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Προϊόντα και Εργαλεία για τα

Δ Α Π Ε Δ Α

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑ

ΦΥΣΙΚΩΝ ΛΙΘΩΝ



• ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΔΑΠΕΔΩΝ

• ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΑΠΕΔΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 
ΧΟΡΩΝ

• ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΑΠΕΔΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ 
ΧΟΡΩΝ

• ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ



ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΪΟΝΤΑ
+

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ



ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΑΠΕΔΩΝ



ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΔΑΠΕΔΩΝ



ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΔΑΠΕΔΩΝ

ACIDO – Όξινο καθαριστικό για πλακάκια, φυσικές πέτρες και σκυρόδεμα

• Υδροχλωρικής βάσης

• Αφαιρεί τα υπολείμματα τσιμεντοκονιάματος

• Αφαιρεί τις κηλίδες από το αλατόνερο

• Αφαιρεί σκόνη και υπολείμματα μετά από επισκευαστικές εργασίες



DOPO POSA –

• Διαλύτη φωσφορικής βάσης

• Αφαιρεί τα υπολείμματα τσιμέντου
από πλακάκια χωρίς να βλάψει τον στόκο

• Αφαιρεί τις κηλίδες από το αλατόνερο

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΔΑΠΕΔΩΝ

Όξινο καθαριστικό με διαλύτη για τεχνητό γρανίτη, κεραμικά
και για φυσικούς λίθους



BASICO – Αλκαλικό καθαριστικό για πλακάκια και για φυσικούς λίθους

• Βάση καυστική σόδα

• Αφαιρεί τους λεκέδες φυσικών και βιομηχανικών ελαίων

• Αφαιρεί την πατίνα μικρό-οργανισμών

• Αφαιρεί τη μαύρη βρωμιά και τα ίχνη ελαστικών

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΔΑΠΕΔΩΝ



Ισχυρό καθαριστικό κεριού με βάση διαλύτη για πλακάκια και φυσικούς
λίθους

• Βάση διαλύτη (miscela)

• Αφαιρεί παλαιά επικάλυψη και επίμονη βρωμιά λαδιού

• Αφαιρεί παλαιά ακρυλικά υλικά και κερί

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΔΑΠΕΔΩΝ

CS –



NEΟ ΥΛΙΚΟ
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΔΑΠΕΔΩΝ



NEΟ ΥΛΙΚΟ
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΔΑΠΕΔΩΝ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ:

• Δάπεδα από πλακάκια

• Μαρμάρινα δάπεδα

• Βιομηχανικά δάπεδα

ΧΡΗΣΕΙΣ:

• Αφαιρεί παλαιές εφαρμογές από επιφάνειες δαπέδων 
(τύπου CR-7 LUX/MATT)

• Αφαιρεί παλαιά ακρυλικά υλικά, κερί και πολυμερή

• Επαναφέρει την επιφάνεια δαπέδου στην αρχική
του κατάσταση και εμφάνιση

• Μπορεί να χρησιμοποιηθεί αντί των προϊόντων
CS + BASICO

DECERSOLVENTE EXTRA



1°
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙΝΟΥΡΙΩΝ ΔΑΠΕΔΩΝ

• Εφαρμόστε 20% ACIDΟ με την
χρήση ΤΡΙΒΕΙΟΥ + ΚΑΦΕ
ΥΑΛΟΧΑΡΤΟΥ

• Αφαιρέστε με μια ηλεκτρική
σκούπα για υγρά



2°
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΑΛΑΙΩΝ ΔΑΠΕΔΩΝ

• Εφαρμόστε 30% BASICΟ με την χρήση
ΤΡΙΒΕΙΟΥ +ΜΑΥΡΟΥ ΥΑΛΟΧΑΡΤΟΥ

• Αφαιρέστε με μια ηλεκτρική σκούπα
για υγρά

• Εφαρμόστε 10% ACIDΟ με την χρήση
ΤΡΙΒΕΙΟΥ + ΚΑΦΕ ΥΑΛΟΧΑΡΤΟΥ

• Αφαιρέστε με μια ηλεκτρική σκούπα για
υγρά

ΣΗΜ. Είναι πιθανό ότι σε μη
επεξεργασμένο cotto η λειτουργία θα
πρέπει να επαναληφθεί λόγω της
επιμονής του νιτρικού άλατος



3°
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΔΑΠΕΔΩΝ

• Εφαρμόστε καθαρό CS με την χρήση
ΤΡΙΒΕΙΟΥ +ΜΑΥΡΟΥ ΥΑΛΟΧΑΡΤΟΥ

• Αφαιρέστε με μια ηλεκτρική σκούπα για
υγρά

• Εφαρμόστε 10% ACIDΟ με την χρήση
ΤΡΙΒΕΙΟΥ + ΚΑΦΕ ΥΑΛΟΧΑΡΤΟΥ

• Αφαιρέστε με μια ηλεκτρική σκούπα για
υγρά

• Εφαρμόστε 50% BASICΟ με το με την
χρήση ΤΡΙΒΕΙΟΥ + ΜΑΥΡΟΥ
ΥΑΛΟΧΑΡΤΟΥ

• Αφαιρέστε με μια ηλεκτρική σκούπα τα
υγρά



4°
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΔΑΠΕΔΩΝ

• Εφαρμόστε BIO C puro με την χρήση το
ΤΡΙΒΕΙΟΥ (ΒΑΣΗ+ΚΑΦΕ ΥΑΛΟΧΑΡΤΟ)

• Εφαρμόστε 30% BASICΟ με την χρήση

ΤΡΙΒΕΙΟΥ+ΜΑΥΡΟΥ ΥΑΛΟΧΑΡΤΟΥ
• Αφαιρέστε με μια ηλεκτρική σκούπα για

υγρά



5°
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΡΜΩΝ







Για επιφάνειες από πέτρα είναι σημαντικό να προσδιοριστεί η μορφή και τα 
χαρακτηριστικά της, εάν η πέτρα είναι ασβεστολιθικής ή πυριτικής βάσης και τι είδους 

επεξεργασία έχει υποστεί, είτε γυαλισθεί είτε είναι ανεπεξέργαστη

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

•Σε ακατέργαστο ασβεστόλιθο, όπως μάρμαρο, τραβερτίνη ή πέτρα 
Lecce, συνιστάται η χρήση του προϊόντος ACIDO

Mέγιστο 5% αραίωμα (1 μέρος του προϊόντος και 20 μέρη νερού)

•Σε στιλβωμένες ή μολυβδούχες πέτρες συνιστάται η εφαρμογή 
του προϊόντος BASICO αραιωμένο στο 5% και ΜΗ 

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΤΕ το προϊόν ACIDO

•Σε ευαίσθητες επιφάνειες μην χρησιμοποιείτε το ΜΑΥΡΟ ή το ΚΑΦΕ 
ΥΑΛΟΧΑΡΤΟ

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΔΑΠΕΔΩΝ



Πριν από την επεξεργασία των επιφανειών θα πρέπει να 
ελεγχθεί η απορροφητικότητα του υλικού

ΒΑΣΙΚΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ



Πριν από τον καθαρισμό

Μετά τον καθαρισμό

Επιφάνεια
επεξεργασμένηΕπιφάνεια

Μη επεξεργασμένη

Επιφάνεια
επεξεργασμένηΕπιφάνεια

Μη επεξεργασμένη

Πριν από τον καθαρισμό

Μετά τον καθαρισμό



ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ
Η θεραπεία των εσωτερικών δαπέδων από τερακότα είναι απαραίτητη για την εύκολη καθημερινή συντήρηση,
καθώς στο φινίρισμα του υλικού, πέρα από την χρωματική αλλοίωσή του, δημιουργείται μια ολισθηρή επιφάνεια.

.ΣΥΜΠΑΓΕΣ ΤΕΡΑΚΟΤΑ
• ΕφαρμόστεδύοστρώσειςIDRO PTA ήIDROPTA

TONO.Περιμένετεπερίπου2ώρες
• ΑπλώστεδύοστρώσειςCIRWAX(LUXήMATIΙ,μεμεταξύ

τουςδιάστημα~1-2ώρες,σεστεγνήεπιφάνεια.

ΜΕΘΟΔΟΣ  ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Σημ. Η θεραπεία μπορεί να επαναληφθεί μέσα σε 1
χρόνο, με την εφαρμογή μιας στρώσης CIR WAX (LUX ή
MATT)

• ΕφαρμόστετοCR7(LUXήMATI)σεδύο
στρώσεις με μεταξύ τους διάστημα
περίπου1-2 ώρες

Σημ. Θεραπεία  υψηλής αντοχής

ΠΟΡΩΔΕΣ ΤΕΡΑΚΟΤΑ 
Ή ΤΕΧΝΙΤΗ

ΜΕΘΟΔΟΣ  ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 





Πριν από τον καθαρισμό

Μετά τον καθαρισμό

Επιφάνεια
επεξεργασμένηΕπιφάνεια

Μη επεξεργασμένη

Επιφάνεια
επεξεργασμένη

Επιφάνεια
Μη επεξεργασμένη

Πριν από τον καθαρισμό

Μετά τον καθαρισμό





ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΔΑΠΕΔΩΝ ΑΠΟ ΠΕΤΡΑ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ
Η θεραπεία των εσωτερικών πέτρινων δαπέδων είναι απαραίτητη για την εύκολη καθημερινή συντήρηση, για να
μην αλλοιωθεί το χρώμα της επιφάνειας του υλικού.

.ΣΥΜΠΑΓΕΣ ΠΕΤΡΑ

• ΕφαρμόστετοCIR WAXEASYPLUS σεδύο
στρώσεις με μεταξύ τους διάστημα περίπου 1-2
ώρες.

ΜΕΘΟΔΟΣ  ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Σημ. Η θεραπεία μπορεί να επαναληφθεί μέσα σε 1
χρόνο, με την εφαρμογή μιας στρώσης CIR WAX EASY
PLUS

• Εφαρμόστε το CR 7 (LUX ή MATT) σε
δύο στρώσεις με μεταξύ τους διάστημα
περίπου1-2 ώρες

Σημ. Θεραπεία  υψηλής αντοχής

ΠΟΡΩΔΕΣ ΠΕΤΡΑ

ΜΕΘΟΔΟΣ  ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 



ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΔΑΠΕΔΩΝ ΑΠΟ ΠΕΤΡΑ



ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΔΑΠΕΔΩΝ ΑΠΟ ΜΩΣΑΪΚΟ



ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΔΑΠΕΔΩΝ ΑΠΟ ΜΑΡΜΑΡΟ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ
Η θεραπεία των εσωτερικών μαρμάρινων δαπέδων είναι απαραίτητη για την εύκολη καθημερινή συντήρηση, για
να μην αλλοιωθεί το χρώμα της επιφάνειας του υλικού.

.ΣΥΜΠΑΓΕΣ ΜΑΡΜΑΡΟ

• ΕφαρμόστετοCIR WAXEASYPLUS σεδύο
στρώσεις με μεταξύ τους διάστημα περίπου 1-2
ώρες.

ΜΕΘΟΔΟΣ  ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Σημ. Η θεραπεία μπορεί να επαναληφθεί μέσα σε 1
χρόνο, με την εφαρμογή μιας στρώσης CIR WAX EASY
PLUS

• Εφαρμόστε CRYSTALLIZΑΝΤΕ με μία
μόνο βούρτσα στις 400 σ.α.λ. και
χαλύβδινο δίσκο

Σημ. Είναι δυνατό να αυξήσετε το επίπεδο
γυαλάδας επιλέγοντας την ξηρή επιφάνεια με
λευκό δίσκο

ΓΥΑΛΙΣΜΕΝΟ ΜΑΡΜΑΡΟ

ΜΕΘΟΔΟΣ  ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 



ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΔΑΠΕΔΩΝ ΑΠΟ ΜΑΡΜΑΡΟ



ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΑΠΟ COTTO
ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

ΥΔΑΤΟΑΠΩΘΗΤΙΚΗ 
ΘΕΡΑΠΕΙΑ
• Εφαρμόστε IDRO BASE σε

δύο στρώσεις σε υγρή επιφάνεια.

ΜΕΘΟΔΟΣ  ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Σημ. Σε προηγουμένως
επεξεργασμένα δάπεδα
συνιστούμε την χρήση
του υλικού PTA

• Εφαρμόστε PTA ή IDRO PTA
σε δύο στρώσεις με μεταξύ τους
διάστημα περίπου 1-2 ώρες.

ΜΕΘΟΔΟΣ  ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

H θεραπεία εξωτερικών δαπέδων από τερακότα είναι απαραίτητη για να διατηρηθούν τα φυσικά και χρωματικά 
χαρακτηριστικά του υλικού. 

ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΤΙΚΗ 
ΘΕΡΑΠΕΙΑ

ΑΝΤΙΓΗΡΑΝΣΗ 
ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΧΡΩΣΗΣ

ΤΟΝΩΣΗ 
ΥΔΑΤΟΑΠΩΘΗΤΙΚΗΣ 
ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

• Εφαρμόστε PTA ή IDRO PTA
σε δύο στρώσεις με μεταξύ τους
διάστημα περίπου 1-2 ώρες.

• Εφαρμόστε CIR TONO PLUS
σε δύο στρώσεις με μεταξύ τους
διάστημα περίπου 1-2 ώρες.

ΜΕΘΟΔΟΣ  ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΕΘΟΔΟΣ  ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 



ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΑΠΟ ΠΕΤΡΑ ΚΑΙ ΜΑΡΜΑΡΟ

H θεραπεία εξωτερικών δαπέδων από πέτρα είναι απαραίτητη για να διατηρηθούν τα φυσικά και χρωματικά 
χαρακτηριστικά του υλικού. 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

ΥΔΑΤΟΑΠΩΘΗΤΙΚΗ 
ΘΕΡΑΠΕΙΑ

ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΤΙΚΗ 
ΘΕΡΑΠΕΙΑ

• Εφαρμόστε IDRO BASE σε
δύο στρώσεις σε υγρή επιφάνεια.

ΜΕΘΟΔΟΣ  ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

• Εφαρμόστε IMPRESTONE ή
IDRO PTA σε δύο στρώσεις με μεταξύ
τους διάστημα περίπου 1-2 ώρες.

ΜΕΘΟΔΟΣ  ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

ΑΝΤΙΓΗΡΑΝΣΗ 
ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΧΡΩΣΗΣ

ΤΟΝΩΣΗ 
ΥΔΑΤΟΑΠΩΘΗΤΙΚΗΣ 
ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ• Εφαρμόστε IMPRESTONE

TONO ή IDRO PTA TONO
σε δύο στρώσεις με μεταξύ τους
διάστημα περίπου 1-2 ώρες.

• Εφαρμόστε CIR TONO PLUS
σε δύο στρώσεις με μεταξύ τους
διάστημα περίπου 1-2 ώρες.

ΜΕΘΟΔΟΣ  ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΕΘΟΔΟΣ  ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 





ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ COTTO ΜΕ ΥΔΡΟ-ΕΛΑΙΟ 
ΑΠΩΘΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ CIR
(IDRO PTA – IDRO PTA TONO – PTA – PTA TONO)





ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΑΠΟ ΠΕΤΡΑ ΜΕ ΥΔΡΟ-ΕΛΑΙΟ 
ΑΠΩΘΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ CIR
(IMPRESTONE – IMPRESTONE TONO)



ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΔΑΠΕΔΑ

ΠΛΥΣΙΜΟ
Η CIR παρέχει ένα ειδικό καθαριστικό για το πλύσιμο των κεραμικών δαπέδων, το οποίο έχει σχεδιαστεί για να
αντιμετωπίζει τα προβλήματα ρύπων στα οποία υπόκειται το υλικό, ειδικά μετά την τοποθέτηση του δαπέδου.

NEO ΔΑΠΕΔΟ
• Εφαρμόστε DOPO POSAαραιωμένο κατά 25%, 

Αναδεύετε το υλικό για λίγα λεπτά
Αφαιρέστε τα πάντα με μια ηλεκτρική σκούπα

• Ξεπλύνετε με καθαρό νερό
Αφαιρέστε τα πάντα με μια ηλεκτρική σκούπα

ΜΕΘΟΔΟΣ  ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

ΠΑΛΑΙΟ ΔΑΠΕΔΟ

ΜΕΘΟΔΟΣ  ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

• Εφαρμόστε DOPO POSAαραιωμένο κατά 10%, 
Αναδεύετε το υλικό για λίγα λεπτά
Αφαιρέστε τα πάντα με μια ηλεκτρική σκούπα

• Ξεπλύνετε με καθαρό νερό
Αφαιρέστε τα πάντα με μια ηλεκτρική σκούπα



ΠΛΥΣΙΜΟ ΛΕΥΚΗΣ ΘΑΜΠΑΔΑΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

ΠΡΙΝ ΜΕΤΑ



ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΚΕΡΑΜΙΚΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ
Η θεραπεία των εσωτερικών κεραμικών δαπέδων είναι απαραίτητη για την εύκολη καθημερινή συντήρηση, για να
μην αλλοιωθεί το χρώμα της επιφάνειας του υλικού.

ΠΟΡΣΕΛΑΝΗ
• Εφαρμόστε GRES PROTECTOR σε δύο 

στρώσεις με μεταξύ τους διάστημα περίπου 15 
λεπτών

ΜΕΘΟΔΟΣ  ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Σημ. Η θεραπεία μπορεί να επαναληφθεί με την πάροδο
του χρόνου, με την εφαρμογή μιας στρώσης GRES
PROTECTOR



ΠΗΛΙΝΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΔΑΠΕΔΑ





ΝΕΟ ΥΛΙΚΟ



PAV CLEANER
Ουδέτερο αρωματικό καθαριστικό για καθημερινή χρήση 
συντήρησης δαπέδων εν γένει, ακόμη και κατεργασμένα

Ουδέτερο καθαριστικό με βάση το νερό που
χαρακτηρίζεται από ευχάριστο άρωμα εσπεριδοειδών
που διαρκεί, ειδικά για την καθημερινή συντήρηση των
κατεργασμένων πατωμάτων και όχι χωρίς να αλλοιώνει
την εμφάνιση τους.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

• Ουδέτερο καθαριστικό με pH, δεν βλάπτει τις επιφάνειες
• Ισχυρή αρωματισμένη δράση
• Ιδανικό για καθημερινή συντήρηση επιφανειών 

από απλές βρωμιές



ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΔΑΠΕΔΟ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ
ΛΥΣΗ ΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΔΑΠΕΔΑ

Η επεξεργασία δαπέδων από σκυρόδεμα είναι απαραίτητη για να περιοριστεί η απορρόφηση των ρύπων μέσα
στο υλικό και να διατηρήσει την συμπαγή του με την πάροδο του χρόνου. Το CIR προσφέρει δύο τύπους
επεξεργασίας, το ένα αποτελούμενο από σύστημα ενός συστατικού και το άλλο από ένα εξαιρετικά ανθεκτικό
σύστημα χρωματισμού δύο συστατικών για δάπεδα που υπόκεινται σε έντονη χρήση.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΥΛΙΚΟΥ
ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΑΤΙΚΟΥ

• Εφαρμόστε το STOP CEM σε 
δύο στρώσεις περίπου 1 με 2 
ώρες διαφορά η μία από την 
άλλη.

• Εφαρμόστε το FINE CEM PLUS 
σε μία στρώση χωρίς τη 
δημιουργία επιφανειακών 
στασιμοτήτων υλικού.

Εφαρμόζεται με: 

ΣΗΜ. Η εφαρμογή αποτελείται 
από δύο προϊόντα πολυουρεθάνης 
ενός συστατικού.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΥΛΙΚΟΥ
ΔΥΟ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ

• Εφαρμόστε το PROMOCEM σε 
μία στρώση.

• Εφαρμόστε το CIR ULTRA 
FINISH (LUX ή MATT) σε δύο 
στρώσεις περίπου 1 με 4 ώρες 
διαφορά η μία από την άλλη
με βάση το επιλεγμένο 
αισθητικό αποτέλεσμα.

Εφαρμόζεται με: 

ΣΗΜ. Σε δάπεδα άγρια/λεία 
προηγείται προετοιμασία του 
υποστρώματος με μηχανικά μέσα.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΥΛΙΚΟΥ
ΔΥΟ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ με χρώμα

• Εφαρμόστε το PROMOCEM
9003 σε μία στρώση.

• Εφαρμόστε το CIR ULTRA 
FINISH MATT κατάλληλα 
χρωματισμένο σε δύο 
στρώσεις 1 με 2 ώρες διαφορά 
η μία από την άλλη.

Εφαρμόζεται με: 

ΣΗΜ. Σε δάπεδα άγρια/λεία 
προηγείται προετοιμασία του 
υποστρώματος με μηχανικά μέσα.







ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΔΑΠΕΔΟ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΧΡΩΜΑΤΩΝ



• Το ANTISCIVOLO είναι μια αντιολισθητική 
και ανεπαίσθητη μικρό-πορώδες 
επεξεργασία επιφανειών που αυξάνει τον 
συντελεστή τριβής της επιφάνειας.

• Αντιμετωπίζει το πρόβλημα της ολίσθησης 
στα δάπεδα τόσο εσωτερικά όσο και 
εξωτερικά ειδικά όταν είναι βρεγμένα.

• Η δράση του ANTISCIVOLO προσφέρει 
μόνιμη και μακροχρόνια 
αποτελεσματικότητα, η οποία δεν 
αλλοιώνεται από εξωτερικούς 
ατμοσφαιρικούς παράγοντες.

ΜΕΡΙΚΕΣ ΦΟΡΕΣ ΔΕΝ ΑΡΚΕΙ
ΝΑ ΕΙΣΑΙ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΟΣ



ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ANTISCIVOLO

ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΕ ΠΑΝΤΑ ΣΕ ΚΑΘΑΡΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΕ:

• Πορώδες η μη πορώδες φυσικές 
πέτρες κάθε τύπου

• Πήλινα πλακίδια πορσελάνης

• Κεραμικά

ΛΥΣΗ ΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΚΑΙ 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ

Η επεξεργασία ANTISCIVOLO που προτείνεται από το CIR δρα 
άμεσα πάνω στο υλικό, σε επαφή με το νερό, δημιουργώντας 
ένα σύνολο μικροκυψελών που αυξάνουν σημαντικά την τριβή 
με το υλικό.
Η εφαρμογή μπορεί να γίνει σε τερακότα, γυαλισμένη πέτρα, 
πηλό και κεραμικές επιφάνειες

ΟΛΙΣΘΗΡΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ

• Εφαρμόστε ομοιόμορφα το καθαρό ANTISCIVOLO και 
αφήστε το να δράσει για περίπου 25 λεπτά.

• Αφαιρέστε τα πάντα με απορροφητικά πανιά.
• Ξεπλύνετε με καθαρό νερό.

Εφαρμόζεται με: 

ΣΗΜ. Ελέγξτε τη δράση της εφαρμογής σε υγρή επιφάνεια.
Επεξεργασία επιφάνειας υψηλής αντοχής.



ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
• Περιμετρικό - κανάλι υπερχείλισης 

πισινών
• Ντουζιέρες
• Δάπεδα δημόσιων κτιρίων



ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

➢ δεν σχηματίζει μεμβράνη

➢ δεν μεταβάλλει σημαντικά την αισθητική του υποστρώματος

➢ γρήγορη εφαρμογή

➢ άμεσα προσπελάσιμο

➢ εύκολη εφαρμογή

➢ μόνιμο και αβλαβές



ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΒΕΡΑΝΤΩΝ
ΚΑΙ ΜΠΑΛΚΟΝΙΩΝ

ΛΥΣΗ

Η CIR έχει μελετήσει ένα συγκεκριμένο προϊόν, το DEFENDER S, 
το οποίο μπορεί να στεγανοποιήσει την επιφάνεια, 
προκειμένου να περιορίσει τη διείσδυση του νερού στο 
εσωτερικό του, να αντισταθεί σε εξωτερικούς κλιματολογικούς 
παράγοντες, να εγγυηθεί υψηλή διείσδυση στα υλικά και 
μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί σε μικρορωγμές πλάτους έως 
1mm.

ΠΑΛΙΟ ΔΑΠΕΔΟ

Εφαρμόστε το DEFENDER S σε δύο στρώσεις περίπου 1 με 2 
ώρες διαφορά η μία από την άλλη.

Εφαρμόζεται με: 

ΣΗΜ. η εφαρμογή μπορεί να επαναληφθεί με την πάροδο του 
χρόνου, εφαρμόζοντας και πάλι μία στρώση του DEFENDER S



Μικρορωγμές
έως 1mm

Ανθεκτικό σε 
θερμικές διαστολές

Απουσία μεμβράνης 
στεγανοποίησης

Επικάλυψη βεράντας

ΠΡΟΒΛΗΜΑ
Η έλλειψη συντήρησης των κτιρίων αναδεικνύει απαραίτητα τα
κατασκευαστικά ελαττώματα ορισμένων τμημάτων τους, μεταξύ των
οποίων ένα από τα πιο κοινά προβλήματα είναι η διείσδυση νερού
στις ταράτσες, τα οποία οδηγούν με την πάροδο του χρόνου σε
πραγματική ζημιά στο δομικό στοιχείο, το οποίο σε ορισμένες
περιπτώσεις οδηγούν επίσης σε αποσπάσεις υλικού.

ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΑΡΑΤΣΩΝ



ΝΕΟ ΥΛΙΚΟ



ΧΡΗΣΙΜΕΥΕΙ:

• Στεγανοποιεί τις βεράντες και τα μπαλκόνια 
σχηματίζοντας μία διαφανή φιλμ επιφάνεια.

• Προστατεύει από απορρόφηση νερού το οποίο
προκαλεί δομική ζημιά.

• Εξασφαλίζει πολύ μεγάλη διάρκεια προστασίας
με την πάροδο του χρόνου.

• Εξαιρετικά ανθεκτικό στους ατμοσφαιρικούς 
παράγοντες και κακές καιρικές συνθήκες.

MEMBRANA TRANSPARENTE

ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ:

• Κεραμικές, κεραμοσκεπές και klinker επιφάνειες

• Πέτρινο, γυάλινο και γυαλισμένο τσιμεντένιο δάπεδο



ΧΡΗΣΙΜΕΥΕΙ:

• Εφαρμογή της διάφανης μεμβράνης πρόσφυσης σε 
μικρό πορώδης επιφάνεια.

• Αυξάνει την πρόσφυση επιφανειών όπως κεραμικά
πλακίδια, γυαλί και γυαλισμένο σκυρόδεμα.

• Λειτουργεί ως μονωτικό αστάρι κατά την υγρασία.

ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ:

• Κεραμικά πλακίδια (κεραμικά, πήλινα και
klinker).

• Γυάλινες επιφάνειες και γυαλισμένο σκυρόδεμα.

ΝΕΟ ΥΛΙΚΟ



PRIMER M
Προστατευτικό αστάρι πρόσφυσης που εφαρμόζεται 
πριν από το υλικό MEMBRANA TRANSPARENTE

Διαλύτης βασισμένο σε σιλάνια και ειδικές ενώσεις 
πολυουρεθάνης για την αύξησης της πρόσφυσης του 
MEMBRANA TRANSPARENTE σε ταράτσες και 
εξωτερικά μπαλκόνια κατασκευασμένα από υλικά 
χαμηλού πορώδες όπως κεραμικά πλακίδια, γυαλί και 
γυαλισμένο σκυρόδεμα.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

• Εύκολη και γρήγορη εφαρμογή

• Χρόνος εργασιμότητας 15 έως 20 λεπτά



ΧΡΗΣΙΜΕΥΕΙ:

• Καθαρισμός και συχνή συντήρηση ξύλινων 
δαπέδων.

• Καθαρίζει τις επιφάνειες προσφέροντας 
μία διαφανή προστατευτική μεμβράνη.

• Αυξάνει την αντοχή κατά τη βρωμιά των 
επεξεργασμένων επιφανειών.

ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ:

• Ξύλινα δάπεδα εσωτερικού και 
εξωτερικού χώρου.

• Ξύλινα πατώματα που δεν έχουν 
υποστεί επεξεργασία ή έχουν λιπανθεί.

ΝΕΟ ΥΛΙΚΟ



CIRWOOD GREZZO
Ουδέτερο καθαριστικό που βασίζεται σε φυσικό σαπούνι και 
έλαια για μη επεξεργασμένα ξύλινα πατώματα.

Ουδέτερο καθαριστικό με βάση το νερό που προορίζεται για 
καθαρισμό και συχνή συντήρηση ξύλινων πατωμάτων που 
δεν έχουν υποστεί επεξεργασία ή έχουν λιπανθεί, τόσο 
εσωτερικά όσο και εξωτερικά. Ευχάριστο άρωμα με τη 
μυρωδιά του ουδέτερου σαπουνιού.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

• Εύκολη και γρήγορη εφαρμογή.
• Εξαιρετικά γρήγορος χρόνος στεγνώματος.
• Ενισχύει τη φυσική ομορφιά του ξύλου και δεν 

απαιτεί ξέπλυμα.



ΝΕΟ ΥΛΙΚΟ
ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ:

• Ξύλινα δάπεδα εσωτερικού χώρου.

• Μη επεξεργασμένα ξύλινα δάπεδα 
οποιουδήποτε τύπου (βουρτσισμένα, 
πλανισμένα, οδοντωτά ή λεία).

ΧΡΗΣΙΜΕΥΕΙ:

• Αντιμετώπιση και προστασία του 
δαπέδου ακατέργαστου ξύλου.

• Τονίζει και δίνει λάμψη και αντοχή 
στα κατεργασμένα δάπεδα.

• Εξασφαλίζει υψηλή αντίσταση στις 
πατημασιές και διευκολύνει την 
καθημερινή συντήρηση των δαπέδων 
που έχουν υποστεί επεξεργασία.



CIRWOOD OIL
Προστατευτικό υλικό εμποτισμού για μη επεξεργασμένα 
ξύλινα δάπεδα.

Ουδέτερο υλικό εμποτισμού με βάση το νερό που 
αποτελείται από φυτικά έλαια φιλικά προς το περιβάλλον 
και απαλλαγμένα από επικίνδυνες ουσίες. Ειδικό για το 
εμποτισμό και συντηρητική επεξεργασία των μη 
επεξεργασμένων ξύλινων δαπέδων για την εξασφάλιση 
υψηλής αντοχής στις πατημασιές.
Τονίζει τη φυσικότητα του επεξεργασμένου ξύλου.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

• Εύκολη εφαρμογή.
• Εμποτίζει και προστατεύει το ξύλο σε βάθος.



ΝΕΟ ΥΛΙΚΟ
ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ:

• Εσωτερικές ξύλινες επιφάνειες, νέες και 
παλιές.

• Μη επεξεργασμένα εσωτερικά ξύλινα 
δάπεδα ή δομές.

ΧΡΗΣΙΜΕΥΕΙ:

• Αντιμετώπιση και προστασία του δαπέδου 
ακατέργαστου ξύλου.

• Προσδίδει ύδρο/έλαιο απωθητικά χαρακτηριστικά 
στις ξύλινες κατεργασμένες επιφάνειες.

• Εξασφαλίζει υψηλή αντίσταση στις πατημασιές και 
διευκολύνει την καθημερινή συντήρηση των δαπέδων 
που έχουν υποστεί επεξεργασία.



CIRWOOD ANTIMACCHIA
Υδρο/έλαιο προστατευτικό εμποτισμού για δάπεδα μη 
επεξεργασμένου ξύλου σε εσωτερικούς χώρους.

Προστατευτική επεξεργασία με βάση το νερό που
αποτελείται από οικολογικά συμβατά κεριά και φυτικά έλαια
απαλλαγμένα από επικίνδυνες ουσίες. Ειδική για την
ουδέτερη επεξεργασία με υδροπερατότητα και ελαστικό
εμποτισμό με ανθεκτικό σε χρώση επίστρωμα στα εσωτερικά
ξύλινα πατώματα που δεν έχουν υποστεί κατεργασία.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

• Γρήγορη και εύκολη εφαρμογή.

• Εμποτίζει και προστατεύει το ξύλοαπό τη βρωμιά.



ΧΡΗΣΙΜΕΥΕΙ:

• Καθαρίζει τις γκρίζες εξωτερικές επιφάνειες λόγω φυσικής 
φθοράς.

• Επαναφέρει το ξύλο πίσω στη φυσική του εμφάνιση και 
χρώμα.

• Ανανεώνει τις επιφάνειες πριν από κάθε μεταγενέστερη νέα 
επεξεργασία.

ΝΕΟ ΥΛΙΚΟ

ΠΡΙΝ ΜΕΤΑ



CIRWOOD RINNOVO
Καθαριστικό ανανέωσης για παλιές ξύλινες επιφάνειες για την 
αφαίρεση της φυσικής γκρίζας πατίνας λόγο της γήρανσης.

Οξικό καθαριστικό με βάση το νερό που χαρακτηρίζεται από
ένα συγκεκριμένο παρασκεύασμα βαθμονομημένο ώστε να
μην προσβάλει το ξύλο και ταυτόχρονα να απομακρύνει τις
πατάτες ή και τους γκρίζους λεκέδες που σχηματίζουν το
ακατέργαστο ξύλο λόγω της στασιμότητας του νερού.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

• Γρήγορη εφαρμογή και αποτελεσματικότητα.

• Αφαιρείεπίσης τιςκηλίδες.



ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ ΔΥΟ ΕΚΔΟΣΕΙΣ: 

ΟΥΔΕΤΕΡΟ ΧΡΩΜΑ

ΧΡΩΜΑ ΚΑΡΥΔΙΑΣ

ΝΕΟ ΥΛΙΚΟ



ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ:

• Προστατεύει το ξύλο εμποτίζοντάς 
το σε βάθος και δημιουργώντας ένα 
φινίρισμα κατά της βρωμιάς.

• Βελτιώνει την φυσική ομορφιά των 
επιφανειών ξύλου.

• Δίνει ένα φυσικό αποτέλεσμα 
(ουδέτερο χρώμα) ή ένα θερμότερο 
αποτέλεσμα (χρώμα καρυδιάς)

NOVITA’ 2019CIRWOOD NUTRILEGNO



CIRWOOD NUTRILEGNO
Απομάκρυνση αφαλάτωσης, καθαρισμός και συντήρηση ειδών 
υγιεινής, νιπτήρων, ντους και πλακιδίων από λεκέδες ασβεστίου
και επιχρίσματα.

Βαφήφινιρίσματοςμεβάσητο νερό γιαεσωτερικάκαιεξωτερικά
ξύλα, με βάση το κερί μέλισσας και το λιναρόσπορο ειδικά για την
προστατευτική επεξεργασία των ξύλινων επιφανειών που δεν
τοποθετούνται στο δάπεδο (δοκοί, φωτιστικά, στέγες και άλλες
φέρουσεςκατασκευές).

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

• Γρήγορη εφαρμογή και αποτελεσματικότητα.
• Προστατεύει τις επιφάνειες με το εμποτισμό του σε

βάθος.
• Διαθέσιμο σε ουδέτερο χρώμα και χρώμα 

καρυδιάς.

ΝΕΟ ΥΛΙΚΟ



Innovative solutions
…For better living

Πειραιάς, Ευδόξου 3                         Τηλ: 210.6990041-2                         Fax: 210.6990044

website: www.em4c.gr e-mail: info@em4c.gr

Innovative solutions
…For better living

Ευχαριστούμε για την προσοχή σας!

http://www.em4c.gr/
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