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ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΑΠΕΤΣΑΡΙΩΝ

Glutolin 77  
Kόλλα ταπετσαρίας για βαριές, βινυλικές, μη υφα-
σμάτινες, εκτυπωμένες και ταπετσαρίες fleece.
  υψηλής ποιότητας μεθυλοκυτταρίνη με συνθετική 

ρητίνη
 υψηλή πρόσφυση
 καλή προσαρμογή
 ανθεκτική στην υγρασία

Glutolin L 
Προσδίδει καλύτερη πρόσφυση στα πλαστικά χρώ-
ματα με αποτέλεσμα να είναι ανθεκτικά στην τριβή. 
Χρησιμοποιείτε σαν αστάρι πριν το βάψιμο και την 
τοποθέτηση ταπετσαρίας. Βελτιώνει τις ιδιότητες 
επεξεργασίας σαν πρόσθετο σε υδροχρώματα 
ασβέστη.
 ΑΡΙΣΤΗ ΠΡΟΣΦΥΣΗ 
 επεξεργάζεται εύκολα

Glutolin N  
Κόλλα μεθυλοκυτταρίνης για χάρτινες ταπετσαρίες
 εφαρμόζεται εύκολα
 υψηλής αποδοτικότητας

Glutolin CI 
Κόλλα μεθυλοκυτταρίνης για χάρτινες ταπετσαρίες 
κόλλα για συγκόλληση απευθείας στον τοίχο ή  
με τον παραδοσιακό τρόπο στο πίσω μέρος της 
ταπετσαρίας. Για λείες και ανάγλυφες fleece  
ταπετσαρίες.
  άμεση – είναι έτοιμη για χρήση περίπου σε 5 

λεπτά
 με μεθυλοκυτταρίνη
 υψηλής αρχικής πρόσφυσης
 καλής προσαρμογής
  διαφανής όταν στεγνώσει
  για καθαρή εφαρμογή με ρολό απευθείας στον 

τοίχο χωρίς πιτσιλιές και σταγόνες

EAN
25	x	200	g 4044899 62031 0
20	x	500	g 4044899 62022 8

EAN
40	x	125	g	 4000170 00103 2

EAN
40	x	125	g	 4000170 00205 3

EAN
20	x	300	g 4044899 63412 6
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ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΑΠΕΤΣΑΡΙΩΝ

Glutolin BW  
Κόλλα για βαριές επενδύσεις τοίχου και μπορντού-
ρες ταπετσαρίας. Για ενίσχυση της κόλλας ταπε-
τσαρίας.
 χωρίς διαλύτες
 διαφανής όταν στεγνώσει
  υψηλής αρχικής πρόσφυσης όταν είναι ακόμη 

νωπή
 ανθεκτική στους πλαστικοποιητές

Glutolin K-Unifix 
Κόλλα γενικής χρήσης για διορθώσεις  
των ενώσεων ταπετσαρίας, μπορντούρας, χάρτινα ή 
υλικά από χαρτόνι, ετικέτες, αφίσες κτλ.
 έτοιμο για χρήση 
 διαφανής όταν στεγνώσει
 χωρίς διαλύτες 
 για εσωτερικούς χώρους

Glutolin K10  
Κόλλα ασφαλείας για σαγρέ ταπετσαρίες και υαλο-
ϋφάσματος. Για την σταθεροποίηση με και χωρίς 
ενίσχυση του τοίχου με fleece για βαριές επενδύσεις 
τοίχου. Ιδανικό για επαναβαφόμενες ταπετσαρίες. 
Απόλυτα κατάλληλη για ασφαλή συγκόλληση προ-
βληματικών νέων σοβάδων καθώς και για παλιούς 
σοβάδες και γυψοσανίδες.
  υψηλής περιεκτικότητας σε στερεά για ασφαλή 

συγκόλληση και ιδανική πρόσφυση των άκρων
  πολύ υψηλή ανθεκτικότητα στην υγρασία όταν 

ξαναβάφεται
  για εφαρμογή απευθείας στον τοίχο ή με μηχανή 

ταπετσαρίας η με βούρτσα
 ανθεκτική σε ασβέστη και τσιμέντο

EAN
25	x	200	g	 4044899 63753 0
10	x	500	g 4044899 63701 1

5	x	1	kg 4044899 63702 8

EAN
10	x	750	g 4044899 64501 6

3	kg 4044899 64552 8
5	kg 4044899 64503 0
10	kg 4044899 64504 7
18	kg 4044899 64505 4

EAN
12	x	250	g 4044899 65612 8

Glutolin ECC διαφανής κόλλα  
ταπετσαρίας                                                    
Διαφανής κόλλα ταπετσαρίας για όλες τις ταπετσα-
ρίες και τις επενδύσεις τοίχων, όπως βαριές ταπε-
τσαρίες fleese, υφασμάτινες, βινυλικές, ανάγλυφες 
και μεταλλικές. Ιδανική για σκουρόχρωμες και ματ 
ταπετσαριές.
  διαφανής κατά την εφαρμογή και μετά το  

στέγνωμα
  τα υπολείμματα της κόλλας αφαιρούνται πολύ 

εύκολα
  χωρίς διαλύτες
  pH ουδέτερη
 κατανάλωση τα 10 κιλά καλύπτουν 50 – 60 τ.μ..

EAN
5	kg	 4044899 61803 4
10	kg 4044899 61804 1
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Glutogrund LF
Αστάρι για σαθρές, πολύ απορροφητικές επι-
φάνειες όπως σοβάς, μπετόν, πορώδες μπετόν, 
υαλοτσιμέντο και γυψοσανίδες
 υδατοδιαλυτό-ακρυλικό 
 χωρίς διαλύτες
 με ελάχιστες εκπομπές
  με υψηλό βαθμό διείσδυσης λόγω της  

λεπτότερης διασπoράς 
  ενισχύει την πρόσφυση
  διαφανές όταν στεγνώσει

EAN
 10 l 4044899 64303 6

ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΑΠΕΤΣΑΡΙΩΝ

Glutogrund TP  
Καλυπτικό λευκό αστάρι για επικάλυψη χρωματι-
κών διαφορών στο υπόστρωμα πριν την εφαρμογή 
ταπετσαρίας
  ιδανική προετοιμασία του υποστρώματος πριν την 

τοποθέτηση ημιδιαφανών ή fleece ταπετσαριών.
  δημιουργεί λείες και ομοιόμορφα απορροφητικές 

επιφάνειες
  χωρίς διαλύτες

EAN
10 l 4044899 64403 3

Glutolin TA  
Διαβρώνει γρήγορα, με ασφάλεια και αποτελεσμα-
τικά πολλές στρώσεις ξαναβαμμένων ταπετσαριών, 
ταπετσαριών ανθεκτικών στην τριβή και για βαριές 
ταπετσαρίες.
 χωρίς διαλύτες
  ισχυρής διάβρωσης και διαπερατότητας

EAN
12	x	250	ml	 4044899 64024 0

12	x	1	l 4044899 64025 7
5 l 4044899 64006 6

Αστάρι βαθειάς διείσδυσης LF 
Ρυθμίζει την απορροφητικότητα και σταθεροποιεί 
πορώδη, σαθρά και εύθρυπτα υποστρώματα. Για 
σοβάδες, μπετόν, γυψοσανίδες και παρόμοια υπο-
στρώματα.
  δημιουργεί απορροφητικά και ομοιόμορφα υπο-

στρώματα
  με υψηλό βαθμό διείσδυσης λόγω των λεπτότα-

των μορίων της διασποράς 
  χωρίς διαλύτες και με ελάχιστες εκπομπές
  έτοιμο για χρήση για την ενίσχυση του υποστρώ-

ματος
  αραιώνεται μέχρι 1:1 με νερό για να ρυθμιστεί η 

απορροφητικότητα
  διαφανές όταν στεγνώσει
  εσωτερικού και εξωτερικού χώρου

EAN
6	x	1	l	 4007955 06405 3

2,5 l 4007955 06404 6
5 l 4007955 06402 2
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decotric
Επαγγελματική Κόλλα μίας Όψεως 
Κόλλα επαγγελματικής χρήσης για συγκόλληση υφα-
σμάτινης η πλαστικής μοκέτας, τύπου PVC, CV, και 
άλλα βαριά διακοσμητικά υλικά πατώματος η τοίχου 
απορροφητικά η μη (κολλάει επίσης PVC με PVC)
  ιδανική για συγκόλληση βαριών και δύσκολων 

υλικών δαπέδου
  πολύ χαμηλής εκπομπής ρύπων σύμφωνα με την 

κατηγορία EC 1 plus
 χωρίς διαλύτες
 σύντομος χρόνος εξαερισμού
  ισχυρό σφίξιμο του νήματος
  ισχυρής πρόσφυσης
  ασθενούς οσμής
  κατάλληλο για καρέκλες με ρολά σύμφωνα με τον 

κανονισμό DIN EN 12529
  κατάλληλη για ενδοδαπέδια θέρμανση
  κατανάλωση: περίπου 300 – 400 γρ / τ.μ.

decotric Μονταζόκολλα
Δυνατή κόλλα για ταχεία και ασφαλή συγκόλληση 
ξύλου, πολυστερίνης, κεραμικών πλακιδίων τοίχου, 
επενδύσεις τοίχου από αφρό PVC και παρομοίων 
υλικών για εσωτερικό χώρο. Για σοβατεπί, ξύλινες 
επενδύσεις, διακοσμητικά προφίλ, διακοσμητικές και 
μονωτικές πλάκες.
  ασφαλής συγκόλληση χωρίς βίδες και καρφιά
 γρήγορο αρχικό άρπαγμα (συγκόλληση) 
 χωρίς διαλύτες

decotric Μονταζόκολλα
Δυνατή κόλλα για ασφαλή συγκόλληση ξύλου, 
πολυστερίνης, κεραμικών πλακιδίων τοίχου, πλάκες 
τοίχου από φελλό, επενδύσεις τοίχου από PVC, 
αφρού λάτεξ, ξύλινα και άλλα πάνελ τοίχου, μωσα-
ϊκό γυαλί, διακοσμητικές και μονωτικές πλάκες από 
πολυστερίνη, σοβατεπί και άλλα παρεμφερή υλικά 
εσωτερικού χώρου.
 υψηλό αρχικό άρπαγμα (συγκόλληση)
 ευρέους φάσματος εφαρμογής 
 χωρίς διαλύτες
 κατανάλωση περίπου 300 – 700 γρ / τ.μ.

Glutolin HS 
Ιδανική κόλλα διασποράς για μονωτικές πλάκες 
Depron®, φόδρες ταπετσαρίας, διακοσμητικά υλικά, 
πάνελ οροφής από αφρώδη σκληρή πολυστερίνη. 
Εσωτερικού χώρου.
 χωρίς διαλύτες
  χωρίς πλαστικοποιητή και ανθεκτική στους πλα-

στικοποιητές
 υψηλής πρόσφυσης

ΚΟΛΛΕΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΑ

EAN
10	x	1	kg	 4044899 64611 2

4	kg 4044899 64632 7
8	kg 4044899 64633 4
14	kg 4044899 64634 1

EAN
6	x	750	g	 4007955 07101 3

5	kg 4007955 07103 7

EAN
12	x	300	g	 4007955 01606 9
6	x	750	g 4007955 01601 4

EAN
4	kg	 4007955 01605 2
6	kg 4007955 01603 8
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decotric Μονταζόκολλα σε Φύσιγγα 
Δυνατή κόλλα για διακοσμητικά προφίλ, σοβατεπί, 
ξύλινες επενδύσεις, πάνελ, προφίλ, από PVC και 
ξύλο, διακοσμητικές και μονωτικές πλάκες, κερα-
μικά πλακίδια τοίχου κ.α. για ασφαλή συγκόλληση 
πάνω σε ξύλο, μπετόν, σοβά, πέτρα, μέταλλο και 
παρόμοια υποστρώματα. 
  ασφαλής συγκόλληση χωρίς βίδες και καρφιά 
 γρήγορο αρχικό άρπαγμα (συγκόλληση)
 χωρίς διαλύτες
 εσωτερικού και εξωτερικού χώρου
  μετά την σκλήρυνση από -20 °C έως  

+ 70 °C

ΚΟΛΛΕΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΑ

EAN
15	x	400	g	 4007955 07201 0

decotric Κόλλα Ξύλου
Αδιάβροχη κόλλα ξύλου για όλα τα είδη ξύλου. 
Ιδιαίτερα για τα Laminate, έτοιμα παρκέ και πλάκες 
OSB. 
 χωρίς διαλύτες
  αδιάβροχη συγκόλληση σύμφωνα με το  

DIN EN 204-D3
  δοκιμασμένη στο IFT, Rosenheim  

( IFT έκθεση δοκιμής αρ. 505 37560/1 από 
15.12.2008)

 εσωτερικού και εξωτερικού χώρου

EAN
20	x	60	g	 4007955 07901 9
12	x	250	g 4007955 07902 6
6	x	500	g 4007955 07905 7
6	x	1	kg 4007955 07904 0

decotric K 15 Φύσιγγα 
Πολύ ισχυρή κόλλα για απορροφητικά και μη απορρο-
φητικά υλικά & υποστρώματα , όπως π.χ. γυαλισμένα 
πλακάκια, μέταλλο, καθρέφτες, γυαλί, κεραμικά, 
PVC, πολυστερίνη, ξύλο, φελλός, πέτρα, σοβάς, 
βαμμένες επιφάνειες και άλλα πλαστικά υλικά. Για 
καθρέφτες ιδιαίτερης επιβάρυνσης, σοβατεπί, κανά-
λια καλωδίων, προφίλ πολυουρεθάνης κ.α.
 MS-Polymer 
 χωρίς διαλύτες
  άμεσης πρόσφυσης και ιδιαίτερα ανθεκτική στην 

καταπόνηση
 εσωτερικού και εξωτερικού χώρου 
  ανθεκτική στις καιρικές συνθήκες και στην UV
 μόνιμα ελαστικό
  μπορεί να βαφτεί με ακρυλικά & πλαστικά  

χρώματα
EAN

12	x	300	g	 4007955 35001 9
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Glutofill WF  
Κονίαμα εσωτερικού χώρου με βάση τον γύψο ενι-
σχυμένο με κυτταρίνη. Καλύπτει ρωγμές και τρύπες 
σε τοίχους και ταβάνια.
 στεγνώνει χωρίς ρωγμές
 δεν βουλιάζει
 λευκό όταν στεγνώσει
 επεξεργάζεται μέσα σε 60 λεπτά
  σύμφωνα με την οδηγία CE. DIN EN 13963-3B και 

DIN EN 13279-1 (στόκος γύψου)

Glutofill WG 
Επίχρισμα εσωτερικού χώρου με βάση τον γύψο, ενι-
σχυμένο με συνθετική ρητίνη και με ίνες. Ιδιαίτερα 
κατάλληλο για την επάλειψη ολόκληρης της γυψο-
σανίδας καθώς και για την εξομάλυνση γυψοσανί-
δων χωρίς τάσεις και χωρίς ταινίες ενίσχυσης.
  ασφαλής πρόσφυσης ακόμα και σε δύσκολες 

επιφάνειες
 εφαρμόζεται σε οριακό πάχος
  για ξηρή δόμηση από κατηγορία Q1 εως Q4.
  σύμφωνα με την οδηγία CE. DIN EN 13963-4B 

και DIN EN 13279-1 (Επίχρισμα γύψου για κάλυψη 
ολικής επιφάνειας C7/20/2)

Glutolin DE 3 
Έτοιμος ελαφρύς στόκος για εφαρμογή με ρολό, με 
ψεκασμό η με το χέρι. Επίχρισμα έτοιμο προς χρήση 
ενισχυμένο με συνθετική ρητίνη, κατάλληλο για επι-
διόρθωση, λείανση και επικάλυψη τοίχων και ταβα-
νιών εσωτερικού χώρου. Βέλτιστης απόδοσης ακόμα 
και σε μη απορροφητικά υποστρώματα διασποράς. 
Ιδανικό για το πλήρες στοκάρισμα επιφανειών βαμ-
μένων με πλαστικά χρώματα, υαλόνημα, πλαστικο-
ποιημένο σοβά, ορυκτά υποστρώματα καθώς και για 
γυψοσανίδες και πλάκες ενισχυμένες με ίνες.
 έτοιμος για χρήση
 πάχος εφαρμογής μέχρι 3 χιλιοστά
  για επιφανειακές ιδιότητες κατηγορίας Q3
 εφαρμόζεται σε οριακό πάχος
 τρίβετε πολύ καλά 
 χωρίς διαλύτες και πλαστικοποιητές
  σύμφωνα με την οδηγία CE. DIN EN 13963-2Α

Καλυπτική ταινία τύπου Fleece 
για όλες τις χρήσης σε ρολό 25m²
Επιδιορθωτική ταινία από υαλόνημα για την επιδι-
όρθωση τριχοειδών ρωγμών σε τοίχους και ταβάνια 
καθώς και για διάφορες επισκευές ρωγμών στον 
κατασκευαστικό τομέα. Ιδιαίτερα κατάλληλη σαν 
ενισχυτική ταινία για στοκάρισμα γυψοσανίδων.
 για όλα τα είδη επιχρισμάτων
  ανθεκτική στο νερό και στις καιρικές συνθήκες
  12 ρολά ανά συσκευασία

ΓΕΜΙΣΤΙΚΑ - ΣΤΟΚΟΙ

EAN
10	x	1	kg	 4000170 03053 7
4	x	5	kg	 4044899 64104 9
25	kg 4044899 64106 3

EAN
4	x	5	kg	 4044899 64205 3
25	kg 4044899 64206 0

EAN
6	kg	 4044899 32912 1
12	kg 4044899 32913 8
22	kg 4044899 32914 5

EAN
12	ΤΕΜΑΧΙΟ	 4007954 09602 4

1 συσκευασια =  
12 ρολα των 25μ χ 1μ
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Bitte Frontbild
solo zukommen
lassen …

Bitte Frontbild
solo zukommen
lassen …

ΓΕΜΙΣΤΙΚΑ - ΣΤΟΚΟΙ ΓΕΜΙΣΤΙΚΑ - ΣΤΟΚΟΙ

Ελαφρόστοκος L10
Λευκός ελαφρόστοκος για τους αρμούς σε παρά-
θυρα, πόρτες, σοβατεπί καθώς και για στοκάρισμα 
μονωτικών πλακών και προφίλ ταβανιών. Παραμένει 
ελαστικός και μετά το στέγνωμα και προσαρμόζεται 
στην κίνηση του φυσικού υποστρώματος.
  παραμένει ελαστικός και μπορεί να τριφτεί.
 ιδιαίτερα σταθερός 
 πάχος εφαρμογής μέχρι 15 χιλιοστά
 βάφεται γρήγορα χωρίς ρωγμές
 βάφεται με βερνίκι και πλαστικό χρώμα
 εσωτερικού χώρου

decoplast V 30 
Λευκό πλαστομερές τσιμεντοκονίαμα για γέμισμα 
ρωγμών και οπών καθώς και για την βελτίωση, λεί-
ανση και επικάλυψη προσόψεων, τοίχων και ταβανιών
 εσωτερικού και εξωτερικού χώρου
  ενισχυμένο με συνθετική ρητίνη και ίνες
 για ξηρή δόμηση
  εφαρμόζεται σε οριακό πάχος χωρίς γραμμές και 

σημάδια
  προσφύεται χωρίς ρωγμές σε όλα τα πάχη  

εφαρμογής
  δεν καίγεται, δεν βυθίζεται και δεν τρίβεται
  σκληραίνει γρήγορα, πρέπει να χρησιμοποιηθεί 

μέσα σε χρονικό διάστημα περίπου 30 λεπτών
  χαμηλής περιεκτικότητας σε χρώμιο σύμφωνα  

με τον κανονισμό 1907/2006 της ΕΕ. Παράρτημα 
ΧVII (47)

decofill Στόκος Εξωτερικού Χώρου
Τσιμεντοκονίαμα ενισχυμένο με συνθετική ρητίνη 
εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Για την επιδιόρ-
θωση σοβάδων και μπετόν.
 χωρίς σχισίματα και βαθουλώματα
  ανθεκτικό στις καιρικές συνθήκες και στην  

υγρασία
  ανθεκτικό στην καταπόνηση και την κρούση
  επεξεργάσιμο περίπου για 4 – 5 ώρες
  χαμηλής περιεκτικότητας σε χρώμιο  

σύμφωνα με τον κανονισμό 1907/2006 της ΕΕ, 
Παράρτημα ΧVII (47)

decofill Instant 
Έτοιμος επισκευαστικός στόκος διασποράς ενισχυ-
μένος με συνθετική ρητίνη για τοίχους και ταβάνια. 
Για γρήγορη επιδιόρθωση ρωγμών και οπών καθώς 
και για την εξομάλυνση μη-επιπέδων επιφανειών. 
Εφαρμόζεται σε όλα τα ορυκτά υποστρώματα 
(μπετόν, τοιχοποιία, σοβάς από γύψο, ασβέστη και 
τσιμέντο) καθώς και σε επιφάνειες βαμμένες με 
χρώματα διασποράς. Πάχος εφαρμογής μέχρι 5 
χιλιοστά.
 εσωτερικού και εξωτερικού χώρου
  ενισχυμένος με ίνες για μεγαλύτερη αντοχή
  ανθεκτικός στις καιρικές συνθήκες και την  

υγρασία
  σκληραίνει χωρίς ρωγμές
  τρίβεται
  εφαρμόζεται παντού

EAN
5	x	1	kg	 4007955 03102 4
4	x	5	kg 4007955 03103 1
1	x	15	kg 4007955 03127 7

EAN
10	x	750	g	 4007955 33101 8
4	x	5	kg 4007955 33102 5
25	kg 4007955 33104 9

EAN
12	x	400	g	 4007955 33306 7
6	x	1	kg 4007955 33302 9

EAN
12	x	310	ml	 4007955 34601 2

180824_GR-Katalog_2018.indd   9 24.08.18   14:28



10

decotric Στόκος Ξύλου σε Σωληνάριο
Έτοιμος ξυλόστοκος βάσης διασποράς για την 
επιδιόρθωση ατελιών σε ξύλινες επιφάνειες. Πάχος 
εφαρμογής μέχρι 5 χιλιοστά.
 έχει μεγάλη γεμιστική ικανότητα
 σκληραίνει ομοιόμορφα χωρίς ρωγμές
  παραμένει  ελαφρώς ελαστικός και μετά την  

σκλήρυνση
  τρίβεται και βάφεται
  εφαρμόζεται σε εσωτερικούς χώρους και είναι 

ανθεκτικός στις καιρικές συνθήκες αν είναι  
βαμμένος με κατάλληλο χρώμα.

decofill Ελαστομερής Στόκος σε  
Σωληνάριο
Μόνιμα ευέλικτος ελαστικός στόκος για γέμισμα 
ενώσεων και ρωγμών μέχρι 5 χιλιοστά πλάτος. Το 
υλικό προσαρμόζεται στις κινήσεις των διαφόρων 
υποστρωμάτων και μειώνει την εμφάνιση μελλοντι-
κών ρωγμών στις άκρες.
 εσωτερικού και εξωτερικού χώρου
 παραμένει ελαστικός
 δεν ραγίζει και δεν ξεφλουδίζει
 είναι λευκό
 βάφεται
  σύμφωνα με την οδηγία CE. EN 15651-1/ 

F-EXT-INT

decotric Ταχύς Επισκευαστικός Στόκος  
σε Σωληνάριο
Έτοιμος στόκος για την επιδιόρθωση οπών ούπα, 
μικρών ρωγμών και παρομοίων ζημιών σε εσωτερι-
κούς και υγρούς χώρους.
  εφαρμόστε καθαρά κατευθείαν από το  

σωληνάριο 
  εξαιρετικά λευκό με διοξείδιο του τιτανίου
 τρίβεται εύκολα
 στεγνώνει πολύ γρήγορα
 πάχος εφαρμογής μέχρι 5 χιλιοστά

decoflex Στόκος Ξύλου
Έτοιμος στόκος για επιδιόρθωση ζημιών σε ξύλο, 
πέτρα, μπετόν, τοιχοποιία κ.α.
 χωρίς διαλύτες 
 πάχος εφαρμογής μέχρι 30 χιλιοστά
 σκληρό αλλά εύπλαστο όπως το ξύλο
 τρίβεται
 βάφεται
 εσωτερικού και εξωτερικού χώρου
 ανθεκτικός στις καιρικές συνθήκες

ΓΕΜΙΣΤΙΚΑ - ΣΤΟΚΟΙ

EAN
12	x	400	g	 4007955 32601 4

EAN
12	x	330	g	 4007955 34501 5

EAN
12	x	400	g	4007955 08202 6

EAN
12	x	750	g	4007955 33501 6
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Bitte Frontbild
solo zukommen
lassen …

Έτοιμος Λεπτός Στόκος Ξύλου 
Στόκος για επιδιόρθωση και λείανση βερνικωμέ-
νου και μη επεξεργασμένου ξύλου (κουφώματα 
παραθύρων, πόρτες και σοβατεπί), σοβά, μπετόν, 
πέτρα κ.α. Ιδανικός σαν υπόστρωμα επιφανειών που 
πρόκειται να βερνικωθούν με βερνίκια συνθετικής 
ρητίνης ή ακρυλικά.
 χωρίς διαλύτες
 εσωτερικού χώρου
 δεν χρειάζεται περαιτέρω λείανση
 τρίβεται πολύ καλά
 πάχος εφαρμογής μέχρι 3 χιλιοστά

ΓΕΜΙΣΤΙΚΑ - ΣΤΟΚΟΙ ΓΕΜΙΣΤΙΚΑ - ΣΤΟΚΟΙ

EAN
12	x	400	g	 4007955 33401 9
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Λαζούρες με Εφέ 
Λαζούρες εφέ για μοντέρνα διακόσμηση οικιακών 
χώρων. Διαφανής όταν στεγνώσει – παραμένουν 
ορατές μόνο ελαφρώς λαμπερές επιφάνειες όταν 
αντανακλούν το φως.
 θιξοτροπικές λαζούρες τοίχου
  για ταπετσαρίες, πλαστικά χρώματα, σοβάδες, 

διακοσμητικά στοιχεία από πολυστερίνη και παρό-
μοια υποστρώματα για εσωτερικούς χώρους

 χωρίς διαλύτες
 κατανάλωση: περίπου 80 – 120 ml/τ.μ.

Glutolin CF
Για τον μοντέρνο σχεδιασμό επιφανειών με εφέ σαν 
μικρές γυάλινες χάντρες. Για ορυκτά υποστρώματα, 
πλαστικά χρώματα και παρόμοιες επιφάνειες.
 εσωτερικού χώρου
 χωρίς διαλύτες
 βασικό χρώμα: λευκό μαργαριτάρι 
  μπορείτε να προσθέστε μέχρι 10% Pufamix  

χρωστικό 
 2,5l για 7,5 – 12 τ.μ. (ανάλογα με την εφαρμογή)

ΥΛΙΚΑ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΩΝ

Pearl Effect EAN
3	x	1,5	l	 4007955 17003 7

Brilliant Effect EAN
3	x	1,5	l	 4007955 17103 4

Diamond Effect EAN
3	x	1,5	l	 4007955 17303 8

EAN
2,5 l 4044899 17601 5
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ΥΛΙΚΑ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΩΝ ΥΛΙΚΑ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΩΝ

Μεταλλικές Χρωστικές Ουσίες
Καλυπτικό χρώμα με ελκυστικό μεταλλικό εφέ. Για 
ταπετσαρίες, σοβάδες, διακοσμητικά στοιχεία από 
πολυστερίνη, δομικά στοιχεία, πέτρα, πλαστικά 
χρώματα, και παρόμοιες επιφάνειες εσωτερικού 
χώρου.
 πολύ καλής επικάλυψης
 χωρίς διαλύτες
 κατανάλωση: περίπου 80 – 120 ml/τ.μ.

decomix
Συμπυκνωμένα χρωστικά για χρωματισμό βερνι-
κιών, πλαστικών χρωμάτων, σοβάδων, συνθετικής 
ρητίνης κ.α.
 αποδοτικά και με πολύ έντονες αποχρώσεις
 28 φωτεινές αποχρώσεις
 για την βαφή σχεδόν όλων των υλικών
 πολύ καλής ανάμιξης
 ανθεκτικές στο φως
 ανθεκτικές στον παγετό
  εξοικονομεί χώρο λόγω του μικρού τους όγκου
  όλοι οι τύποι LW-Oxyd είναι κατάλληλοι για βερ-

νίκια χωρίς αρωματικούς διαλύτες και χρώματα 
πυριτίου (αποχρώσεις αρ. 3, 4, 5, 14, 19, 20, 21, 
22, 23, 24, 25)

 δειγματολόγιο   

 
10	x	20	ml  

Μεταλλικές	Χρωστικές	
Ουσίες	Gold EAN

3	x	1,5	l 4007955 17703 6
Μεταλλικές	Χρωστικές	

Ουσίες	Silver EAN

3	x	1,5	l 4007955 17803 3

Μεταλλικές Χρωστικές Ουσίες
Ιδανικό συμπυκνωμένο υλικό για διαφανείς ή 
ελαφρά χρωματισμένα χρωστικά υλικά. Δεν είναι 
κατάλληλο για σκούρα  χρωστικά υλικά.
 ιδανικό για χρωματισμό του Crystal-Finish
 πολύ έντονο χρωστικό - μέγιστη προσθήκη 10%
  συνδυάζεται με τις χρωστικές πάστες decomix  

( μόνο τους τύπους L & LW )
 για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους
 ανθεκτικό στον παγετό

EAN
gold	10	x	0,030	kg 4002926 35102 6
gold	10	x	0,300	kg 4002926 35120 0

silver	10	x	0,020	kg 4002926 35202 3
silver	10	x	0,200	kg 4002926 35220 7
bronze	10	x	0,20	kg	 4002926 35302 0

bronze	10	x	0,200	kg 4002926 35320 4
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Hat PUFAS hier 
einen Motiv-vor-
schlag für uns 
...?

decolor
Πλαστικά χρώματα σε 22 ελκυστικές αποχρώσεις 
για διακοσμητικά βαψίματα καθώς και για χρωματι-
σμό πλαστικών χρωμάτων και τύπου λάτεξ, σοβά-
δων και παρόμοιων υλικών βάσης νερού.
 αποδοτικό και δυνατό 
 πολύ καλή ανάμιξη
 χωρίς διαλύτες
 χωρίς πλαστικοποιητές 
 με ελάχιστες εκπομπές
 εσωτερικού και εξωτερικού χώρου
 ανθεκτικά στις καιρικές συνθήκες
 δεν ξεθωριάζει
  αντοχή  στην τριβή: κλάση 2 σύμφωνα με  

DIN EN 13300
  ανθεκτικά στην τριβή
  μπορεί να εφαρμοστεί και με ψεκασμό airless

Μονωτικό Ακρυλικό Στεγανωτικό Χρώμα 
για Κεραμίδια και χαμηλούς εξωτερικούς 
χώρους
Πλαστικό χρώμα υψηλής καλυπτικότητας, πολύ 
αποδοτικό για ανθεκτικά βαψίματα σε σοβάδες, 
τοιχοποιίες, οροφές τσιμέντου (τύπου eternet κτλ.), 
κεραμίδια καθώς και σε παλιά βαψίματα.
  αντοχή  στην τριβή: κλάση 2 σύμφωνα με  

DIN EN 13300
 ανθεκτικό στην τριβή
 ανθεκτικό στις καιρικές συνθήκες
 χωρίς διαλύτες και ατμοδιαπερατό 
 αραιώνεται με νερό
 αναμιγνύεται και και με λευκό χρώμα
 εσωτερικού και εξωτερικού χώρου

ΥΛΙΚΑ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΩΝ

2,5 l 
5 l 

10	x	250	ml	
6	x	750	ml	
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decotric Στεγανωτικό
Ελαστικό στεγανωτικό με μακροχρόνιο αποτέλεσμα 
για στέγες, τοίχους κ.α.
 ενισχυμένο με ίνες
 καλύπτει ρωγμές μέχρι 10 χιλιοστά
 εφαρμόζεται ακόμα και σε υγρές επιφάνειες
  αδιαβροχοποιεί κάτω από όλες τις καιρικές  

συνθήκες

Ισχυρό Διαβρωτικό
Απομακρύνει γρήγορα και αποτελεσματικά βερνίκια, 
λαδομπογιές, λαζούρες, χρώματα διασποράς και 
πλαστικά, καθώς και παρόμοιες επικαλύψεις.
  ισχυρό και γρήγορο χωρίς αρωματικούς  

υδρογονάνθρακες
 επενεργεί μετά από 15 – 30 λεπτά
 πολύ διεισδυτικό
  διαλύει πολλά στρώματα με ένα χέρι
  σε μορφή ζελέ προσκολλάται επίσης και σε  

κάθετες επιφάνειες
  χωρίς DCM και NMP

Glutoclean C Καθαριστικό Χεριών 
Κρέμα καθαρισμού χεριών για γρήγορο, αποτελε-
σματικό και ήπιο καθαρισμό του δέρματος. Δερμα-
τολογικά ελεγμένο, γαλάκτωμα λαδιού σε νερό με 
πρόσθετα προστασίας του δέρματος και τριβής.
  καθαρίζει τα λερωμένα χέρια δραστικά, γρήγορα 

και με προστασία του δέρματος.
 με βιοδιασπώμενα συστατικά
  ιδιαίτερα εύχρηστο και διατίθεται σε διάφορες 

συσκευασίες ανάλογα με τις ανάγκες του πελάτη

ΥΛΙΚΑ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΩΝ ΥΛΙΚΑ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΩΝ

EAN
6	x	750	ml	 4007955 15402 0

2,5 l 4007955 15403 7

Λευκό μονωτικό σε σπρέї
Καλύπτει λεκέδες νικοτίνης, νερού, αιθάλης και 
άλλων υδατοδιαλυτών βρωμιών εσωτερικού και 
εξωτερικού χώρου. Αποτρέπει την επανεμφάνιση 
λεκέδων μετά την την τοποθέτηση ταπετσαρίας ή 
μετά από νέο βάψιμο με πλαστικό χρώμα.
   λευκό καλυπτικό 
  στεγνώνει γρήγορα και μπορεί να δουλέψουμε 

την επιφάνεια μετά από 10 λεπτά περίπου  
  για όλα τα υποστρώματα ανθεκτικά στους  

διαλύτες
  δεν είναι κατάλληλο για εφαρμογές που  

περιέχουν διαλύτεςEAN
6	x	400	ml	 4007955 14501 1

EAN
6	x	375	ml 4007955 12801 4
6	x	750	ml 4007955 12802 1

EAN
12	x	200	ml 4044899 64801 7
12	x	500	ml 4044899 64802 4

3 l 4044899 64901 4
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Glutoclean Κρέμα
Λοσιόν χαμηλής περιεκτικότητας σε λιπαρά, με 
πολλά πρόσθετα για περιποιήση του δέρματος μετά 
την εργασία. Βοηθάει στην επούλωση πληγών του 
δέρματος.
 εξαπλώνεται καλά και απορροφάται γρήγορα
  ρυθμίζει την ενυδάτωση και την αναγέννηση του 

δέρματος
 δερματολογικά ελεγμένη

Glutoclean Προστατευτική Κρέμα
Μη λιπαρή λοσιόν χωρίς σιλικόνη για χρήση πριν  
την εργασία. Προστατεύει από βρωμιά, χρώματα, 
λιπαντικά, διαλύτες, κόλλες, τσιμέντο κ.α. Το δέρμα  
αναπνέει, δεν ξηραίνεται και καθαρίζεται πιο 
εύκολα μετά την εργασία.
  εμποδίζει την διείσδυση των ρύπων στο δέρμα
 μακροπρόθεσμη δράση
 pH-δέρματος ουδέτερο
 δερματολογικά ελεγμένη

ΥΛΙΚΑ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΩΝ

EAN
12	x	100	ml	 4044899 64701 0

EAN
12	x	100	ml	 4044899 65001 0
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decotric AMS* 
Απομακρύνει αποτελεσματικά μούχλες, άλγη και 
πράσινες επιστρώσεις. Δεν περιέχει χλώριο και 
επειδή είναι άοσμο μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε 
εσωτερικούς χώρους. Καθαρίζει τοίχους, πατώ-
ματα, ταβάνια, πλακάκια ταράτσας, γκαράζ, 
φράκτες, πλακάκια, τούβλα, πέτρα, μπετόν και 
παρόμοιες επιφάνειες. Ιδανικό για καθαρισμό της 
επιφάνειας πριν το βάψιμο ή για την αδιαβροχοποί-
ηση προσόψεων.
 χωρίς χλώριο είναι άοσμο
 δρα άμεσα και προληπτικά
 έτοιμη για χρήση σε φιάλη ψεκασμού των 500ml

Glutoclean*  
Αντιμουχλικό Σπρέι Χωρίς Χλώριο
Απομακρύνει εύκολα μούχλες και μύκητες από 
όλους τους χώρους διαβίωσης. Δεν περιέχει χλώριο, 
απολυμαίνει και είναι άοσμο. Καταπολεμά τις 
μούχλες από ταπετσαρίες, σοβάδες, δομικά υλικά, 
πέτρα, κεραμικά, πλαστικά, δέρμα και υφάσματα. 
Κατάλληλο για επιφάνειες ανθεκτικές σε οξέα.
 με ενεργό οξυγόνο
 άοσμο
  κατάλληλο για υπνοδωμάτια και παιδικούς 

χώρους
 σε μορφή gel για μακροχρονία προστασία

Glutoclean AM*
Απομακρύνει γρήγορα και αποτελεσματικά  
μούχλες, άλγη και βακτήρια. Εφαρμόζεται σε όλα 
τα ορυκτά υποστρώματα (όπως σοβάς, μπετόν, 
κεραμικά πλακάκια, τούβλα κ.α.)
 με ενεργό χλώριο
 άμεσα αποτελέσματα
 λευκαίνει και απολυμαίνει

Glutoclean AF* 
Συμπυκνωμένο Αντιμουχλικό
Αποτελεσματικό πρόσθετο για την άμεση και 
μακροπρόθεσμη προστασία από μούχλες και μικρο-
βιακές προσβολές. Προστίθεται σε υλικά οικοδομής 
βάσης νερού όπως: Χρώματα διασποράς, κόλλες 
ταπετσαρίας, στόκους κ.τ.λ.
 συμπυκνωμένο
  κατάλληλο για την ανακαίνιση & απολύμανση  

τοίχων
  για εσωτερικός και εξωτερικούς χώρους 

ΥΛΙΚΑ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΩΝ ΑΝΤΙΜΟΥΧΛΙΚΑ

EAN
12	x	500	ml	 4044899 65312 7

EAN
12	x	250	ml	 4044899 65411 7

EAN
6	x	750	ml	 4044899 38602 5

EAN
12	x	500	ml	 4007955 07002 3

6	x	1	l	 4007955 07602 5

*  Να χρησιμοποιείται τα μυκητοκτόνα με προσοχή. Να διαβάζετε προσεκτικά πριν την χρήση την ετικέτα και τις οδηγίες 
χρήσης του υλικού.
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Im Schedetal 1
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Art.-Nr. 099931074

4 044899 931072

Glutolin Renovierungsprodukte GmbH  
– decotric GmbH
Export	Manager	–	Διευθυντής	Πωλήσεων	Ελλάδας:	
Λεάνα	Σνὰἳντερ
Τηλ.:	+49	162	1069081	·	Email:	export@decotric.de			
www.glutolin.com · www.decotric.com  
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