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Eγ χε ι ρ ί δ ι ο Ολοκληρωμένων
κατασκευαστικών λύσεων
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Από την μεγαλύτερη εταιρία 

εφαρμογής συστημάτων 

οικολογικής δόμησης και 

υπηρεσιών εξοικονόμησης & 

διαχείρισης ενέργειας

Μέλος του Ομίλου

Κριμάτογλου



Η του και αποτελεί το επιστέγασμα της εξέλιξης της KGreen ΟΜΙΛΟΥ ΚΡΙΜΑΤΟΓΛΟΥ 

τεχνογνωσίας της ηγετικής του θέσης εδώ και 50 χρόνια, στον κλάδο της αειφόρου 

ανάπτυξης των κατασκευών και υποδομών, με σεβασμό στον άνθρωπο και το περιβάλλον 

του. 

Με σωρευμένη εμπειρία πολλών δεκαετιών στο χώρο των κατασκευών, βρίσκεται στο 

πλευρό του τεχνικού κόσμου και των μηχανικών, παρέχοντας τεχνογνωσία και 

ολοκληρωμένες κατασκευαστικές λύσεις, με βάση

ό τις αρχές της δομικής φυσικής και

ό τα ελληνικά και διεθνή πρότυπα και κανονισμούς. 

Κατά συνέπεια η  δεν πουλάει προϊόντα, αλλά μέσα από μια ολιστική προσέγγιση, KGreen

παρέχει εξειδικευμένες συστημικές λύσεις που είναι σε θέση να εγγυηθούν: 

ό μέγιστη δυνατή ανθεκτικότητα, 

ό βέλτιστη ενεργειακή αποδοτικότητα, 

ό υψηλή λειτουργικότητα στη χρήση, 

ό υψηλή ποιότητα διαβίωσης στο χρήστη,

ό χαμηλό περιβαλλοντικό αποτύπωμα, 

ό ασφάλεια και οικονομία κλίμακας.

YOU WE

Κατασκευαστικές λύσεις 

6



Η KGreen είναι  ενεργό μέλος στους φορείς:

Ελληνικό Ινστιτούτο Παθητικού Κτιρίου - EIΠAK

Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Εταιριών Μόνωσης - F.E.S.I.

Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Βιομηχανικής Μόνωσης - Ε.Ι.Ι.F.

Πανελλήνιος  Σύνδεσμος Εταιριών Μόνωσης - ΠΣΕΜ

Πανελλήνιος  Σύνδεσμος Εφαρμοστών Προσόψεων 
Κτιρίων για την Εξοικονόμηση Ενέργειας - ΣΕΠΚΕΕ  

Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών

Η KGreen σήμερα υποστηρίζει τεχνολογικά 
πάνω από

 2480 μηχανικούς,

 220 τεχνικές εταιρίες και εργολάβους,

 180 συνεργεία διαφόρων ειδικοτήτων, 

αλλά το σπουδαιότερο όλων, είναι ότι η 

KGreen του ΟΜΙΛΟΥ ΚΡΙΜΑΤΟΓΛΟΥ 

απολαμβάνει της εκτίμησης και της 

αναγνώρισης χιλιάδων ιδιωτών συμπολιτών 

μας, που στα 50 χρόνια της ιστορίας της, 

συνεργάστηκαν και συνεργάζονται μαζί μας. 

ÐÁÍÅËËÇÍÉÏÓ ÓÕÍÄÅÓÌÏÓ
ÅÔÁÉÑÉÙÍ ÌÏÍÙÓÇÓ

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο

Ι Ν Σ Τ Ι Τ Ο Υ Τ Ο

ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ

Η  παράγει τεχνογνωσία σε συνεργασία  KGreen
με πανεπιστήμια και οργανισμούς, όπως:

 Κέντρο Ανανεώσιμων 

       Πηγών Ενέργειας-ΚΑΠΕ

 

 Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο

      Θεσσαλονίκης 

 Πανεπιστήμιο Πατρών 

YOU WEΓιατί αισθάνεστε ασφάλεια μαζί μας 

5



ό GreenΗ  είναι  από τον διαπιστευμένο φορέα  για την εφαρμογή K Q-CERTπιστοποιημένη
l Σύστηματος Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001.

l Σύστηματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ISO 14001.

l Σύστηματος Διαχείρισης Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία OHSAS 18001.

ό Το  προσωπικό είναι πιστοποιημένο κατά  για τις γνώσεις, ικανότητες τεχνικό EN ISO 17024

και δεξιότητες κατασκευής έργων μόνωσης, σύμφωνα με τα Ελληνικά Τεχνικά Πρότυπα και 

Κανονισμούς Εθνικού Συστήματος Διαπίστευσης, από τους διαπιστευμένους φορείς του  

(ΕΣΥΔ):

l TÜV AUSTRIA (Austrian Technischer Überwachungs-Verein) 

l DQS (Deutsche Gesellschaftzur Zertifizierung von Management Systemen), 
           καθώς και από τον :Γερμανικό Οργανισμό

l    DIN (Deutsches Institut fuer Normung).

ό Παρέχει αποκλειστικά και μόνο πιστοποιημένα με  προϊόντα και συστήματαCE

ό Παρέχει προϊόντα με πιστοποίηση ποιότητας από το Βρετανικό Ινστιτούτο   

Καταγραφής Ποιότητας – CQI

ό Παρέχει συστήματα μόνωσης δώματος με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας - Ο.Β.Ι.

�
�

ό Παρακολουθεί και συντηρεί όλα τα έργα μετά την ολοκλήρωση τους

ό Καλύπτει τον ιδιοκτήτη με ασφαλιστήριο συμβόλαιο για όλες τις εργασίες

ό GreenΗ  είναι  από τον διαπιστευμένο φορέα  για την εφαρμογή K Q-CERTπιστοποιημένη
l Σύστηματος Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001.

l Σύστηματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ISO 14001.

l Σύστηματος Διαχείρισης Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία OHSAS 18001.

ό Το  προσωπικό είναι πιστοποιημένο κατά  για τις γνώσεις, ικανότητες τεχνικό EN ISO 17024

και δεξιότητες κατασκευής έργων μόνωσης, σύμφωνα με τα Ελληνικά Τεχνικά Πρότυπα και 

Κανονισμούς Εθνικού Συστήματος Διαπίστευσης, από τους διαπιστευμένους φορείς του  

(ΕΣΥΔ):

l TÜV AUSTRIA (Austrian Technischer Überwachungs-Verein) 

l DQS (Deutsche Gesellschaftzur Zertifizierung von Management Systemen), 
           καθώς και από τον :Γερμανικό Οργανισμό

l    DIN (Deutsches Institut fuer Normung).

ό Παρέχει αποκλειστικά και μόνο πιστοποιημένα με  προϊόντα και συστήματαCE

ό Παρέχει προϊόντα με πιστοποίηση ποιότητας από το Βρετανικό Ινστιτούτο   

Καταγραφής Ποιότητας – CQI

ό Παρέχει συστήματα μόνωσης δώματος με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας - Ο.Β.Ι.

�
�

ό Παρακολουθεί και συντηρεί όλα τα έργα μετά την ολοκλήρωση τους

ό Καλύπτει τον ιδιοκτήτη με ασφαλιστήριο συμβόλαιο για όλες τις εργασίες
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Εγχειρίδιο Ολοκληρωμένων 
Κατασκευαστικών Λύσεων
σύμφωνα με τις απαιτήσεις 
του ΚΕΝΑΚ.

ΔΩΜΑΤΑ

Θερμομόνωση και στεγανοποίηση υφιστάμενου δώματος

Θερμομόνωση και στεγανοποίηση με εξηλασμένη πολυστερίνη - 

CARBONRG

Θερμομόνωση και στεγανοποίηση δώματος με πολυστερίνη

Θερμομόνωση και στεγανοποίηση δώματος με πολυστερίνη XPS DOUBLE 

INSULATION

Θερμομόνωση και στεγανοποίηση δώματος με κυψελωτό κονιόδεμα

Θερμομόνωση και στεγανοποίηση δώματος

Στεγανοποίηση υφιστάμενου δώματος

Θερμομόνωση και στεγανοποίηση βατού δώματος

Θερμομόνωση και στεγανοποίηση βατού δώματος – βεράντας

Θερμομόνωση και στεγανοποίηση φυτεμένου δώματος 

Θερμομόνωση και στεγανοποίηση φυτεμένου δώματος με πολυστερίνη

ΤΟΙΧΟΙ

Star EPS – Θερμοπρόσοψη με Διογκωμένη πολυστερίνη 

Star EPS PLUS – Θερμοπρόσοψη με Γραφιτούχα Διογκωμένη πολυστερίνη

OPEN – Θερμοπρόσοψη με Διάτρητη Διογκωμένη πολυστερίνη 

OPEN REFLECT AIR – Θερμοπρόσοψη με Διάτρητη Ανακλαστική Γραφιτούχα 

Διογκωμένη πολ.

Star XPS – Θερμοπρόσοψη με Διαπνέουσα Γκοφρέ Εξηλασμένη πολυστερίνη 

Star MW – Θερμοπρόσοψη με Άκαυστο/Ηχομονωτικό/Διαπνέοντα 

Πετροβάμβακα

ΔΑΠΕΔΑ 

Θερμο/ηχομονωτικό πλωτό δάπεδο πλακιδίων σε όροφο

Θερμομονωτικό δάπεδο πλακιδίων μεταξύ ορόφων

Θερμο /ηχομονωτικό πλωτό δάπεδο πλακιδίων σε όροφο με πλάκες 

φελλού/καουτσούκ 

Θερμο /ηχομονωτικού πλωτού ξύλινου δαπέδου με laminate μεταξύ 

ορόφων

Θερμομονωτικό δάπεδο πάνω από πιλοτή

Θερμομονωτικό δάπεδο σε μεταλλικό πατάρι

ΕΙΔΙΚΑ ΔΑΠΕΔΑ 

Κατασκευή Σταμπωτού Δαπέδου

Βιομηχανικό Δάπεδο με Σκληρυντικό Κονίαμα

Ράμπα με Βιομηχανικό Δάπεδο και Σκληρυντικό Κονίαμα

Εποξειδικό Βιομηχανικό Δάπεδο

ΥΠΟΓΕΙΑ

Θερμομόνωση και στεγανοποίηση υπογείου εξωτερικά με επαλειφόμενο 

στεγανοποιητικό 

Θερμομόνωση και στεγανοποίηση υπογείου εξωτερικά με ασφαλτική 

μεμβράνη 

Θερμομόνωση και στεγανοποίηση υπογείου εσωτερικά με επαλειφόμενο 

στεγανοποιητικό

Στεγανοποίηση υπογείου φρεατίου ανελκυστήρα

Στεγανοποίηση υπόγειας δεξαμενής πόσιμου ύδατος

ΠΙΣΙΝΑ

Στεγανοποίηση πισίνας και εφαρμογή ψηφίδας

Στεγανοποίηση πισίνας και εφαρμογή εποξειδικής βαφής

Το παρόν έντυπο αποτελεί πνευματική 

ιδιοκτησία της ΚΡΙΜΑΤΟΓΛΟΥ ΑΕ. 

Τα δικαιώματα χρήσης του υλικού από άλλους, 

ορίζονται από το νόμο περί πνευματικής 

ιδιοκτησίας. Απαγορεύεται η οποιαδήποτε 

χρήση του υλικού χωρίς την άδεια της 

ΚΡΙΜΑΤΟΓΛΟΥ ΑΕ. 

Τα τεχνικά δεδομένα και οι οδηγίες που 

περιλαμβάνονται σε αυτό το τεχνικό εγχειρίδιο 

είναι αποτέλεσμα της παρούσας γνώσης και της 

εμπειρίας της εταιρείας. Παραμένει ατομική 

ευθύνη του καταναλωτή για να κρίνει αν 

ικανοποιείται από την καταλληλότητα και 

πληρότητα των πληροφοριών, για την κάθε 

εφαρμογή. Οι συστάσεις και οι προτάσεις 

γίνονται χωρίς εγγύηση, αφού οι εκάστοτε 

συνθήκες κατά την εφαρμογή τους είναι πέρα 

του ελέγχου της εταιρείας μας. Η έκδοση του 

παρόντος τεχνικού εγχειρίδιο ακυρώνει κάθε 

άλλη προηγούμενη έκδοση. Ιανουάριος 2019.
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 Οι κύριες φάσεις μόνωσης περιλαμβάνουν:

§ Υπολογισμός των κλίσεων με χωροβάτη laser και τοποθέτηση οδηγών γεμίσματος για κλίσεις έως 2%

§ Διάστρωση του θερμομονωτικού ελαφροσκυροδέματος σε δύο φάσεις με CARBOBETON THERM 

προκειμένου να επιτευχθεί η επιθυμητή κλίση.

§ Αστάρωμα της επιφάνειας του CARBOBETON THERM μετά την σκλήρυνσή του με το ειδικό αστάρι 

CARBOCOAT RUBBER.

§ Τοποθέτηση ειδικής διάτρητης ασφαλτικής μεμβράνης PERFOPLAST ως στρώση διάχυσης των 

υδρατμών πριν την τοποθέτηση της κύριας ασφαλτικής μεμβράνης ανάλογα με την υγρομετρία των 

υποκείμενων χώρων.

§ oΘερμή κόλληση της κύριας ασφαλτικής μεμβράνης CARBOBIT SBS/-20 C/Λευκής ψηφίδας βάρους 6 
2

Kg/m  και πολυεστερικό οπλισμό.

§ 2
Παράλληλη τοποθέτηση εξαερισμών εκτόνωσης υδρατμών περίπου ανά 30-60m .

§ Τοποθέτηση διπλής στρώσης ασφαλτικής μεμβράνης κάτω από όλα τα σιφώνια των υδρορροών και 

περιμετρικά στα στηθαία.

§ Τοποθέτηση λάμας στερέωσης της ασφαλτικής μεμβράνης περιμετρικά των στηθαίων και ελαστική 

σφράγιση με πολυουρεθανική μαστίχη CARBOMASTIC PU.

§ Βαφή όλων των ενώσεων των ασφαλτικών μεμβρανών με το ειδικό επαλειφόμενο στεγανοποιητικό 

υψηλής ελαστικότητας .CARBOMAT

ΔΩΜΑ

Θερμομόνωση και Στεγανοποίηση  Υφιστάμενου Δώματος

1
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7
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Ασφαλτική μεμβράνη

   CARBOBETON THERM

      Μωσαϊκό ή παλιά ασφαλτική μεμβράνη

         Παλιό γέμισμα

            Ελαστική βαφή CARBO ΜΑΤ στις ενώσεις

               Λάμα στερέωσης

                  Θερμοσοβάς CARBOPLASTER THERM
1

2

3

4
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ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ
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Θερμομόνωση και Στεγανοποίηση  με εξηλασμένη πολυστερίνη 

                                                          CARBONRG SYSTEM 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

1

2

3

4

5

Eλαστομερής ασφαλτική 

    μεμβράνη CARBOBIT SPS

CARBBETONTHERM

Eξηλασμένη πολυστερίνη FIBRAN XPS

Ελαστική βαφή CARBOMAT  
   στις ενώσεις

Λάμα στερέωσης

1

2

3

4

5
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 Οι κύριες φάσεις μόνωσης περιλαμβάνουν:

§ Τοποθέτηση θερμομονωτικών πλακών εξηλασμένης πολυστερίνης FIBRANxps 300L.

§ Υπολογισμός των κλίσεων με χωροβάτη laser και τοποθέτηση οδηγών γεμίσματος για κλίσεις 

έως 2%

§ Διάστρωση του θερμομονωτικού ελαφροσκυροδέματος σε δύο φάσεις με CARBOBETON THERM 

προκειμένου να επιτευχθεί η επιθυμητή κλίση.

§ Αστάρωμα της επιφάνειας του CARBOBETON THERM μετά την σκλήρυνσή του με το ειδικό 

αστάρι CARBOCOAT RUBBER.

§ Τοποθέτηση ειδικής διάτρητης ασφαλτικής μεμβράνης PERFOPLAST ως στρώση διάχυσης των 

υδρατμών πριν την τοποθέτηση της κύριας ασφαλτικής μεμβράνης ανάλογα με την υγρομετρία 

των υποκείμενων χώρων.

§
o

Θερμή κόλληση της κύριας ασφαλτικής μεμβράνης CARBOBIT SBS/-20 C/Λευκής ψηφίδας 
2

βάρους 6 Kg/m  και πολυεστερικό οπλισμό.

§
2Παράλληλη τοποθέτηση εξαερισμών εκτόνωσης υδρατμών περίπου ανά 30-60m .

§ Τοποθέτηση διπλής στρώσης ασφαλτικής μεμβράνης κάτω από όλα τα σιφώνια των 

υδρορροών και περιμετρικά στα στηθαία.

§ Τοποθέτηση λάμας στερέωσης της ασφαλτικής μεμβράνης περιμετρικά των στηθαίων και 

ελαστική σφράγιση με πολυουρεθανική μαστίχη CARBOMASTIC PU.

§ Βαφή όλων των ενώσεων των ασφαλτικών μεμβρανών με το ειδικό επαλειφόμενο 

στεγανοποιητικό υψηλής ελαστικότητας .CARBOMAT



ΔΩΜΑ

Θερμομόνωση και Στεγανοποίηση  Δώματος με Πολυστερίνη

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

Eλαστομερής ασφαλτική 

   μεμβράνη με ψηφίδα

CARBBETONTHERM

Πολυστερίνη 

Ελαστική βαφή CARBOMAT  
  στις ενώσεις

Λάμα στερέωσης

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

8

 Οι κύριες φάσεις μόνωσης περιλαμβάνουν:

§ Τοποθέτηση θερμομονωτικών πλακών πολυστερίνης.

§ Υπολογισμός των κλίσεων με χωροβάτη laser και τοποθέτηση οδηγών γεμίσματος για κλίσεις 

έως 2%

§ Διάστρωση του θερμομονωτικού ελαφροσκυροδέματος σε δύο φάσεις με CARBOBETON THERM 

προκειμένου να επιτευχθεί η επιθυμητή κλίση.

§ Αστάρωμα της επιφάνειας του CARBOBETON THERM μετά την σκλήρυνσή του με το ειδικό 

αστάρι CARBOCOAT RUBBER.

§ Τοποθέτηση ειδικής διάτρητης ασφαλτικής μεμβράνης PERFOPLAST ως στρώση διάχυσης των 

υδρατμών πριν την τοποθέτηση της κύριας ασφαλτικής μεμβράνης ανάλογα με την υγρομετρία 

των υποκείμενων χώρων.

§
o

Θερμή κόλληση της κύριας ασφαλτικής μεμβράνης CARBOBIT SBS/-20 C/Λευκής ψηφίδας βάρους 
2

6 Kg/m  και πολυεστερικό οπλισμό.

§
2Παράλληλη τοποθέτηση εξαερισμών εκτόνωσης υδρατμών περίπου ανά 30-60m .

§ Τοποθέτηση διπλής στρώσης ασφαλτικής μεμβράνης κάτω από όλα τα σιφώνια των υδρορροών 

και περιμετρικά στα στηθαία.

§ Τοποθέτηση λάμας στερέωσης της ασφαλτικής μεμβράνης περιμετρικά των στηθαίων και 

ελαστική σφράγιση με πολυουρεθανική μαστίχη CARBOMASTIC PU.

§ Βαφή όλων των ενώσεων των ασφαλτικών μεμβρανών με το ειδικό επαλειφόμενο 

στεγανοποιητικό υψηλής ελαστικότητας .CARBOMAT



ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

9

Xps Double Insulation

Ελαστική βαφή CARBOMAT  

  στις ενώσεις

Eξαερισμός

Eλαστομερής ασφαλτική 

  μεμβράνη CARBOBIT SBS

Εξηλασμένη πολυστερίνη Fibran Xps

Αυτοκόλλητη ασφαλτική  

  μεμβράνη CARBO AD

1

2

3

4

5 Λάμα στερέωσης

62

3

4

5
6

1

YOU WE

 Η τεχνική λύσηπροϋποθέτει την ύπαρξη κλίσεων. 

 Οι κύριες φάσεις μόνωσης περιλαμβάνουν:

§ Συγκόλληση θερμομονωτικών πλακών εξηλασμένης πολυστερίνης FIFRANxps 300 L με αφρό 

πολυουρεθάνης.

§ Τοποθέτηση ειδικής αυτοκόλλητης ασφαλτικής μεμβράνης ARCO THERMO AD P 2 mm ως 

πρώτη στεγανοποιητική στρώση.

§ Θερμή κόλληση της κύριας ασφαλτικής μεμβράνης CARBOBIT SBS/-20oC/Λευκής ψηφίδας 
2

βάρους 6 Kg/m  και πολυεστερικό οπλισμό.

§
2

Παράλληλη τοποθέτηση εξαερισμών εκτόνωσης υδρατμών περίπου ανά 30-60m :

§ Τοποθέτηση διπλής στρώσης ασφαλτικής μεμβράνης κάτω από όλα τα σιφώνια των 

υδρορροών και περιμετρικά στα στηθαία.

§ Τοποθέτηση λάμας στερέωσης της ασφαλτικής μεμβράνης περιμετρικά των στηθαίων και 

ελαστική σφράγιση με πολυουρεθανική μαστίχη CARBOMASTIC PU.

§ Βαφή όλων των ενώσεων των ασφαλτικών μεμβρανών με το ειδικό επαλειφόμενο 

στεγανοποιητικό υψηλής ελαστικότητας .CARBOMAT
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Θερμομόνωση και Στεγανοποίηση  Δώματος με κυψελωτό Κονιόδεμα 

Ασφαλτική μεμβράνη CARBOBIT SBS

   ΚΥΨΕΛΩΤΟ ΚΟΝΙΟΔΕΜΑ

      Φράγμα Υδρατμών

         Ελαστική βαφή CARBO ΜΑΤ 

             στις ενώσεις

                Λάμα στερέωσης

5

4

3

2

1

Οι κύριες φάσεις μόνωσης περιλαμβάνουν:

§ Υπολογισμός των κλίσεων με χωροβάτη laser και τοποθέτηση οδηγών γεμίσματος για κλίσεις 

έως 2%

§ Διάστρωση του θερμομονωτικού ελαφροσκυροδέματος σε δύο φάσεις με CARBOBETON 

THERM προκειμένου να επιτευχθεί η επιθυμητή κλίση.

§ Αστάρωμα της επιφάνειας του CARBOBETON CELL μετά την σκλήρυνσή του με το ειδικό αστάρι 

CARBOCOAT RUBBER.

§ Τοποθέτηση ειδικής διάτρητης ασφαλτικής μεμβράνης PERFOPLAST ως στρώση διάχυσης των 

υδρατμών πριν την τοποθέτηση της κύριας ασφαλτικής μεμβράνης ανάλογα με την 

υγρομετρία των υποκείμενων χώρων.

§
oΘερμή κόλληση της κύριας ασφαλτικής μεμβράνης CARBOBIT SBS/-20 C/Λευκής ψηφίδας 

2βάρους 6 Kg/m  και πολυεστερικό οπλισμό.

§ 2Παράλληλη τοποθέτηση εξαερισμών εκτόνωσης υδρατμών περίπου ανά 30-60m .

§ Τοποθέτηση διπλής στρώσης ασφαλτικής μεμβράνης κάτω από όλα τα σιφώνια των 

υδρορροών και περιμετρικά στα στηθαία.

§ Τοποθέτηση λάμας στερέωσης της ασφαλτικής μεμβράνης περιμετρικά των στηθαίων και 

ελαστική σφράγιση με πολυουρεθανική μαστίχη CARBOMASTIC PU.

§ Βαφή όλων των ενώσεων των ασφαλτικών μεμβρανών με το ειδικό επαλειφόμενο 

στεγανοποιητικό υψηλής ελαστικότητας .CARBOMAT
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Φράγμα υδρατμών

   CARBOBETON THERM

      Ασφαλτική μεμβράνη CARBOBIT SBS

         Ελαστική βαφή CARBO ΜΑΤ στις ενώσεις

             Λάμα στερέωσης

                Εξαερισμός

Θερμομόνωση και Στεγανοποίηση   Δώματος 

 Οι κύριες φάσεις μόνωσης περιλαμβάνουν:

§ Υπολογισμός των κλίσεων με χωροβάτη laser και τοποθέτηση οδηγών γεμίσματος για κλίσεις 

έως 2%

§ Διάστρωση του θερμομονωτικού ελαφροσκυροδέματος σε δύο φάσεις με CARBOBETON 

THERM προκειμένου να επιτευχθεί η επιθυμητή κλίση.

§ Αστάρωμα της επιφάνειας του CARBOBETON THERM μετά την σκλήρυνσή του με το ειδικό 

αστάρι CARBOCOAT RUBBER.

§ Τοποθέτηση ειδικής διάτρητης ασφαλτικής μεμβράνης PERFOPLAST ως στρώση διάχυσης των 

υδρατμών πριν την τοποθέτηση της κύριας ασφαλτικής μεμβράνης ανάλογα με την 

υγρομετρία των υποκείμενων χώρων.

§ oΘερμή κόλληση της κύριας ασφαλτικής μεμβράνης CARBOBIT SBS/-20 C/Λευκής ψηφίδας 
2βάρους 6 Kg/m  και πολυεστερικό οπλισμό.

§ 2
Παράλληλη τοποθέτηση εξαερισμών εκτόνωσης υδρατμών περίπου ανά 30-60m .

§ Τοποθέτηση διπλής στρώσης ασφαλτικής μεμβράνης κάτω από όλα τα σιφώνια των 

υδρορροών και περιμετρικά στα στηθαία.

§ Τοποθέτηση λάμας στερέωσης της ασφαλτικής μεμβράνης περιμετρικά των στηθαίων και 

ελαστική σφράγιση με πολυουρεθανική μαστίχη CARBOMASTIC PU.

§ Βαφή όλων των ενώσεων των ασφαλτικών μεμβρανών με το ειδικό επαλειφόμενο 

στεγανοποιητικό υψηλής ελαστικότητας .CARBOMAT
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Στεγανοποίηση   Υφιστάμενου Δώματος

Παλιό γέμισμα

   Μωσαϊκό ή παλιά ασφαλτική μεμβράνη

      Ασφαλτική μεμβράνη CARBOBIT SBS

         Ελαστική βαφή CARBO ΜΑΤ στις ενώσεις

            Λάμα στερέωσης

               Θερμοσοβάς CARBOPLASTER THERM

                  Εξαερισμός7

1
2

3

4

5

 Οι κύριες φάσεις μόνωσης περιλαμβάνουν:

 Οι κύριες φάσεις μόνωσης περιλαμβάνουν:
§ Αστάρωμα της επιφάνειας με το ειδικό αστάρι CARBOCOAT RUBBER.

§ oΘερμή κόλληση κύριας ασφαλτικής μεμβράνης CARBOBIT SBS/-20 C/Λευκής ψηφίδας βάρους 
26Kg/m  με πολυεστερικό οπλισμό.

§ 2Παράλληλη τοποθέτηση εξαερισμών εκτόνωσης υδρατμών περίπου ανά 30-60m .

§ Τοποθέτηση διπλής στρώσης ασφαλτικής μεμβράνης κάτω από όλα τα σιφώνια των 

υδρορροών.

§ Τοποθέτηση διπλής στρώσης ασφαλτικής μεμβράνης κάτω από όλα τα σιφώνια των 

υδρορροών και περιμετρικά στα στηθαία.

§ Τοποθέτηση λάμας στερέωσης της ασφαλτικής μεμβράνης περιμετρικά των στηθαίων και 

ελαστική σφράγιση με πολυουρεθανική μαστίχη CARBOMASTIC PU.

§ Βαφή όλων των ενώσεων των ασφαλτικών μεμβρανών με το ειδικό επαλειφόμενο 

στεγανοποιητικό υψηλής ελαστικότητας CARBOMAT.

§ Αποξήλωση παλιού σφραγιστικού υλικού κτηριακού αρμού διαστολής και τοποθέτηση νέας 

ελαστικής σφραγιστικής μαστίχης CARBOMASTIC PU και κορδονιού διογκωμένου 

πολυαιθυλενίου.

§ 2Τοποθέτηση ασφαλτικής μεμβράνης CARBOBIT SBS/-20oC/Λευκής ψηφίδας βάρους 6Kg/m  

κάλυψης κτηριακού αρμού διαστολής όπου απαιτείται.
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Θερμομόνωση και Στεγανοποίηση   Βατού Δώματος 

 Οι κύριες φάσεις μόνωσης περιλαμβάνουν:

§ Υπολογισμός των κλίσεων με τη χρήση χωροβάτη laser και τοποθέτηση οδηγών γεμίσματος για 

κλίσεις έως 2%.

§ Τοποθέτηση περιμετρικής αντικραδασμικής ταινίας αρμών διαστολής.

§ Διάστρωση του θερμομονωτικού ελαφροσκυροδέματος σε δύο φάσεις με CARBOBETON FIBER 

προκειμένου να επιτευχθεί η επιθυμητή κλίση.

§ Αστάρωμα της επιφάνειας του  μετά την σκλήρυνσή του με το ειδικό αστάρι CARBOBETON FIBER

CARBOMAT PRIMER.

§ Εφαρμογή στεγανοποιητικού δύο συστατικών CARBOPROOF ELASTIC οπλισμένου με FIBERGLASS 

NET.

§ Τοποθέτηση κεραμικών πλακιδίων κόλλα πλακιδίων CARBOSTICK FLEX ελαστικοποιημένη με το 

ειδικό πρόσθετο CARBOFLEX.

§
2

Στεγανοποίηση αρμών διαστολής, ανά 20–25m  με ελαστική ταινία αρμών διαστολή CERESIT CL 152.

§ Σφράγισμα των αρμών  διαστολής με μαστίχη ελαστικής σφράγισης αρμών διαστολής 

CARBOMASTIC PU αφού προηγουμένως τοποθετηθεί κορδόνι αφρώδους πολυαιθυλενίου και 

ασταρωθεί η επιφάνεια με CARBOMASTIC PU PRIMER.

§ Στοκάρισμα των λοιπών αρμών μεταξύ των πλακιδίων με τσιμεντοειδή  αρμόστοκο CARBOFILL 2-20 

ανθεκτικό στις περιβαλλοντικές επιδράσεις.

1

2

3

4

5

6

Πλακάκια

   Κόλλα πλακιδίων

      CARBOproof elastic 

         Πλέγμα ενίσχυσης

             Τσιμεντοκονία CARBObetton screed ή fiber 

                 Ασφαλτική μεμβράνη

                    CARBObetton therm

                      Eξηλασμένη Πολυστερίνη Fibran

                         Πλάκα Σκυροδέματος

                             Εξαερισμός

7

8

9

Πολυουρεθανική μαστίχη

Κορδόνι αφρώδους πολυαιθυλενίου

Ελαστική ταινία σφράγισης 
αρμών διαστολής

1

2
3

4
5

6

7

8

10

9

10



1
2

3

4

5

6

7

ΔΩΜΑ

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

14

Θερμομόνωση και Στεγανοποίηση  Βατού Δώματος - Βεράντας

Πλακάκια

    Κόλλα Πλακιδίων Carbostick Flex

      CARBOROOF Elastic ή Στεγανοποιητική 

          μεμβράνη αποσύμπλεξης

             CARBOBETON FIBER

                Φράγμα Υδρατμών

                   Πλάκα Σκυροδέματος

                      Αντικραδασμική ταινία

1
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 Οι κύριες φάσεις μόνωσης περιλαμβάνουν:

§ Υπολογισμός των κλίσεων με τη χρήση χωροβάτη laser και τοποθέτηση οδηγών γεμίσματος για 

κλίσεις έως 2%.

§ Τοποθέτηση περιμετρικής αντικραδασμικής ταινίας αρμών διαστολής.

§ Διάστρωση του θερμομονωτικού ελαφροσκυροδέματος σε δύο φάσεις με CARBOBETON FIBER 

προκειμένου να επιτευχθεί η επιθυμητή κλίση.

§ Αστάρωμα της επιφάνειας του  μετά την σκλήρυνσή του με το ειδικό αστάρι CARBOBETON FIBER

CARBOMAT PRIMER.

§ Εφαρμογή στεγανοποιητικού δύο συστατικών CARBOPROOF ELASTIC οπλισμένου με FIBERGLASS 

NET.

§ Τοποθέτηση κεραμικών πλακιδίων κόλλα πλακιδίων CARBOSTICK FLEX ελαστικοποιημένη με το 

ειδικό πρόσθετο CARBOFLEX.

§
2

Στεγανοποίηση αρμών διαστολής, ανά 20–25m  με ελαστική ταινία αρμών διαστολή CERESIT CL 152.

§ Σφράγισμα των αρμών  διαστολής με μαστίχη ελαστικής σφράγισης αρμών διαστολής 

CARBOMASTIC PU αφού προηγουμένως τοποθετηθεί κορδόνι αφρώδους πολυαιθυλενίου και 

ασταρωθεί η επιφάνεια με CARBOMASTIC PU PRIMER.

§ Στοκάρισμα των λοιπών αρμών μεταξύ των πλακιδίων με τσιμεντοειδή  αρμόστοκο CARBOFILL 2-20 

ανθεκτικό στις περιβαλλοντικές επιδράσεις.
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Θερμομόνωση και Στεγανοποίηση   Φυτεμένου Δώματος με πολυστερίνη

7

8

Εξηλασμένη πολυστερίνη 

    FΙΒΡΑΝ xps 300S

        CARBOBETON THERM

           Διπλή Στεγανωτική μεμβράνη 

             προστασίας από ρίζες

                 Αποστραγγιστική μεμβράνη

                    Κροκάλες

                       Γεωύφασμα

                          Χώμα φύτευσης

                             Λάμα στερέωσης

1
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8
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   Φράγμα υδρατμών

        CARBOBETON THERM

           Διπλή Στεγανωτική μεμβράνη 

             προστασίας από ρίζες

                 Αποστραγγιστική μεμβράνη

                    Κροκάλες

                       Γεωύφασμα

                          Χώμα φύτευσης

                             Λάμα στερέωσης

2
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1

Θερμομόνωση και Στεγανοποίηση   Φυτεμένου Δώματος

YOU WE
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Star EPS – Θερμοπρόσοψη   με Διογκωμένη πολυστερίνη

TOIXOΣΚατασκευαστικές λύσεις 

 Οι κύριες φάσεις μόνωσης περιλαμβάνουν:

§ Εξυγίανση υποστρώματος στο σύνολο της επιφάνειας που θα μονωθεί και κατασκευή ζώνης υψηλής 

στεγανοποίησης στη βάση της όψης με επαλειφόμενο στεγανοποιητικό CARBOPROOF.

§ Ισοστάθμιση και επικόλληση των θερμομονωτικών πλακών Διογκωμένης Πολυστερίνης με ειδική 

κόλλα CARBOSTICK THERM επί της όψης και στις οριζόντιες επιφάνειες εξωστών και πιλοτής. 

§ Κατασκευή ζωνών πυροπροστασίας με θερμομονωτικές πλάκες πετροβάμβακα όπου απαιτείται. 

§ Διάνοιξη με δράπανο και ειδικό ρούτερ οπών βάθους 2 cm, για ενσωμάτωση χωρίς θερμογέφυρες, 

βυσμάτων μηχανικής στήριξης SD 8 και κάλυψη των οπών με ειδικά μονωτικά καπάκια.  

§ Δημιουργία σκοτιών με ρούτερ και τοποθέτηση ειδικών προφίλ κορνίζας.   

§ Οπλισμός κτηριακών αρμών αρμού διαστολής με ειδικό προφίλ ταινίας αρμού.

§ Ενίσχυση των ακμών με γωνιόκρανα και εκτεθειμένων οριζόντιων ακμών στο ανεμοβρόχι με 

νεροσταλάκτες. Για καμπύλες χρησιμοποιούνται εύκαμπτα προφίλ. 

§ οΟπλισμός των γωνιών όλων των κουφωμάτων της όψης διαγώνια κατά 45  με υαλόπλεγμα.

§ Οπλισμός ενώσεων στα κουφώματα με ειδικό προφίλ συναρμογής.

§ Καθολική επίστρωση με σπάτουλα της βασικής στρώσης CARBOSTICK THERM και του υαλοπλέγματος 

στην επιφάνεια της όψης.

§ Τοποθέτηση νέων μαρμαροποδιών σε κατωκάσια και σε στέψεις στηθαίων/περβαζιών με πολυμερική 

κόλλα  CARBOSTICK FLEX.

§ Επίστρωση τελικού διακοσμητικού επιχρίσματος με σπάτουλα ή/και με την χρήση μηχανημάτων τύπου  

VAGNER PC25, PC 30 και PC 5.

§ Επικόλληση διακοσμητικής πέτρας με πολυμερική κόλλα  CARBOSTICK FLEX εφόσον απαιτείται.

§ Σφράγιση με ελαστομερή μαστίχη των αρμών συναρμογής μεταξύ θερμομόνωσης και 

κουφώματος/μαρμαροποδιάς.  

Διογκωμένη πολυστερίνη

Μηχανική στερέωση

Βασική στρώση

Αστάρι επιχρίσματος

Έγχρωμο παστώδες 

επίχρισμα
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Star EPS PLUS – Θερμοπρόσοψη  με Γραφιτούχα Διογκωμένη πολυστερίνη

 Οι κύριες φάσεις μόνωσης περιλαμβάνουν:

§ Εξυγίανση υποστρώματος στο σύνολο της επιφάνειας που θα μονωθεί και κατασκευή ζώνης υψηλής 

στεγανοποίησης στη βάση της όψης με επαλειφόμενο στεγανοποιητικό CARBOPROOF.

§ Ισοστάθμιση και επικόλληση των θερμομονωτικών πλακών Γραφιτούχας Διογκωμένης Πολυστερίνης 

με ειδική κόλλα CARBOSTICK THERM επί της όψης και στις οριζόντιες επιφάνειες εξωστών και πιλοτής. 

§ Κατασκευή ζωνών πυροπροστασίας με θερμομονωτικές πλάκες πετροβάμβακα όπου απαιτείται. 

§ Διάνοιξη με δράπανο και ειδικό ρούτερ οπών βάθους 2 cm, για ενσωμάτωση χωρίς θερμογέφυρες, 

βυσμάτων μηχανικής στήριξης SD 8 και κάλυψη των οπών με ειδικά μονωτικά καπάκια.  

§ Δημιουργία σκοτιών με ρούτερ και τοποθέτηση ειδικών προφίλ κορνίζας.   

§ Οπλισμός κτηριακών αρμών αρμού διαστολής με ειδικό προφίλ ταινίας αρμού.

§ Ενίσχυση των ακμών με γωνιόκρανα και εκτεθειμένων οριζόντιων ακμών στο ανεμοβρόχι με 

νεροσταλάκτες. Για καμπύλες χρησιμοποιούνται εύκαμπτα προφίλ. 

§ οΟπλισμός των γωνιών όλων των κουφωμάτων της όψης διαγώνια κατά 45  με υαλόπλεγμα.

§ Οπλισμός ενώσεων στα κουφώματα με ειδικό προφίλ συναρμογής.

§ Καθολική επίστρωση με σπάτουλα της βασικής στρώσης CARBOSTICK THERM και του υαλοπλέγματος 

στην επιφάνεια της όψης.

§ Τοποθέτηση νέων μαρμαροποδιών σε κατωκάσια και σε στέψεις στηθαίων/περβαζιών με πολυμερική 

κόλλα  CARBOSTICK FLEX.

§ Επίστρωση τελικού διακοσμητικού επιχρίσματος με σπάτουλα ή/και με την χρήση μηχανημάτων τύπου  

VAGNER PC25, PC 30 και PC 5.

§ Επικόλληση διακοσμητικής πέτρας με πολυμερική κόλλα  CARBOSTICK FLEX εφόσον απαιτείται.

§ -Σφράγιση με ελαστομερή μαστίχη των αρμών συναρμογής μεταξύ θερμομόνωσης και κουφώμα

τος/μαρμαροποδιάς.  

Γραφητούχα Διογκωμένη 

πολυστερίνη

Μηχανική στερέωση

Βασική στρώση

Αστάρι επιχρίσματος

Έγχρωμο παστώδες 

επίχρισμα

1

2

3

4

5

1

2

3

45
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OPEN – Θερμοπρόσοψη   με Διάτρητη Διογκωμένη πολυστερίνη

YOU WE

 Οι κύριες φάσεις μόνωσης περιλαμβάνουν:

§ Εξυγίανση υποστρώματος στο σύνολο της επιφάνειας που θα μονωθεί και κατασκευή ζώνης υψηλής 

στεγανοποίησης στη βάση της όψης με επαλειφόμενο στεγανοποιητικό CARBOPROOF.

§ Ισοστάθμιση και επικόλληση των θερμομονωτικών πλακών Διάτρητης Διογκωμένης Πολυστερίνης με 

ειδική κόλλα CARBOSTICK THERM επί της όψης και στις οριζόντιες επιφάνειες εξωστών και πιλοτής. 

§ Κατασκευή ζωνών πυροπροστασίας με θερμομονωτικές πλάκες πετροβάμβακα όπου απαιτείται. 

§ Διάνοιξη με δράπανο και ειδικό ρούτερ οπών βάθους 2 cm, για ενσωμάτωση χωρίς θερμογέφυρες, 

βυσμάτων μηχανικής στήριξης SD 8 και κάλυψη των οπών με ειδικά μονωτικά καπάκια.  

§ Δημιουργία σκοτιών με ρούτερ και τοποθέτηση ειδικών προφίλ κορνίζας.   

§ Οπλισμός κτηριακών αρμών αρμού διαστολής με ειδικό προφίλ ταινίας αρμού.

§ Ενίσχυση των ακμών με γωνιόκρανα και εκτεθειμένων οριζόντιων ακμών στο ανεμοβρόχι με 

νεροσταλάκτες. Για καμπύλες χρησιμοποιούνται εύκαμπτα προφίλ. 

§ οΟπλισμός των γωνιών όλων των κουφωμάτων της όψης διαγώνια κατά 45  με υαλόπλεγμα.

§ Οπλισμός ενώσεων στα κουφώματα με ειδικό προφίλ συναρμογής.

§ Καθολική επίστρωση με σπάτουλα της βασικής στρώσης CARBOSTICK THERM και του υαλοπλέγματος 

στην επιφάνεια της όψης.

§ Τοποθέτηση νέων μαρμαροποδιών σε κατωκάσια και σε στέψεις στηθαίων/περβαζιών με πολυμερική 

κόλλα  CARBOSTICK FLEX.

§ Επίστρωση τελικού διακοσμητικού επιχρίσματος με σπάτουλα ή/και με την χρήση μηχανημάτων τύπου  

VAGNER PC25, PC 30 και PC 5.

§ Επικόλληση διακοσμητικής πέτρας με πολυμερική κόλλα  CARBOSTICK FLEX εφόσον απαιτείται.

§ -Σφράγιση με ελαστομερή μαστίχη των αρμών συναρμογής μεταξύ θερμομόνωσης και κουφώ

ματος/μαρμαροποδιάς.  

Διάτρητη διογκωμένη 

πολυστερίνη

Βασική στρώση

Αστάρι επιχρίσματος

Έγχρωμο παστώδες 

επίχρισμα

1

2

3

4

1

2

34
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OPEN REFLECT AIR – Θερμοπρόσοψη  με Διάτρητη Ανακλαστική Γραφιτούχα 
                                                                     Διογκωμένη πολυστερίνη

 Οι κύριες φάσεις μόνωσης περιλαμβάνουν:

§ Εξυγίανση υποστρώματος στο σύνολο της επιφάνειας που θα μονωθεί και κατασκευή ζώνης υψηλής 

στεγανοποίησης στη βάση της όψης με επαλειφόμενο στεγανοποιητικό CARBOPROOF.

§ Ισοστάθμιση και επικόλληση των θερμομονωτικών πλακών Διάτρητης Ανακλαστικής Γραφιτούχας 

Διογκωμένης Πολυστερίνης με ειδική κόλλα CARBOSTICK THERM επί της όψης και στις οριζόντιες 

επιφάνειες εξωστών και πιλοτής. 

§ Κατασκευή ζωνών πυροπροστασίας με θερμομονωτικές πλάκες πετροβάμβακα όπου απαιτείται. 

§ Στήριξης μονωτικών πλακών με βύσματα SD 8 και κάλυψη των οπών με ειδικά μονωτικά καπάκια.  

§ Δημιουργία σκοτιών με ρούτερ και τοποθέτηση ειδικών προφίλ κορνίζας.   

§ Οπλισμός κτηριακών αρμών αρμού διαστολής με ειδικό προφίλ ταινίας αρμού.

§ Ενίσχυση των ακμών με γωνιόκρανα και εκτεθειμένων οριζόντιων ακμών στο ανεμοβρόχι με 

νεροσταλάκτες. Για καμπύλες χρησιμοποιούνται εύκαμπτα προφίλ. 

§ οΟπλισμός των γωνιών όλων των κουφωμάτων της όψης διαγώνια κατά 45  με υαλόπλεγμα.

§ Οπλισμός ενώσεων στα κουφώματα με ειδικό προφίλ συναρμογής.

§ Καθολική επίστρωση με σπάτουλα της βασικής στρώσης CARBOSTICK THERM και του υαλοπλέγματος 

στην επιφάνεια της όψης.

§ Τοποθέτηση νέων μαρμαροποδιών σε κατωκάσια και σε στέψεις στηθαίων/περβαζιών με πολυμερική 

κόλλα  CARBOSTICK FLEX.

§ Επίστρωση τελικού διακοσμητικού επιχρίσματος με σπάτουλα ή/και με την χρήση μηχανημάτων τύπου  

VAGNER PC25, PC 30 και PC 5.

§ Επικόλληση διακοσμητικής πέτρας με πολυμερική κόλλα  CARBOSTICK FLEX εφόσον απαιτείται.

§ -Σφράγιση με ελαστομερή μαστίχη των αρμών συναρμογής μεταξύ θερμομόνωσης και κουφώ

ματος/μαρμαροποδιάς.  

Διάτρητη ανακλαστική 

διογκωμένη πολυστερίνη

Μηχανική στερέωση

Βασική στρώση

Αστάρι επιχρίσματος

Έγχρωμο παστώδες 
επίχρισμα

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5
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Star XPS – Θερμοπρόσοψη   με Διαπνέουσα Γκοφρέ Εξηλασμένη πολυστερίνη

 Οι κύριες φάσεις μόνωσης περιλαμβάνουν:

§ Εξυγίανση υποστρώματος στο σύνολο της επιφάνειας που θα μονωθεί και κατασκευή ζώνης υψηλής 

στεγανοποίησης στη βάση της όψης με επαλειφόμενο στεγανοποιητικό CARBOPROOF.

§ Ισοστάθμιση και επικόλληση των θερμομονωτικών πλακών Διογκωμένης Πολυστερίνης με ειδική κόλλα 

CARBOSTICK THERM επί της όψης και στις οριζόντιες επιφάνειες εξωστών και πιλοτής. 

§ Κατασκευή ζωνών πυροπροστασίας με θερμομονωτικές πλάκες πετροβάμβακα όπου απαιτείται. 

§ Διάνοιξη με δράπανο και ειδικό ρούτερ οπών βάθους 2 cm, για ενσωμάτωση χωρίς θερμογέφυρες, 

βυσμάτων μηχανικής στήριξης SD 8 και κάλυψη των οπών με ειδικά μονωτικά καπάκια.  

§ Δημιουργία σκοτιών με ρούτερ και τοποθέτηση ειδικών προφίλ κορνίζας.   

§ Οπλισμός κτηριακών αρμών αρμού διαστολής με ειδικό προφίλ ταινίας αρμού.

§ Ενίσχυση των ακμών με γωνιόκρανα και εκτεθειμένων οριζόντιων ακμών στο ανεμοβρόχι με 

νεροσταλάκτες. Για καμπύλες χρησιμοποιούνται εύκαμπτα προφίλ. 

§ οΟπλισμός των γωνιών όλων των κουφωμάτων της όψης διαγώνια κατά 45  με υαλόπλεγμα.

§ Οπλισμός ενώσεων στα κουφώματα με ειδικό προφίλ συναρμογής.

§ Καθολική επίστρωση με σπάτουλα της βασικής στρώσης CARBOSTICK THERM και του υαλοπλέγματος 

στην επιφάνεια της όψης.

§ Τοποθέτηση νέων μαρμαροποδιών σε κατωκάσια και σε στέψεις στηθαίων/περβαζιών με πολυμερική 

κόλλα  CARBOSTICK FLEX.

§ Επίστρωση τελικού διακοσμητικού επιχρίσματος με σπάτουλα ή/και με την χρήση μηχανημάτων τύπου  

VAGNER PC25, PC 30 και PC 5.

§ Επικόλληση διακοσμητικής πέτρας με πολυμερική κόλλα  CARBOSTICK FLEX εφόσον απαιτείται.

§ -Σφράγιση με ελαστομερή μαστίχη των αρμών συναρμογής μεταξύ θερμομόνωσης και κουφώ

ματος/μαρμαροποδιάς.  

Γκοφρέ εξηλασμένη 

πολυστερίνη

Μηχανική στερέωση

Βασική στρώση

Αστάρι επιχρίσματος

Έγχρωμο παστώδες 

επίχρισμα

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5
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Star MW – Θερμοπρόσοψη  με Άκαυστο/Ηχομονωτικό/Διαπνέοντα Πετροβάμβακα

YOU WE

 Οι κύριες φάσεις μόνωσης περιλαμβάνουν:

§ Εξυγίανση υποστρώματος στο σύνολο της επιφάνειας που θα μονωθεί και κατασκευή ζώνης υψηλής 

στεγανοποίησης στη βάση της όψης με επαλειφόμενο στεγανοποιητικό CARBOPROOF.

§ Ισοστάθμιση και επικόλληση των θερμομονωτικών πλακών Άκαυστου/Ηχομονωτικού/Διαπνέοντα 

Πετροβάμβακα με ειδική κόλλα CARBOSTICK THERM επί της όψης και στις οριζόντιες επιφάνειες 

εξωστών και πιλοτής. 

§ Διάνοιξη με δράπανο και ειδικό ρούτερ οπών βάθους 2 cm, για ενσωμάτωση χωρίς θερμογέφυρες, 

βυσμάτων μηχανικής στήριξης SD 8 και κάλυψη των οπών με ειδικά μονωτικά καπάκια.  

§ Δημιουργία σκοτιών με ρούτερ και τοποθέτηση ειδικών προφίλ κορνίζας.   

§ Οπλισμός κτηριακών αρμών αρμού διαστολής με ειδικό προφίλ ταινίας αρμού.

§ Ενίσχυση των ακμών με γωνιόκρανα και εκτεθειμένων οριζόντιων ακμών στο ανεμοβρόχι με 

νεροσταλάκτες. Για καμπύλες χρησιμοποιούνται εύκαμπτα προφίλ. 

§ οΟπλισμός των γωνιών όλων των κουφωμάτων της όψης διαγώνια κατά 45  με υαλόπλεγμα.

§ Οπλισμός ενώσεων στα κουφώματα με ειδικό προφίλ συναρμογής.

§ Καθολική επίστρωση με σπάτουλα της βασικής στρώσης CARBOSTICK THERM και του υαλοπλέγματος 

στην επιφάνεια της όψης.

§ Τοποθέτηση νέων μαρμαροποδιών σε κατωκάσια και σε στέψεις στηθαίων/περβαζιών με πολυμερική 

κόλλα  CARBOSTICK FLEX.

§ Επίστρωση τελικού διακοσμητικού επιχρίσματος με σπάτουλα ή/και με την χρήση μηχανημάτων τύπου  

VAGNER PC25, PC 30 και PC 5.

§ Επικόλληση διακοσμητικής πέτρας με πολυμερική κόλλα  CARBOSTICK FLEX εφόσον απαιτείται.

§ -Σφράγιση με ελαστομερή μαστίχη των αρμών συναρμογής μεταξύ θερμομόνωσης και κουφώ

ματος/μαρμαροποδιάς.  

Πετροβάμβακας

Μηχανική στερέωση

Βασική στρώση

Αστάρι επιχρίσματος

Έγχρωμο παστώδες 

επίχρισμα

1

2

3

4

5

1

2

3

45
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ΔΑΠΕΔΟΚατασκευαστικές λύσεις 

Πλακάκια

  Κόλλα πλακιδίων CARBOSTICK FLEX

     CARBOBETON ACOUSTIC

        Aντικραδασμική μεμβράνη  

          Σωληνώσεις

             Ελαστική σφράγιση αρμού διαστολής

               Επίχρησμα θερμοπρόσοψης

                  Θερμομονωτικές πλάκες

                    Τοιχοποιία

1

2

3

4

5

6

Λεπτομέρια 

αρμού διαστολής

Διαμόρφωση & Ηχομόνωση  Δαπέδου Πλακιδίων Μεταξύ Ορόφων

7

8

9

1

5

6

8

9

2

3

4

7

 Οι κύριες φάσεις μόνωσης περιλαμβάνουν:

§ Εξυγίανση υποστρώματος με μηχανικά μέσα και απομάκρυνση σαθρών υλικών.

§ Τοποθέτηση περιμετρικής αντικραδασμικής ταινίας και μεμβράνης δαπέδων FIBRANxpe.

§ Υπολογισμός των κλίσεων με τη χρήση χωροβάτη laser και τοποθέτηση οδηγών γεμίσματος.

§ Διάστρωση του θερμο/ηχομονωτικού ελαφροσκυροδέματος CARBOBETON ACOUSTIC προκειμένου να 

επιτευχθεί η επιθυμητή κλίση.

§ Αστάρωμα της επιφάνειας του CARBOBETON ACOUSTIC μετά την σκλήρυνσή του με το ειδικό αστάρι 

CARBOMAT PRIMER.

§ Εφαρμογή στεγανοποιητικού δύο συστατικών CARBOPROOF ELASTIC οπλισμένου με FIBERGLASS NET 

στο χώρο των μπάνιων.

§ Τοποθέτηση κεραμικών πλακιδίων με κόλλα πλακιδίων  ελαστικοποιημένη με το CARBOSTICK FLEX

ειδικό πρόσθετο CARBOFLEX.

§ 2Στεγανοποίηση αρμών διαστολής, ανά 20–25m  με ελαστική ταινία αρμών διαστολή  CL 152.CERESIT

§ Σφράγισμα των αρμών  διαστολής με μαστίχη ελαστικής σφράγισης αρμών διαστολής CARBOMASTIC 

PU αφού προηγουμένως τοποθετηθεί κορδόνι αφρώδους πολυαιθυλενίου και ασταρωθεί η επιφάνεια 

με .CARBOMASTIC PU PRIMER

§ Στοκάρισμα των λοιπών αρμών μεταξύ των πλακιδίων με τσιμεντοειδή  αρμόστοκο  CARBOFILL 2-20

ανθεκτικό στις περιβαλλοντικές επιδράσεις.



ΔΑΠΕΔΟ

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

Θερμομονωτικό   δάπεδο πλακιδίων μεταξύ ορόφων

Λεπτομέρια 

αρμού διαστολής

1

5

6

8

9 2

3
4

7

Πλακάκια

  Κόλλα πλακιδίων CARBOSTICK FLEX

     CARBOBETON FIBER

         Σωληνώσεις

           Ελαστική σφράγιση αρμού διαστολής

             Επίχρησμα θερμοπρόσοψης

                Θερμομονωτικές πλάκες

                  Τοιχοποιία

                    Αντικραδασμική ταινία

1

2

3

4

5

6

7

8

9
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 Οι κύριες φάσεις μόνωσης περιλαμβάνουν:

§ Εξυγίανση υποστρώματος με μηχανικά μέσα και απομάκρυνση σαθρών υλικών.

§ Τοποθέτηση περιμετρικής αντικραδασμικής ταινίας.

§ Υπολογισμός των κλίσεων με τη χρήση χωροβάτη laser και τοποθέτηση οδηγών γεμίσματος.

§ Διάστρωση του θερμο/ηχομονωτικού ελαφροσκυροδέματος CARBOBETON FIBER προκειμένου να 

επιτευχθεί η επιθυμητή κλίση.

§ Αστάρωμα της επιφάνειας του CARBOBETON FIBER μετά την σκλήρυνσή του με το ειδικό αστάρι 

CARBOMAT PRIMER.

§ Εφαρμογή στεγανοποιητικού δύο συστατικών CARBOPROOF ELASTIC οπλισμένου με FIBERGLASS NET 

στο χώρο των μπάνιων.

§ Τοποθέτηση κεραμικών πλακιδίων με κόλλα πλακιδίων  ελαστικοποιημένη με το CARBOSTICK FLEX

ειδικό πρόσθετο CARBOFLEX.

§ 2Στεγανοποίηση αρμών διαστολής, ανά 20–25m  με ελαστική ταινία αρμών διαστολή  CL 152.CERESIT

§ Σφράγισμα των αρμών  διαστολής με μαστίχη ελαστικής σφράγισης αρμών διαστολής CARBOMASTIC 

PU αφού προηγουμένως τοποθετηθεί κορδόνι αφρώδους πολυαιθυλενίου και ασταρωθεί η επιφάνεια 

με .CARBOMASTIC PU PRIMER

§ Στοκάρισμα των λοιπών αρμών μεταξύ των πλακιδίων με τσιμεντοειδή  αρμόστοκο  CARBOFILL 2-20

ανθεκτικό στις περιβαλλοντικές επιδράσεις.
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Λεπτομέρια 

αρμού διαστολής

Πλακάκια

   Κόλλα πλακιδίων CARBOSTICK FLEX

     CARBOBETON ACOUSTIC

        Aντικραδασμική μεμβράνη 

          (πλάκες φελού)

              Σωληνώσεις

                Ελαστική σφράγιση αρμού διαστολής

                  Επίχρησμα θερμοπρόσοψης

                     Θερμομονωτικές πλάκες

                       Τοιχοποιία

1

2

3

4

5

6

Διαμόρφωση και Ηχομόνωση  Δαπέδου Πλακιδίων με πλάκες φελού/καουτσούκ

7

8

9
8

9

47

1

5

3

2 2

6

 Οι κύριες φάσεις μόνωσης περιλαμβάνουν:

§ Εξυγίανση υποστρώματος με μηχανικά μέσα και απομάκρυνση σαθρών υλικών.

§ Τοποθέτηση περιμετρικής αντικραδασμικής ταινίας.

§ Υπολογισμός των κλίσεων με τη χρήση χωροβάτη laser και τοποθέτηση οδηγών γεμίσματος.

§ Διάστρωση του θερμο/ηχομονωτικού ελαφροσκυροδέματος  προκειμένου να CARBOBETON FIBER

επιτευχθεί η επιθυμητή κλίση.

§ Αστάρωμα της επιφάνειας του  μετά την σκλήρυνσή του με το ειδικό αστάρι CARBOBETON FIBER

CARBOMAT PRIMER.

§ Τοποθέτηση αντικραδασμικής μεμβράνης Mapesonic CR με κόλλα πλακιδίων CARBOSTICK FLEX  

ελαστικοποιημένη με το ειδικό πρόσθετο CARBOFLEX.

§ Εφαρμογή στεγανοποιητικού δύο συστατικών CARBOPROOF ELASTIC οπλισμένου με FIBERGLASS NET 

στο χώρο των μπάνιων.

§ Τοποθέτηση κεραμικών πλακιδίων με κόλλα πλακιδίων  ελαστικοποιημένη με το CARBOSTICK FLEX

ειδικό πρόσθετο CARBOFLEX.

§ 2
Στεγανοποίηση αρμών διαστολής, ανά 20–25m  με ελαστική ταινία αρμών διαστολή  CL 152.CERESIT

§ Σφράγισμα των αρμών  διαστολής με μαστίχη ελαστικής σφράγισης αρμών διαστολής CARBOMASTIC 

PU αφού προηγουμένως τοποθετηθεί κορδόνι αφρώδους πολυαιθυλενίου και ασταρωθεί η επιφάνεια 

με .CARBOMASTIC PU PRIMER

§ Στοκάρισμα των λοιπών αρμών μεταξύ των πλακιδίων με τσιμεντοειδή  αρμόστοκο  CARBOFILL 2-20

ανθεκτικό στις περιβαλλοντικές επιδράσεις.
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Laminate

   Aντικραδασμική μεμβράνη

      CARBOBETON SUB ή FIBER

        Σωληνώσεις

           Επίχρισμα θερμοπρόσοψης

             Θερμομονωτικές πλάκες

                Τοιχοποιία 

                   Σοβατεπί

                     Ελαστική σφράγιση 

                        αρμού διαστολής

1
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5

6

Διαμόρφωση & Ηχομόνωση   πλωτού ξύλινου δαπέδου

7

8
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 Οι κύριες φάσεις μόνωσης περιλαμβάνουν:

§ Εξυγίανση υποστρώματος με μηχανικά μέσα και απομάκρυνση σαθρών υλικών.

§ Τοποθέτηση περιμετρικής αντικραδασμικής ταινίας.

§ Υπολογισμός των κλίσεων με τη χρήση χωροβάτη laser και τοποθέτηση οδηγών γεμίσματος.

§ Διάστρωση του θερμο/ηχομονωτικού ελαφροσκυροδέματος CARBOBETON FIBER προκειμένου να 

επιτευχθεί η επιθυμητή κλίση.

§ Αστάρωμα της επιφάνειας του CARBOBETON FIBER μετά την σκλήρυνσή του με το ειδικό αστάρι 

CARBOMAT PRIMER.

§ Τοποθέτηση αντικραδασμικής μεμβράνης FIBRANxpe.

§ Τοποθέτηση του laminate επί της αντικραδασμικής μεμβράνης.

§ Η αντικραδασμική μεμβράνη κόβεται περιμετρικά ακριβώς «πρόσωπο» με το laminate. 

§ Η τοποθέτηση του σοβατεπί γίνεται με κόλλα CARBOSTICK WOOD επί του τοίχου χωρίς να υπάρχει 

επαφή με το παρκέ του δαπέδου.

§ Σφράγισμα των περιμετρικών αρμών διαστολής που προκύπτουν με μαστίχη ελαστικής σφράγισης 

αρμών διαστολής CARBOMASTIC  αφού πρώτα ασταρωθεί η επιφάνεια με  PU CARBOMASTIC PU 

PRIMER.
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Λεπτομέρια 
αρμού 
διαστολής

Διαμόρφωση Δαπέδου   Πλακιδίων πάνω από πιλοτή

Πλακάκια

  Κόλλα πλακιδίων CARBOSTICK FLEX

    CARBOBETON FIBER ή RΑPID

       Θερμομονωτικές πλάκες

          Επίχρισμα θερμοπρόσοψης

            Σωληνώσεις

               Aντικραδασμική ταινία

                 Τοιχοποιία

                    Ελαστική σφράγιση 

                       αρμού διαστολής

1

2

3

4

5

7

6

8

9
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 Οι κύριες φάσεις μόνωσης περιλαμβάνουν:

§ Εξυγίανση υποστρώματος με μηχανικά μέσα και απομάκρυνση σαθρών υλικών.

§ Τοποθέτηση περιμετρικής αντικραδασμικής ταινίας.

§ Υπολογισμός των κλίσεων με τη χρήση χωροβάτη laser και τοποθέτηση οδηγών γεμίσματος.

§ Διάστρωση οπλισμένου με γαλβανισμένο οικοδομικό πλέγμα του θερμομονωτικού 

ελαφροσκυροδέματος CARBOBETON FIBER προκειμένου να επιτευχθεί η επιθυμητή κλίση.

§ Αστάρωμα της επιφάνειας του CARBOBETON FIBER μετά την σκλήρυνσή του με το ειδικό αστάρι 

CARBOMAT PRIMER.

§ Εφαρμογή στεγανοποιητικού δύο συστατικών CARBOPROOF ELASTIC οπλισμένου με FIBERGLASS 

NET στο χώρο των μπάνιων.

§ Τοποθέτηση κεραμικών πλακιδίων με κόλλα πλακιδίων  ελαστικοποιημένη με το CARBOSTICK FLEX

ειδικό πρόσθετο CARBOFLEX.

§ 2Στεγανοποίηση αρμών διαστολής, ανά 20–25m  με ελαστική ταινία αρμών διαστολή  CL 152.CERESIT

§ Σφράγισμα των αρμών  διαστολής με μαστίχη ελαστικής σφράγισης αρμών διαστολής 

CARBOMASTIC PU αφού προηγουμένως τοποθετηθεί κορδόνι αφρώδους πολυαιθυλενίου και 

ασταρωθεί η επιφάνεια με .CARBOMASTIC PU PRIMER

§ Στοκάρισμα των λοιπών αρμών μεταξύ των πλακιδίων με τσιμεντοειδή  αρμόστοκο  CARBOFILL 2-20

ανθεκτικό στις περιβαλλοντικές επιδράσεις.
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Θερμομονωτικό δάπεδο σε μεταλλικό πατάρι

Πλακάκια

   Κόλλα πλακιδίων CARBOSTICK FLEX

     Πλέγμα ενίσχυσης

        CARBOBETON FIBER ή RAPID

          Λαμαρίνα

             Κοιλοδοκός

               Τοιχοποιία

                  Διογκωμένη πολυστερίνη 

                    BAUMIT OPEN

                       Επίχρισμα θερμοπρόσοψης

                          Αντικραδασμική μεμβράνη

                            Σφράγιση αρμού διαστολής

1
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Λεπτομέρια 

αρμού διαστολής
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 Οι κύριες φάσεις μόνωσης περιλαμβάνουν:

§ Εξυγίανση υποστρώματος με μηχανικά μέσα και απομάκρυνση σαθρών υλικών.

§ Τοποθέτηση περιμετρικής αντικραδασμικής ταινίας.

§ Υπολογισμός των κλίσεων με τη χρήση χωροβάτη laser και τοποθέτηση οδηγών γεμίσματος.

§ Διάστρωση οπλισμένου με γαλβανισμένο οικοδομικό πλέγμα του θερμομονωτικού 

ελαφροσκυροδέματος CARBOBETON FIBER προκειμένου να επιτευχθεί η επιθυμητή κλίση.

§ Αστάρωμα της επιφάνειας του CARBOBETON FIBER μετά την σκλήρυνσή του με το ειδικό αστάρι 

CARBOMAT PRIMER.

§ Εφαρμογή στεγανοποιητικού δύο συστατικών CARBOPROOF ELASTIC οπλισμένου με FIBERGLASS 

NET στο χώρο των μπάνιων.

§ Τοποθέτηση κεραμικών πλακιδίων με κόλλα πλακιδίων  ελαστικοποιημένη με το CARBOSTICK FLEX

ειδικό πρόσθετο CARBOFLEX.

§ 2Στεγανοποίηση αρμών διαστολής, ανά 20–25m  με ελαστική ταινία αρμών διαστολή  CL 152.CERESIT

§ Σφράγισμα των αρμών  διαστολής με μαστίχη ελαστικής σφράγισης αρμών διαστολής 

CARBOMASTIC PU αφού προηγουμένως τοποθετηθεί κορδόνι αφρώδους πολυαιθυλενίου και 

ασταρωθεί η επιφάνεια με .CARBOMASTIC PU PRIMER

§ Στοκάρισμα των λοιπών αρμών μεταξύ των πλακιδίων με τσιμεντοειδή  αρμόστοκο  CARBOFILL 2-20

ανθεκτικό στις περιβαλλοντικές επιδράσεις.
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ΕΙΔΙΚΑ ΔΑΠΕΔΑΚατασκευαστικές λύσεις 

Κατασκευή   Σταμπωτού Δαπέδου

Σταμπωτό δάπεδο CARBOSTAMP DECOR

   Ινοπλισμένο γαρμπυλόδεμα C20/25 με 

     CARBOMIX PL-DM

        Πλέγμα ενίσχυσης

           Αποστραγγιστική μεμβράνη

             Εξηλασμένη πολυστερίνη

                Χώμα

                   Σκυρόδεμα
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 Οι κύριες φάσεις μόνωσης περιλαμβάνουν:

§ Εξυγίανση υποστρώματος σκυροδέματος ή συμπύκνωση και εξομάλυνση εδάφους.

§ Διάστρωση θερμομονωτικών πλακών προστασίας από παγοπληξία FIBRANxps MAESTRO ή 

αποστραγγιστικής μεμβράνης HDPE για την προστασία από ανερχόμενη υγρασία.

§ Τοποθέτηση νέων υδραυλικών και ηλεκτρολογικών δικτύων, ξυλοτύπου σκυροδέτησης και 

μεταλλικών πλεγμάτων ενίσχυσης.

§ Τοποθέτηση οδηγών γεμίσματος με χρήση Laser προκειμένου να ληφθούν οι απαιτούμενες κλίσεις. 

§ Διάστρωση σκυροδέματος ελάχιστης ποιότητας C20/25 ενισχυμένου με στεγανοποιητικό μάζας – 

ρευστοποιητή CARBOMIX PL-DM και ίνες πολυπροπυλενίου για την μείωση της πλαστικής 

συρρίκνωσης και των ρηγματώσεων.

§ Σκληρυντικό σταμπωτών δαπέδων CARBOSTAMP DECOR εφαρμόζεται ξηρό, με επίπαση χωρίς 

προσθήκη νερού επί του νωπού σκυροδέματος και φινίρετε με ειδικό λειαντήρα.

§ Όταν το σκυρόδεμα είναι στο πλαστικό στάδιο πήξεως γίνεται επίπαση της ειδικής αποκολλητικής 

σκόνης CARBOSTAMP RELEASE, για να εμποδίσει το καλούπι να κολλήσει στο νωπό σκυρόδεμα στην 

διάρκεια του σταμπαρίσματος, δίνοντας ταυτόχρονα και τις επισκιάσεις της τελικής επιφάνειας �
του δαπέδου.

§ Αμέσως μετά η επιφάνεια σταμπάρεται με το καλούπι που επιλέχθηκε.

§ Μετά την αρχική ωρίμανση λίγων ημερών το δάπεδο πλένεται με το CARBOSTAMP CLEAN για την 

αφαίρεση υπολειμμάτων.

§
2

Ακολουθεί η κοπή των αρμών διαστολής ανά 30 m  περίπου, με ειδικό μηχανικό αρμοκόπτη 

αδιατάρακτης κοπής.
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Σκληρυντικό βιομηχανικών 

  δαπέδων CARBOTOP

     Ινοπλισμένο σκυρόδεμα C20/25 με 

       CARBOMIX PL-DM

           Πλέγμα ενίσχυσης

             Εξηλασμένη Πολυστερίνη 

               FIBRAN

                  Πλάκα σκυροδέματος 

                    ή χώμα   
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Βιομηχανικό Δάπεδο   με Σκληρυντικό Κονίαμα

 Οι κύριες φάσεις μόνωσης περιλαμβάνουν:

§ Εξυγίανση υποστρώματος σκυροδέματος ή συμπύκνωση και εξομάλυνση εδάφους.

§ Διάστρωση θερμομονωτικών πλακών προστασίας από παγοπληξία FIBRANxps MAESTRO.

§ Τοποθέτηση νέων υδραυλικών και ηλεκτρολογικών δικτύων, ξυλοτύπου σκυροδέτησης και 

μεταλλικών πλεγμάτων ενίσχυσης.

§ Τοποθέτηση οδηγών γεμίσματος με χρήση Laser προκειμένου να ληφθούν οι απαιτούμενες 

κλίσεις. 

§ Διάστρωση σκυροδέματος ελάχιστης ποιότητας C20/25 ενισχυμένου με στεγανοποιητικό μάζας – 

ρευστοποιητή CARBOMIX PL-DM και ίνες πολυπροπυλενίου για την μείωση της πλαστικής 

συρρίκνωσης και των ρηγματώσεων. 

§ Σκληρυντικό κονίαμα βιομηχανικών δαπέδων CARBOTOP εφαρμόζεται ξηρό, με επίπαση χωρίς 

προσθήκη νερού επί του νωπού σκυροδέματος.

§ Ακολουθεί φινίρισμα της επιφάνειας µε ειδικό μηχανικό περιστροφικό λειαντήρα, κατά τρόπο 

ώστε να επιτευχθεί λεία επιφάνεια.

§ Μετά την ωρίμανση του δαπέδου ακολουθήσει διαφανείς εποξειδικός εμποτισμός CARBOPOXY 

CURE για επιπρόσθετη αύξηση των μηχανικών χημικών, αντοχών και μείωση της 

απορροφητικότητας. 
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Ράμπα με Βιομηχανικό Δάπεδο   και Σκληρυντικό Κονίαμα

Σκληρυντικό βιομηχανικών 

  δαπέδων CARBOTOP

     Ινοπλισμένο σκυρόδεμα C20/25 με 

       CARBOMIX PL-DM

          Πλέγμα ενίσχυσης
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3

1

2
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 Οι κύριες φάσεις μόνωσης περιλαμβάνουν:

§ Εξυγίανση υποστρώματος σκυροδέματος ή συμπύκνωση και εξομάλυνση εδάφους.

§ Τοποθέτηση νέων υδραυλικών και ηλεκτρολογικών δικτύων, ξυλοτύπου σκυροδέτησης και 

μεταλλικών πλεγμάτων ενίσχυσης.

§ Τοποθέτηση οδηγών γεμίσματος με χρήση Laser προκειμένου να ληφθούν οι απαιτούμενες κλίσεις. 

§ Διάστρωση σκυροδέματος ελάχιστης ποιότητας C20/25 ενισχυμένου με στεγανοποιητικό μάζας – 

ρευστοποιητή CARBOMIX PL-DM και ίνες πολυπροπυλενίου για την μείωση της πλαστικής 

συρρίκνωσης και των ρηγματώσεων. 

§ Εφαρμογή σκληρυντικού κονιάματος βιομηχανικών δαπέδων CARBOTOP, με επίπαση χωρίς 

προσθήκη νερού επί του νωπού σκυροδέματος.

§ Ακολουθεί φινίρισμα της επιφάνειας µε ειδικό εξοπλισμό για τη δημιουργία της αυλακωτής 

αντιολισθηρής επιφάνειας της ράμπας. 

§ Μετά την ωρίμανση του δαπέδου ακολουθήσει διαφανείς εποξειδικός εμποτισμός CARBOPOXY 

CURE για επιπρόσθετη αύξηση των μηχανικών χημικών, αντοχών και μείωση της 

απορροφητικότητας. 
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Εποξειδικό   Βιομηχανικό Δάπεδο

Eπαλειφόμενη εποξειδική επίστρωση

    βιομηχανικών δαπέδων CARBOXY FLOOR-P

      Εποξειδικό αστάρι βιομηχανικών 

        δαπέδων CARBOXY PRIMER

           Πλήρωση ατελειών με εποξειδική ρητίνη

             CARBOXY-P με χαλαζιακά αδρανή

                Ινοπλισμένο σκυρόδεμα C20/25 με 

                   CARBOMIX PL-DM

                      Πλέγμα ενίσχυσης
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 Οι κύριες φάσεις μόνωσης περιλαμβάνουν:

§ Οι προς κατεργασία επιφάνειες πρέπει να είναι στεγνές και σταθερές, απαλλαγμένες από υλικά που 

εμποδίζουν την πρόσφυση, όπως σκόνες, σαθρά υλικά, λίπη κλπ. και να είναι προστατευμένες από την εκ 

των όπισθεν προσβολή της υγρασίας. Για το λόγο αυτό πραγματοποιείται πάντα έλεγχος του ποσοστού 

υγρασίας του υποστρώματος με ειδικό υγρασιόμετρο, η οποία και θα πρέπει να είναι άνω του 4%.

§ Η ποιότητα του σκυροδέματος πρέπει να είναι τουλάχιστον C20/25, με τσιμέντο κατ' ελάχιστον 350 

Kg/m3 και κατά προτίμηση οπλισμένου με ίνες, οικοδομικό πλέγμα και να έχει γίνει χρήση 

στεγανοπιητικού μάζας - ρευστοποιητή CARBOMIX PL-DM. Η ηλικία του σκυροδέματος θα πρέπει να 

είναι τουλάχιστον 28 μερών.

§ Ανάλογα με τη φύση του υποστρώματος, πρέπει να γίνεται κατάλληλη προεργασία, όπως βούρτσισμα, 

τρίψιμο, σφαιριδιοβολή, φρεζάρισμα, αμμοβολή, κλπ. Στη συνέχεια απαιτείται ο καλός καθαρισμός της 

επιφάνειας από τη σκόνη με σκούπα υψηλής απορροφητικότητας.

§ Ακολουθεί το αστάρωμα της επιφάνειας γίνεται με το εποξειδικό αστάρι CARBOXY PRIMER.

§ Αφού στεγνώσει το αστάρι, τυχόν υφιστάμενες ατέλειες του υποστρώματος (ρωγμές, οπές) 

σπατουλάρονται με CARBOXY FLOOR-P, αναμιγμένο με χαλαζιακή άμμο.

§ Η εφαρμογή του CARBOXY FLOOR-P γίνεται εντός 24 ωρών από την επάλειψη του ασταριού. 

§ Για λεία επιφάνεια το CARBOXY FLOOR-P εφαρμόζεται με ρολό σε δύο στρώσεις. Η δεύτερη                                           

στρώση ακολουθεί αφού στεγνώσει η πρώτη, αλλά εντός 24 ωρών.

§ Για αντιολισθηρή επιφάνεια το CARBOXY FLOOR-P εφαρμόζεται κατ' αρχήν με ρολό σε μία στρώση. 

Ακολουθεί επίπαση της ακόμα νωπής επίστρωσης με χαλαζιακή άμμο. Μετά τη σκλήρυνση του CARBOXY 

FLOOR-P οι μη επικολλημένοι κόκκοι απομακρύνονται με σκούπα υψηλής απορροφητικότητας. 

Ακολουθεί η σφραγιστική επάλειψη της επιφάνειας με CARBOXY FLOOR-P.
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Θερμομόνωση και στεγανοποίηση υπογείου εξωτερικά με επαλειφόμενο στεγανοποιητικό
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Πλήρωση μεταλλικού συνδέσμου με CARBOCRET PLUS ή CARBOFIX

Πλήρωση ξύλινου Μορέλου με CARBOCRET PLUS ή CARBOFIX

Πλήρωση φωλιάς λόγω κακής σκυροδέτησης με CARBOCRET PLUS ή CARBOFIX

Πλήρωση αρμού διακοπής εργασίας με CARBOCRET PLUS ή CARBOFIX

Πλακάκια

   Κόλλα πλακιδίων CARBOSTICK FLEX  

      CARBOBETON FIBER

        CARBOPROOF

           Εξηλασμένη Πολυστερίνη FIBRAN

              τοποθετημένη με κόλλα 

                 Γεωύφασμα ή αποστραγγιστική μεμβράνη

                    Σωλήνας αποστράγγισης

                      Aντικραδασμική ταινία 

                         Ελαστική σφράγιση αρμού διαστολής

                            Επίχρισμα CARBOPLASTER BASE

                              Φινίρισμα CARBOPLASTER FINE

                                 Bαφή CARBOPAINT
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 Οι κύριες φάσεις μόνωσης περιλαμβάνουν:

§ Ξεμπάζωμα εδάφους από την περίμετρο.

§ Πλύσιμο με υδροβολή περιμετρικών τοιχίων υπογείου για καθαρισμό από υπολείμματα χώματος, 

λαδιών ξυλοτύπων, σαθρών υλικών, σκόνες κλπ. με υδροβολή υψηλής πίεσης (200bar).

§ Μηχανική εξυγίανση και αποκατάσταση σκυροδέματος με κονίαμα ελαστομηχανικής 

συμβατότητα CARBOGROUT 40 ασθενών σημείων όπως φουρκέτες, μορέλα, αρμοί διακοπής 

εργασίας, αρμοί διαστολής.

§ Εφαρμογή επαλειφόμενου στεγανοποιητικού CARBOPROOF.

§ Τοποθέτηση πλακών εξηλασμένης πολυστερίνης FIBRANxps 300L με την ειδική κόλλα μονωτικών 

πλακών CARBOSTICK THERM.

§ Τοποθέτηση διάτρητου σωλήνα απορροής υδάτων.

§ Τοποθέτηση αποστραγγιστικής μεμβράνης και γεωϋφάσματος καλύπτοντας και το σωλήνα 

αποστράγγισης.



ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

34

ΥΠΟΓΕΙΟ

1

2

3

4

5

7

8

Πλήρωση μεταλλικού συνδέσμου με CARBOGROUT 40 ή CARBOFIX

Πλήρωση ξύλινου Μορέλου με CARBOGROUT 40 ή CARBOFIX

Πλήρωση φωλιάς λόγω κακής σκυροδέτησης με CARBOGROUT 40 ή CARBOFIX

Πλήρωση αρμού διακοπής εργασίας με CARBOGROUT 40 ή CARBOFIX

Πλάκα σκυροδέματος

   Πλάκα σκυροδέματος υπογείου με 

     στεγανοποιητικό μάζης

        CARBOMIX PL-DM

           Ασφαλτική μεμβράνη CARBOBIT

              Εξηλασμένη Πολυστερίνη FIBRAN

                τοποθετημένη με κόλλα

                   Γεωύφασμα & αποστραγγιστική  

                      μεμβράνη

                        Έδαφος

                           Σωλήνας αποστράγγισης

                              Μπετόν καθαριότητας
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Θερμομόνωση και στεγανοποίηση υπογείου εξωτερικά με ασφαλτική μεμβράνη

 Οι κύριες φάσεις μόνωσης περιλαμβάνουν:

§ Ξεμπάζωμα εδάφους από την περίμετρο.

§ Πλύσιμο με υδροβολή περιμετρικών τοιχίων υπογείου για καθαρισμό από υπολείμματα χώματος, 

λαδιών ξυλοτύπων, σαθρών υλικών, σκόνες κλπ. με υδροβολή υψηλής πίεσης (200bar).

§ Μηχανική εξυγίανση και αποκατάσταση σκυροδέματος με κονίαμα ελαστομηχανικής 

συμβατότητα CARBOGROUT 40 ασθενών σημείων όπως φουρκέτες, μορέλα, αρμοί διακοπής 

εργασίας, αρμοί διαστολής.

§ Εφαρμογή ελαστομερούς ασφαλτικής μεμβράνης CARBOBIT. 

§ Τοποθέτηση πλακών εξηλασμένης πολυστερίνης FIBRANxps 300L με την ειδική κόλλα μονωτικών 

πλακών CARBOSTICK THERM.

§ Τοποθέτηση διάτρητου σωλήνα απορροής υδάτων.

§ Τοποθέτηση αποστραγγιστικής μεμβράνης και γεωϋφάσματος καλύπτοντας και το σωλήνα 

αποστράγγισης.
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Θερμομόνωση και στεγανοποίηση υπογείου εσωτερικά με επαλειφόμενο στεγανοποιητικό

1

2

3

4

5

7

8

Πλήρωση μεταλλικού συνδέσμου με CARBOCRET PLUS ή CARBOFIX

Πλήρωση ξύλινου Μορέλου με CARBOCRET PLUS ή CARBOFIX

Πλήρωση φωλιάς λόγω κακής σκυροδέτησης με CARBOCRET PLUS ή CARBOFIX

Πλήρωση αρμού διακοπής εργασίας με CARBOCRET PLUS ή CARBOFIX

Πλακάκια

    Κόλλα πλακιδίων CARBOSTICK FLEX

       CARBOBETON FIBER

         CARBOPROOF

            Εξηλασμένη Πολυστερίνη FIBRAN

               τοποθετημένη με κόλλα

                  Γεωύφασμα ή αποστραγγιστική μεμβράνη

                    Σωλήνας αποστράγγισης

                       Aντικραδασμική ταινία 

                          Ελαστική σφράγιση αρμού διαστολής

                             Επίχρισμα CARBOPLASTER BASE

                               Φινίρισμα CARBOPLASTER FINE

                                  Bαφή CARBOPAINT
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 Οι κύριες φάσεις μόνωσης περιλαμβάνουν:

§ Καθαίρεση εσωτερικών επιχρισμάτων.

§ Αποξήλωση υφιστάμενων επιστρώσεων δαπέδου στην περίμετρο. 

§ Πλύσιμο με υδροβολή περιμετρικών τοιχίων υπογείου για καθαρισμό από υπολείμματα λαδιών 

ξυλοτύπων, σαθρών υλικών, σκόνες κλπ. με υδροβολή υψηλής πίεσης (200bar).

§ Μηχανική εξυγίανση και αποκατάσταση σκυροδέματος με κονίαμα ελαστομηχανικής συμβατότητα 

CARBOGROUT 40 ασθενών σημείων όπως φουρκέτες, μορέλα, αρμοί διακοπής εργασίας, αρμοί 

διαστολής.

§ Εφαρμογή επαλειφόμενου στεγανοποιητικού CARBOPROOF.

§ Εφαρμογή νεών επιχρισμάτων στους στους τοίχους.

§ -Διάστρωση οπλισμένου με γαλβανισμένο οικοδομικό πλέγμα του θερμομονωτικού ελαφροσκυρο

δέματος CARBOBETON FIBER στο δάπεδο.

§ Αστάρωμα της επιφάνειας του CARBOBETON FIBER μετά την σκλήρυνσή του με το ειδικό αστάρι 

CARBOMAT PRIMER.

§ Τοποθέτηση κεραμικών πλακιδίων με κόλλα πλακιδίων  ελαστικοποιημένη με το CARBOSTICK FLEX

ειδικό πρόσθετο CARBOFLEX.

§ Στοκάρισμα των λοιπών αρμών μεταξύ των πλακιδίων με τσιμεντοειδή  αρμόστοκο  CARBOFILL 2-20

ανθεκτικό στις περιβαλλοντικές επιδράσεις.
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Στεγανοποίηση  υπόγειου φρεατίου ανελκυστήρα

1

2
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4
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8

Πλήρωση ξύλινου Μορέλου με CARBOGROUT 40 ή CARBOFIX

Πλήρωση μεταλλικού συνδέσμου με CARBOGROUT 40 ή CARBOFIX

Πλήρωση φωλιάς λόγω κακής σκυροδέτησης με CARBOGROUT 40 ή CARBOFIX

Πλήρωση αρμού διακοπής εργασίας με CARBOGROUT 40 ή CARBOFIX

Πλήρωση μεταλλικής ράγας 

    με CARBOGROUT 40 ή CARBOFIX

      Διαμόρφωση φαλτσογωνίας αρμού διακοπής

          με CARBOROUT 40 ή CARBOFIX

             CARBOPROOF ELASTIC

                Μανδύας με CARBOGROUT EX

                   CARBOPROOF ELASTIC/CARBOPROOF
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 Οι κύριες φάσεις μόνωσης περιλαμβάνουν:

§ Ξεμπάζωμα εδάφους.

§ Τοποθέτηση αποστραγγιστικής μεμβράνης. 

§ Σκυροδέτηση νέας πλάκας δαπέδου του φρεατίου με χρήση στεγανοποιητικού μάζας – 

ρευστοποιητή CARBOMIX PL-DM

§ Αποκατάσταση της μονολιθικότητας κατά τη φάση της σκυροδέτησης στους αρμούς διακοπής 

εργασίας με εποξειδική γέφυρα πρόσφυσης CARBOPOXY BOND 

§ Πλύσιμο με υδροβολή περιμετρικών τοιχίων υπογείου για καθαρισμό από υπολείμματα χώματος, 

λαδιών ξυλοτύπων, σαθρών υλικών, σκόνες κλπ. με υδροβολή υψηλής πίεσης (200bar)

§ Μηχανική εξυγίανση και αποκατάσταση σκυροδέματος με κονίαμα ελαστομηχανικής συμβατότητα 

CARBOGROUT 40 ασθενών σημείων όπως φουρκέτες, μορέλα, αρμοί διακοπής εργασίας, αρμοί 

διαστολής

§ Οι βάση των μεταλλικών ικριωμάτων του ανελκυστήρα υποστηρίζονται πρόσθετα με δημιουργία 

μανδύα και χύτευση πακτωτικού κονιάματος CARBOGROUT EX.

§ Εφαρμογή επαλειφόμενου στεγανοποιητικού CARBOPROOF και ακολούθως εφαρμογή 

απαλειφόμενου στεγανωτικού  2 συστατικών CARBOPROOF ELASTIC.
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Πλήρωση ξύλινου Μορέλου με 

  CARBOGROUT 40 ή CARBOFIX

     Πλήρωση μεταλλικού συνδέσμου 

        με CARBOGROUT 40 PLUS ή CARBOFIX

          Πλήρωση φωλιάς λόγω κακής σκυροδέτησης 

             με CARBOGROUT 40 ή CARBOFIX

               Πλήρωση αρμού διακοπής εργασίας 

                  με CARBOGROUT 40 ή CARBOFIX

                    Διαμόρφωαη φαλτσογωνίας 

                       αρμού διακοπής εργασίας με 

                         CARBOGROUT 40 ή CARBOFIX

CARBOXY FLOOR - P
  CARBOPROOF
    Σωλήνες παροχής νερού
       Εποξειδικός στόκος9
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Στεγανοποίηση  υπόγειας δεξαμενής πόσιμου ύδατος

 Οι κύριες φάσεις μόνωσης περιλαμβάνουν:

§ Σε νέα δεξαμενή απαιτείται προσθήκη στεγανοποιητικού μάζας – ρευστοποιητή CARBOMIX PL-DM 

στην σκυροδέτηση και εφαρμογή εποξειδικής γέφυρας πρόσφυσης CARBOPOXY BOND για την 

αποκατάσταση της μονολιθικότητας σκυροδέματος στους αρμούς διακοπής εργασίας.

§ Σε υφιστάμενες δεξαμενές απαιτείται απομάκρυνση παλιών κατεστραμμένων μεμβρανών.

§ Ακολουθεί πλύσιμο με υδροβολή περιμετρικών τοιχίων για καθαρισμό από υπολείμματα χώματος, 

λαδιών ξυλοτύπων, σαθρών υλικών, σκόνες κλπ. με υδροβολή υψηλής πίεσης (200bar).

§ Αφαίρεση σκουριάς αποκαλυφθέντος οπλισμού και εφαρμογή αντιδιαβρωτικής επάλειψης 

CARBORUST για την προστασία έναντι της γαλβανικής οξείδωσης.

§ Μηχανική εξυγίανση και αποκατάσταση σκυροδέματος με κονίαμα ελαστομηχανικής 

συμβατότητα CARBOGROUT 40 ασθενών σημείων όπως φουρκέτες, μορέλα, αρμοί διακοπής 

εργασίας, αρμοί διαστολής.

§ Εφαρμογή εσωτερικά επαλειφόμενου στεγανοποιητικού CARBOPROOF 

§ Βαφή με εποξειδικό χρώμα CARBOXY FLOOR-P κατάλληλο για πόσιμο νερό. 
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Πλήρωση ξύλινου μορέλου με CARBOGROUT PLUS ή CARBOFIX

Πλήρωση  μεταλλικού συνδέσμου με CARBOGROUT PLUS ή CARBOFIX

Πλήρωση φωλιάς λόγω κακής σκυροδέτησης με CARBOGROUT PLUS ή CARBOFIX

Πλήρωση αρμού διακοπής εργασίας με CARBOGROUT PLUS ή CARBOFIX

Διαμόρφωαη φαλτσογωνίας αρμού διακοπήςεργασίας με CARBOGROUT PLUS ή CARBOFIX

Πλήρωση πλακιδίων με CARBOFIL EPOXY

   CARBOPROOF ELASTIC

      CARBOBETON SCREED 

         τσιμεντοκονία κλίσεων

           Συγκολλητική στρώση παλαιού

              και νέου σκυροδέματος

                 Σιφώνι 

                    Πλακάκια

                      Υπερχείλιση

                         Σχάρα υπερχείλισης

                            Φωτιστικό

                               Δάπεδο πισίνας από οπλισμένο

                                  σκυρόδεμα με στεγανοποιητικό

                                    μάζης CARBOMIX PL-DM
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Στεγανοποίηση  πισίνας και εφαρμογή ψηφίδας

 Οι κύριες φάσεις μόνωσης περιλαμβάνουν:

§ Σε νέα πισίνα απαιτείται προσθήκη στεγανοποιητικού μάζας – ρευστοποιητή CARBOMIX PL-DM στην 

σκυροδέτηση και εφαρμογή εποξειδικής γέφυρας πρόσφυσης CARBOPOXY BOND για την 

αποκατάσταση της μονολιθικότητας σκυροδέματος στους αρμούς διακοπής εργασίας.

§ Σε υφιστάμενες πισίνα απαιτείται απομάκρυνση παλιών κατεστραμμένων μεμβρανών.

§ Ακολουθεί πλύσιμο με υδροβολή περιμετρικών τοιχίων για καθαρισμό από υπολείμματα χώματος, 

λαδιών ξυλοτύπων, σαθρών υλικών, σκόνες κλπ. με υδροβολή υψηλής πίεσης (200bar).

§ Αφαίρεση σκουριάς αποκαλυφθέντος οπλισμού και εφαρμογή αντιδιαβρωτικής επάλειψης 

CARBORUST για την προστασία έναντι της γαλβανικής οξείδωσης.

§ Μηχανική εξυγίανση και αποκατάσταση σκυροδέματος με κονίαμα ελαστομηχανικής συμβατότητα 

CARBOGROUT 40 ασθενών σημείων όπως φουρκέτες, μορέλα, αρμοί διακοπής εργασίας, αρμοί 

διαστολής.

§ Η διαμόρφωση κλίσεων στο δάπεδο πραγματοποιείται με τσιμεντοκονία CARBOSCREED κια τη χρήση 

ενισχυτικού πρόσφυσης CARBOPLAST. Η διάστρωση του CARBOSCREED πραγματοποιείται επί της 

γέφυρας πρόσφυσης όσο αυτή είναι νωπή. Επιπρόσθετα το CARBOSCREED οπλίζεται με ίνες 

πολυπροπυλαινίου και γαλβανισμένο μεταλλικό πλέγμα.

§ Εφαρμογή εσωτερικά επαλειφόμενου στεγανοποιητικού CARBOPROOF ELASTIC οπλισμένου με 
2

υαλόπλεγμα 165g/m

§ Τοποθέτηση διακοσμητικής ψηφίδας με κόλλα CARBOSTIC FLEX και ελαστικοποιητή κονιαμάτων 

CARBOFLEX.

§ Τοποθέτηση εποξειδικού αρμόστοκου CARBOFILL EPOXY.
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Στεγανοποίηση   πισίνας και εφαρμογή εποξειδικής βαφής
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Πλήρωση ξύλινου μορέλου με CARBOGROUT PLUS ή CARBOFIX

Πλήρωση  μεταλλικού συνδέσμου με CARBOGROUT PLUS ή CARBOFIX

Πλήρωση φωλιάς λόγω κακής σκυροδέτησης με CARBOGROUT PLUS ή CARBOFIX

Πλήρωση αρμού διακοπής εργασίας με CARBOGROUT PLUS ή CARBOFIX

Διαμόρφωαη φαλτσογωνίας αρμού διακοπήςεργασίας με CARBOGROUT PLUS ή CARBOFIX5
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CARBOXY COAT-S

  CARBOPROOF ELASTIC

    CARBOBETON SCREED 

       τσιμεντοκονία κλίσεων

          Συγκολλητική στρώση παλαιού

             και νέου σκυροδέματος

               Σιφώνι

                  Πλακάκια

                    Υπερχείλιση

                       Σχάρα υπερχείλισης

                         Φωτιστικό

                            Δάπεδο πισίνας από οπλισμένο

                               σκυρόδεμα με στεγανοποιητικό

                                  μάζης CARBOMIX PL-DM
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 Οι κύριες φάσεις μόνωσης περιλαμβάνουν:

§ Σε νέα πισίνα απαιτείται προσθήκη στεγανοποιητικού μάζας – ρευστοποιητή CARBOMIX PL-DM στην 

σκυροδέτηση και εφαρμογή εποξειδικής γέφυρας πρόσφυσης CARBOPOXY BOND για την 

αποκατάσταση της μονολιθικότητας σκυροδέματος στους αρμούς διακοπής εργασίας.

§ Σε υφιστάμενες πισίνα απαιτείται απομάκρυνση παλιών κατεστραμμένων μεμβρανών.

§ Ακολουθεί πλύσιμο με υδροβολή περιμετρικών τοιχίων για καθαρισμό από υπολείμματα χώματος, 

λαδιών ξυλοτύπων, σαθρών υλικών, σκόνες κλπ. με υδροβολή υψηλής πίεσης (200bar).

§ Αφαίρεση σκουριάς αποκαλυφθέντος οπλισμού και εφαρμογή αντιδιαβρωτικής επάλειψης CARBORUST 

για την προστασία έναντι της γαλβανικής οξείδωσης.

§ Μηχανική εξυγίανση και αποκατάσταση σκυροδέματος με κονίαμα ελαστομηχανικής συμβατότητα 

CARBOGROUT 40 ασθενών σημείων όπως φουρκέτες, μορέλα, αρμοί διακοπής εργασίας, αρμοί 

διαστολής.

§ Η διαμόρφωση κλίσεων στο δάπεδο πραγματοποιείται με τσιμεντοκονία CARBOSCREED κια τη χρήση 

ενισχυτικού πρόσφυσης CARBOPLAST. Η διάστρωση του CARBOSCREED πραγματοποιείται επί της 

γέφυρας πρόσφυσης όσο αυτή είναι νωπή. Επιπρόσθετα το CARBOSCREED οπλίζεται με ίνες 

πολυπροπυλαινίου και γαλβανισμένο μεταλλικό πλέγμα.

§ Εφαρμογή εσωτερικά επαλειφόμενου στεγανοποιητικού CARBOPROOF οπλισμένου με υαλόπλεγμα 
2

165g/m

§ Τοποθέτηση διακοσμητικής ψηφίδας με κόλλα CARBOSTIC FLEX και ελαστικοποιητή κονιαμάτων 

CARBOFLEX.

§ Βαφή με εποξειδικό χρώμα CARBOXY COAT S κατάλληλο για πισίνες 

                       ακόμη και με θαλασσινό νερό.
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