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To Wellness Care Technology από τ ην Atria εί ναι  
τ ο σήμα εγγύησης γι α προϊ όντ α που πληρούν τ α 
υψηλότερα πρότυπα θερμομόνωσης και 
συμβάλλουν αισθητά στην άνεση του εσωτερικού 
περιβάλλοντος.  Όλα τα προϊόντα του συστήματος 
- χρώματα, επιστρώσεις, μεμβράνες και 
διακοσμητικά χρώματα - έχουν το σήμα Wellness 
Care Technology και προσφέρουν 20% υψηλότερη 
θερμομόνωση από μια πραδοσιακή βαφή.

Αντι-συμπύκνωση υδρατμών Αντι-μουχλικό

Το σήμα Wellness Care Technology εγγυάται τα 
υψηλότερα πρότυπα ποιότητας στον κλάδο: 
κανένα άλλο προϊόν στην αγορά δεν έχει 
καλύτερες ιδιότητες κατά της μούχλας και κατά 
της συμπύκνωσης υδρατμών.

Για να ζείτε σε ένα πιο υγιές περιβάλλον, για μια 
εγγύηση ευεξίας και άνεσης στο σπίτι σας.

Εξοικονόμηση Ενέργειας 20%

Energy Save 20% είναι το σήμα ATRIA που 
χορηγείται σε προϊόντα που έχουν αποκτήσει 
πιστοποίηση εξοικονόμησης ενέργειας. Όλα τα 
προϊόντα του συστήματος ATRIATHERMIKA - 
χρώματα, επιστρώσεις, μεμβράνες και 
διακοσμητικά χρώματα - εάν εφαρμόζονται 
σύμφωνα με τις ενδείξεις που δίνονται στους 
οδηγούς χρήσης, θα σας επιτρέψουν να μειώσετε 
το κόστος θέρμανσης και ψύξης στα 
επεξεργασμένα περιβάλλοντα, με επακόλουθη 
μείωση της ενέργειας, δίνοντας πιστοποιημένα1 
εξοικονόμηση έως και 20%. σε σχέση με τα 
παραδοσιακά χρώματα.
1 « Έκθεση δοκιμής από το Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και 
Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου της Μεσσήνης».
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Υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός 
ουσιών (που περιέχουν όλες 
άνθρακα) σε σύνθετα μείγματα που 
εξατμίζονται εύκολα ακόμη και σε 
θερμοκρασία δωματίου, οι πιο 
γνωστές είναι οι αλφατικοί 
υδρογονάνθρακες οι αρωματικοί 
υδρογονάνθρακες (βενζόλιο και 
παράγωγα) οι χλωριωμένοι 
υδρογονάνθρακες (χλωροφόρμιο, 
χλωριωμένο βενζόλιο) οι αλκοόλες 
(αιθανόλη, βουτανόλη) και ιδιαίτερα 
η  φορμαλδεΰδη.

Θερμομονωτική Βαφή  CLEAN AIR

ATRIATHERMIKA GREEN CLEAN AIR πιστοποιημένο A + *, 
το νέο εσωτερικό θερμομονωτικό χρώμα με 
χαρακτηριστικά αντί-συμπύκνωσης υδρατμών, 
απορρόφησης του ήχου, με ελαστικότητα και 
λεπτόκοκκο, κατασκευασμένο και δοκιμασμένο σύμφωνα 
με την εγγύηση της τεχνολογίας Wellness-Care 
Technology από την ATRIA. Υψηλός βαθμός μόνωσης - 
χάρη στην οποία η εσωτερική θερμότητα δεν διαχέεται 
προς τα έξω, εξασφαλίζει ομοιόμορφη κατανομή 
θερμότητας στο σύνολο της βαμμένης επιφάνειας  και 
παρέχει υψηλή προστασία από την  μούχλα.

Παράγεται με σύστημα θερμικού πολυμερισμού 
βασισμένο σε μια νέα γενιά ρητινών με τρία πολυμερή 
και με κεραμικά μικροσφαιρίδια - το Atriathermika Green 
Clean Air δεν περιέχει φορμαλδεΰδη και άλλες 
επιβλαβείς ουσίες**, επειδή υιοθετεί τα υψηλότερα 
ευρωπαϊκά πρότυπα που ρυθμίζουν την εκπομπή 
πτητικών οργανικών ενώσεων (EN ISO 16000 -9: 2009), 
μια επιπλέον εγγύηση για την ευεξία και την υγεία σας.

Η Atriathermika Green έχει τη δράση Certified Clean AiR2, 
ένα μοναδικό χαρακτηριστικό που καθαρίζει τον αέρα 
στα περιβάλλοντα στα οποία εφαρμόζεται: η 
αποτελεσματικότητά του έχει δοκιμαστεί και εγγυηθεί 
από ένα από τo πιο γνωστό και φημισμένο ιταλικό ίδρυμα  
σε αυτόν τον τομέα, το lstituto Giordano Spa (Τεχνική 
έκθεση αριθ. 326966).

Όλα αυτά οδηγούν σε απόλυτη βελτίωση της άνεσης 
διαβίωσης, στην πλήρη απουσία επιβλαβών ουσιών και 
σε αισθητή βελτίωση της ευεξίας. Επιπλέον, με 
συντελεστή θερμομόνωσης πιστοποιημένο1 20% 
υψηλότερο από τα παραδοσιακά χρώματα, το ENERGY 
SAVING είναι εγγυημένο.
1 Έκθεση δοκιμής από το Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και  Περιβάλλοντος 
του Πανεπιστημίου της Μεσσήνης.

2 Τεχνική έκθεση αριθ. 326966 που εκδόθηκε από το lstituto Giordano 
Spa

*Πληροφορίες σχετικά με το επίπεδο εκπομπής πτητικών ουσιών στο 
εσωτερικό του αέρα, παρουσιάζοντας τον κίνδυνο  εισπνοής 
τοξικότητας, σε κλίμακα κυμαινόμενου  g από A + (Ivery χαμηλές 
εκπομπές} έως c (hlah εκπομπές). Διάταγμα αρ. 2011-321 της 23ης 
Μαρτίου 2011, (γαλλικοί κανονισμοί σχετικά με τις εκπομπές πτητικών 
ουσιών μέσα στον αέρα).

** βλέπε πίνακα.

Θερμομονωτική βαφή  

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΤΙ ΕΙΝΑΙ
ΠΤΗΤΙΚΕΣ 

ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ 
ΕΝΩΣΕΙΣ 
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ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ  ATRIATHERMIKA

Επειδή το ATRIATHERMIKA είναι μοναδικό, σε αντίθεση με άλλα θερμομονωτικά 
χρώματα.

Οι κεραμικές μικροσφαίρες με βαθμονομημένο μέγεθος στην ATRIATHERMIKA 
κατασκευάζονται ειδικά για την Atria, σύμφωνα με συγκεκριμένες απαιτήσεις. Οι 
κεραμικές μικροσφαίρες μας δεν είναι απλά πρόσθετα, όπως   για τα άλλα 
θερμομονωτικά χρώματα στην αγορά, αλλά βρίσκονται στην καρδιά της 
ATRIATHERMIKA. Το σωστό μείγμα συστατικών, η διαδικασία θερμικού πολυμερισμού 
και η ειδική ρητίνη ακρυλικού τριπολυμερούς - που παράγεται αποκλειστικά από εμάς 
- κάνουν αυτό το προϊόν μοναδικό. Η διαδικασία παραγωγής είναι το κλειδί για την 
επιτυχία της ATRIATHERMIKA: μια εμμονική προσοχή στη λεπτομέρεια, η χρήση 
εξαιρετικών πρώτων υλών και μια τυποποιημένη διαδικασία υψηλής τεχνολογίας που 
προέρχεται από τριάντα χρόνια εμπειρίας στον τομέα της παραγωγής ρητίνης.

Οι πρώτες ύλες πληρούν τα πρότυπα που έχει ορίσει η εταιρεία για τα προϊόντα της. 
Για να το κάνουμε αυτό, έχουμε υιοθετήσει ένα σήμα ποιότητας, που ονομάζεται 
Wellness Care Technology από την Atria, που εμφανίζεται μόνο σε προϊόντα που 
πληρούν τα υψηλότερα πρότυπα:

Θερμομονωτική βαφή  CLEAN AIR

1  Έκθεση δοκιμών από το Τμήμα Επιστημών και Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου της Μεσσήνης.
2 Τεχνική έκθεση αριθ. 326966 που εκδόθηκε από το instituto Giordano Spa.

Πιστοποιημένη2  δράση καθαρισμού αέρα - καθαρίζει τον αέρα στο εσωτ. περιβάλλον.
Αποβάλλει τη φορμαλδεΰδη στο περιβάλλον.
Δεν περιέχει επιβλαβείς ουσίες - Κατηγορία Α +

Εξοικονόμηση ενέργειας έως και 20%1 σε σχέση με τα παραδοσιακά χρώματα
Μεγάλη μείωση της θερμικής ανταλλαγής θερμότητας
θερμομόνωση
Υψηλή αντανάκλαση θερμότητας
Χαμηλή θερμική αγωγή
Ρύθμιση θερμοκρασίας
Ακουστική  μόνωση
Χωρίς μούχλα
Χωρίς συμπύκνωση υδρατμών
Υδροαπωθητικό
Διαπνέει
Πολύ ελαστικό - δεν σχηματίζει ρωγμές     
Εξαλείφει τις θερμικές γέφυρες
Προστατεύει  το  περιβάλλον 

ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Το ATRIATHERMIKA είναι ένα πλήρες σύστημα που προσφέρει λύσεις για όλα τα 
προβλήματα θερμομόνωσης. Μέγιστη προστασία και αποτελεσματικότητα έναντι υγρασίας, 
μούχλας και συμπύκνωσης τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό. Χωρίς να ξεχνάμε την 
ευεξία, την άνεση και την υγεία.

ATRIATHERMIKA IGIENIZZANTE
ATRIATHERMIKA PRIMER TERMIKO εσωτερικά
ATRIATHERMIKA PRIMER TERMIKO εξωτερικά
ATRIATHERMIKA PITTURA εξωτερικά
ATRIATHERMIKA 2 RIVESTIMENTO εξωτερικά
ATRIATHERMIKA INTERNI εσωτερικά
ATRIATHERMIKA GREEN ARIA PULITA πιστοποίηση A+ εσωτερικά 
ATRIATHERMIKA GUAINA εξωτερικά

Θερμομονωτική βαφή  

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΑΡΑΙΩΣΗ

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

ΞΗΡΑΝΣΗ

NEΡO

3 m2/lt
για 2 -3 στρώσεις

ΒΟΥΡΤΣΑ
ΡΟΛΟ
ΣΠΡΕΪ

6 ΩΡΕΣ 
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΞΗΡΑΝΣΗΣ 20 °C

Σημείωση: Ανακινήστε καλά πριν από τη χρήση, εφαρμόστε το προϊόν σε ευνοϊκές 
καιρικές συνθήκες (+ 5 ° C + 40 ° C).

Aποθήκευση εώς 12 μήνες

ΟΦΕΛΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ATRIATHERMIKA ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ 

ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ  
Η εσωτερική θερμοκρασία δεν επηρεάζεται από τις εξωτερικές θερμικές μεταβολές. Είναι 
ακριβώς το ίδιο με το Thermos για φαγητό: η εσωτερική θερμοκρασία παραμένει σταθερή. Η 
ομοιόμορφη θέρμανση ή ψύξη ενός περιβάλλοντος είναι ταχύτερη και πιο άμεση, 
παρέχοντας πραγματική εξοικονόμηση ενέργειας και κόστους κλιματισμού.

ΖΩΝΤΑΣ ΜΕ ΑΝΕΣΗ και ΥΓΕΙΑ
Χάρη στην ATRIATHERMIKA, η εσωτερική θερμοκρασία κατανέμεται ομοιόμορφα και δεν 
υπάρχουν πλέον ζεστές και κρύες ζώνες. Η συμπύκνωση, η μούχλα και η υγρασία θα είναι 
απλώς μια ανάμνηση: η διαπνοή των προϊόντων δημιουργεί ένα δυσμενές περιβάλλον για 
τον πολλαπλασιασμό των σπόρων και των μυκήτων, εξασφαλίζοντας ένα υγιές μέρος 
διαμονής. Επιπλέον, με το Certified2 Clean Air της Atriathermika Green η ποιότητα του αέρα 
βελτιώνεται περαιτέρω: ο αέρας καθαρίζεται πραγματικά από φορμαλδεΰδες και άλλους 
ρύπους.

ATRIATHERMIKA ΕΙΝΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟ
Η ευεξία  σας είναι σημαντική για εμάς. Μια  ευεξία που γίνεται αντιληπτή ως προς την 
άνεση της ζωής λόγω της χρήσης πρώτων υλών που δεν περιέχουν επιβλαβείς ουσίες. 
Δημιουργήσαμε και δοκιμάσαμε ένα πιστοποιημένο προϊόν A +, Atriathermika Green Clean 
Air που υιοθετεί τα υψηλότερα ευρωπαϊκά πρότυπα για την εκπομπή πτητικών οργανικών 
ενώσεων (EN ISO 16000-9: 2006). 
Μια επιπλέον εγγύηση για την ευεξία και την υγεία σας.

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ
ΒΛΑΒΕΡΕΣ ΟΥΣΙΕΣ**
ΦΟΡΜΑΛΔΕΥΔΗ

**Αναλυόμενες ουσίες

Φορμαλδεϋδη 
Aκεταλδείδη 
Tολουΐνη  
Tετραχλωροαιθυλένιο 
Iσομερή ξυλενίου  
1, 2, 4 Tριμεθυλοβενζόλιο 
1, 4 Διxλωροβενζόλιο  
Αιθυλοβενζόλιο  
Βουτοξυαιθανόλη  
Στυρένιο  
TVOC ποσοτικοποιήθηκε 
ως τολουόλιο ISO 1600.6

ΣΗΜ.: Εκφράστε δεδομένα σε 11g/m3. Ταξινόμηση σύμφωνα με το γαλλικό διάταγμα αρ. 321/2011 
της 23/3/2011 και της 04119/2011, με βάση το ζήτημα μετά από 28 ημέρες.
* Πληροφορίες σχετικά με το επίπεδο εκπομπής πτητικών ουσιών στο εσωτερικό του αέρα, παρουσιάζοντας τον κίνδυνο  εισπνοής 
τοξικότητας, σε κλίμακα κυμαινόμενου  g από A + (Ivery χαμηλές εκπομπές} έως c (hlah εκπομπές). Διάταγμα αρ. 2011-321 της 23ης 
Μαρτίου 2011, (γαλλικοί κανονισμοί σχετικά με τις εκπομπές πτητικών ουσιών μέσα στον αέρα).

** βλέπε πίνακα.

Θερμομονωτική βαφή

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ2

ATRIATHERMIKA ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΕΡΑ

Η Atriathermika GREEN εισάγει μια νέα ιδέα στον 
τομέα της βαφής τοίχων: χάρη στο Certified2 Clean Air, 
το Atriathermika Green εξαλείφει τις επιβλαβείς 
ουσίες στον αέρα, επιτρέποντάς σας να ζείτε σε ένα 
υγιές περιβάλλον απαλλαγμένο από ρύπους. Οι 
φορμαλδεΰδες και άλλες ουσίες στο περιβάλλον 
διαλύονται και απομακρύνονται αποτελεσματικά και 
μόνιμα, όπως φαίνεται από την πιστοποίηση που 
εκδόθηκε από το Istituto Giordano (Τεχνική έκθεση 
αριθ.326966).

ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ και η ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ

Η ζωή χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα είναι αδιανόητη σήμερα. Σήμερα η ενέργεια είναι ισοδύναμη με τον 
πλούτο, την παραγωγικότητα και την ευημερία, αλλά πρέπει να κρατήσουμε μια υπεύθυνη στάση 
και να την χρησιμοποιούμε συνειδητά. Με την εξοικονόμηση ενέργειας προστατεύουμε τον 
πλανήτη. Σύμφωνα με την Ετήσια Έκθεση ENEA Raee Energy Efficiency (2015), η κατανάλωση 
ενέργειας για κλιματισμό (θέρμανση και ψύξη) αντιπροσωπεύει περίπου το 76% της οικιακής 
κατανάλωσης ενέργειας. Και είναι πλέον γνωστό ότι ένα πράσινο κτίριο, σχεδιασμένο με βιώσιμα 
υλικά και με τα υψηλότερα πρότυπα εξοικονόμησης ενέργειας μπορεί να μειώσει την 
κατανάλωση ενέργειας πάνω από 40%.

Το ATRIATHERMIKA είναι ένα προϊόν που επιτρέπει πραγματική μείωση του κόστους οικιακής 
θέρμανσης / ψύξης προσφέροντας μια μείωση κατά 20% υψηλότερη  σε σχέση με τα 
παραδοσιακά χρώματα. Η αποτελεσματικότητα δοκιμάστηκε και εγγυήθηκε από το Τμήμα 
Επιστήμης Τροφίμων και Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου της Μεσσήνης.

ΕΚΘΕΣΗ ΔΟΚΙΜΗΣ


