασία εργαλείων

MINOS SILICONE SPRAY

Λιπαντικό με βάση τη σιλικόνη κατάλληλο για λίπανση,
προστασία & μόνωση
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

300ml
400ml *

ΤΕΜ/ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ €
ΣΥΣΚ.		

6
6

09073
9203

5.00
5.40

Το MINOS SILICONE SPRAY είναι ένα εξελιγμένο, υπέρ-διάφανο λιπαντικό
με βάση την σιλικόνη κατάλληλο για λίπανση, προστασία και μόνωση.
Απωθεί τη βρωμιά, αποτρέπει τριξίματα, προστατεύει από την υγρασία και
τις καιρικές συνθήκες δημιουργώντας ένα διάφανο φιλμ προστασίας. Είναι
το μοναδικό λιπαντικό που μπορεί να εφαρμοστεί σε όλα τα υλικά όπως
μέταλλα, ξύλα, πλαστικά κλπ.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

• Εξαιρετική διαβροχή
• Αντοχή σε υψηλές θερμοκρασίες >2000C.
• Aδιάβροχο
• Αντοχή στις καιρικές συνθήκες
• Προστατεύει πλαστικά και λάστιχα από τον παγετό και την ξηρότητα
• Αποτρέπει το τρίξιμο και τη φθορά πλαστικών μερών
• Ευκολία στη χρήση
• Φιλικό προς το περιβάλλον

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Το MINOS SILICONE SPRAY έχει χιλιάδες εφαρμογές στο σπίτι, στη δουλειά,
στα hobby
• Απελευθέρωση καλουπιών και λίπανση στο χώρο του αυτοκινήτου,
βιοτεχνίες ρούχων και επίπλων όπου οι καθαρές, χαμηλής
τοξικότητας λιπαντικές ιδιότητες της σιλικόνης είναι ιδανικές
• Αδιαβροχοποίηση επιφανειών όπως τέντες, ομπρέλες, σκηνές,
ναυτιλιακά εξαρτήματα, φουσκωτά σκάφη, κλπ.
• Κατάλληλο για λίπανση σε μεντεσέδες, ράουλα, συνδέσμους,
βαλβίδες, κλειδαριές, εργαλεία, πόρτες, τροχαλίες
• Λίπανση και προστασία σε ταμπλό αυτοκινήτων. δερματίνης και
ελαστικών

* Θα διατείθεται μετά τη λήξη των αποθεμάτων

Minos Tech
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Γκρι 300ml
Γκρι 400ml *

ΤΕΜ/ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ €
ΣΥΣΚ.		

6
6

09084
9214

5.00
5.80

211

MINOS ZINC SHEEN SPRAY

Ταχυστέγνωτο ακρυλικό αστάρι - χρώμα ψυχρού γαλβανισμού
με καθαρή σκόνη ψευδαργύρου
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το MINOS ZINC SHEEN SPRAY είναι αστάρι και χρώμα, πλούσιο σε σκόνη
ψευδαργύρου. Παρέχει υψηλή και μακροχρόνια αντισκωριακή προστασία
- ψυχρό γαλβάνισμα. Είναι σχεδιασμένο για την επισκευή επιφανειών από
γαλβανισμένο χάλυβα και την καθοδική προστασία μετάλλων. Ιδανικό για
χρήση στην βιομηχανική παραγωγή και εργασίες συντήρησης. Προσφέρει
αποτελεσματική προστασία σε όξινες ή αλκαλικές συνθήκες και υγρασία.

* Θα διατείθεται μετά τη λήξη των αποθεμάτων

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

• Υψηλή και μακροχρόνια αντισκωριακή προστασία
• Γρήγορο στέγνωμα
• Εξαιρετική καλυπτικότητα
• Εξαιρετική αντοχή στα πετρελαιοειδή, χημικά και τις καιρικές
συνθήκες
• Εξαιρετική πρόσφυση
• Εξαιρετική αντοχή στον ήλιο

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

• Κατάλληλο για τις περισσότερες μεταλλικές επιφάνειες όπως αντλίες,
σωληνώσεις, κάγκελα κλπ.
• Κατάλληλο για γαλβανισμένα μέταλλα όπως ψευτόκασες, μεταλλικές
κατασκευές, δεξαμενές νερού, εξαρτήματα αυτοκινήτων και σκαφών

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

400ml

ΤΕΜ/ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ €
ΣΥΣΚ.		

6

9232

6.20

MINOS GALVANIC TOTAL
Αντισκωριακό επίχρισμα ψυχρού γαλβανισμού
με υπερ - υψηλή συγκέντρωση ψευδαργύρου 80%
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το MINOS GALVANIC TOTAL είναι εξαιρετικά αποτελεσματικό αντισκωριακό επίχρισμα ψυχρού γαλβανισμού, νέας πρωτοποριακής τεχνολογίας
Epoxy Ester Hybrid με υπέρ-υψηλή συγκέντρωση ψευδαργύρου 80%.
Παρέχει υψηλή και μακροχρόνια αντισκωριακή προστασία - ψυχρό γαλβάνισμα - σε εργασίες επισκευής μεταλλικών κατασκευών με καθοδική προστασία μετάλλων. Έχει πολλές εφαρμογές στο βιομηχανικό χώρο και σε περιοχές με υψηλής υγρασία όπου απαιτείται υψηλή αντισκωριακή προστασία.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

• Υψηλή και μακροχρόνια αντισκωριακή προστασία
• Ισχυρή καθοδική αντισκωριακή δράση
• Γρήγορο στέγνωμα
• Εξαιρετική αντοχή στα πετρελαιοειδή, χημικά και τις καιρικές συνθήκες
• Εξαιρετική πρόσφυση και καλυπτικότητα
• Εξαιρετική αντοχή στον ήλιο
• Γκρι χρώμα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

• Κατάλληλο για αλλοιωμένες ηλεκτροκολλημένες γαλβανισμένες επιφάνειες, τις περισσότερες μη βαμμένες μεταλλικές επιφάνειες, καινούργιες
γυμνές ή ελαφρώς σκουριασμένες χαλύβδινες επιφάνειες, κολλημένες
αρθρώσεις, προστατευτικές ράγες, μεταλλικές περιφράξεις, υδρορροές,
γέφυρες, πύργους τηλεόρασης, σωληνώσεις, σφυρήλατο σίδερο κλπ.
• Ιδανικό για βιομηχανικές εφαρμογές στην αυτοκινητοβιομηχανία, τον
κατασκευαστικό χώρο, την αεροπορία, τον εξοπλισμό πλοίων, τον αγροτικό
εξοπλισμό, τις εργασίες αυτοκινητοδρόμων, τις μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, τα διυλιστήρια και πολλούς άλλους τομείς παραγωγής

www.evochem.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ 210 5 5 9 0 4 6 0 - 210 5 5 9 0 1 5 5

212 Minos Tech
MINOS ASPHALT SEAL

Ταχυστέγνωτη ασφαλτική, σφραγιστική & συγκολλητική
επίστρωση
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

300ml
400ml *

ΤΕΜ/ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ €
ΣΥΣΚ.		

6
6

9086
9215

5.00
5.40

Το MINOS ASPHALT SEAL είναι ελαστικό σφραγιστικό και προστατευτικό
υλικό με βάση την άσφαλτο. Έχει άριστη πρόσφυση, στεγνώνει γρήγορα
και προσφέρει στεγανοποίηση και αντισκωριακή προστασία σε πολλές
εφαρμογές.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

• Υψηλή και μακροχρόνια αντισκωριακή προστασία
• Γρήγορο στέγνωμα
• Εξαιρετική πρόσφυση
• Εξαιρετική ελαστικότητα
• Υδατοαπωθητικό
• Δεν τρέχει σε κάθετες επιφάνειες
• Εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες
• Εξαιρετική αντοχή στα ελαφρά οξέα και αλκαλικά διαλύματα
• Εύκολη εφαρμογή

* Θα διατείθεται μετά τη λήξη των αποθεμάτων

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Ιδανικό για πισσάρισμα αυτοκινήτων, μεταλλικών κοιλοτήτων, σωληνώσεων,
ξύλων, για επισκευές ασφαλτικών και ειδικών μονώσεων, υδρορροών και
προστασία για κολώνες ΔΕΗ και ΟΤΕ, ξύλινα σκάφη κλπ.

MINOS BURNER CLEANER
Eιδικό προϊόν, κατάλληλο για τον καθαρισμό και
απολίπανση καυστήρων
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το MINOS BURNER CLEANER είναι εξαιρετικά αποτελεσματικό καθαριστικό
και απολιπαντικό, ειδικά σχεδιασμένο για να απομακρύνει λάδια, πετρέλαια,
αιθάλη, λίπη που συσσωρεύονται στα τμήματα του καυστήρα. Είναι εύκολο
στην εφαρμογή με άμεση δράση και δεν αφήνει υπολείμματα. Η συστηματική
χρήση εξασφαλίζει την καλή λειτουργία των καυστήρων.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

• Γρήγορη δράση
• Εξαιρετική αποτελεσματικότητα
• Δεν αφήνει υπολείμματα
• Δεν περιέχει χλωριωμένους διαλύτες
• Χαμηλής οσμής, χωρίς σιλικόνες και χωρίς νερό

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

• Απομακρύνει λίπη, λάδια πετρέλαια, κερί από διασκορπιστές,
ακροφύσια, ηλεκτρόδια, φυσητήρες καθώς και από το κέλυφος του
καυστήρα. Απομακρύνει λάδια, λίπη και κερί από όλες τις γυμνές
μεταλλικές επιφάνειες
• Χρησιμοποιείται στο χώρο της κουζίνας για αποτελεσματικό
καθαρισμό φτερωτών ανεμιστήρων, ηλεκτρόδιων και άλλα
σημεία όπου συσσωρεύονται λίπη και ρύποι που είναι δύσκολο να
καθαριστούν

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

700ml
450ml

ΤΕΜ/ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ €
ΣΥΣΚ.		

6
6

95124
9190

11.45
5.80

Minos Auto

214 Minos Auto
MINOS WHEEL PAINT

Ταχυστέγνωτο, ισχυρό μεταλλικό βερνικόχρωμα για
μεταλλικές ζάντες
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Ασημί 300ml
Ασημί 400ml *

ΤΕΜ/ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ €
ΣΥΣΚ.		

6
6

09091
9220

5.00
5.40

Το MINOS WHEEL PAINT είναι ισχυρό μεταλλικό βερνικόχρωμα κατάλληλο
για επαναβαφή, συντήρηση και φρεσκάρισμα σε μεταλλικές ζάντες
αυτοκινήτων. Στεγνώνει γρήγορα και προσφέρει ένα σκληρό και ανθεκτικό
φινίρισμα με μεγάλη αντοχή στις γρατζουνιές, τους ρύπους, τις καιρικές
συνθήκες και τη σκουριά.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

• Μεταλλική λάμψη
• Εξαιρετική καλυπτικότητα
• Γρήγορο στέγνωμα
• Ανθεκτικό φινίρισμα στη σκόνη και στα χημικά
• Επαναφέρει την αρχική όψη της επιφάνειας
• Αντοχή στα ραγίσματα και στο ξεφλούδισμα
• Εύκολη εφαρμογή

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Το MINOS WHEEL PAINT είναι κατάλληλο για επαναβαφή, συντήρηση
και φρεσκάρισμα σε μεταλλικές ζάντες, ρόδες, πλαίσια αυτοκινήτων,
μοτοσικλέτες, ποδήλατα και άλλες μεταλλικές επιφάνειες

* Θα διατείθεται μετά τη λήξη των αποθεμάτων

Minos Auto
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

300ml
400ml *

ΤΕΜ/ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ €
ΣΥΣΚ.		

6
6

9093
9222

4.60
4.80

215

MINOS FOAM CLEANER

Καθαριστικό ταπετσαρίας & μοκετών άμεσης δράσης
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το MINOS FOAM CLEANER είναι ειδικό καθαριστικό με γρήγορη δράση
για ταπετσαρίες και μοκέτες. Είναι εύκολο στη χρήση, δημιουργεί έναν
καθαριστικό αφρό με ελαφρύ άρωμα που ενεργεί σε βάθος απομακρύνοντας
λεκέδες και ρύπους με μία απλή εφαρμογή. Αναζωογονεί το χρώμα της
επιφάνειας που εφαρμόζεται.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
* Θα διατείθεται μετά τη λήξη των αποθεμάτων

• Ισχυρή δράση
• Γρήγορο αποτέλεσμα
• Δεν αφήνει κατάλοιπα
• Εύκολη εφαρμογή

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Το MINOS FOAM CLEANER είναι κατάλληλο για ταπετσαρίες και μοκέτες
στο αυτοκίνητο, στο σπίτι, σε σκάφη αναψυχής κλπ.

www.evochem.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ 210 5 5 9 0 4 6 0 - 210 5 5 9 0 1 5 5

216 Minos Auto
MINOS COCKPIT SPRAY
Προστατευτικό - καθαριστικό - γυαλιστικό για
ταμπλό αυτοκινήτων
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

300ml
400ml *

ΤΕΜ/ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ €
ΣΥΣΚ.		

6
6

9092
9221

4.15
4.40

Το MINOS COCKPIT SPRAY είναι εξελιγμένο προστατευτικό, καθαριστικό
και γυαλιστικό για το ταμπλό του αυτοκινήτου. Καθαρίζει, αναζωογονεί
το χρώμα, δίνει λάμψη και αρωματίζει. Δημιουργεί ένα διάφανο σατινέ
φιλμ προστασίας με αντιστατικές ιδιότητες και υψηλή αντοχή στους
ατμοσφαιρικούς ρύπους, τη σκόνη και το νερό.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

• Κατάλληλο για τα περισσότερα σκληρά πλαστικά
• Ελαφρά αρωματισμένο
• Καθαριστικές ιδιότητες
• Εξαιρετική καλυπτικότητα
• Απωθεί τους ρύπους
• Σατινέ λάμψη που διαρκεί
• Εύκολη εφαρμογή

* Θα διατείθεται μετά τη λήξη των αποθεμάτων

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Το MINOS COCKPIT SPRAY είναι κατάλληλο για καθαρισμό, προστασία και
γυάλισμα των ταμπλό και των όλων των σκληρών πλαστικών στο εσωτερικό
των αυτοκινήτων

MINOS UNDERBODY FLEX

Ταχυστέγνωτο, ελαστομερές αντισκωριακό προστατευτικό
αμαξωμάτων
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Γκρι 300ml
Γκρι 400ml *

ΤΕΜ/ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ €
ΣΥΣΚ.		

6
6

9094
9223

4.60
4.80

Το MINOS UNDERBODY FLEX είναι ελαστομερές προστατευτικό υλικό
υψηλών προδιαγραφών, με βάση συνθετικές ρητίνες και καουτσούκ. Έχει
άριστη πρόσφυση, στεγνώνει γρήγορα και προσφέρει στεγανοποίηση και
αντισκωριακή προστασία από το νερό, το αλάτι, τις εκτινασσόμενες πέτρες
και τη σκουριά στα κάτω μέρη του αμαξώματος των αυτοκινήτων.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

• Προστατευτικό ελαστικό φινίρισμα
• Προστατεύει από τη σκουριά
• Βελτιώνει την εμφάνιση της επιφάνειας
• Μειώνει τους θορύβους
• Γρήγορο στέγνωμα
• Εύκολη εφαρμογή

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

• Το MINOS UNDERBODY FLEX είναι κατάλληλο για μόνωση και
προστασία αμαξωμάτων και τρέιλερ. Είναι κατάλληλο για κοιλώματα
τροχών, ντεπόζιτα βενζίνης, πλαίσια και σκελετούς αυτοκινήτων,
αρθρώσεις, πόρτες, δάπεδα κλπ.

* Θα διατείθεται μετά τη λήξη των αποθεμάτων

Αυτοκόλλητες Tαινίες & Εργαλεία

218 Αυτοκόλλητες Tαινίες
ΧΑΡΤΟΤΑΙΝΙΕΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Οι χαρτοταινίες Mercola είναι υψηλής ποιότητας ταινίες από χαρτί crepe
με επικάλυψη ειδικής κόλλας που δεν αφήνει υπολείμματα. Αποτελούν το
πιο χρήσιμο εργαλείο για επαγγελματίες και ιδιώτες εξασφαλίζοντας ευθείες
γραμμές κατά τη διάρκεια του βαψίματος. Είναι τέλειες για κάλυψη μεγάλων
αποστάσεων, για ευθείες γραμμές και ακριβείς καμπύλες. Κολλάνε σε λείες και
ελαφρώς τραχιές επιφάνειες. Μπορούν να αφαιρεθούν ακόμα και μετά από 3
μέρες χωρίς να αφήσουν υπολείμματα.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

19mm X 45m
25mm X 45m
30mm X 45m
38mm X 45m
50mm X 45m

ΤΕΜ/ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ €
ΣΥΣΚ.		

96
72
60
48
36

08023
08024
08025
08026
08027

0.60
0.80
0.95
1.15
1.55

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

• Άμεση πρόσφυση στις περισσότερες επιφάνειες
• Ελεγχόμενο, ομοιόμορφο ξετύλιγμα για ευκολία χρήσης
• Εύκολο ξετύλιγμα με το χέρι
• Το ειδικό χαρτί crepe εφαρμόζεται εύκολα και κολλάει σε γωνίες και καμπύλες
• Αντοχή στη θερμοκρασία έως 800C
• Αφαιρείται εύκολα χωρίς να αφήνει υπολείμματα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

• Καθορισμός προστατευτικής κάλυψης κατά τη διάρκεια του βαψίματος
εσωτερικών χώρων. • Εφαρμόζεται σε τοίχους, ταβάνια, πόρτες, παράθυρα
κλπ. • Πολλές εφαρμογές ελαφριάς στήριξης και δεσμοποίησης αντικειμένων.

ΧΑΡΤΟΤΑΙΝΙΕΣ ΜΠΛΕ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Οι μπλε χαρτοταινίες Mercola είναι υψηλής ποιότητας ταινίες μόνωσης με αντοχή
στον ήλιο και στη θερμοκρασία για εύκολη αποκόλληση.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

• Αφαιρείται εύκολα μέχρι και 7 ημέρες μετά την εφαρμογή της χωρίς να αφήνει
υπολείμματα
• Ανθεκτική στην ηλιακή ακτινοβολία UV. Κατάλληλη για φούρνους αυτοκινήτων
• Άμεση πρόσφυση στις περισσότερες επιφάνειες
• Ελεγχόμενο, ομοιόμορφο ξετύλιγμα για ευκολία χρήσης
• Εύκολο ξετύλιγμα με το χέρι
• Το ειδικό χαρτί crepe εφαρμόζεται εύκολα και κολλάει σε γωνίες και καμπύλες
• Αντοχή στη θερμοκρασία έως 800C

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

19mm Χ 45m
25mm Χ 45m
30mm Χ 45m
38mm Χ 45m
50mm Χ 45m

ΤΕΜ/ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ €
ΣΥΣΚ.		

48
36
30
24
18

50678
50679
50680
50681
50682

1.60
2.10
2.50
3.15
4.20

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

• Καθορισμός προστατευτικής κάλυψης κατά τη διάρκεια του βαψίματος
εσωτερικών και εξωτερικών χώρων. • Εφαρμόζεται σε τοίχους, ταβάνια, πόρτες,
παράθυρα κλπ. • Πολλές εφαρμογές ελαφριάς στήριξης και δεσμοποίησης
αντικειμένων.

ΤΑΙΝΙΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Οι ταινίες συσκευασίας Mercola είναι υψηλής ποιότητας αθόρυβες ταινίες από
PVC με επικάλυψη ισχυρής κόλλας. Εξασφαλίζουν εξαιρετική συγκόλληση
των χαρτοκιβωτίων με μεγάλη διάρκεια ζωής. Είναι κατάλληλες για μεσαία και
μεγάλα βάρη και για όλους τους τύπους χαρτιού, μικρές αποστολές και μακρινές
μεταφορές. Εξασφαλίζουν ασφάλεια στις αποστολές με κάθε τρόπο μεταφοράς.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

• Υψηλή πρόσφυση
• Ελεγχόμενο, ομοιόμορφο, αθόρυβο ξετύλιγμα για ευκολία χρήσης
• Εύκολη εφαρμογή με το χέρι ή με το ειδικό dispenser
• Αντοχή στη θερμοκρασία

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

• Συσκευασία, μεταφορές, αποθήκευση
.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

38mm X 60m Διάφ.
38mm X 60m Καφέ
50mm X 60m Διάφ.
50mm X 60m Καφέ

ΤΕΜ/ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ €
ΣΥΣΚ.		

96
96
72
72

08065
08066
08021
08022

0.75
0.75
1.00
1.00

Αυτοκόλλητες Tαινίες
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

50mm X 5m
50mm X 10m
50mm X 50m

ΤΕΜ/ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ €
ΣΥΣΚ.		

66
54
36/30

08013
08014
08015

0.70
1.10
4.95
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ΤΑΙΝΙΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Οι ταινίες αλουμινίου Mercola είναι υψηλής ποιότητας εύκαμπτες ταινίες από
φύλλο αλουμινίου με ειδική επικάλυψη ισχυρής κόλλας. Εξασφαλίζουν πολύ
ισχυρή συγκόλληση – στερέωση σε πολλές επιφάνειες.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

• Υψηλή πρόσφυση
• Ελεγχόμενο, ομοιόμορφο, αθόρυβο ξετύλιγμα για ευκολία χρήσης
• Εύκολη εφαρμογή με το χέρι
• Αντοχή στη θερμοκρασία

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

• Επισκευές σε μεταλλικές επιφάνειες όπως σε πλαίσια οχημάτων
• Εργασίες στεγάνωσης σε υδρορροές, μεταλλικά μπουριά – καμινάδες,
αεραγωγούς, κλιματιστικά κλπ.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

38mm X 5m
38mm X 10m
38mm X 25m

ΤΕΜ/ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ €
ΣΥΣΚ.		

120
120
72

08001
08002
08003

0.50
0.95
2.10

ΤΑΙΝΙΕΣ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ
ΜΟΚΕΤΑΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Οι ταινίες διπλής όψης μοκέτας Mercola είναι υψηλής ποιότητας εύκαμπτες
ταινίες από πολυπροπυλένιο με ειδική επικάλυψη ισχυρής κόλλας. Προσφέρουν
άμεση συγκόλληση σε πολλές επιφάνειες, αντοχή στη θερμοκρασία, και μεγάλη
αντοχή στη γήρανση. Αφαιρούνται χωρίς να αφήσουν υπολείμματα.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

• Υψηλή πρόσφυση
• Ελεγχόμενο, ομοιόμορφο, αθόρυβο ξετύλιγμα για ευκολία χρήσης
• Εύκολη εφαρμογή
• Αντοχή στη θερμοκρασία

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

• Προσφέρουν γρήγορη και εύκολη λύση τοποθέτησης σε όλες τις τυποποιημένες
ποιότητες μοκετών.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΤΕΜ/ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ €
ΣΥΣΚ.		

50mm X 10m Λευκή 54
50mm X 10m Ασημί 54
50mm X 10m Μαύρη 54

08016
08030
08018

1.45
1.45
1.45

ΤΑΙΝΙΕΣ ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΕΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Οι υφασμάτινες ταινίες Mercola είναι υψηλής ποιότητας αυτοκόλλητες ταινίες
με άπειρες εφαρμογές στον κατασκευαστικό χώρο και σε κάθε εφαρμογή
βελτίωσης, ανακαίνισης και συντήρησης στο σπίτι. Σε κάθε ευκαιρία οι δουλειές
γίνονται γρηγορότερα και πιο αποτελεσματικά. Αφαιρούνται χωρίς να αφήσουν
υπολείμματα.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

• Εξαιρετική συγκόλληση
• Υψηλή αντοχή στο σκίσιμο
• Ελεγχόμενο, ομοιόμορφο ξετύλιγμα για ευκολία χρήσης
• Αντοχή στη θερμοκρασία

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

• Σφράγιση σωλήνων και αγωγών • Στερέωση και μόνωση καλωδίων
• Σήμανση καλωδίων • Κάλυψη αιχμηρών ακρών
• Στερέωση προστατευτικών επικαλύψεων• Εφαρμόζονται σε τούβλα και ξύλα
• Εφαρμογή στην πλινθοδομή και την ξυλεία • Σφράγιση κάδων και βαρελιών
• Κάθε εργασία στερέωσης, σφράγισης και συσκευασίας • Σήμανση δαπέδων

www.evochem.gr
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220 Αυτοκόλλητες Tαινίες
ΤΑΙΝΙΕΣ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ ΑΦΡΩΔΕΙΣ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Οι αφρώδεις ταινίες διπλής όψης είναι μια εύκολη λύση για συγκράτηση
μικρών φορτίων σε λείες επιφάνειες. Κατάλληλες για εξωτερική χρήση και για
αυτοκίνητα.

ΤΑΙΝΙΕΣ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ ΚΑΘΡΕΠΤΟΥ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Οι ταινίες καθρέπτου είναι ταινίες διπλής όψης για συγκράτηση καθρεπτών σε
οποιαδήποτε λέια επιφάνεια δίχως να αλλοιώνουν την πίσω όψη του καθρέπτη.

POWERFIX MONTAGE TAPE
POWER

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Υψηλής ποιότητας ισχυρή αυτοκόλλητη ταινία διπλής όψης από αφρώδη
πολυουρεθάνη με διπλή επικάλυψη εξαιρετικά ισχυρής ακρυλικής κόλλας.
Είναι κατάλληλη για στερεώσεις αντικειμένων σε τοίχους, μπάνια και άλλες
επιφάνειες. Προσφέρει ασφαλή, γρήγορο και απλό τρόπο τοποθέτησης. Είναι
πολύ ισχυρή με αντοχή στην υγρασία.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΤΕΜ/ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ €
ΣΥΣΚ.		

Μαύρη 12mm X 5mm		
Μαύρη 19mm X 5mm		

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Blister 3m

1.85
2.30

ΤΕΜ/ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ €
ΣΥΣΚ.		

Λευκή 12mm X 10m		
Λευκή 19mm X 5m		
Λευκή 19mm X 25m		

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

50684
50686

50683
50659
50661

0.75
1.30
1.90

ΤΕΜ/ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ €
ΣΥΣΚ.		

10

08316

3.90

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
• Υψηλή πρόσφυση
• Εξαιρετική άμεση συγκόλληση
• Εύκολη εφαρμογή
• Αντοχή στην υγρασία
• Αντοχή στη θερμοκρασία

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
• Τοποθετήσεις πινακίδων, διακοσμητικών, ράβδων κουζίνας,
άγκιστρων, και πολλών άλλων αντικειμένων σε τοίχους, πλακάκια,
ξύλα, MDF, διακοσμητικά στοιχεία και πολλές άλλες επιφάνειες.
• Είναι ο ιδανικός τρόπος στερέωσης στο σπίτι, στο γραφείο,
στο εργαστήριο, στα hobby κλπ.

POWER

POWERFIX MONTAGE
MIRROR TAPE
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Υψηλής ποιότητας ισχυρή αυτοκόλλητη ταινία καθρέφτη διπλής όψης από
αφρώδη πολυουρεθάνη με διπλή επικάλυψη εξαιρετικά ισχυρής ακρυλικής
κόλλας. Προσφέρει ασφαλή, γρήγορο και απλό τρόπο τοποθέτησης καθρεφτών.
Είναι πολύ ισχυρή με αντοχή στην υγρασία. Για επιπρόσθετη ασφάλεια
προτείνεται η χρήση της κόλλας SUPER MIRROR.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
• Υψηλή πρόσφυση
• Εξαιρετική άμεση συγκόλληση
• Εύκολη εφαρμογή
• Αντοχή στην υγρασία
• Αντοχή στη θερμοκρασία

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
• Τοποθετήσεις καθρεφτών σε τοίχους και μπάνια
• Τοποθετήσεις καθρεφτών σε έπιπλα
• Στερεώσεις προφίλ και διακοσμητικών στοιχείων

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Blister 3m

ΤΕΜ/ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ €
ΣΥΣΚ.		

10

08315

3.90

Αυτοκόλλητες Tαινίες
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΤΕΜ/ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ €
ΣΥΣΚ.		

Μαύρη 19mm X 20m 20
Γκρι 19mm X 20m 20
Λευκή 19mm X 20m 20

08087
08088
08091

0.60
0.60
0.60

221

ΤΑΙΝΙΕΣ ΜΟΝΩΤΙΚΕΣ PVC
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Οι μονωτικές ταινίες PVC Mercola είναι υψηλής ποιότητας ελαστικές ταινίες από
μαλακό PVC με επικάλυψη ισχυρής κόλλας. Είναι πολύ ισχυρές και ανθεκτικές
στη γήρανση. Έχουν εξαιρετικές μηχανικές και ηλεκτρο-μονωτικές ιδιότητες.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

• Άμεση πρόσφυση
• Ελεγχόμενο, ομοιόμορφο, αθόρυβο ξετύλιγμα για ευκολία χρήσης
• Εύκολη εφαρμογή
• Αντοχή στη θερμοκρασία

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

• Μόνωση, σύνδεση και στερέωση καλωδίων
• Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις στον οικοδομικό και κατασκευαστικό χώρο

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

60mm X 100m
60mm X 200m

ΤΕΜ/ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ €
ΣΥΣΚ.		

48
36

09024
09025

1.50
2.65

ΤΑΙΝΙΕΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Οι ταινίες σήμανσης Mercola είναι υψηλής ποιότητας ελαστικές ταινίες για
προσωρινό χαρακτηρισμό περιοχών ως επικίνδυνες ζώνες κατά τη διάρκεια
εργασιών. Ο σωστός ορατός χαρακτηρισμός είναι κρίσιμος για την ασφάλεια, την
προστασία και την ομαλή λειτουργία.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

• Εύκολη και γρήγορη εφαρμογή
• Ευδιάκριτη σήμανση
• Υψηλή αντοχή στο σκίσιμο

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

• Χαρακτηρισμός περιοχών ως επικίνδυνες ζώνες κατά τη διάρκεια εργασιών
σε εργοτάξια, αποθήκες, εργοστάσια κλπ.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΤΕΜ/ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ €
ΣΥΣΚ.		

Λευκή 25mm X 5mm		
Μαύρη 25mm X 5mm		

50665
50666

4.65
6.10

ΤΑΙΝΙΕΣ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΕΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Οι αντιολισθητικές ταινίες τοποθετούνται σε σκαλοπάτια, εισόδους, κατώφλια τα
οποία δεν διαθέτουν πρόσφυση. Είναι ιδανικές για την αποφυγή ατυχημάτων.

www.evochem.gr
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222 Αυτοκόλλητες Tαινίες
ISOMIX FIBRE TAPE
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η ISOMIX FIBRE TAPE είναι αυτοκόλλητη δικτυωτή υαλοταινία
fiberglass κατάλληλη για αρμολόγηση γυψοσανίδων και ενίσχυση
σοβάδων και τσιμεντοκονιών που κινδυνεύουν από ρηγματώσεις. Η
ειδική επικάλυψη του πλέγματος εξασφαλίζει εξαιρετική σταθερότητα,
αντοχή στη διάτμηση και προστασία σε αλκαλικά περιβάλλοντα όπως
σοβάδων και τσιμεντοκονιών. Χρώμα λευκό, άνοιγμα καρέ: 3mm x
3mm.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

5cm X 25m
5cm X 90m

ΤΕΜ/ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ €
ΣΥΣΚ.		

72
24

08288
08289

2.15
7.55

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

• Αποφυγή ρωγμών
• Βελτιώνει την αντοχή των επιχρισμάτων - στόκων
• Εξασφαλίζει ανθεκτικότητα στο χρόνο
• Μεγάλη αντοχή στις αλλαγές της θερμοκρασίας
• Σταθερότητα πλέγματος
• Αντοχή στη διάτμηση και ελαστικότητα
• Έχει ειδική επικάλυψη για αντοχή σε αλκαλικό περιβάλλον

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

• Σταθεροποίηση και αποφυγή ρηγματώσεων σε εργασίες
αρμολόγησης γυψοσανίδων
• Καλύπτει αρμούς, ρωγμές, τρύπες, ανοίγματα κλπ.
• Εφαρμόζεται σε συνδυασμό με το ISOMIX ARMOGIPS ή με το
JOINT FILLER
• Εσωτερικής & εξωτερικής χρήσης

ΑΡΜΟΣ ΣΩΛΗΝΩΤΟΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Αυτοκόλλητα αεροστόπ σε προφίλ P για σφραγίσεις σε κάθε είδους ανόιγματα.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
• Εύκολη τοποθέτηση

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΤΕΜ/ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ €
ΣΥΣΚ.		

Λευκός 9mm X 6m 		
Λευκός 9mm X 100m
Καφέ 9mm X 6m 		
Καφέ 9mm X 100m 		

50600
50601
50604
50605

1.75
17.55
1.75
17.55

• Τοποθέτηση σε πόρτες και παράθυρα παλαιού τύπου.

ΑΡΜΟΣ ΟΔΩΝΤΩΤΟΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Αυτοκόλλητα αεροστόπ σε προφίλ Ε για σφραγίσεις σε κάθε είδους ανόιγματα.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
• Εύκολη τοποθέτηση

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΤΕΜ/ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ €
ΣΥΣΚ.		

Λευκός 9mm X 6m		
Λευκός 9mm X 100m		
Καφέ 9mm X 6m		
Καφέ 9mm X 100m		

50602
50603
50606
50607

1.75
17.55
1.75
17.55

• Τοποθέτηση σε πόρτες και παράθυρα παλαιού τύπου.

ΑΡΜΟΣ ΑΦΡΩΔΗΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Αυτοκόλλητα αεροστόπ σε αφρώδη μορφή για σφραγίσεις σε κάθε είδους
ανόιγματα.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
• Εύκολη τοποθέτηση

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
• Τοποθέτηση σε πόρτες και παράθυρα παλαιού τύπου.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΤΕΜ/ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ €
ΣΥΣΚ.		

10mm X 10m		
15mm X 10m		
20mm X 10m		
25mm X 10m		
30mm X 10m		

50609
50610
50611
50612
50608

0.85
1.10
1.25
1.35
1.75

Nylon Επικάλυψης
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΤΕΜ/ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ €
ΣΥΣΚ.		

Ψιλό 6mic
50
8329
Μεσαίο 12mic
20
8330
Χονδρό 40mic
25
8331
Πολύ χονδρό 75mic 15
8332
Νylon επικάλυψης σε ρολό με
αυτοκόλλητη ταινία
33x55cm
6
50696
33x110cm
6
50697

0.45
0.85
2.15
4.10
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NYLON ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ SWAN
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Nylon επικάλυψης απο καθαρή άοσμη πρωτογενή πρώτη ύλη, για προστασία
κατά τη διάρκεια της βαφής, καθώς και προστασία από σκόνη και υγρασία.

1.90
3.85

www.evochem.gr
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224 Ρολά - Ανταλλακτικά
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΑΦΡΩΔΕΣ
SWAN - FRIESS
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Ρολό ανταλλακτικό απο αφρώδες υλικό υψηλής ποιότητας κατάλληλο για λείες
επιφάνειες. Κατάλληλο για ριπουλίνες και βερνίκια διαλύτου.
Χρησιμοποιείται με λαβές PLUS.

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΑΦΡΩΔΕΣ
SWAN
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Ρολό ανταλλακτικό απο αφρώδες υλικό υψηλής ποιότητας κατάλληλο για λείες
επιφάνειες. Κατάλληλο για ριπουλίνες και βερνίκια διαλύτου.

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ MICROVELVET
SWAN - FRIESS
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Ρολό ανταλλακτικό απο αφρώδες υλικό κατάλληλο για λείες επιφάνειες.
Η ειδικά διαμορφωμένη επιφάνειά του είναι ιδανική για υδατοδιαλυτά χρώματα
(ριπουλίνες και βερνίκια νερού). Χρησιμοποιείται με λαβές PLUS.

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ PERLON
ΧΡΥΣΗ ΡΙΓΑ SWAN
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Ρολό ανταλλακτικό απο Perlon ύφασμα ιδανικό για πλαστικά και ακρυλικά χρώματα. Κατάλληλα και για σχετικά άγριες επιφάνειες.

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ MICROFIBER
SWAN
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Ρολό ανταλλακτικό ινών microfiber κατάλληλο για όλους τους τύπους των
χρωμάτων (εκτός των εποξειδικών). Προσφέρει άψογο φινίρισμα σε πλαστικά
και ακρυλικά χρώματα.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΤΕΜ/ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ €
ΣΥΣΚ.		

Κοφτό S.F. 6cm
Κοφτό S.F. 10cm
Κοφτό S.F. 15cm

50001
50003
50005
50009
50020
50023
50021

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΤΕΜ/ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ €
ΣΥΣΚ.		

20
10
10
Κοφτό S.F. 16cm Φ30 10
Οβάλ S.F. 10cm 10
Οβάλ S.F. 15cm 10
Κοφτό Fine 15cm 10

Κοφτό S.F. 10cm
Κοφτό S.F. 15cm

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Κοφτό 5cm
Κοφτό 10cm
Οβάλ 10cm

2
2

50019
50006

0.35
0.40
0.95
1.00
0.45
0.95
0.50

0.60
0.70

ΤΕΜ/ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ €
ΣΥΣΚ.		

20
10
10

50032
50033
50034

0.80
0.85
0.85

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΤΕΜ/ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ €
ΣΥΣΚ.		

Χρυσή ρίγα 5cm
Χρυσή ρίγα 7cm
Xρυσή ρίγα 10cm
Χρυσή ρίγα 15cm

50070
50095
50072
50074
50096
50099

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΤΕΜ/ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ €
ΣΥΣΚ.		

10
10
10
10
Χρυσή ρίγα 10cm Φ30 1
Χρυσή ρίγα 15cm Φ30 1

5cm
10cm
15cm
10cm Φ30
15cm Φ30

10
10
10
1
1

50057
50058
50060
50059
50061

0.25
0.30
0.35
0.40
0.80
0.95

0.35
0.45
0.60
0.85
1.00

Ρολά - Ανταλλακτικά
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΤΕΜ/ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ €
ΣΥΣΚ.		

Κοφτό S.F. 5cm
Κοφτό S.F. 7cm
Κοφτό S.F. 10cm

50037
50038
50040
50042
50029

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΤΕΜ/ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ €
ΣΥΣΚ.		

20
20
10
Κοφτό S.F. 10cm Φ30 10
Κοφτό S.F. 15cm Φ30 10

5cm
7cm
10cm
15cm
10cm Φ30
15cm Φ30

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

5cm
10cm
15cm
10cm Φ30
15cm Φ30

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

10cm
15cm
10cm Φ30
15cm Φ30

10
10
10
10
1
1

50121
50126
50122
50128
50127
50129

0.80
0.90
1.00
1.40
1.80

0.30
0.35
0.40
0.50
0.65
0.80

ΤΕΜ/ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ €
ΣΥΣΚ.		

10
10
10
1
1

50141
50142
50144
50143
50145

0.35
0.40
0.50
0.85
1.00

ΤΕΜ/ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ €
ΣΥΣΚ.		

10
10
1
1

50136
50138
50137
50139

0.40
0.55
0.95
1.10
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ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΒΕΛΟΥΔΙΝΟ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Ρολό ανταλλακτικό απο αφρώδες υλικό υψηλής ποιότητας κατάλληλο για ριπουλίνες διαλύτου. Χρησιμοποιείται με λαβές PLUS.

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ MOHAIR
SWAN
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Ρολό ανταλλακτικό απο ύφασμα mohair (φυσικό μαλλί). Κατάλληλο για πολυεστέρα, βερνίκια και ριπουλίνες διαλύτου.

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ EPOXY BLACK
SWAN
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Ρολό ανταλλακτικό απο ύφασμα nylon. Κατάλληλο για εποξειδικά χρώματα,
πολυεστέρες και βερνίκια διαλύτου.

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ EPOXY GREY
SWAN
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Ρολό ανταλλακτικό απο ύφασμα nylon. Κατάλληλο για όλα τα εποξειδικά
χρώματα, πολυεστέρες και βερνίκια διαλύτου.

www.evochem.gr
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226 Ρολά - Ανταλλακτικά
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΚΛΩΣΤΙΝΟ
SWAN - FRIESS
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Ρολό ανταλλακτικό συνθετικό με υψηλό πέλος που το καθιστά ιδανικό για βαφή
άγριων επιφανειών. Κατάλληλο για πλαστικά και ακρυλικά χρώματα.

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΧΡΥΣΗ ΡΙΓΑ
SWAN - FRIESS
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Ρολό ανταλλακτικό απο ύφασμα perlon. Κατάλληλο για αστάρια διαλύτου, νερού
και βερνίκια πέτρας.

ΡΟΛΟ POLYAMIDE
SWAN
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Ρολό απο ύφασμα υψηλής αντοχής ίνας πολυαμιδίου. Κατάλληλο για ακρυλικά
και πολυουρεθανικά χρώματα.

ΡΟΛΟ POLYAMIDE PADDED
SWAN
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Ρολό απο ύφασμα υψηλής αντοχής ίνας πολυαμιδίου. Κατάλληλο για ακρυλικά
και πολυουρεθανικά χρώματα. Ιδανικό για πολύ άγριες επιφάνειες.

ΡΟΛΟ MICROFIBER
SWAN
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Ρολό ινών microfiber κατάλληλο για όλους τους τύπους χρωμάτων (εκτός των
εποξειδικών). Προσφέρει άψογο φινίρισμα σε πλαστικά και ακρυλικά χρώματα.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

18cm
27cm

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

18cm
24cm

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

18cm
24cm

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

20cm
27cm

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

18cm
24cm
20cm Padded
27cm Padded

ΤΕΜ/ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ €
ΣΥΣΚ.		

1
1

50068
50069

5.20
6.60

ΤΕΜ/ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ €
ΣΥΣΚ.		

1
1

50075
50077

2.40
2.75

ΤΕΜ/ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ €
ΣΥΣΚ.		

1
1

50113
50114

2.50
2.80

ΤΕΜ/ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ €
ΣΥΣΚ.		

1
1

50093
50094

3.20
3.70

ΤΕΜ/ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ €
ΣΥΣΚ.		

1
1
1
1

50063
50065
50085
50088

2.65
2.95
3.40
3.70

Ρολά - Ανταλλακτικά
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

18cm
24cm

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

18cm
24cm
10cm Φ40

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

18cm
24cm

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

18cm
24cm

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

18cm
24cm

ΤΕΜ/ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ €
ΣΥΣΚ.		

1
1

50090
50092

1.50
1.70

ΤΕΜ/ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ €
ΣΥΣΚ.		

1
1
1

50089
50091
50117

2.10
2.40
1.50

ΤΕΜ/ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ €
ΣΥΣΚ.		

1
1

50076
50078

2.25
2.60

ΤΕΜ/ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ €
ΣΥΣΚ.		

1
1

50111
50112

3.20
3.80

ΤΕΜ/ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ €
ΣΥΣΚ.		

1
1

50046
50047

3.60
4.80
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ΡΟΛΟ DIΥ
SWAN
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Ρολό απο πολυεστερική ίνα. Κατάλληλο για αστάρια νερού και διαλύτου.
Αποτελεί την καλύτερη επιλογή για ρολό γενικής χρήσης.

ΡΟΛΟ VESTAN
SWAN
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Ρολό απο συνθετική ίνα με υψηλό πέλος. Κατάλληλο για αστάρια νερού και
διαλύτου, καθώς και για πλαστικά χρώματα.

ΡΟΛΟ YELLOW STRIPE
SWAN
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Ρολό απο Perlon ύφασμα ιδανικό για πλαστικά και ακρυλικά χρώματα.
Κατάλληλο και για σχετικά άγριες επιφάνειες.

ΡΟΛΟ ΓΟΥΝΑΣ
PERFETTO
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Ρολό ημισυνθετικό ιδανικό για πλαστικά και ακρυλικά χρώματα.
Κατάλληλο και για άγριες επιφάνειες.

ΡΟΛΟ SEMI
SWAN
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Ρολό απο φυσική γούνα με προσθήκη συνθετικών ινών (ημισυνθετικό) ιδανικό
για πλαστικά και ακρυλικά χρώματα. Κατάλληλο και για άγριες επιφάνειες.

www.evochem.gr
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ΡΟΛΟ MAGNUM
SWAN
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Ρολό επαγγελματικό απο φυσική γούνα, με πέλος άριστης επεξεργασίας.
Κατάλληλο για ακρυλικά και πλαστικά χρώματα.
Για λείες και μεσαίες επιφάνειες.

ΡΟΛΟ STAREX PREMIUM
SWAN
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Ρολό επαγγελματικό απο φυσική γούνα, με πέλος υψηλής επεξεργασίας.
Κατάλληλο για ακρυλικά και πλαστικά χρώματα. Για λείες και μεσαίες επιφάνειες.
Προσφέρει άψογο τελικό φινίρισμα.

ΡΟΛΟ STAREX FINE FINISH
SWAN
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Ρολό επαγγελματικό απο φυσική γούνα, με πέλος άριστης επεξεργασίας.
Κατάλληλο για ακρυλικά και πλαστικά χρώματα. Με κοντό πέλος για σπατουλαριστές και εξαιρετικά λείες επιφάνειες.

ΡΟΛΟ STAREX LONG PILE
SWAN
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Ρολό επαγγελματικό απο φυσική γούνα, με πέλος άριστης επεξεργασίας.
Κατάλληλο για ακρυλικά και πλαστικά χρώματα. Με υψηλό πέλος για άγριες
επιφάνειες.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

18cm
24cm

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

18cm
24cm

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

18cm
24cm

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

18cm
24cm

ΤΕΜ/ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ €
ΣΥΣΚ.		

1
1

50106
50107

5.50
6.80

ΤΕΜ/ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ €
ΣΥΣΚ.		

1
1

50101
50104

7.20
8.50

ΤΕΜ/ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ €
ΣΥΣΚ.		

1
1

50102
50105

10.50
12.10

ΤΕΜ/ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ €
ΣΥΣΚ.		

1
1

50100
50103

11.65
12.90

Ρολά - Ανταλλακτικά
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Πλαστική 5cm/7cm
Κοντή 5cm/7cm
Κοντή PLUS 5cm
Μακριά 5cm/7cm
Κοντή 10cm
Κοντή PLUS 10cm
Μακριά 10cm
Μακριά PLUS 10cm
Κοντή 15cm
Κοντή PLUS 15cm
Κοντή 18cm Φ6
Κοντή 24cm Φ6
Κοντή 18cm Φ8
Κοντή 24cm Φ8
Ακτινωτή 18cm
Ακτινωτή 24cm

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΤΕΜ/ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ €
ΣΥΣΚ.		

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

10cm
18cm
23cm
Με τρύπες 18cm

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

15cm
18cm

0.15
0.30
0.45
0.35
0.40
0.50
0.45
0.60
0.55
0.65
0.60
0.80
0.85
0.95
1.20
1.80

ΤΕΜ/ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ €
ΣΥΣΚ.		

Ρολό καλοριφερ 1
Ρολό για σωλήνες 1
Ρολό για γωνίες 1

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

50173
50174
8440
50165
50175
8441
50176
8442
50167
8443
50160
50161
50168
50169
50170
50171

50044
50097
50098

1.60
3.50
2.10

ΤΕΜ/ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ €
ΣΥΣΚ.		

1
1
1
1

50151
50152
50154
50153

0.55
2.80
3.20
2.90

ΤΕΜ/ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ €
ΣΥΣΚ.		

1
1

50155
50156

1.90
2.50
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ΛΑΒΕΣ ΛΕΙΕΣ
SWAN
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Λαβές ρολών με γαλβανισμένο άξονα και πλαστική λαβή.

ΡΟΛΑ ΕΙΔΙΚΑ
SWAN
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Ρολά κατάλληλα για ειδικές εφαρμογές σε δυσπρόσιτα σημεία.

ΡΟΛΟ RELIEF
SWAN
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Ρολό κατάλληλο για χρώματα τύπου relief.

ΡΟΛΟ ΤΑΠΕΤΣΑΡΙΑΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ρολό κατάλληλο για εύκολη εφαρμογή ταπετσαρίας.

www.evochem.gr
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ΡΟΛΟ ΒΕΛΟΥΔΙΝΟ
SWAN
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Ρολό απο αφρώδες υλικό υψηλής ποιότητας. Κατάλληλο για εφαρμογή ριπουλινών διαλύτου σε μεγάλες επιφάνειες.

ΡΟΛΟ ΑΦΡΩΔΕΣ
SWAN
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Ρολό απο αφρώδες υλικό υψηλής ποιότητας για λείες επιφάνειες. Κατάλληλο
για βερνίκια πατωμάτων. Προσφέρει άψογο φινίρισμα σε μεγάλες επιφάνειες.

ΡΟΛΟ MOHAIR
SWAN
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Ρολό απο ύφασμα mohair (φυσικό μαλλί). Κατάλληλο για πολυεστέρα, βερνίκια
και ριπουλίνες διαλύτου.

ΡΟΛΟ EPOXY BLACK
SWAN
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Ρολό απο ύφασμα nylon πάχους 6mm. Κατάλληλο για εποξειδικά χρώματα,
πολυεστέρες και βερνίκια διαλύτου.

ΡΟΛΟ EPOXY GREY
SWAN
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Ρολό απο ύφασμα nylon πάχους 12mm. Κατάλληλο για όλα τα εποξειδικά χρώματα, πολυεστέρες και βερνίκια διαλύτου.

ΡΟΛΟ SATIN
SWAN
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Ρολό συνθετικό. Κατάλληλο για ακρυλικά και πλαστικά χρώματα. Προσφέρει
άψογο φινίρισμα σε εξαιρετικά λέιες επιφάνειες.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

18cm
24cm

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

18cm
24cm

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

18cm
24cm

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

18cm
24cm

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

18cm
24cm

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

18cm
24cm

ΤΕΜ/ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ €
ΣΥΣΚ.		

1
1

50030
50031

4.80
5.80

ΤΕΜ/ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ €
ΣΥΣΚ.		

1
1

50010
50011

4.10
4.50

ΤΕΜ/ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ €
ΣΥΣΚ.		

1
1

50130
50132

1.60
1.80

ΤΕΜ/ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ €
ΣΥΣΚ.		

1
1

50146
50147

3.20
3.50

ΤΕΜ/ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ €
ΣΥΣΚ.		

1
1

50140
50135

3.40
3.60

ΤΕΜ/ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ €
ΣΥΣΚ.		

1
1

50149
50150

2.10
2.80

Ρολά Τεχνοτροπίας
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

18cm

ΤΕΜ/ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ €
ΣΥΣΚ.		

1

50588

8.50
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ΡΟΛΟ ΔΕΡΜΑTINO
ΚΟΜΜΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ρολό τεχνοτροπίας αποτελούμενο απο μεγάλα κομμάτια συνθετικού δέρματος.
Λειτουργεί αφαιρετικά.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

18cm

ΤΕΜ/ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ €
ΣΥΣΚ.		

1

50587

9.20

ΡΟΛΟ ΔΕΡΜΑTINO
ΣΦΙΚΤΟ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ρολό τεχνοτροπίας απο συνθετικό δέρμα.
Λειτουργεί προσθετικά.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

18cm

ΤΕΜ/ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ €
ΣΥΣΚ.		

1

50586

12.50

ΡΟΛΟ ΔΕΡΜΑTINO
ΧΟΝΔΡΟ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ρολό τεχνοτροπίας απο συνθετικό δέρμα.
Λειτουργεί προσθετικά.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

18cm

ΤΕΜ/ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ €
ΣΥΣΚ.		

1

50596

5.50

ΡΟΛΟ ΚΟΤΣΙΔΕΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ρολό τεχνοτροπίας απο αφρώδες υλικό (σε σχήμα κοτσίδας).
Λειτουργεί αφαιρετικά και προσθετικά.

www.evochem.gr
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232 Ρολά Τεχνοτροπίας
ΡΟΛΟ PLASTIC BAG
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ρολό τεχνοτροπίας απο πολυπροπιλένιο σε μορφή ‘‘σακούλας’’.
Λειτουργεί προσθετικά και αφαιρετικά.

ΣΠΟΓΓΟΣ ΒΕΛΟΥΔΙΝΟΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Σπόγγος τεχνοτροπίας απο συνθετικό υλικό με δύο επιφάνειες, μια πορρώδη και
μια βελούδινη, για διαφορετικό αποτέλεσμα.

ΣΠΟΓΓΟΣ ΦΥΣΙΚΟΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Φυσικός σπόγγος τεχνοτροπίας.

ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΑΠΟΜΙΜΗΣΗΣ ΞΥΛΟΥ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ειδικό εργαλείο για τη δημιουργία τεχνοτροπίας εφέ απομίμησης νερών ξύλου.
Απαραίτητο για την εφαρμογή του χρώματος τεχνοτροπίας PGP FAUX WOOD
FINISH.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

10cm
18cm

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

		

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

		

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Μικρό		
Μεγάλο		

ΤΕΜ/ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ €
ΣΥΣΚ.		

1
1

50590
50589

4.50
5.90

ΤΕΜ/ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ €
ΣΥΣΚ.		

1

50592

3.80

ΤΕΜ/ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ €
ΣΥΣΚ.		

1

50591

4.80

ΤΕΜ/ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ €
ΣΥΣΚ.		

1
1

50598
7227

2.10
2.50

Σκάλες - Δοχεία
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

3 σκαλιά (95cm)
4 σκαλιά (126cm)
5 σκαλιά (155cm)
6 σκαλιά (182cm)

ΤΕΜ/ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ €
ΣΥΣΚ.		

1
1
1
1

51095
51096
51097
51098

29.80
37.20
40.00
43.80
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ΣΚΑΛΑ ΞΥΛΙΝΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Σκάλα ξύλινης κατασκευής με μεταλλικούς συνδέσμους, υψηλής αντοχής.

www.evochem.gr
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234 Σκάλες - Δοχεία
ΚΑΒΑΛΕΤΟ ΞΥΛΙΝΟ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Καβαλέτο ξύλινης κατασκευής με μεταλλικούς συνδέσμους, υψηλής αντοχής.

ΔΟΧΕΙΟ PVC
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Βοηθητικό δοχείο pvc, γενικής χρήσης.

ΣΚΑΦΕΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Σκάφες χρωμάτων πολυπροπυλενίου.
Κατάλληλες για όλους τους τύπους χρωμάτων και βερνικιών.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

2 σκαλιά (90cm)
3 σκαλιά (120cm)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

750ml

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΤΕΜ/ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ €
ΣΥΣΚ.		

1
1

51093
51094

35.00
42.00

ΤΕΜ/ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ €
ΣΥΣΚ.		

1

50317

0.70

ΤΕΜ/ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ €
ΣΥΣΚ.		

Mικρή 11 Χ 30cm 1
Μεσαία 22 Χ 35cm 1
Μεγάλη 28 Χ 38cm 1

50302
50303
50304

0.50
0.85
1.20

Πιστόλια
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

		

ΠΙΣΤΟΛΙ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ
ΤΥΠΟΥ ΑΓΓΛΙΑΣ

ΤΕΜ/ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ €
ΣΥΣΚ.		

1

50526

235

1.95

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Οικονομικό πιστόλι για φύσιγγες σιλικόνης όλων των τύπων.

Χρώμα: μαύρο και λαχανί

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Επαγγελματικό

ΠΙΣΤΟΛΙ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ
PROFESSIONAL

ΤΕΜ/ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ €
ΣΥΣΚ.		

1

50530

4.70

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Επαγγελματικό πιστόλι για φύσιγγες σιλικόνης όλων των τύπων.

Χρώμα: κόκκινο και λαχανί

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

		

ΠΙΣΤΟΛΙ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ OXFORD
PROFESSIONAL

ΤΕΜ/ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ €
ΣΥΣΚ.		

1

08200

4.10

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Επαγγελματικό πιστόλι πολύ υψηλής ποιότητας για φύσιγγες σιλικόνης.
Έχει 10 φορές περισσότερο χρόνο ζωής απο τα κοινά πιστόλια της αγοράς.

Χρώμα: μαύρο

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

		
1
08210
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ
Barrels, piston & nozzle
		
1
08211
Μαύρο ανταλλακτικό ακροφύσιο
		
1
08212
Γκρι ανταλλακτικό ακροφύσιο
		
1
08213
Αναδευτήρας
1
08237

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

		

46.50

ΠΙΣΤΟΛΙ
POINTING GUN COX

17.00

Πιστόλι ισχυρό για αρμολόγηση χύμα υλικού.
Επαγγελματικό εργαλείο για σωστή εφαρμογή τσιμεντοειδών
και εποξειδικών υλικών αρμολόγησης.

ΤΕΜ/ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ €
ΣΥΣΚ.		

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

2.00
2.00
3.60

ΑΚΡΟΦΥΣΙΑ ΠΙΣΤΟΛΙΩΝ
ΣΩΝΗΝΑ COX

ΤΕΜ/ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ €
ΣΥΣΚ.		

6

08223

2.40

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: διατίθενται σε στοκ τα περισσότερα
ανταλλακτικά επισκευής πιστολιών COX σωλήνα
όπως ρυθμιστές, πιστόνια, σωλήνες και διάφορα
εξαρτήματα.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

		

ΤΕΜ/ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ €
ΣΥΣΚ.		

1

08205

36.45

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Σετ 6 τεμαχίων διαφόρων εφαρμογών για σαλάμια και ενέσιμες ρητίνες

ΠΙΣΤΟΛΙ SAUSAGE
APPLICATOR GUN 600 COX
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Επαγγελματικό πιστόλι χειρός, εξαιρετικής ποιότητας, σε μορφή σωλήνα για
σαλάμια / μασούρια 600ml

www.evochem.gr
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236 Τριβεία
ΤΡΙΒΕΙΑ ΜΕ ΒΙΔΑ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Τριβείο πατόχαρτου με βίδες συγκράτησης και υποδοχή για τηλεσκοπικό κοντάρι
ή λαβή για χρήση με το χέρι.

ΤΡΙΒΕΙΑ ΜΕ ΕΛΑΤΗΡΙΟ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Τριβείο πατόχαρτου με ελάσματα συγκράτησης και υποδοχή για τηλεσκοπικό
κοντάρι ή λαβή για χρήση με το χέρι. Ιδανικό για χρήση σε δύσκολα σημεία.

ΤΡΙΒΕΙΑ ΕΙΔΙΚΑ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Τριβεία ειδικών εφαρμογών για χρήση με το χέρι ή υποδοχή για τηλεσκοπικό
κοντάρι.

ΤΡΙΒΕΙΟ ΣΟΒΑ ΑΦΡΩΔΕΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Τριβείο αφρώδες κατάλληλο για τελείωμα σοβά θερμοπροσώψεων.

ΤΡΙΒΕΙΟ ΣΟΒΑ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Χειρός		
Κονταριού

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Χειρός		
Κονταριού

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΤΕΜ/ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ €
ΣΥΣΚ.		

1
1

28 Χ 14cm

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

16 Χ 26 Χ 3cm

2.25
2.85

ΤΕΜ/ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ €
ΣΥΣΚ.		

1
1

50307
50309

4.00
4.20

ΤΕΜ/ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ €
ΣΥΣΚ.		

ΧΕΙΡΟΣ ΜΕ ΒΙΔΑ
Στενό 82 Χ 228mm 1
ΚΟΝΤΑΡΙΟΥ ΜΕ ΒΙΔΑ
Στενό 82 Χ 228mm 1
ΧΟΥΦΤΑΣ ΜΕ ΕΛΑΤΗΡΙΟ
Μικρό		
1
Μεγάλο		
1

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

50305
50306

50314

2.60

50315

3.20

50310
50311

2.00
2.60

ΤΕΜ/ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ €
ΣΥΣΚ.		

1

50318

4.60

ΤΕΜ/ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ €
ΣΥΣΚ.		

1

50308

4.00

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Τριβείο επαγγελματικό απο εξηλασμένη πολυστερίνη.
Ιδανικό για σοβά θερμοπροσόψεων.

ΣΤΟΚΑΔΟΡΟΙ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Στοκαδόροι για ομοιόμορφη και εύκολη αρμολόγηση πλακιδίων.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

23 Χ 10cm
30cm

ΤΕΜ/ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ €
ΣΥΣΚ.		

1
1

50469
50474

3.20
2.10

Κοντάρια - Αναδευτήρες
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

2m
3m

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

2m
3m
4m
5m
6m

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

2m
3m
4m
5m
6m

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

2m
3m
4m
5m
6m

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΤΕΜ/ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ €
ΣΥΣΚ.		

1
1

50319
50320

2.10
2.90

ΤΕΜ/ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ €
ΣΥΣΚ.		

1
1
1
1
1

50326
50327
50328
50329
50330

9.80
12.90
15.90
20.90
23.90

ΤΕΜ/ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ €
ΣΥΣΚ.		

1
1
1
1
1

50321
50322
50323
50324
50325

4.20
5.90
6.90
10.80
13.00

ΤΕΜ/ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ €
ΣΥΣΚ.		

1
1
1
1
1

50332
50333
50334
50335
50336

5.80
10.80
11.80
12.80
13.80

ΤΕΜ/ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ €
ΣΥΣΚ.		

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ
140 Χ 600mm

1

50524

3.80

ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ
60mm
80mm

1
1

50518
50519

1.30
1.45

100mm
120mm

1
1

50520
50521

2.50
2.80
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ΚΟΝΤΑΡΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Τηλεσκοπικό κοντάρι σιδερένιο.
Κατάλληλο για όλους του τύπους λαβών και τριβείων.

ΚΟΝΤΑΡΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
ΑΥΤΟΜΑΤΟ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Τηλεσκοπικό κοντάρι απο ανοδιωμένο αλουμίνιο.
Κατάλληλο για όλους τους τύπους λαβών και τριβείων.
Διαθέτει πλήκτρο συγκράτησης.

ΚΟΝΤΑΡΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
2 ΘΕΣΕΩΝ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Τηλεσκοπικό κοντάρι απο ανοδιωμένο αλουμίνιο.
Κατάλληλο για όλους τους τύπους λαβών και τριβείων.

ΚΟΝΤΑΡΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
3 ΘΕΣΕΩΝ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Τηλεσκοπικό κοντάρι απο ανοδιωμένο αλουμίνιο.
Κατάλληλο για όλους τους τύπους λαβών και τριβείων.
Το συνολικό του μήκος διαιρείται σε 3 τμήματα.

ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΕΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Αναδευτήρες χρωμάτων σιδερένιας κατασκευής ηλεκτροστατικά βαμμένοι.
Διαθέτουν εξάγωνο άξονα για καλύτερη συγκράτηση κατά την ανάδευση.

www.evochem.gr
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238 Πινέλα
ΠΙΝΕΛΟ ΜΟΝΟ ΛΕΥΚΟ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Πινέλο μονό με φυσική και συνθετική λευκή τρίχα και πλαστική λαβή.
Κατάλληλο για μικρές επισκευές και τους περισσότερους τύπους χρωμάτων.

ΠΙΝΕΛΟ ΔΙΠΛΟ ΜΑΥΡΟ
ΣΕΙΡΑ 450 SWAN
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Πινέλο διπλό με φυσική μαύρη τρίχα και πλαστική λαβή.
Κατάλληλο για ριπουλίνες - βερνίκια διαλύτου και νερού καθώς και για πλαστικά
και ακρυλικά χρώματα.

ΠΙΝΕΛΟ ΔΙΠΛΟ ΜΑΥΡΟ
ΣΕΙΡΑ 45 SWAN
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Πινέλο διπλό με φυσική μαύρη τρίχα και πλαστική λαβή.
Κατάλληλο για ριπουλίνες - βερνίκια διαλύτου και νερού καθώς και για πλαστικά
και ακρυλικά χρώματα.

ΠΙΝΕΛΟ ΔΙΠΛΟ ΜΑΥΡΟ
ΣΕΙΡΑ 7100 SWAN
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Πινέλο διπλό με φυσική μαύρη τρίχα και ξύλινη λαβή.
Ιδανικό για ριπουλίνες και βερνίκια διαλύτου υψηλής ποιότητας.
Προσφέρει άριστο φινίρισμα.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

30mm
40mm
50mm
60mm
70mm

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΤΕΜ/ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ €
ΣΥΣΚ.		

12
12
12
12
12

50177
50178
50179
50180
50181

0.50
0.60
0.85
0.95
1.10

ΤΕΜ/ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ €
ΣΥΣΚ.		

1’’
1,5’’
2’’
2,5’’

12
12
12
12

50203
50204
50205
50206

1.05
1.40
1.80
2.60

3’’

12

50207

3.30

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1’’
1,5’’
2’’
2,5’’
3’’

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1’’
1,5’’
2’’
2,5’’
3’’

ΤΕΜ/ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ €
ΣΥΣΚ.		

12
12
12
12
12

50208
50209
50210
50211
50212

1.50
1.80
2.20
3.05
3.50

ΤΕΜ/ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ €
ΣΥΣΚ.		

12
12
12
12
12

50218
50219
50220
50221
50222

1.40
1.60
1.90
3.15
3.90

Πινέλα
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

20mm
30mm
40mm
50mm
60mm
70mm

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1’’
1,5’’
2’’
2,5’’
3’’

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1’’
1,5’’
2’’
2,5’’
3’’

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1’’
1,5’’
2’’
2,5’’
3’’

ΤΕΜ/ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ €
ΣΥΣΚ.		

12
12
12
12
12
12

50192
50193
50194
50195
50196
50197

0.45
0.65
0.80
1.20
1.50
1.70

ΤΕΜ/ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ €
ΣΥΣΚ.		

12
12
12
12
12

50182
50183
50184
50185
50186

0.90
1.25
1.55
2.15
2.90

ΤΕΜ/ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ €
ΣΥΣΚ.		

12
12
12
12
12

50187
50188
50189
50190
50191

1.40
1.70
2.05
2.70
3.25

ΤΕΜ/ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ €
ΣΥΣΚ.		

12
12
12
12
12

50198
50199
50200
50201
50202

1.30
1.40
2.40
3.20
3.50
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ΠΙΝΕΛΟ ΗΜΙΔΙΠΛΟ ΛΕΥΚΟ
ΣΕΙΡΑ 4484 SWAN
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Πινέλο ημίδιπλο με φυσική και συνθετική λευκή τρίχα και πλαστική λαβή.
Κατάλληλο για πλαστικά και ακρυλικά χρώματα καθώς και για ριπουλίνες και
βερνίκια διαλύτου.

ΠΙΝΕΛΟ ΔΙΠΛΟ ΛΕΥΚΟ
ΣΕΙΡΑ 460 SWAN
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Πινέλο διπλό με φυσική λευκή τρίχα και πλαστική λαβή.
Κατάλληλο για πλαστικά και ακρυλικά χρώματα καθώς και για ριπουλίνες και
βερνίκια διαλύτου.

ΠΙΝΕΛΟ ΔΙΠΛΟ ΛΕΥΚΟ
ΣΕΙΡΑ 46 SWAN
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Πινέλο διπλό με φυσική λευκή τρίχα και πλαστική λαβή.
Κατάλληλο για πλαστικά και ακρυλικά χρώματα καθώς και για ριπουλίνες και
βερνίκια διαλύτου.

ΠΙΝΕΛΟ ΔΙΠΛΟ ΛΕΥΚΟ
ΣΕΙΡΑ 7200 SWAN
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Πινέλο διπλό υψηλής ποιότητας με φυσική λευκή τρίχα και ξύλινη λαβή.
Κατάλληλο για πλαστικά και ακρυλικά χρώματα καθώς και για ριπουλίνες και
βερνίκια διαλύτου. Προσφέρει άριστο φινίρισμα.

www.evochem.gr
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240 Πινέλα
ΠΙΝΕΛΑ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΠΛΑΚΕ
ΣΕΙΡΑ 579
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Πινέλα ζωγραφικής πλακέ σε 12 μεγέθη απο φυσική λευκή τρίχα και ξύλινες
λαβές.

ΠΙΝΕΛΑ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ
ΣΕΙΡΑ 582
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Πινέλα ζωγραφικής στρογγυλά σε 12 μεγέθη απο φυσική λευκή τρίχα και ξύλινες
λαβές.

ΠΙΝΕΛΟ ΜΟΥΡΑΒΙΑΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Πινέλο κατάλληλο για εφαρμογή μουράβιας απο φυσική λευκή τρίχα και ξύλινη
λαβή.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

No 1
No 2
No 3
No 4
No 5
No 6
No 7
No 8
No 9
No 10
No 11
No 12

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

No 1
No 2
No 3
No 4
No 5
No 6
No 7
No 8
No 9
No 10
No 11
No 12

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

150 X 9mm

ΤΕΜ/ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ €
ΣΥΣΚ.		

12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

50264
50265
50266
50267
50268
50269
50270
50271
50272
50273
50274
50275

0.25
0.30
0.30
0.35
0.40
0.45
0.45
0.50
0.55
0.65
0.70
0.75

ΤΕΜ/ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ €
ΣΥΣΚ.		

12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

50276
50277
50278
50279
50280
50281
50282
50283
50284
50285
50286
50287

0.25
0.30
0.30
0.35
0.40
0.45
0.45
0.50
0.55
0.65
0.70
0.75

ΤΕΜ/ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ €
ΣΥΣΚ.		

6

50301

5.70

Πινέλα
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

20mm
30mm
40mm
50mm
60mm
70mm

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

2’’
2,5’’
3’’
3,5’’
4’’

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

2,5’’
3’’

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1’’
1.5’’
2’’
2.5’’
3’’

ΤΕΜ/ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ €
ΣΥΣΚ.		

6
6
6
6
6
6

50288
50289
50290
50291
50292
50293

0.90
1.00
1.25
1.65
2.00
2.60

ΤΕΜ/ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ €
ΣΥΣΚ.		

12
12
12
12
12

50294
50295
50296
50297
50298

1.65
2.10
2.50
3.05
3.55

ΤΕΜ/ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ €
ΣΥΣΚ.		

12
12

50299
50300

2.75
3.35

ΤΕΜ/ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ €
ΣΥΣΚ.		

12
12
12
12
12

50223
50224
50225
50226
50227

1.30
1.70
2.00
2.70
3.40
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ΣΤΡΑΒΟΠΙΝΕΛΟ ΛΕΥΚO
ΣΕΙΡΑ 41 SWAN
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Πινέλο με στραβό κάλυκα, ξύλινη λαβή και φυσική λευκή τρίχα. Ιδανικό για
εφαρμογές σε δύσκολα σημεία.

ΚΟΝΤΑΡΟΠΙΝΕΛΟ ΒΙΔΑΣ
SWAN
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Πινέλο κονταριού με φυσική λευκή τρίχα και πλαστική ρυθμιζόμενη λαβή.
Κατάλληλο για πλαστικά και ακρυλικά χρώματα.

ΚΟΝΤΑΡΟΠΙΝΕΛΟ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ SWAN
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Επαγγελματικό πινέλο κονταριού με φυσική λευκή τρίχα και πλαστική ρυθμιζόμενη λαβή. Κατάλληλο για πλαστικά και ακρυλικά χρώματα.

ΠΙΝΕΛΟ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ
ΣΕΙΡΑ 8003 SWAN
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Πινέλο με συνθετική τρίχα και πλαστική λαβή. Ιδανικό για ριπουλίνες και βερνίκια νερού και όλα τα πλαστικά και ακρυλικά χρώματα.

www.evochem.gr
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242 Πατρόγκες
ΠΑΤΡΟΓΚΑ ΤΡΙΧΑΣ
ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΛΑΒΗ SWAN
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Πατρόγκα με πλαστική λαβή και φυσική τρίχα.
Κατάλληλη για όλα τα υδατοδιαλυτά υλικά.

ΠΑΤΡΟΓΚΑ ΤΡΙΧΑΣ
ΜΕ ΞΥΛΙΝΗ ΛΑΒΗ SWAN
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Πατρόγκα με ξύλινη λαβή και φυσική τρίχα.
Κατάλληλη για όλα τα υδατοδιαλυτά υλικά και ισχυρούς διαλύτες.

ΠΑΤΡΟΓΚΑ NYLON DRYPROOF
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Πατρόγκα με πλαστική λαβή και φυσική και συνθετική τρίχα.
Ιδανική για την εφαρμογή του PGP DRYPROOF MASONRY WATERPROOFER.

ΠΑΤΡΟΓΚΑ NYLON ΣΠΑΣΤΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Πατρόγκα με συνθετική τρίχα και πλαστική υποδοχή τηλεσκοπικού κονταριού.

ΜΠΑΤΑΝΟΒΟΥΡΤΣΑ NYLON
ΣΠΑΣΤΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Μπατανόβουρτσα με συνθετική τρίχα και πλαστική υποδοχή τηλεσκοπικού
κονταριού.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

3 X 7cm
3 X 10cm
3 X 12cm
4 X 14cm

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

3 X 10cm
3 X 12cm
3 X 13cm
4 X 14cm

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

4 X 14cm
5 X 15cm

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΤΕΜ/ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ €
ΣΥΣΚ.		

6
6
6
6

4.60
5.55
6.50
6.90

ΤΕΜ/ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ €
ΣΥΣΚ.		

6
6
6
6

50258
50259
50260
50261

4.90
5.90
6.70
7.20

ΤΕΜ/ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ €
ΣΥΣΚ.		

6
6

50262
50263

3.30
4.15

ΤΕΜ/ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ €
ΣΥΣΚ.		

No 400 - 23 X 7cm 6
No 440 - 15 X 5cm 12

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

50243
50244
50245
50246

50253
50254

2.65
2.50

ΤΕΜ/ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ €
ΣΥΣΚ.		

Νο 520 - Φ 10cm 6
No 530 - Φ 11,5cm 6
Νο 540- Φ 13cm 6

50250
50251
50252

5.50
6.20
6.90

Βούρτσες - Σκούπες
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΤΕΜ/ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ €
ΣΥΣΚ.		

ΠΑΤΡΟΓΚΑ
4 X 14cm
6
ΒΟΥΡΤΣΑ ΓΥΡΟΥ
25cm		
1
ΒΟΥΡΤΣΑ ΠΕΝΤΑΦΘΑΛΜΗ
		
1

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

22cm
24cm
26cm
28cm
30cm
32cm
34cm
36cm

2.10

50248

2.50

50249

3.50

ΤΕΜ/ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ €
ΣΥΣΚ.		

NYLON ΞΥΛΙΝΗ ΛΑΒΗ
		
12
ΤΡΙΧΑΣ ΞΥΛΙΝΗ ΛΑΒΗ
		
6

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

50247

50242

1.50

50256

4.75

ΤΕΜ/ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ €
ΣΥΣΚ.		

6
6
6
6
6
6
6
6

50233
50234
50235
50236
50237
50238
50239
50240

4.00
4.30
4.75
5.15
5.75
6.20
6.50
8.00

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΤΕΜ/ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ €
ΣΥΣΚ.		

Πλαστική Λαβή

50506
50505

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΤΕΜ/ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ €
ΣΥΣΚ.		

12
Ξύλινη Λαβή 5 Σειρές 12

ΣΚΟΥΠΑ Νο 190
1
ΚΟΝΤΑΡΙ ΣΚΟΥΠΑΣ
120cm
1

1.30
1.55

50255

3.10

50337

0.75
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ΒΟΥΡΤΣΑ NYLON
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Βούρτσες με ξύλινη λαβή και nylon τρίχα σε διάφορα σχήματα. Κατάλληλες για
πληθώρα υλικών.

ΚΑΡΑΒΑΚΙ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Καραβάκι με ξύλινη λαβή με nylon και φυσική τρίχα. Κατάλληλο για την αφαίρεση σκόνης.

ΜΠΑΤΑΝΟΒΟΥΡΤΣΑ NYLON
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Μπατανόβουρτσα στρογγυλή ξύλινη με nylon τρίχα.
Διαθέτει υποδοχή για κοντάρι .

ΣΥΡΜΑΤΟΒΟΥΡΤΣΕΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Συρματόβουρτσα με πλαστική λαβή. Κατάλληλη για αφαίρεση σκουριάς.

ΣΚΟΥΠΑ ΠΙΣΣΑΣ ΧΟΡΤΑΡΙΝΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Σκούπα πίσσας με πλαστική υποδοχή για κοντάρι με σπύρωμα. Κατάλληλη για
εφαρμογή πισσοειδών υλικών.

www.evochem.gr
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244 Ξύστρες
ΞΥΣΤΡΑ ΤΖΑΜΙΩΝ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ξύστρα τζαμιών με πλαστική λαβή και ατσάλινη λάμα. Κατάλληλη για αφαίρεση
χρωμάτων απο τζάμι.

ΞΥΣΤΡΕΣ ΧΡΩΜΑΤΩΝ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ξύστρες χρωμάτων με ξύλινη λαβή. Κατάλληλες για όλες τις χρήσεις σε ξύλινες
και δομικές επιφάνειες.

ΞΥΣΤΡΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Ξύστρα γενικής χρήσης με ξύλινη λαβή.

ΞΥΣΤΡΑ ΤΑΠΕΤΣΑΡΙΑΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Ξύστρα για εύκολη αφαίρεση ταπετσαρίας.

ΞΥΣΤΡΑ ΠΑΤΩΜΑΤΩΝ
ΣΕΙΡΑ 1176
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Ξύστρα τοποθέτησης παρκέτων. Διαθέσιμη σε 2 μεγέθη με ανταλλακτικές λάμες.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

		

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΤΕΜ/ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ €
ΣΥΣΚ.		

12

5cm
7cm

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

10cm
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ
10cm

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

4cm
6cm
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ
4cm
6cm

0.35

ΤΕΜ/ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ €
ΣΥΣΚ.		

Σειρά 518, Κοντό χέρι
		
6
Σειρά 365, Μακρύ χέρι
		
6
Σειρά 535, Μακρία λαβή
		
6

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

50442

50452

4.20

50453

4.45

50454

3.75

ΤΕΜ/ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ €
ΣΥΣΚ.		

12
12

50447
50448

1.15
1.35

ΤΕΜ/ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ €
ΣΥΣΚ.		

1

50449

3.80

1

50535

1.20

ΤΕΜ/ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ €
ΣΥΣΚ.		

1
1

50455
50456

1
1

50536
50537

Ξύστρες
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΤΕΜ/ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ €
ΣΥΣΚ.		

ΙΣΙΑ
75mm
100mm
ΛΟΞΗ
75mm
175mm

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

10cm
15cm
23cm

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΤΡΙΓΩΝΙΚΗ
6cm ΣΕΙΡΑ 360
8cm ΣΕΙΡΑ 360
ΟΒΑΛ
ΣΕΙΡΑ 1190

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

12 σε 1

6
6

50463
50464

1.50
1.90

6
6

50465
50467

1.55
1.95

ΤΕΜ/ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ €
ΣΥΣΚ.		

1
1
1

50443
50444
50445

2.35
3.50
5.90

ΤΕΜ/ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ €
ΣΥΣΚ.		

1
1

50459
50460

4.20
4.40

1

50461

4.80

ΤΕΜ/ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ €
ΣΥΣΚ.		

12

50446

3.15
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ΞΥΣΤΡΕΣ ΚΟΝΤΑΡΙΟΥ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Ξύστρα ανοξείδωτη με υποδοχή κονταριού με σπύρωμα.

ΞΥΣΤΡΑ ΚΟΝΤΑΡΙΟΥ ΚΟΚΚΙΝΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Ξύστρα μεταλλική ηλεκτροστατικά βαμμένη με υποδοχή κονταριού.

ΞΥΣΤΡΕΣ ΕΠΙΛΟΠΟΙΪΑΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ξύστρες επιπλοποιίας. Κατάλληλες για αφαίρεση χρώματος απο δύσκολα
σημεία.

ΞΥΣΤΡΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ
12 ΣΕ 1
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Πολυεργαλείο με πλαστική λαβή και μεταλλική λάμα 12 χρήσεων.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

7 σε 1

ΤΕΜ/ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ €
ΣΥΣΚ.		

12

50462

1.25

ΞΥΣΤΡΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ
7 ΣΕ 1
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Πολυεργαλείο με πλαστική λαβή και μεταλλική λάμα 7 χρήσεων.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

15 cm
30 cm

ΤΕΜ/ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ €
ΣΥΣΚ.		

1
1

50457
50458

11.05
13.15

ΞΥΣΤΡΑ ΚΟΝΤΑΡΙΟΥ
ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ ΣΕΙΡΑ 879
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ξύστρα κονταριού με ιδιαίτερα ισχυρή λάμα. Κατάλληλη για βαρέως τύπου
εργασίες.

www.evochem.gr
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246 Σπάθες - Κόφτες - Μετροταινίες
ΣΠΑΘΕΣ ΜΕ ΛΑΒΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Σπάθες με ξύλινη ή πλαστική λαβή και ανοξείδωτες ή σιδερένιες λάμες.
Κατάλληλες για στοκάρισμα μεγάλων επιφανειών.

ΣΠΑΘΑ ΧΩΡΙΣ ΛΑΒΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Σπάθα με σιδερένια λάμα. Κατάλληλη για στοκάρισμα μεγάλων επιφανειών και
εφαρμογές σε πατώματα.

ΚΟΦΤΕΣ ΜΟΚΕΤΑΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Κόφτες μοκέτας με πλαστική λαβή.

ΣΚΑΡΠΕΛΑ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Σκαρπέλα με ξύλινη λαβή και χάλυβα υψηλής αντοχής.

ΜΕΤΡΟΤΑΙΝΙΕΣ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Μετροταινίες με πλαστικό κέλυφος και ελαστικές ενισχύσεις για ευκολότερη
χρήση και υψηλή αντοχή.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΤΕΜ/ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ €
ΣΥΣΚ.		

Ξύλινη λαβή
Σιδερένια λάμα 40cm 1
Σιδερένια λάμα 60cm 1

50478
50479

4.50
5.50

Πλαστική λαβή
Ιnox λάμα 40cm
Ιnox λάμα 60cm

50480
50481

5.90
6.90

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

20cm
30cm
40cm

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1
1

ΤΕΜ/ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ €
ΣΥΣΚ.		

1
1
1

Ξύλινη λαβή
12mm
14mm
16mm
18mm
20mm
22mm
25mm

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

3m Χ 19mm
5m Χ 25mm
7,5m Χ 25mm
10m Χ 32mm

0.75
1.15
1.55

ΤΕΜ/ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ €
ΣΥΣΚ.		

Αυτόματη ασφάλεια		
18mm
12
9mm
12
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ
18mm ΣΕΤ
10
9mm ΣΕΤ
10

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

50470
50471
50472

50523
50515
50516

1.00
1.20
0.90

50531
50533

0.70
0.70

ΤΕΜ/ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ €
ΣΥΣΚ.		

1
1
1
1
1
1
1

50558
50559
50560
50561
50562
50563
50564

4.95
5.15
5.25
5.40
5.50
6.20
6.50

ΤΕΜ/ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ €
ΣΥΣΚ.		

1
1
1
1

50576
50577
50578
50579

0.95
2.20
2.90
3.60

Σπάτουλες
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΕΣΩ ΓΩΝΙΑ
ΕΞΩ ΓΩΝΙΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΤΕΜ/ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ €
ΣΥΣΚ.		

1
1

80 Χ 20cm
10 Χ 24cm

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

2.60
2.60

ΤΕΜ/ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ €
ΣΥΣΚ.		

ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΔΟΝΤΙ
6 Χ 6cm		
1
10 Χ 10cm
1
INOX
13 Χ 28cm
1

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

50489
50488

50473
50486

3.50
3.50

50487

3.90

ΤΕΜ/ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ €
ΣΥΣΚ.		

1
1

50490
51108

4.80
5.50

ΤΕΜ/ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ €
ΣΥΣΚ.		

ΔΟΝΤΙ
3mm
6mm
10mm
ΔΙΠΛΗΣ ΛΑΜΑΣ
20cm
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΔΟΝΤΙ
18cm
25cm
ΤΡΙΓΩΝΟ ΔΟΝΤΙ
18cm
25cm
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΔΙΠΛΗ ΛΑΜΑ
27cm
35cm
ΔΙΠΛΗ ΛΑΜΑ INOX
27cm
35cm

6
6
6

50494
50493
50492

2.30
2.40
2.50

6

50495

6.10

ΤΕΜ/ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ €
ΣΥΣΚ.		

1
1

50482
50483

1.00
1.30

1
1

50484
50485

1.00
1.30

ΤΕΜ/ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ €
ΣΥΣΚ.		

1
1

50497
50498

9.75
11.25

1
1

50499
50500

12.80
15.20
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ΣΠΑΤΟΥΛΕΣ ΓΩΝΙΑΣ INOX
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Σπάτουλες ανοξείδωτες για απόδοση τελικού φινιρίσματος σε εσωτερικές και
εξωτερικές γωνίες.

ΣΠΑΤΟΥΛΕΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Σπάτουλες για εφαρμογή κόλλας πλακιδίων.

ΣΠΑΤΟΥΛΑ ΣΤΟΥΚΟ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Σπάτουλες τεχνοτροπίας ανοξείδωτες με ξύλινη λαβή.

ΣΠΑΤΟΥΛΕΣ ΤΕΤΡΑΓΩΝΕΣ
ΣΕΙΡΑ 561
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Σπάτουλες για εφαρμογή κόλλας πλακιδίων.

ΣΠΑΤΟΥΛΕΣ ΚΟΛΛΑΣ 3mm
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Σπάτουλες για εφαρμογή των περισσότερων ειδών ρευστής κόλλας.

ΣΠΑΤΟΥΛΕΣ WALKRON
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Σπάτουλες ειδικών εφαρμογών με ανοξείδωτη και σιδερένια διπλή λάμα.

www.evochem.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ 210 5 5 9 0 4 6 0 - 210 5 5 9 0 1 5 5

248 Σπάτουλες
ΣΠΑΤΟΥΛΕΣ ΜΕ ΞΥΛΙΝΗ ΛΑΒΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Σπάτουλα γενικής χρήσης με ξύλινη λαβή και σιδερένια λάμα.
Διαθέσιμη σε 2 διαφορετικά μήκη.

ΣΠΑΤΟΥΛΑ INOX ME ΞΥΛΙΝΗ
ΛΑΒΗ ΣΕΙΡΑ 555
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Σπάτουλα γενικής χρήσης με ξύλινη λαβή και ανοξείδωτη λάμα.

ΣΠΑΤΟΥΛΑ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΛΑΒΗ
ΣΕΙΡΑ 559
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Σπάτουλα γενικής χρήσης με πλαστική λαβή και σιδερένια λάμα.

ΣΠΑΤΟΥΛΑ INOX ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΗ
ΛΑΒΗ ΣΕΙΡΑ 546
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Σπάτουλα γενικής χρήσης με πλαστική λαβή και ανοξείδωτη λάμα.

ΣΠΑΤΟΥΛΑ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΩΝ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Σπάτουλα σε μεγάλα μήκη. Κατάλληλες για εφαρμογή στόκου σε γυψοσανίδες.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΜΑΚΡΙΑ 5451
Νο 12
Νο 14
Νο 16
Νο 18
Νο 20
Νο 22
ΚΟΝΤΗ 545
Νο 12
Νο 14
Νο 16
Νο 18
Νο 20
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

No 12
No 14
No 16
No 18
No 20

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

No 12
No 14
No 16
No 18
No 20

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Νο 12
Νο 14
Νο 16
Νο 18
Νο 20

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

25cm
30cm
35cm

ΤΕΜ/ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ €
ΣΥΣΚ.		

6
6
6
6
6
6

50401
50402
50403
50404
50405
50406

2.95
3.20
3.85
4.30
4.90
6.00

6
6
6
6
6

50408
50409
50410
50411
50412

3.35
3.65
3.95
4.40
4.95

ΤΕΜ/ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ €
ΣΥΣΚ.		

6
6
6
6
6

50424
50425
50426
50427
50428

3.85
4.20
4.90
4.95
5.35

ΤΕΜ/ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ €
ΣΥΣΚ.		

6
6
6
6
6

50415
50416
50417
50418
50419

3.45
3.65
4.00
4.60
5.35

ΤΕΜ/ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ €
ΣΥΣΚ.		

6
6
6
6
6

50429
50430
50431
50432
50433

3.65
3.85
4.20
4.80
5.60

ΤΕΜ/ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ €
ΣΥΣΚ.		

1
1
1

50439
50440
50441

7.65
8.20
9.15

Στοκαδόροι
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Νο 2
Νο 3
Νο 4
Νο 5
Νο 6
Νο 7
Νο 8
Νο 9
Νο 10

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΤΕΜ/ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ €
ΣΥΣΚ.		

12
12
12
12
12
12
12
12
12

50357
50358
50359
50360
50361
50362
50363
50364
50365

1.65
1.65
1.85
1.90
2.30
2.35
2.45
2.70
3.05

ΤΕΜ/ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ €
ΣΥΣΚ.		

Νο 3
Νο 4
Νο 5
Νο 6

6
6
6
6

50366
50367
50368
50369

2.50
2.90
3.25
3.45

Νο 7
Νο 8
Νο 9

6
6
6

50370
50371
50372

3.85
4.20
4.40

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Νο 2
Νο 3
Νο 4
Νο 5
Νο 6
Νο 7
Νο 8
Νο 9
Νο 10

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Νο 2
Νο 4
Νο 6
Νο 8
Νο 10
Νο 12
Νο 15

ΤΕΜ/ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ €
ΣΥΣΚ.		

6
6
6
6
6
6
6
6
6

50373
50374
50375
50376
50377
50378
50379
50380
50381

2.90
3.05
3.25
3.45
3.75
4.20
4.25
4.40
4.60

ΤΕΜ/ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ €
ΣΥΣΚ.		

6
6
6
6
6
6
6

50382
50383
50384
50385
50386
50387
50388

4.20
4.60
4.95
6.55
6.70
7.85
8.70
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ΣΤΟΚΑΔΟΡΟΣ ΣΕΙΡΑ 520
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Στοκαδόρος με ξύλινη λαβή και σιδερένια λάμα υψηλής αντοχής.

ΣΤΟΚΑΔΟΡΟΣ INOX ΜΕ ΞΥΛΙΝΗ
ΛΑΒΗ ΣΕΙΡΑ 510
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Στοκαδόρος με ξύλινη λαβή και ανοξείδωτη λάμα υψηλής αντοχής.

ΣΤΟΚΑΔΟΡΟΣ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΗ
ΛΑΒΗ ΣΕΙΡΑ 517
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Στοκαδόρος με πλαστική λαβή και σιδερένια λάμα υψηλής αντοχής.

ΣΤΟΚΑΔΟΡΟΣ INOX ΟΒΑΛ ΜΕ
ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΛΑΒΗ ΣΕΙΡΑ 506
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Στοκαδόρος με πλαστική λαβή και ανοξείδωτη λάμα υψηλής αντοχής.

www.evochem.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ 210 5 5 9 0 4 6 0 - 210 5 5 9 0 1 5 5

250 Στοκαδόροι
ΣΤΟΚΑΔΟΡΟΣ ΤΥΠΟΥ ΑΓΓΛΙΑΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Στοκαδόρος τύπου Αγγλίας με ξύλινη λαβή και σιδερένια λάμα υψηλής αντοχής.

ΣΤΟΚΑΔΟΡΟΣ ΕΥΚΑΜΠΤΟΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Στοκαδόρος γενικής χρήσης.

ΣΤΟΚΑΔΟΡΟΣ INOX SOFT GRIP
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Στοκαδόρος με ανοξείδωτη λάμα και πλαστική λαβή με ελαστικές ενισχύσεις για
εύκολο χειρισμό.

ΑΤΣΑΛΙΝΕΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Στοκαδόροι εφαρμογής σιδηρόστοκου. Διαθέσιμοι σε σετ 4 τεμαχίων.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

25mm
35mm
100mm
125mm
150mm

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΤΕΜ/ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ €
ΣΥΣΚ.		

12
12
12
12
12

1’’
1.5’’
2’’
3’’
4’’
5’’
6’’

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΣΕΤ
ΙΝΟΧ ΣΕΤ		
ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΣΕΤ

3.00
3.80
4.50
5.40
6.20

ΤΕΜ/ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ €
ΣΥΣΚ.		

ΕΥΚΑΜΠΤΟΣ 75mm 6

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

50389
50390
50394
50395
50396

50502

1.50

ΤΕΜ/ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ €
ΣΥΣΚ.		

1
1
1
1
1
1
1

50339
50340
50341
50342
50343
50344
50345

1.00
1.10
1.15
1.30
1.40
1.55
1.65

ΤΕΜ/ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ €
ΣΥΣΚ.		

4
4
4

50501
50476
50477

1.25
2.10
0.40

Μάσκες
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

CNP 1
CNP 1V

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

CNP 2
CNP 2V

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

CNP 1C
CNP 2CV

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

CN P3V

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΤΕΜ/ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ €
ΣΥΣΚ.		

15
10

51067
51071

1,75
1,85

ΤΕΜ/ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ €
ΣΥΣΚ.		

15
10

51072
51069

2.65
3.20

ΤΕΜ/ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ €
ΣΥΣΚ.		

15
10

51068
51070

3.60
5.00

ΤΕΜ/ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ €
ΣΥΣΚ.		

10

51073

6.25

ΤΕΜ/ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ €
ΣΥΣΚ.		

ΜΑΣΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 50

51066

0.12
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ΜΑΣΚΑ FFP 1
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

CNP 1: Απλή μάσκα που παρακρατά μόνο τα στερεά σωματίδια
CNP 1V: Μάσκα με βαλβίδα που παρακρατά τα στερεά σωματίδια

ΜΑΣΚΑ FFP 2
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
CNP 2: Μάσκα που παρακρατά υγρά & στερεά σωματίδια
CNP 2CV: Μάσκα με βαλβίδα που παρακρατά υγρά & στερεά σωματίδια

ΜΑΣΚΑ ΑΝΘΡΑΚΑ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

CNP 1C: Ισχυρή μάσκα ξυλάνθρακα που παρακρατά τα υγρά & στερεά σωματίδια
καθώς και τις οσμές
CNP 2CV: Ισχυρή μάσκα με βαλβίδα ξυλάνθρακα που παρακρατά τα υγρά &
στερεά σωματίδια καθώς και τις οσμές.

ΜΑΣΚΑ CN P3V
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ισχυρή μάσκα με φίλτρο Combi το οποίο παρέχει προστασία έναντι οργανισμών
επιπέδου MEL

ΜΑΣΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Μάσκα προστασίας που παρακρατά στερεά σωματίδια μιας χρήσης.

www.evochem.gr
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Οδηγός Προστασίας & Συντήρησης Ξύλου

DECOR
XYLOFARM AQUA
DECOR
XYLOFARM
XYLOFARM
PROTECT AQUA
XYLOFARM
EXTRA
XYLOFARM
AQUA KILLER
PREMIUM
FLOOR VARNISH 2K
PARQUET
VARNISH AQUA
YACHΤ
VARNISH
WOOD
VARNISH AQUA
WOOD
SEALER & VARNISH
DECK OIL

TEAK OIL

T-WAX

Οδηγός Προστασίας & Συντήρησης Ξύλου
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Οδηγός Συγκολλητικών Ξύλου
Κατηγορία

TEMPO

D2

Απόδοση

Εσωτερική
χρήση

Εξωτερική
χρήση

Αρχική
Συγκόλληση

Τελική
Συγκόλληση

150 - 200 gr/m2

NAI

-

30 λεπτά (200C)

24 ώρες (200C)

TEMPO
MARINE D4

D4

100 - 200 gr/m2

NAI

NAI

30 λεπτά (200C)

24 ώρες (200C)

PU 501
EXPRESS

D4

100 - 150 gr/m2

NAI

NAI

45 λεπτά (200C)

24 ώρες (200C)

PU 400
MARINE

D4

120 - 180 gr/m2

NAI

NAI

75 λεπτά (200C)

24 ώρες (200C)

TEMPO
EXPRESS

D2

150 - 200 gr/m2

NAI

-

20 λεπτά (200C)

24 ώρες (200C)

TEMPO
WB 500

D3

150 - 200 gr/m2

NAI

NAI

30 λεπτά (200C)

24 ώρες (200C)

MINOS
ΚΟΛΛΑ ΞΥΛΟΥ

D2

100 - 150 gr/m2

NAI

-

30 λεπτά (200C)

24 ώρες (200C)

TEMPO
ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

D1

150 - 250 gr/m2

NAI

-

60 λεπτά (200C)

24 ώρες (200C)

TEMPO
XYLOVIL PRESS

D2

125 - 250 gr/m2

NAI

-

30 λεπτά (200C)

24 ώρες (200C)

TEMPO
PARQUET

D2

1 - 3 m2/Kg

NAI

-

60 - 90 λεπτά (200C)

24 - 48 ώρες (200C)

TEMPO
PU PARQUET
1K ELASTIC

-

1 - 1.5 m2/Kg

NAI

NAI

3mm / 24 ώρες (200C)

24 - 48 ώρες (200C)

DECKMASTER

-

Aνάλογα με το
πλάτος & βάθος του
αρμού

NAI

NAI

2 - 3mm / 24 ώρες (200C)

24 - 48 ώρες (200C)

TEMPO
PARQUET LAM

D3

70 - 120 m/750gr

NAI

-

40 λεπτά (200C)

48 ώρες (200C)

Οδηγός Συγκολλητικών Ξύλου
Αρχικό
Χρώμα
Λευκό

Τελικό
Χρώμα
Διαφανές
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Καθαρισμός

Εφαρμογές

με νερό

Συγκολλήσεις μόρσων σκληρών και μαλακών ξύλων όπως οξιά, δρυς, πεύκο, καρυδιά, παλίσσανδρο κλπ. Συγκολλήσεις επίπλων και ξύλινων κατασκευών από μαλακά ξύλα. Συγκολλήσεις
MDF, φορμάικας, νοβοπάν, καπλαμά. Συγκολλήσεις γυψοσανίδων, φελιζόλ, φελλού, υφασμάτων
και άλλων επενδύσεων σε νοβοπάν και MDF.

Λευκό

Διαφανές

με νερό

Συγκολλήσεις εξωτερικών βρεχόμενων ξύλινων κατασκευών όπως πέργκολες, κάσες παραθύρων, εξωτερικά κουφώματα, εξωτερικές πόρτες κλπ. Ναυπηγικές εφαρμογές. Συγκολλήσεις
όλων των ξύλων όπως μασίφ, νοβοπάν, MDF, φορμάικας που εκτίθενται σε υψηλή υγρασία.
Συγκολλήσεις επίπλων όπου απαιτείται πολύ ισχυρή συγκόλληση με μεγάλη αντοχή στη γήρανση.
Συγκολλήσεις άλλων υλικών πάνω σε νοβοπάν όπως χαρτόνια, υφάσματα, PVC κλπ.

Μελί

Μελί

Ασετόν

Ναυπηγικές εφαρμογές. Συγκολλήσεις παραθύρων και πορτών. Συγκολλήσεις εξωτερικών
κουφωμάτων. Συγκολλήσεις φύλλων ξύλου (συγκολλητή ξυλεία). Συγκολλήσεις εξωτερικών
βρεχόμενων κατασκευών. Συγκολλήσεις ΜDF και πάνελ με βάση ορυκτά υλικά π.χ. γυψοσανίδες.
Συγκολλήσεις κεραμικών υλικών, μπετόν, σκληρών αφρών και πολυστερίνης.

Ασετόν

Ναυπηγικές εφαρμογές. Συγκολλήσεις παραθύρων και πορτών. Συγκολλήσεις εξωτερικών
κουφωμάτων. Συγκολλήσεις φύλλων ξύλου (συγκολλητή ξυλεία). Συγκολλήσεις εξωτερικών
βρεχόμενων κατασκευών. Συγκολλήσεις ΜDF και πάνελ με βάση ορυκτά υλικά π.χ. γυψοσανίδες.
Συγκολλήσεις κεραμικών υλικών, μπετόν, σκληρών αφρών και πολυστερίνης.

με νερό

Συγκολλήσεις μόρσων επίπλων και κατασκευών από σκληρά ξύλα και εξωτική ξυλεία όπως
οξιά, δρυς, καρυδιά, ιρόκο κλπ. Συγκολλήσεις επίπλων και κατασκευών από μαλακά ξύλα όπως
καστανιά, έλατο, πεύκο σημύδα κλπ. Συγκολλήσεις MDF, φορμάικας, νοβοπάν, καπλαμά. Συγκολλήσεις γυψοσανίδων, φελιζόλ, φελλού, υφασμάτων και άλλων επενδύσεων σε νοβοπάν και MDF.

Μπεζ - Μελί

Λευκό

Μελί

Διαφανές

Λευκό

Διαφανές

με νερό

Συγκολλήσεις εξωτερικών βρεχόμενων ξύλινων κατασκευών όπως πέργκολες, κάσες παραθύρων,
εξωτερικά κουφώματα, εξωτερικές πόρτες κλπ. Συγκολλήσεις όλων των ξύλων όπως μασίφ, νοβοπάν,
MDF, φορμάικας που εκτίθενται σε υψηλή υγρασία. Συγκολλήσεις επίπλων όπου απαιτείται πολύ ισχυρή
συγκόλληση με μεγάλη αντοχή στη γήρανση. Συγκολλήσεις άλλων υλικών πάνω σε νοβοπάν όπως
χαρτόνια, υφάσματα, PVC κλπ.

Λευκό

Διαφανές

με νερό

Κατάλληλη για όλες τις ξυλουργικές εργασίες.
Συγκολλήσεις μόρσων σκληρών και μαλακών ξύλων. Συγκολλήσεις MDF, φορμάικας, νοβοπάν,
καπλαμά. Συγκολλήσεις γυψοσανίδων, φελιζόλ, φελλού, χαρτιού, υφασμάτων σε νοβοπάν και MDF.

Λευκό

Λευκό

με νερό

Συγκολλήσεις μαλακών κυρίως ξύλων όπως οξιά, δρυς, καρυδιά, πεύκο, καστανιά κλπ. Συγκολλήσεις
πλακιδίων σε τοίχους, νοβοπάν, MDF κλπ. Ενίσχυση τσιμεντοειδούς κόλλας πλακιδίων. Συγκολλήσεις
γυψοσανίδων, φελιζόλ, φελλού, χαρτιού, σε νοβοπάν, MDF. Ιδανική για πολλές οικοδομικές εφαρμογές

Λευκό

Διαφανές

με νερό

Συγκολλήσεις μεγάλης κλίμακας καπλαμά σε MDF, νοβοπάν, μοριοσανίδες, κόντρα πλακέ
και μασίφ ξύλα.

Μπεζ

Μπεζ

με νερό

Κατάλληλη για στερεώσεις - συγκολλήσεις ξύλινων σανίδων μικρού και μεγάλου μεγέθους και παρκέ
όλων των τύπων (μασίφ, laminate κλπ.) πάνω σε τσιμεντοειδή δάπεδα, σε ξύλινα δάπεδα, κεραμικά
πλακίδια, μάρμαρο, μωσαϊκό κλπ.

Λευκό

Λευκό

με διαλυτικο πολυουρεθάνης extra

Μαύρο - Γκρι

Μαύρο - Γκρι

με διαλυτικο ασετόν

Λευκό

Διαφανές

με νερό

Κατάλληλη για ελαστικές συγκολλήσεις παρκέ όλων των τύπων (μασίφ, laminate κλπ.) και ξύλινων
σανίδων μικρού και μεγάλου μεγέθους πάνω σε τσιμεντοειδή δάπεδα, σε ξύλινα δάπεδα, κεραμικά
πλακίδια, μάρμαρο, μωσαϊκό, μεταλλικές επιφάνειες κλπ. Ιδανική για επαγγελματικές εφαρμογές.

Σφράγιση αρμών ξύλου ΤΕΑΚ - ιρόκο σε καταστρώματα σκαφών (deck) και σε decking σπιτιών και
επαγγελματικών χώρων όπως πισίνας, εστιατορίων, bar κλπ. Συγκόλληση και σφράγιση σε οικοδομικές
και κατασκευαστικές εφαρμογές.

Συγκόλληση της ραφής λεπτών ξύλινων ή πολυστρωματικών δαπέδων LAMINATE. Προστατεύει τις
ραφές από την φθορά και την εισχώρηση της υγρασίας.
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Οδηγός Συγκολλητικών DIY

•• Ιδανικό •Κατάλληλο
Όνομα

Χαρτί

Χαρτόνι

Ξύλο

Μέταλλα

Ύφασμα

TEMPO

••

••

••

••

••

ART n’ CRAFT

••

••

•

•

••

CONTACT C113

••

••

••

••

SUPER GLUE

••

••

•

••

SEAL & FIX

•

•

••

••

ALL FIX

•

••

••

PU 501
MONTAGE

•

••

••

•

•

EPOXITE
FIX ALL 30’

•

••

••

•

•

EPOXY
PUTTY

•

••

••

EPOXY
PUTTY MARINE

•

••

••

••

Δέρμα

Λάστιχο

••

••

••

••

••

•

•

•

•

••

•

•

•

•

ARALDITE
INSTANT

•

••

••

••

••

••

••

ARALDITE
RAPID

•

••

••

••

••

••

••

ARALDITE
STANDARD

•

••

••

••

••

••

••

ARALDITE
CRYSTAL

•

••

••

••

••

••

••

ARALDITE
STEEL

•

••

••

••

••

••

••

•

•

•

•

BOSTIK
HARD PLASTICS

Φελλό

•

BOSTIK
SOFT PLASTICS
PL BOOK

••

••

SUPER TAPIS

••

••

••

••

••

••

Κ

Οδηγός Συγκολλητικών DIY
Κεραμικά

Γυαλί

Τσιμέντο

Μάρμαρο

Πέτρα

Αφρώδη
Υλικά

Πολυστερίνη
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Σκληρά
Πλαστικά

Μαλακά
Πλαστικά

•

•

••

••

•

•
•

•

•

••

•

•

•

•

•

••

•

•

••

•

•

•

•

•

•

•

•

••

•

••

••

••

•

••

••

••

••

••

••

••

•

••

••

•

••

••

••

••

••

••

•

••

••

••

••

••

••

••

••

••

••

••

••

•

••

••

••

••

••

••

••

•

••

••

••

••

••

•

••

•

••

••

••

••

••

••

•

••

••

••

••

••

••

•

••
••

** Σκληρά Πλαστικά: PVC, ABS, FIBERGLASS
***Μαλακά Πλαστικά εκτός απο: PP, PPA, Σιλικονούχα Πλαστικά

258 Μέσα Προβολής
Stand MERCOLA

Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Ύψος :
Πλάτος :
Βάθος :
Υλικό/Χρώμα:

210cm
55cm
46cm
Μέταλλο, ηλεκτροστατικά βαμμένο σε γκρι χρώμα.
Λεπτομέρειες MERCOLA σε βάση, πλαϊνά, ράφια και κορωνίδα.
Διαθέτει διάτρητη πλάτη & βιομηχανικά ροδάκια υψηλής αντοχής για εύκολη μεταφορά.

Μέσα Προβολής
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Stand MINOS

Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Ύψος :
Πλάτος :
Βάθος :
Υλικό/Χρώμα:

210cm
55cm
46cm
Μέταλλο, ηλεκτροστατικά βαμμένο σε γκρι χρώμα.
Λεπτομέρειες MINOS σε βάση, πλαϊνά, ράφια και κορωνίδα.
Διαθέτει διάτρητη πλάτη & βιομηχανικά ροδάκια υψηλής αντοχής για εύκολη μεταφορά.

260 Μέσα Προβολής
Stand Ξυλοπροστασίας MERCOLA

Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Ύψος :
Πλάτος :
Βάθος :
Υλικό/Χρώμα:

210cm
56cm
85cm
Σκελετός και κορωνίδα απο ξύλο και μεταλλικά ράφια.
Λεπτομέρειες MERCOLA στην κορωνίδα.

Μέσα Προβολής
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Stand PGP DRYPROOF

Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Ύψος :
Πλάτος :
Βάθος :
Υλικό/Χρώμα:

155cm
44cm
30cm
Μεταλλική βάση και εκτυπωμένες ή αυτοκόλλητες λεπτομέρειες PGP.
Διαθέτει δείγμα του μονωτικού υλικού εφαρμοσμένου σε τσιμεντόλιθο,
αντλία νερού και σκάφη συλλογής νερού.
Δυνατότητα τοποθέτησης διαφηστικών εντύπων.

262 Χρωματολόγια

ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
MINOS COLOR SPRAY

ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
DECOR XYLOFARM

Δείγματα Προϊόντων
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ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
ΜΟΝΩΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΏΝ

ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
LIQUID GLASS

ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
PU 501 EXPRESS

264 Δείκτες Ραφιών

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη
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Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη
Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη αποτελεί μια από τις βασικές προτεραιότητες της εταιρείας μας και μία από τις βασικές αξίες μας.
Στο πλαίσιο αυτό θεωρούμε δέσμευσή μας να εφαρμόζουμε προγράμματα κοινωνικής προσφοράς.
Πιστεύουμε στους ανθρώπους μας. Οι άνθρωποι μας είναι η κινητήριος δύναμη μας. Βασίζουμε τη πολιτική μας πάνω σε αρχές όπως η τιμιότητα, το ήθος, η
ειλικρίνεια και ο αμοιβαίος σεβασμός.
Δημιουργούμε για τους συνεργάτες μας ένα ασφαλές και υγιές εργασιακό περιβάλλον όπου υποστηρίζουμε τη δημιουργικότητα, τη διαφορετικότητα, την
καινοτομία, την υπευθυνότητα.
Οι αξίες μας αντικατοπτρίζονται στην ποιότητα των σχέσεων μας. Σκεφτόμαστε και ενεργούμε με ακεραιότητα και σεβασμό. Σεβόμαστε τους συνεργάτες μας,
τους πελάτες μας και τους προμηθευτές μας. Η εταιρεία μας διοικείται με υψηλά ηθικά πρότυπα. Ενεργούμε και λειτουργούμε σύμφωνα με την Ελληνική
και την Ευρωπαϊκή νομοθεσία. Εφαρμόζουμε τα πρότυπα ασφαλείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προστασία του περιβάλλοντος και την ασφάλεια των
συνεργατών μας. Εξασφαλίζουμε ποιότητα και ασφάλεια των προϊόντων μας για τους πελάτες μας και τους τελικούς χρήστες.
Θεωρούμε ότι σε αυτήν τη δύσκολη συγκυρία για τη χώρα μας, η εταιρική υπευθυνότητα είναι καθοριστική για να μπορέσει η χώρα μας να αντεπεξέλθει
στα νέα δεδομένα που έχουν διαμορφωθεί. Έχοντας αυτό ως γνώμονα μας και αντιλαμβανόμενοι την προσπάθεια που όλοι μας οφείλουμε να κάνουμε,
συμβάλλουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε διάφορους τομείς δράσης.

Κοινωνική Συμβολή
Η EVOCHEM A.E. συμβάλλει με οικονομικά και υλικά μέσα στην ενίσχυση ατόμων με ανάγκες και κοινωνικών φορέων, υποστηρίζοντας το πολύτιμο έργο
τους. Σε ειδικές περιπτώσεις αναλαμβάνει επισκευές σε κτιριακές εγκαταστάσεις υποβαθμισμένων κατοικιών ανθρώπων με χαμηλά εισοδήματα και ειδικές
ανάγκες.
Η EVOCHEM A.E. προσπαθεί με κάθε τρόπο να συμβάλλει στην ανάπτυξη των θέσεων εργασίας, αξιοποιώντας νέους και παλαιούς εργαζόμενους,
προσφέροντας ίσως από τα πλέον σημαντικά εργαλεία ζωής, την ίδια την δουλειά. Μέσα στην δύσκολη αυτή εποχή η εταιρεία έχει αυξήσει σχεδόν κατά 50%
τις θέσεις εργασίας.
Η EVOCHEM A.E. σε συνεργασία με το Πολεμικό Ναυτικό τον Μάιο 2017, προχώρησε στη δωρεάν προμήθεια υλικών για τις εργασίες συντήρησης του ιστορικού
θωρακισμένου καταδρομικού «Γεώργιος Αβέρωφ». Η εταιρεία μας, θεωρώντας ότι είναι μεγάλη τιμή, χορήγησε για τη συντήρηση του καταστρώματος και
των κλιμάκων του κόλλες για την αποκατάσταση τμημάτων του καταστρώματος, ειδικό λάδι προστασίας του καταστρώματος DECK OIL και πολυουρεθανικό
βερνίκι θαλάσσης YACHT VARNISH για τη συντήρηση του ιστού.
EVOCHEM A.E. χορήγησε στη Κοινωνική Κουζίνα “Ο Άλλος Άνθρωπος” - Πρωτοβουλία Κοινωνικής Αλληλεγγύης που παρέχει καθημερινά δωρεάν γεύματα
σε συνανθρώπους μας που το έχουν ανάγκη - τα υλικά για τις εργασίες ανακαίνισης και αναδιαμόρφωσης του χώρου όπου πέραν του γεύματος, παρέχεται
ελπίδα, πίστη και εμπιστοσύνη. Ομάδα εθελοντών της εταιρείας μας και οι οικογένειες τους, ανέλαβαν το βάψιμο του σπιτιού όπου στεγάζεται “Ο Άλλος
Άνθρωπος” στο Μεταξουργείο θέλοντας έτσι να παρακινήσει και άλλους συνανθρώπους και ομάδες για παρόμοιες δράσεις.
Η EVOCHEM A.E. υποστηρίζει κάθε χρόνο το έργο του ραδιοφωνικού σταθμού της Πειραϊκής Εκκλησίας, ο οποίος με την εμβέλεια του από Καναδά μέχρι
Αυστραλία και σε όλη την Ελλάδα, προσφέρει ψυχωφελές έργο μοναδικής πνευματικής ποιότητας, σε ανθρώπους που ταλαιπωρούνται από οικονομική
δυσπραγία και άλλα προσωπικά προβλήματα.
Επίσης η εταιρεία μας υποστηρίζει το ‘Σύλλογο Συμπαράστασης Κρατουμένων Ονήσιμος’ (σύλλογος φροντίδας για την κάλυψη των αναγκών των άπορων
κρατουμένων, των οικογενειών τους αλλά και των αποφυλακισμένων), την ‘Πανελλήνια Ένωση Φίλων Πολυτέκνων’ (σύλλογος συμπαράστασης των
απόρων κυρίως υπερπολύτεκνων οικογενειών), το ‘Σύλλογο Εθελοντικής Διακονίας Ασθενών’ (κοινωφελές, φιλανθρωπικό σωματείο συμπαράστασης
ασθενών νοσηλευτικών ιδρυμάτων), τη ‘Χριστιανική Στέγη Πατρών’ (σωματείο που δραστηριοποιείται στη συνένωση των Ορθοδόξων Χριστιανών για τη
διάδοση στην κοινωνία των Χριστιανικών Αρχών), το ‘Διορθόδοξο Κέντρο Πορευθέντες’ (συλλογική προσπάθεια υποστήριξης της Ορθόδοξης Ιεραποστολής
σε όλο τον κόσμο) και τους άστεγους του Δήμου Φυλής με αγορές τροφίμων και αγαθών.
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Γίνετε Συνεργάτης της Evochem

Γίνετε μέλος του αποκλειστικού δικτύου πωλήσεων της EVOCHEM Α.Ε. και επωφεληθείτε από:

Την Εκτενή Γκάμα των Προϊόντων μας

Αναπτύσσουμε συνεχώς νέα, πιο έξυπνα, πιο εμπορεύσιμα
και φιλικότερα προς το περιβάλλον & τον χρήστη προϊόντα.

Την Εξαιρετική Σχέση Ποιότητας - Τιμής

Τα brands της EVOCHEM Α.Ε., με μακροχρόνια παρουσία
στο χώρο, βασίζουν τη φήμη και αναγνωρισιμότητα τους
στη θετική εμπειρία, την εμπιστοσύνη και την προτίμηση του
επαγγελματία και DIY καταναλωτή.

Την Τεχνική Υποστήριξη
Πριν & Μετά την Πώληση

Με περισσότερους από 1500 κωδικούς, τα προϊόντα μας
θα καλύψουν ακόμη και τις πιο απαιτητικές ανάγκες των
επαγγελματιών και DIY καταναλωτών.

Τα Καινοτόμα Προϊόντα μας

Βαδίζουμε μπροστά από τον ανταγωνισμό, εξασφαλίζοντας
ανταγωνιστικές τιμές χωρίς κανένα συμβιβασμό ως προς την
ποιότητα των προϊόντων μας.

Το Branding

• Βοηθάμε τους πελάτες μας στην επιλογή των προϊόντων τους
• Προσφέρουμε τη βαθιά γνώση των προϊόντων μας και
το κατάλληλο υποστηρικτικό υλικό
• Θέλουμε να είμαστε σίγουροι ότι τα προϊόντα μας
εφαρμόζονται σωστά
• Παρέχουμε τεχνική υποστήριξη κατά τη διάρκεια της
εφαρμογής
• Επιδιώκουμε τη γνώμη των πελατών μας και των τελικών
καταναλωτών μετά την εφαρμογή
• Προσφέρουμε λύσεις σε δύσκολα έργα

Για εμάς, οι ανάγκες των πελατών μας έρχονται πάντα πρώτες.
Η πελατοκεντρική φιλοσοφία της εταιρείας μας διασφαλίζει
την εξυπηρέτηση και την επιτυχημένη ικανοποίηση των
πελατών μας σε όλα τα επίπεδα της εταιρείας μας.

Την Ιδανική Τοποθεσία

Δημιουργούμε
μακροπρόθεσμες
και
επιτυχημένες
συνεργασίες. Η ανάπτυξη της εταιρείας μας βασίζεται
στην στρατηγική επιλογή των συνεργατών μας. Μαζί με
τους συνεργάτες μας ανακαλύπτουμε, εξελίσσουμε και
προσδίδουμε υψηλή προστιθέμενη αξία και βελτιωμένα
περιθώρια κέρδους στη συνεργασία μας.

Το Ανθρώπινο Δυναμικό

Η ιδανική τοποθεσία της γραμμής παραγωγής μας και
των υπερσύχρονων αποθηκών μας στην περιοχή του
Ασπροπύργου Αττικής, εξασφαλίζει εύκολη πρόσβαση στο
λιμάνι του Πειραιά και σε όλες τις μεταφορικές εταιρείες που
εξυπηρετούν τις εθνικές και διεθνείς μεταφορές.

Τη Σχέση Εμπιστοσύνης

Όροι Συνεργασίας
Οι τιμές του τιμοκαταλόγου επιβαρύνονται με τον αναλογούντα Φ.Π.Α.
II. Οι παραγγελίες αφορούν ακέραιο αριθμό χαρτοκιβωτίων.
III. Για αποστολές στην Ελλάδα εκτός νομού Αττικής τα εμπορεύματα
παραδίδονται σε πρακτορείο αποστολών επιλογής του πελάτη και
ταξιδεύουν με αποκλειστική ευθύνη του πρακτορείου αυτού.
IV. Η εταιρεία διατηρεί δικαίωμα αλλαγής του παρόντος
τιμοκαταλόγου χωρίς προειδοποίηση.
V. Η εταιρεία διατηρεί δικαίωμα κατάργησης προϊόντων χωρίς
προειδοποίηση.
VI. Ο παρών τιμοκατάλογος αναιρεί κάθε προηγούμενο.
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
1. Η πωλήτρια εταιρεία πραγματοποιεί τις παραδόσεις εντός Νομού
Αττικής στον συντομότερο δυνατό χρόνο και με μεταφορικά μέσα
επιλογής της. Εκτός του Νομού Αττικής οι παραδόσεις γίνονται με
μεταφορικά μέσα επιλογής του πελάτη και χρέωσής του.
2. Τα εμπορεύματα παραδίδονται από την εταιρεία στη μεταφορική
εταιρεία σε άριστη κατάσταση και σε επιμελημένη συσκευασία.
Οι αποστολές των εμπορευμάτων γίνονται με ευθύνη του αγοραστή
και ο κάθε παραλήπτης οφείλει να επαληθεύσει την ποιότητα και την
ποσότητα κάθε αποστολής τη στιγμή της παράδοσης.
Για οποιαδήποτε διαφορά οφείλει να ενημερώσει άμεσα την
πωλήτρια εταιρεία. Οι πελάτες έχουν την ευθύνη επιλογής του
μεταφορέα και τυχόν ασφάλισης των εμπορευμάτων. Ποσοτικές
διαφορές ή ποιοτικές αλλοιώσεις που αναφέρονται στην πωλήτρια
εταιρεία καθυστερημένα και όχι σύμφωνα με τα ανωτέρω, δεν
αναγνωρίζονται.
3. Η πωλήτρια εταιρεία φροντίζει για την συμμόρφωση όλων των
πωλουμένων ειδών στην ισχύουσα νομοθεσία και συνοδεύει τα
είδη με τα σχετικά έντυπα. Ο πελάτης δηλώνει ότι γνωρίζει τα
τεχνικά χαρακτηριστικά των ειδών, την ασφαλή αποθήκευση, χρήση
και λειτουργία αυτών και σε καμία περίπτωση δεν χρησιμοποιεί
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τα αγορασθέντα είδη αν διαπιστώσει ελάττωμα ή παράλειψη στα
ανωτέρω.
4. Σε καμία περίπτωση η πωλήτρια δεν είναι υπεύθυνη για ζημιές που
ενδεχομένως προκληθούν σε ανθρώπους ή πράγματα από τη χρήση
των αγορασθέντων ειδών ή για άλλες ζημιές οποιουδήποτε είδους
που προκληθούν ή πηγάζουν από την κακή λειτουργία, πλημμελή
χρήση ή αντικατάσταση των αγορασθέντων ειδών.
5. Για κάθε διαφορά, αρμόδια είναι τα Δικαστήρια Αθηνών.
ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ
1. Κάθε επιστροφή εμπορευμάτων πρέπει να προαναγγέλλεται στην
εταιρεία προκειμένου να εγκρίνεται γραπτά από αυτή. Επιστροφή
που δεν έχει αναγγελθεί και συνεπώς δεν έχει εγκριθεί, δεν θα
παραλαμβάνεται (με κίνδυνο απώλειας στα πρακτορεία κλπ.) και δεν
πιστώνεται η αξία τους.
2. Η κατάσταση των εμπορευμάτων που επιστρέφονται πρέπει
να είναι άριστη (αχρησιμοποίητα, καθαρά, καλοδιατηρημένα και
μέσα στην αρχική τους συσκευασία). Να έχουν αγοραστεί έως ένα
μήνα πριν από την επιστροφή και να εξακολουθούν να αποτελούν
αντικείμενο ενδιαφέροντος για την εταιρεία μας.
3. Εφόσον υπάρχει γραπτή έγκριση, η διαδικασία που ακολουθείται
είναι η εξής: εκδίδεται Δελτίο Αποστολής, από τον πελάτη που
επιστρέφει τα εμπορεύματα, με ταυτόχρονη αναγραφή στο Δελτίο
Αποστολής του αριθμού του αντίστοιχου τιμολογίου αγοράς, της
ημερομηνίας του καθώς και του σκοπού της επιστροφής.
4. Χρεώνονται τα καταβληθέντα από την πωλήτρια εταιρεία
μεταφορικά και έξοδα περισυλλογής.
5. Αν τα εμπορεύματα επιστρέφονται εξ αιτίας λάθους στην εκτέλεση
της παραγγελίας εκ μέρους της πωλήτριας εταιρείας, εννοείται ότι
δεν ισχύουν οι χρεώσεις, αλλά η διαδικασία παραμένει η ίδια.

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ: 141 / 471111-41 / BIC CODE: ETHNGRAA / ΙΒΑΝ: GR40 0110 1410 0000 1414 7111 141
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: EVOCHEM A.E.
ALPHA BANK
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ: 121.00.2002.014023 / BIC CODE: CRBAGRAA / ΙΒΑΝ: GR72 0140 1210 1210 0200 2014 023
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: EVOCHEM A.E.
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ: 6627110184632 / BIC CODE: PIRBGRAA / IBAN: GR42 0171 6270 0066 2711 0184 632
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: EVOCHEM A.E.
EUROBANK
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ: 0026 0284 02.0200510838 / BIC CODE: ERBKGRAA / IBAN: GR77 0260 2840 0000 2020 0510 838
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: EVOCHEM A.E.

268 Ευρετήριο Προϊόντων
A

ADHESIL 				104
ALL FIX 				
54
ANTIFREEZE			
180
ANTIGRAFFITI COATING 		
98
ARALDITE CRYSTAL TUBES 		
162
ARALDITE RAPID SYRINGE 		
161
ARALDITE RAPID TUBES 		
160
ARALDITE STANDARD TUBES
161
ARALDITE STEEL TUBES		
162
ARALDITE ΙNSTANT SYRINGE 		
160
ART n’ CRAFT ΚΟΛΛΑ ΧΑΡΤΙΟΥ
159
ΑΛΟΙΦΗ ΧΑΛΚΟΣΩΛΗΝΩΝ 		
47

Β

BONDFLEX 290 LM 			
BONDFLEX 390 FC 			
BONDFLEX 450 FC MARINE 		
BOSTIK BLU TACK 			
BOSTIK BLU TACK WHITE 		
BOSTIK HARD PLASTICS 		
BOSTIK SOFT PLASTICS 		
BRUSH SEALANT 			
ΒΟΡΑΚΑΣ 			

53
53
52
166
166
163
163
66
47

C

CARPET FIX 			
CERAFIX & GROUT 			
CL 12 FIREPLACE CLEANER 		
CL 13 MOULD CLEANER 		
CL 14 VIT CLEAN 			
CL 17 OXY CLEAN 			

50
144
170
168
176
169
CL 18 WOOD FLOOR CLEANER & POLISH 172
CL 20 MARBLE & GRANITE CLEANER & POLISH 171
CL 22 OXY CLEAN 			
169
CL 24 AIR CONDITIONER CLEANER
174
CL 27 GREASE CLEANER		
170
CL 32 STRONG ALL PURPOSE CLEANER 171
CL 34 RUST REMOVER		
174
CL 36 INOX CLEANER		
173
CL 38 TEAK CLEANER 		
36, 172
CL 44 ALUMINIUM CLEANER		
173
CL 48 HEAVY DUTY HAND CLEANER PASTE 175
CL 50 VIT CLEAN 			
176
CL 60 CRYSTAL CLEANER 		
175
COLOR WOOD SEALANT		
61
CONCRETE SEALER			
96
CONSTRUCT 			
45
CONTACT C113 			
38
CONTACT KLEBOSTIK 44 		
38

D/Δ

DECK OIL 			
DECK OIL RENOVATOR 		
DECKMASTER 			

29
29
22

DECOR XYLOFARM 			
DECOR XYLOFARM AQUA		
DESIGN FOAM GUN 		
ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ DIL X 100 		

E

EASY TACK 			
EPOXITE CONSTRUCT
EPOXITE DRYMAX WET		
EPOXITE DUR 			
EPOXITE FIX ALL 30’ 		
EPOXITE RESIN 95 			
EPOXITE RESIN 95 INJECTION 		
EPOXY PUTTY			
EPOXY PUTTY MARINE 		

26
25
70
184
165
40
82
103
39
39
40
165
164

F

FIRESEAL 15000C			59
FLEX 				
107
FOAM GUN 			
70

G

GASKET SEAL
GLAZING PUTTY
GLUE TEX
GRAFFITI REMOVER
GRANITE BOND
GUN & FOAM CLEANER

H

HUMI LOCK 			
HUMI LOCK REFILL 			

I

ISOCRYL 				
ISOCRYL CLIMA PROOF ROOF 		
ISOCRYL CLIMA PROOF WALL
ISOCRYL PREMIUM 			
ISOCRYL PRIMER DUR 		
ISOCRYL PRIMER DUR AQUA 		
ISOCRYL REPAIR 			
ISOCRYL REPAIR WET APPLY 		
ISOMIX ACRYLIC 			
ISOMIX ALL PURPOSE FILLER
ISOMIX ARMOGIPS 			
ISOMIX ARMOGIPS WR		
ISOMIX ART & CRAFT 		
ISOMIX ASVESTOLIT 		
ISOMIX BAUGYPSUM 		
ISOMIX BETON PRIMER 		
ISOMIX BUILDING MORTAR 		
ISOMIX CEMENT			
ISOMIX CEMENT COLOR 		
ISOMIX FERRO PRIME 		
ISOMIX FIBRODUR 			

60
108
48
98, 177
44
69
179
179

ISOMIX FIRE BRICK 			
ISOMIX FIX & COAT 			
ISOMIX FLEX 			
ISOMIX GYPSUM PRIMER 		
ISOMIX MECHANIC 			
ISOMIX MECHANIC R4 		
ISOMIX ONE COAT PLASTER 		
ISOMIX POWERFLEX		
ISOMIX RAPID CEMENT RC 100
ISOMIX REPAIR PLASTER RP 300
ISOMIX RESIN ACR 300 		
ISOMIX RESIN SBR 380 		
ISOMIX RESIN SBR 400 		
ISOMIX STUCCO POWDER 		
ISOMIX SUPER ACRYLIC 		
ISOMIX TILE GROUT 		
ISOMIX WALL STUCCO 		
ISOMIX WATERPROOF 2K SET		
ISOMIX WATERPROOF SC 900 		
ISOMIX XYLOTIP 			
ISOPHALT LATEX 			
ISOPHALT RENOVATOR		
ISOPHALT VARNISH 		

J

JOINT FILLER 			

109

Κ

ΚΑΤΑΛΥΤΕΣ			
43
ΚΑΤΑΛΥΤΗΣ PARQUET VARNISH AQUA 32

L

LIQUID GLASS 			
74
87
88
73
100
100
75
75
142
108
110
110
156
154
156
101
150
152
136
148
155

150
109
143
104
151
151
146
143
152
149
153
154
153
148
142
145
147
83
83
155
86
85
86

M

140

MARMOBOND 			
44
MEGACRYL 			
61
MEGAFOAM 			
68
MEGAFOAM LOW EXPANSION 		
69
MEGAFOAM LOW EXPANSION GUN
70
MEGASIL				56
MEGASIL BATH & KITCHEN 		
57
MINOS AUTO COCKPIT SPRAY		
216
MINOS AUTO FOAM CLEANER 		
215
MINOS AUTO UNDERBODY FLEX
216
MINOS AUTO WHEEL PAINT 		
214
MINOS COLOR SPRAY 		
189
MINOS DIY 21 ORIGINAL PENETRATING OIL 195
MINOS DIY ADHESIVE SPRAY		
199
MINOS DIY CLEAR LACK ACRYLIC
198
MINOS DIY CLEAR VARNISH 		
198
MINOS DIY FLUORESCENT PAINT
203
MINOS DIY GOLD METALLIC		
135
MINOS DIY GRAFFITI REMOVER 		
196
MINOS DIY LABEL & RESIN REMOVER 196
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MINOS DIY METALLIC PAINT 		

200
MINOS DIY PLASTIC & MULTI SURFACE PRIMER 204
MINOS DIY RADIATOR PAINT		
202
MINOS DIY SILVER METALLIC		
135
MINOS DIY SMALTO 			
201
MINOS DIY UNIVERSAL PRIMER
204
MINOS DIY WATER & OIL REPELLENT 197
MINOS DIY WATER REPELLENT
197
MINOS DIY WAX SPRAY
199
MINOS DIY XD 500 			
194
MINOS TECH ASPHALT SEAL 		
212
MINOS TECH BRAKE & METAL CLEANER
208
MINOS TECH BURNER CLEANER
212
MINOS TECH CARBURETOR CLEANER 208
MINOS TECH CHAIN LUBRICANT
209
MINOS TECH CONTACT CLEANER
207
MINOS TECH FIRE COAT 		
127
MINOS TECH FIRE COAT SPRAY		
206
MINOS TECH GALVANIC TOTAL 		
211
MINOS TECH PENETRATING OIL
210
MINOS TECH SILICONE SPRAY		
210
MINOS TECH WHITE LITHIUM GREASE 178
MINOS TECH WHITE LITHIUM GREASE SPRAY 209
MINOS TECH ZINC SHEEN SPRAY
211
MINOS ΚΟΛΛΑ ΞΥΛΟΥ		
18
MULTI FILLER			
43

N

NEUTROSEAL

O

ΟΔΗΓΟΙ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ

P

PARQUET VARNISH AQUA 		
PGP ACRYLIC FILLER 		
PGP ART GLAZING 			
PGP ART GLAZING AQUA 		
PGP BETON FILLER			
PGP CLEAN & FREE 			
PGP DRYPROOF ASPHALT COATING
PGP DRYPROOF ELASTIC 		
PGP DRYPROOF ELASTIC FIBRATED

58
145

32
111
138
138
112
81, 177
84
77
77
PGP DRYPROOF MASONRY WATERPROOFER 80
PGP DRYPROOF ROOF COATING
84
PGP DRYPROOF ROOF PAINT 		
85
PGP DRYPROOF THERMOBLOCK
90
PGP DRYPROOF WATERBASED WATERPROOFER 81
PGP FAUX WOOD FINISH 		
137
PGP FAUX WOOD PRIMER 		
137
PGP FIBRATED FILLER 		
112
PGP GOLD DUST			
136
PGP LITE FILLER			
111
PL BOOK 				
50
PLASTIC METAL 			
41

PLASTIC METAL FINE 		
PLASTIC METAL SOFT 		
PORODUR AQUA UVA 		
PORODUR UVA 			
POWERFIX ANCHOR 			
POWERFIX W MONTAGE 		
PREMIUM FLOOR PAINT		
PREMIUM FLOOR PAINT AQUA		
PREMIUM FLOOR VARNISH 		
PREMIUM POOL PAINT 		
PREMIUM POOL PAINT AQUA 		
PRIMER PU 900 			
PRO MOULD 			
PU 400 MARINE 			
PU 501 EXPRESS 			
PU 501 MONTAGE 			
PU FLEX 1000 			
PVC ADHESIVE 			
PVC PRIMER 			

R

RUST CONVERTER			

S

42
42
95
94
62
64
128
128
34, 97
129
129
102
116
16
15
63
72
46
46
126

SEAL & FIX		
65, 164
SLIP OIL 				178
STANDARD 			
106
STRIPP & CLEAN 			
36
SUPER CONTACT MONTAGE 		
62
SUPER GLUE 			
158
SUPER LITE 			
107
SUPER MIRROR 			
64
SUPER TAPIS 			
48
SUPRAFIX SUPER 			
49
SWAN BATH & KITCHEN 		
119
SWAN BETOFLEX AQUA 		
120
SWAN BETOFLEX DUR		
130
SWAN COLOUR ΒΑΣΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΑ
134
SWAN COLOUR			
133
SWAN ENAMEL AQUA		
123
SWAN ENAMEL PAINT 		
122
SWAN ENERGY ACRYLIC 		
89
SWAN ENERGY EMULSION 		
89
SWAN FAST DRIER			
184
SWAN MINIO 			
127
SWAN MONOPAL 			
76
SWAN PLUS EMULSION 		
121
SWAN PRO MAX ACRYLIC 		
118
SWAN PRO MAX EMULSION 		
115
SWAN RUST PRIMER 		
125
SWAN SIGNAL FLEX 		
130
SWAN SUPER ACRYLIC 		
117
SWAN SUPER EMULSION 		
114
SWAN SUPER PRIMER 		
116
SWAN V MAX ACRYLIC 		
118
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SWAN V MAX EMULSION 		
SWAN VELATURA AQUA 		
SWAN WHITE SPIRIT 		
SWAN ΑΣΕΤΟΝ 			
SWAN ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΝΙΤΡΟΥ 		
SWAN ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΠΙΝΕΛΟΥ 		

115
124
182
182
183
184
SWAN ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ EXTRA 183
SWAN ΛΙΝΕΛΑΙΟ 			
183
SWAN ΝΕΦΤΙ 			
182

T

TEAK OIL 				
TEAK OIL RENOVATOR 		
TEMPO 				
TEMPO EXPRESS 			
TEMPO MARINE D4 			
TEMPO PARQUET 			
TEMPO PARQUET LAM 		
TEMPO PU PARQUET 1Κ ELASTIC
TEMPO WB 500 			
TEMPO XYLOVIL PRESS 		
TEMPO ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ		
TEMPO ΞΥΛΟΣΤΟΚΟΣ 		
TOPSIL 				
T-WAX				

U

UNDERBODY SEALANT		

W

WALL ISOCRYL 			
WATER BLOCK AQUA 		
WATER BLOCK M22 		
WATER BLOCK M33 		
WOOD SEALER & VARNISH		
WOOD VARNISH AQUA 		

X

XYLOFARM AQUA KILLER 		
XYLOFARM EXTRA 			
XYLOFARM PROTECT AQUA		

Y

YACHT VARNISH 			
ΥΑΛΟΫΦΑΣΜΑ 			

Z

ZINC SHEEN			

30
30
13
16
14
20
22
21
17
19
18
35
55
33
66
78
93
91
92
33
32
28
28
27
31
45
124

270 Ευρετήριο Αναλωσίμων
A

ΚΟΝΤΑΡΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΟ 237

POWERFIX MONTAGE TAPE		

220

ΚΟΝΤΑΡΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ		

237

ΠΑΤΡΟΓΚΑ NYLON DRYPROOF

242

ΚΟΝΤΑΡΟΠΙΝΕΛΟ ΒΙΔΑΣ SWAN

241

ΠΑΤΡΟΓΚΑ NYLON ΣΠΑΣΤΗ

242

ΑΚΡΟΦΥΣΙΑ ΠΙΣΤΟΛΙΩΝ
ΣΩΛΗΝΑ COX			

235

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ EPOXY BLACK
SWAN 				

225

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ EPOXY GREY
SWAN 				

ΚΟΝΤΑΡΟΠΙΝΕΛΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ
SWAN 				
241

ΠΑΤΡΟΓΚΑ ΤΡΙΧΑΣ ΜΕ ΞΥΛΙΝΗ ΛΑΒΗ
SWAN 				
242

225

ΚΟΦΤΕΣ ΜΟΚΕΤΑΣ		

246

ΠΑΤΡΟΓΚΑ ΤΡΙΧΑΣ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΛΑΒΗ
SWAN				
242

229

ΠΙΝΕΛΑ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΠΛΑΚΕ
ΣΕΙΡΑ 579			

ΜΑΣΚΑ CN P3V			

251

ΠΙΝΕΛΑ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ
ΣΕΙΡΑ 582			
240

ΜΑΣΚΑ FFP 1			

251

ΜΑΣΚΑ FFP 2			

251

ΜΑΣΚΑ ΑΝΘΡΑΚΑ			

251

224

ΜΑΣΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ		

251

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΑΦΡΩΔΕΣ SWAN 224

ΜΕΤΡΟΤΑΙΝΙΕΣ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ

246

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΒΕΛΟΥΔΙΝΟ

ΜΠΑΤΑΝΟΒΟΥΡΤΣΑ NYLON		

243

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ MICROFIBER
SWAN				

224

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ MICROVELVET
SWAN - FRIESS			

224

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ MOHAIR SWAN

225

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ PERLON
ΧΡΥΣΗ ΡΙΓΑ SWAN 		

224

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΑΦΡΩΔΕΣ
SWAN - FRIESS 			

225

Λ
ΛΑΒΕΣ ΛΕΙΕΣ SWAN 		

M

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΚΛΩΣΤΙΝΟ
SWAN - FRIESS 			

226

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΧΡΥΣΗ ΡΙΓΑ
SWAN - FRIESS 			

226

NYLON ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ SWAN

ΑΡΜΟΣ ΑΦΡΩΔΗΣ			

222

Ξ

ΑΡΜΟΣ ΟΔΩΝΤΩΤΟΣ		

222

ΑΡΜΟΣ ΣΩΛΗΝΩΤΟΣ		

222

ΑΤΣΑΛΙΝΕΣ			

250

Β
ΒΟΥΡΤΣΑ NYLON			

Κ

ΞΥΣΤΡΑ ΚΟΝΤΑΡΙΟΥ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ
ΣΕΙΡΑ 879			
245
ΞΥΣΤΡΑ ΚΟΝΤΑΡΙΟΥ ΚΟΚΚΙΝΗ

245

ΞΥΣΤΡΑ ΠΑΤΩΜΑΤΩΝ ΣΕΙΡΑ 1176

244

234

ΞΥΣΤΡΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ
7 ΣΕ 1				245

232

I
ISOMIX FIBRE TAPE			

223

243

E
ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΑΠΟΜΙΜΗΣΗΣ ΞΥΛΟΥ

Ν

ΞΥΣΤΡΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ
12 ΣΕ 1				245

Δ
ΔΟΧΕΙΟ PVC			

ΜΠΑΤΑΝΟΒΟΥΡΤΣΑ NYLON ΣΠΑΣΤΗ 242

222

ΞΥΣΤΡΑ ΤΑΠΕΤΣΑΡΙΑΣ		

244

ΞΥΣΤΡΑ ΤΖΑΜΙΩΝ			

244

ΞΥΣΤΡΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ		

244

ΞΥΣΤΡΕΣ ΧΡΩΜΑΤΩΝ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ		

244

ΚΑΒΑΛΕΤΟ ΞΥΛΙΝΟ		

234

ΞΥΣΤΡΕΣ ΕΠΙΠΛΟΠΟΙΪΑΣ		

245

ΚΑΡΑΒΑΚΙ 			

243

ΞΥΣΤΡΕΣ ΚΟΝΤΑΡΙΟΥ		

245

ΚΟΝΤΑΡΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 2 ΘΕΣΕΩΝ

237

ΚΟΝΤΑΡΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 3 ΘΕΣΕΩΝ

237

Ρ/Π

POWERFIX MONTAGE MIRROR TAPE 220

240

ΠΙΝΕΛΟ ΔΙΠΛΟ ΛΕΥΚΟ ΣΕΙΡΑ 46
SWAN				

239

ΠΙΝΕΛΟ ΔΙΠΛΟ ΛΕΥΚΟ ΣΕΙΡΑ 460
SWAN				

239

ΠΙΝΕΛΟ ΔΙΠΛΟ ΛΕΥΚΟ ΣΕΙΡΑ 7200
SWAN				
239
ΠΙΝΕΛΟ ΔΙΠΛΟ ΜΑΥΡΟ ΣΕΙΡΑ 45
SWAN				

238

ΠΙΝΕΛΟ ΔΙΠΛΟ ΜΑΥΡΟ ΣΕΙΡΑ 450
SWAN				

238

ΠΙΝΕΛΟ ΔΙΠΛΟ ΜΑΥΡΟ ΣΕΙΡΑ 7100
SWAN				
238
ΠΙΝΕΛΟ ΗΜΙΔΙΠΛΟ ΛΕΥΚΟ ΣΕΙΡΑ 4484
SWAN				
239
ΠΙΝΕΛΟ ΜΟΝΟ ΛΕΥΚΟ 		

238

ΠΙΝΕΛΟ ΜΟΥΡΑΒΙΑΣ		

240

ΠΙΝΕΛΟ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΣΕΙΡΑ 8003
SWAN 				

241

ΠΙΣΤΟΛΙ POINTING GUN COX

235

ΠΙΣΤΟΛΙ SAUSAGE
APPLICATOR GUN 600 COX		

235

ΠΙΣΤΟΛΙ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ OXFORD
PROFESSIONAL			

235

ΠΙΣΤΟΛΙ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ PROFESSIONAL 235
ΠΙΣΤΟΛΙ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΤΥΠΟΥ ΑΓΓΛΙΑΣ 235

Ρ

ΡΟΛΑ ΕΙΔΙΚΑ SWAN 		

229

ΡΟΛΟ DIY SWAN 			

227

Ευρετήριο Αναλωσίμων
ΡΟΛΟ EPOXY BLACK SWAN

230
230

ΣΠΑΤΟΥΛΑ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΛΑΒΗ
ΣΕΙΡΑ 559				

ΡΟΛΟ EPOXY GREY SWAN 		
ΡΟΛΟ MAGNUM SWAN 		

228

ΡΟΛΟ MICROFIBER SWAN 		

271

ΤΡΙΒΕΙΑ ΜΕ ΒΙΔΑ			

236

248

ΤΡΙΒΕΙΑ ΜΕ ΕΛΑΤΗΡΙΟ		

236

ΣΠΑΤΟΥΛΑ ΣΤΟΥΚΟ		

247

ΤΡΙΒΕΙΟ ΣΟΒΑ ΑΦΡΩΔΕΣ		

236

226

ΣΠΑΤΟΥΛΕΣ WALKRON		

247

ΤΡΙΒΕΙΟ ΣΟΒΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ

236

ΡΟΛΟ MOHAIR SWAN 		

230

ΣΠΑΤΟΥΛΕΣ ΓΩΝΙΑΣ INOX		

247

ΡΟΛΟ PLASTIC BAG 		

232

ΣΠΑΤΟΥΛΕΣ ΚΟΛΛΑΣ 3mm		

247

ΡΟΛΟ POLYAMIDE PADDED SWAN 226

ΣΠΑΤΟΥΛΕΣ ΜΕ ΞΥΛΙΝΗ ΛΑΒΗ

248

ΡΟΛΟ POLYAMIDE SWAN 		

226

ΣΠΑΤΟΥΛΕΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ		

247

ΡΟΛΟ RELIEF SWAN 		

229

ΣΠΟΓΓΟΣ ΒΕΛΟΥΔΙΝΟΣ		

232

ΡΟΛΟ SATIN SWAN 		

230

ΣΠΟΓΓΟΣ ΦΥΣΙΚΟΣ		

232

ΡΟΛΟ SEMI SWAN		

227

ΣΤΑΤΟΥΛΕΣ ΤΕΤΡΑΓΩΝΕΣ ΣΕΙΡΑ 561 247

ΡΟΛΟ STAREX FINE FINISH SWAN 228

ΣΤΟΚΑΔΟΡΟΙ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ		

236

ΡΟΛΟ STAREX LONG PILE SWAN

228

ΣΤΟΚΑΔΟΡΟΣ INOX SOFT GRIP

250

ΡΟΛΟ STAREX PREMIUM SWAN

228

ΡΟΛΟ VESTAN SWAN 		

227

ΣΤΟΚΑΔΟΡΟΣ INOX ΜΕ ΞΥΛΙΝΗ ΛΑΒΗ
ΣΕΙΡΑ 510			
249

ΡΟΛΟ YELLOW STRIPE SWAN

227

ΣΤΟΚΑΔΟΡΟΣ INOX ΟΒΑΛ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΗ
ΛΑΒΗ ΣΕΙΡΑ 506 			
249

ΡΟΛΟ ΑΦΡΩΔΕΣ SWAN 		

230

ΣΤΟΚΑΔΟΡΟΣ ΕΥΚΑΜΠΤΟΣ		

250

ΡΟΛΟ ΒΕΛΟΥΔΙΝΟ SWAN 		

230

ΡΟΛΟ ΓΟΥΝΑΣ PERFETTO 		

227

ΣΤΟΚΑΔΟΡΟΣ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΛΑΒΗ
ΣΕΙΡΑ 517 			

249

ΡΟΛΟ ΔΕΡΜΑΤΙΝΟ ΚΟΜΜΑΤΙΑ

231

ΣΤΟΚΑΔΟΡΟΣ ΣΕΙΡΑ 520 		

249

ΡΟΛΟ ΔΕΡΜΑΤΙΝΟ ΣΦΙΚΤΟ 		

231

ΣΤΟΚΑΔΟΡΟΣ ΤΥΠΟΥ ΑΓΓΛΙΑΣ

250

ΡΟΛΟ ΔΕΡΜΑΤΙΝΟ ΧΟΝΔΡΟ

231

ΡΟΛΟ ΚΟΤΣΙΔΕΣ 			

231

ΣΤΡΑΒΟΠΙΝΕΛΟ ΛΕΥΚΟ ΣΕΙΡΑ 41
SWAN				

241

ΡΟΛΟ ΤΑΠΕΤΣΑΡΙΑΣ 		

229

ΣΥΡΜΑΤΟΒΟΥΡΤΣΕΣ		

243

Τ

Σ

ΤΑΙΝΙΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ		

219

ΤΑΙΝΙΕΣ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΕΣ 		

221
220

ΣΚΑΛΑ ΞΥΛΙΝΗ			

233

ΣΚΑΡΠΕΛΑ			

246

ΣΚΑΦΕΣ 				

234

ΤΑΙΝΙΕΣ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ ΑΦΡΩΔEIΣ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ			

ΣΚΟΥΠΑ ΠΙΣΣΑΣ ΧΟΡΤΑΡΙΝΗ

243

ΤΑΙΝΙΕΣ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ ΚΑΘΡΕΠΤΟΥ 220

ΣΠΑΘA ΧΩΡΙΣ ΛΑΒΗ		

246

ΤΑΙΝΙΕΣ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ ΜΟΚΕΤΑΣ

219

ΣΠΑΘΕΣ ΜΕ ΛΑΒΗ		

246

ΤΑΙΝΙΕΣ ΜΟΝΩΤΙΚΕΣ PVC		

221

ΣΠΑΤΟΥΛΑ INOX ΜΕ ΞΥΛΙΝΗ ΛΑΒH
ΣΕΙΡΑ 555 			
248

ΤΑΙΝΙΕΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ		

221

ΣΠΑΤΟΥΛΑ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΩΝ 		

ΤΑΙΝΙΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ		

218

ΤΑΙΝΙΕΣ ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΕΣ		

219

ΤΡΙΒΕΙΑ ΕΙΔΙΚΑ			

236

248

ΣΠΑΤΟΥΛΑ ΙΝΟΧ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΛΑΒΗ
ΣΕΙΡΑ 546 			
248

Χ

ΧΑΡΤΟΤΑΙΝΙΕΣ			

218

ΧΑΡΤΟΤΑΙΝΙΕΣ ΜΠΛΕ		

218

272

Επικοινωνία

Ε Π Ι ΚΟ Ι Ν Ω Ν Ι Α
Τηλέφωνα Παραγγελιών
Δευτέρα έως Παρασκευή 7:30 – 16:30
210 5590460, 210 5590155, 210 8072603, 210 8072625
Fax Παραγγελιών όλο το 24ωρο
210 5590244
Email Παραγγελιών όλο το 24ωρο
sales@evochem.gr
EVOCHEM A.E.
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ANΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Θέση Τζαβερδέλλα, 13341 Φυλή, Αττική , Τ.Θ. 46041

