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Συστήματα προστασίας 
και στεγάνωσης δαπέδων



Συστήματα προστασίας εξωτερικών δαπέδων και αθλοπαιδιών

Νeodur® Special
Πολυουρεθανική αλειφατική βαφή με διαλύτες, 
κατάλληλη για δάπεδα σε εξωτερικούς χώρους

Πεδία εφαρμογών
 ` Εξωτερικοί χώροι πάρκινγκ, πλυντηρίων, πρατηρίων καυσίμων
 ` Ράμπες αποθηκών, γκαράζ

Ιδιότητες - Πλεονεκτήματα
 ` Δεν επηρεάζεται από την ηλιακή ακτινοβολία και τις καιρικές 

συνθήκες
 ` Πολύ καλή αντοχή στην τριβή και τις μηχανικές καταπονήσεις
 ` Δυνατότητα δημιουργίας αντιολισθηρών εξωτερικών δαπέδων

Νeocryl® Special
Ενός συστατικού υδατοδιαλυτή βαφή για εξωτερικά 
δάπεδα

Πεδία εφαρμογών
 ` Εξωτερικά δάπεδα παρκιγκ με ήπια καταπόνηση
 ` Ιδανικό για αυλές κατοικιών και καταστημάτων

Ιδιότητες - Πλεονεκτήματα
 ` Αυξημένη σκληρότητα
 ` Πολύ καλή πρόσφυση σε άσφαλτο, μπετόν και τσιμεντοκονία
 ` Υψηλή αντοχή στην τριβή και στις καιρικές συνθήκες
 ` Φιλικό στο περιβάλλον και στον τελικό χρήστη

Νeocryl® Sport Flex
Αντιολισθηρή βαφή ακρυλικής βάσης για δάπεδα 
αθλοπαιδιών

Πεδία εφαρμογών
 ` Αθλητικά γήπεδα (τένις, μπάσκετ, βόλεϊ, κτλ.)
 ` Ιδανικό για αυλές σχολείων και περιβάλλοντες τοίχους

Ιδιότητες - Πλεονεκτήματα
 ` Αυξημένη ελαστικότητα
 ` Πολύ καλή πρόσφυση σε άσφαλτο, μπετόν, τσιμεντοκονία, κουίκ
 ` Υψηλή αντοχή στην τριβή και στις καιρικές συνθήκες
 ` Φιλικό στο περιβάλλον και στον τελικό χρήστη



Βιομηχανικά δάπεδα

Νeopox® SF Plus
Επαλειφόμενη εποξειδική βαφή δύο συστατικών 
χωρίς διαλύτες, υψηλών επιδόσεων, για εφαρμογές 
δαπέδων

Πεδία εφαρμογών
 ` Δάπεδα εργοστασίων, αποθηκών, γκαράζ
 ` Δάπεδα πολυκαταστημάτων, νοσοκομείων, σχολείων, γραφεί-

ων, κελαριών, κ.λ.π.
Ιδιότητες - Πλεονεκτήματα

 ` Εξαιρετική αντοχή στα χημικά, στην τριβή και στην μηχανική 
καταπόνηση

 ` Αξιοσημείωτη σκληρότητα και διάρκεια στον χρόνο 

Νeopox® W Plus
Yδατοδιαλυτή εποξειδική βαφή δύο συστατικών, 
κατάλληλη για δάπεδα και τοίχους εσωτερικών χώρων

Ιδιότητες – Πλεονεκτήματα
 ` Φιλικό στο περιβάλλον, δεν περιέχει διαλύτες
 ` Ανθεκτικό στο νερό - Κατάλληλο για χώρους αυξημένης υγρασίας
 ` Άοσμο, ιδανικό για εφαρμογές σε εσωτερικούς χώρους

Έκδοση: Neopox® W
Yδατοδιαλυτή εποξειδική βαφή δύο συστατικών, κατάλληλη 
για δάπεδα και τοίχους εσωτερικών χώρων με πιστοποιητικό 
καταλληλότητας για χώρους τροφίμων.

Συμπληρωματικό υλικό: Neotex® Antiskid M
Πρόσθετο πολυαιθυλενίου εξαιρετικά υψηλού μοριακού 
βάρους, για συστήματα επικάλυψης δαπέδων. Εμφανίζει πολύ 
υψηλή μηχανική και χημική αντοχή. Η προσθήκη του παρέχει 
ένα αντιολισθητικό τελείωμα στην επικάλυψη.

Συστήματα προστασίας δαπέδων εσωτερικού χώρου

Neopox® Special
Yψηλών επιδόσεων εποξειδική βαφή δύο συστατικών, 
κατάλληλη για επιφάνειες που δέχονται μεγάλες 
μηχανικές καταπονήσεις

Πεδία εφαρμογών
 ` Δάπεδα εργοστασίων, αποθηκών, γκαράζ
 ` Πισίνες, δεξαμενές, σιντριβάνια (μη εκτεθειμένα στην ηλιακή 

ακτινοβολία)
 ` Εσωτερικές μεταλλικές επιφάνειες

Ιδιότητες - Πλεονεκτήματα
 ` Εξαιρετική αντοχή στα χημικά, στην τριβή και στην μηχανική 

καταπόνηση
 ` Δυνατότητα εφαρμογής χωρίς αστάρι σε τσιμεντοειδείς επιφά-

νειες

Epoxol® Floor
Υψηλών αντοχών, εποξειδικό σύστημα χωρίς 
διαλύτες, για δημιουργία αυτoεπιπεδούμενων 
δαπέδων πάχους 1,5-3mm, με πιστοποιητικό 
καταλληλότητας για χώρους τροφίμων

Πεδία εφαρμογών
 ` Κατάλληλο για προστασία δαπέδων από μηχανική και χημική 

καταπόνηση σε: εργοστάσια, αποθήκες, xώρους αποθήκευσης 
και παραγωγής τροφίμων κ.λ.π

Ιδιότητες - Πλεονεκτήματα
 ` Πολύ υψηλή σκληρότητα και χημική αντοχή
 ` Εξαιρετική αντοχή στην τριβή και στην κρούση
 ` Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως βαφή υψηλού πάχους

Συμπληρωματικό υλικό: Χαλαζιακή άμμος Μ-32
Μέσης κοκκομετρίας 260μm,  για ανάμειξη με Epoxol® Floor 
ή Epoxol® Floor S για την δημιουργία αυτοεπιπεδούμενων 
δαπέδων. Κατάλληλη επίσης και για τη δημιουργία αντιολισθη-
ρών δαπέδων σε συνδυασμό με τα υλικά Epoxol®, Neopox®, 
Neodur® και Neocryl®.



Διακοσμητικά δάπεδα

Epoxol® Design 
Εποξειδικό σύστημα δύο συστατικών για δημιουργία 
αυτοεπιπεδούμενων δαπέδων με μεταλλικό εφέ 

Πεδία εφαρμογών
 ` Ιδανικό για πολυκαταστήματα, χώρους εστίασης, ξενοδοχεία, 

κατοικίες κ.λ.π
Ιδιότητες - Πλεονεκτήματα

 ` Εύκολη εφαρμογή για τη δημιουργία τεχνοτροπιών
 ` Παρέχει υψηλή σκληρότητα και μεγάλη αντοχή στην τριβή
 ` Εντυπωσιακό αισθητικό αποτέλεσμα

Εpoxol® 3D 
Διάφανο εποξειδικό σύστημα δύο συστατικών από 
ρητίνες και επιλεγμένους σκληρυντές χωρίς διαλύτες, 
ιδανικό για την δημιουργία 3D δαπέδων

Ιδιότητες - Πλεονεκτήματα
 ` Προσφέρει γυαλιστερή επιφάνεια με εξαιρετική διαφάνεια και 

άρτιο αισθητικό αποτέλεσμα.

Epoxol® Deco 
Eποξειδικό σύστημα χωρίς διαλύτες, κατάλληλο για 
δημιουργία αυτoεπιπεδούμενων διακοσμητικών 
δαπέδων με όψη γρανίτη

Πεδία εφαρμογών
 ` Διακοσμητικά δάπεδα σε ξενοδοχεία, γραφεία, καταστήματα, 

εκθέσεις και κατοικίες
Ιδιότητες - Πλεονεκτήματα

 ` Τελική επιφάνεια με φυσική όψη γρανίτη
 ` Πολύ καλή αντοχή στην τριβή και τα χημικά
 ` Υψηλό αισθητικό αποτέλεσμα

Epoxol® 2874 
Υψηλών αντοχών διάφανο σύστημα εποξειδικής 
σύνθεσης δύο συστατικών, ιδανικό για τη δημιουργία 
διακοσμητικών ρητινοκονιαμάτων και τεχνοτροπιών

Πεδία εφαρμογών
 ` Διακοσμητικά δάπεδα, πάγκοι, τραπέζια, μπαρ σε καταστήμα-

τα, ξενοδοχεία, κτλ
Ιδιότητες – Πλεονεκτήματα

 ` Υψηλή αντοχή σε κάμψη, θλίψη και τριβή.
 ` Μεγάλη αντοχή στο κιτρίνισμα



Νeodur® Fast Track 
Ταχυστέγνωτο, υψηλών στερεών επαλειφόμενο 
σύστημα αλειφατικής πολυουρίας, για εφαρμογές σε 
δάπεδα εσωτερικών και εξωτερικών χώρων

Πεδία εφαρμογών
 ` Δάπεδα, όπου απαιτούνται υψηλές μηχανικές και χημικές 

αντοχές όπως καταστήματα, αποθήκες, γκαράζ, χώροι πλυντη-
ρίων, πρατήριων καυσίμων κτλ.

Ιδιότητες-Πλεονεκτήματα
 ` Ταχεία ολοκλήρωση έργου: Στεγνό στην αφή σε λιγότερο 

από 2 ώρες και πλήρης εφαρμογή μέσα σε 8 ώρες (αστάρι + 2 
στρώσεις), επιτρέποντας την ολοκλήρωση ενός έργου μέσα σε 
μία ημέρα

 ` Άμεση παράδοση έργου σε πλήρη κυκλοφορία 24 ώρες μετά 
την εφαρμογή

 ` Εξαιρετική αντοχή στην ηλιακή ακτινοβολία και τις καιρικές 
συνθήκες

 ` Υψηλές μηχανικές και  χημικές αντοχές (αραιά οξέα & αλκάλια, 
λάδια αυτοκινήτου, πετρέλαιο κ.τ.λ.)

Νeodur® FT Elastic 
Επαλειφόμενο ταχυστέγνωτο ελαστικό σύστημα 
πολυουρίας, για την προστασία και στεγάνωση 
δαπέδων 

Πεδία εφαρμογών
 ` Ιδανική λύση για ταράτσες με χώρους στάθμευσης, μπαλκόνια 

με έντονη βατότητα, ή ως τελική στρώση πάνω από αρωματι-
κά συστήματα στεγάνωσης

Ιδιότητες-Πλεονεκτήματα
 ` Συνδυάζει υψηλή αντοχή στην τριβή και στις μηχανικές κατα-

πονήσεις με εξαιρετικές υγρομονωτικές ιδιότητες
 ` Παρέχει υψηλή προστασία από την UV ακτινοβολία και από 

τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες
 ` Αντοχή στην πρώιμη βροχόπτωση
 ` Στεγνώνει γρήγορα, επιτρέποντας την πλήρη λειτουργία του 

χώρου σε 24 ώρες

Neodur® Polyurea
Διάφανο σύστημα αλειφατικής πολυουρίας 
δύο συστατικών ιδανικό για τη δημιουργία 
διακοσμητικών ρητινοκονιαμάτων

Πεδία εφαρμογών
 ` Εξωτερικά διακοσμητικά δάπεδα σε καταστήματα, ξενοδοχεία, κτλ.

Ιδιότητες - Πλεονεκτήματα
 ` Μεγάλη αντοχή στο UV. Δεν κιτρινίζει ακόμα και μετά την πά-

ροδο πολλών ετών
 ` Υψηλή αντοχή σε κάμψη, θλίψη και στην τριβή
 ` Δυνατότητα δημιουργίας εξωτερικών διακοσμητικών δαπέδων 

υψηλής αντοχής

Νeodur® FT Clear 
Διάφανο ταχυστέγνωτο ελαστικό βερνίκι αλειφατικής 
πολυουρίας, ιδανικό για την στεγάνωση επιφανειών 
από πλακάκι

Ιδιότητες-Πλεονεκτήματα
 ` Μεγάλη αντοχή στην UV ακτινοβολία χωρίς να κιτρινίζει
 ` Συνδυάζει μηδενική απορρόφηση νερού με υψηλές μηχανικές 

αντοχές
 ` Τελική επιφάνεια χωρίς φυσαλίδες
 ` Εξαιρετική γεφύρωση ρωγμών
 ` Διατηρεί αναλλοίωτο το αισθητικό αποτέλεσμα των πλακιδίων

Έκδοση: Νeodur® Fast Track SF
Επαλειφόμενο ταχυστέγνωτο αλειφατικό σύστημα πολυουρίας 
δύο συστατικών, χωρίς διαλύτες, για εφαρμογές σε δάπεδα 
εσωτερικών και εξωτερικών χώρων.

Συμπληρωματικό υλικό: 
Χαλαζιακή άμμος NQS grey 0,6-1,2mm
Αναμιγνύεται με τα Neodur® Polyurea και Epoxol® 2874 για τη 
δημιουργία διακοσμητκών ρητινοκονιαμάτων

Ταχυστέγνωτα συστήματα προστασίας εσωτερικών  
και εξωτερικών δαπέδων
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Διαλύτου
Epoxol® Primer
Εποξειδικό αστάρι διαλύτου δύο συστατικών

Neodur® Fast Track PR
Ταχυστέγνωτο (3 ώρες στους +25οC) υβριδικό αστάρι 
πολυουρεθάνης-πολυουρίας δύο συστατικών με 
διαλύτες

Yδατοδιαλυτά
Acqua Primer
Υδατοδιαλυτό εποξειδικό αστάρι για δάπεδα και τοίχους

 ` Αποτρέπει τη δημιουργία σκόνης

Χωρίς Διαλύτες
Neodur® Primer SF
Ταχυστέγνωτο (3 ώρες στους +25οC) υβριδικό αστάρι 
πολυουρεθάνης-πολυουρίας δύο συστατικών χωρίς 
διαλύτες 

Epoxol® Primer SF
Εποξειδικό αστάρι δύο συστατικών χωρίς διαλύτες για 
εφαρμογές δαπέδων

Neopox® Primer WS
Εποξειδικό αστάρι δύο συστατικών χωρίς διαλύτες για 
υγρές επιφάνειες 

 ` Προσφέρει μόνιμη λύση σε δάπεδα όπου το υπόστρωμα σκυρο-
δέματος είναι υγρό και η επιφάνεια είναι κορεσμένη με νερό

 ` Κατάλληλο και για συγκόλληση παλαιού με νέο μπετόν

Neopox® Primer AY
Εποξειδικό αντιοσμωτικό αστάρι χωρίς διαλύτες δύο 
συστατικών 

 ` Προσφέρει μόνιμη λύση σε σημεία με ανερχόμενη υγρασία


