
ΓΙΑ ΝΑ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΜΑΚΡΙΑ  

ΤΗΝ ΥΓΡΑΣΙΑ ΜΙΑ ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ …

ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ NOVAMIX



• Στεγανωτική προστασία για κάθε επιφάνεια

• Προσφέρει εξαιρετική εργασιμότητα και 
ελαστικότητα

• Έχει αντοχή στην ακτινοβολία UV

• Προστατεύει το σκυρόδεμα από την ενανθράκωση

• Ιδανικό για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, 
όπως: ντουζιέρες, ταράτσες, μπαλκόνια, 
κολυμβητήρια, πισίνες, δεξαμενές νερού

• Ιδανικό για στεγανοποίηση υποστρώματος, πριν 
την εφαρμογή διακοσμητικών επιστρώσεων 
πατητής τσιμεντοκονίας ή μικροβοτσαλωτών του 
PLANOCOLOR SYSTEM 

• Εύκολο στην εφαρμογή με βούρτσα,  
ρολό ή σπάτουλα

• Κατάλληλο και για βατά δώματα

• Χρόνος ζωής στο δοχείο:  
45 - 60 λεπτά/20°C

• Χρώμα: Λευκό

• Κατανάλωση: 1,2 kg/m²/mm πάχους

• Διάθεση: Δοχεία 5 kg και χάρτινοι σάκοι 20 kg

• Πιστοποιημένο ως τσιμεντοειδές προϊόν 
επιφανειακής προστασίας σκυροδέματος και 
επικάλυψη για προστασία επιφανειών σκυροδέματος 
από την υγρασία και αύξηση της ανθεκτικότητας 
σύμφωνα με τα EN 1504-2 και EN 13295

Ελαστικό στεγανωτικό κονίαμα  
ενός συστατικού για μπαλκόνια, 
ταράτσες, πισίνες
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• Η εύκολη και ισχυρή λύση για ιδιώτες  
και επαγγελματίες

• Εφαρμόζεται εύκολα σε νέες και υφιστάμενες 
κατασκευές δημιουργώντας μια ελαστική  
μεμβράνη υψηλής αντοχής

• Εφαρμόζεται σε: ταράτσες και δώματα, γαλβανιζέ 
λαμαρίνες, κεραμίδια, υδρορροές, γυψοσανίδες

• Έτοιμο προς χρήση, ενός συστατικού

• Μεγάλη ανθεκτικότητα στην ακτινοβολία UV

• Εύκολη εφαρμογή με βούρτσα ή ρολό

• Εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες 

• Περιέχει ίνες οπλισμού

• Έχει εξαιρετική πρόσφυση σε όλα τα συνήθη  
υποστρώματα

• Χρώμα: Λευκό

• Κατανάλωση: 2,0 - 3,0 kg/m² εφαρμοσμένο  
σε 2 τουλάχιστον στρώσεις

• Διάθεση: Δοχεία 5 kg και 20 kg

• Πιστοποιημένο ως προϊόν επιφανειακής προστασίας 
σκυροδέματος και επικάλυψη για προστασία 
επιφανειών σκυροδέματος από την υγρασία σύμφωνα 
με το EN 1504-2

Υβριδικό ιδιαίτερα ελαστικό 
ινοπλισμένο ελαστομερές 
στεγανωτικό
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• Εισχωρεί και στεγανοποιεί τριχοειδή του 
σκυροδέματος

• Ιδανικό για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, 
όπως: ταράτσες, βεράντες, μπάνια, δεξαμενές και 
πισίνες

• Προστατεύει το σκυρόδεμα από την ενανθράκωση

• Εύκολη εφαρμογή με βούρτσα ή σπάτουλα

• Ιδανικό πριν την εφαρμογή διακοσμητικών 
επιστρώσεων πατητής τσιμεντοκονίας ή 
μικροβοτσαλωτών του PLANOCOLOR SYSTEM

• Χρόνος ζωής στο δοχείο:  
60 - 90 λεπτά/20°C

• Χρώμα: Γκρι & Λευκό

• Κατανάλωση: 1,6 kg/m²/mm πάχους

• Διάθεση: Σετ 32 kg  
(Συστατικό Α’: 25 kg σκόνη,  
Συστατικό Β’: 7 kg υγρό)

• Πιστοποιημένο ως τσιμεντοειδές προϊόν δύο 
συστατικών επιφανειακής προστασίας σκυροδέματος 
από την υγρασία και αύξηση της ανθεκτικότητας, 
σύμφωνα με τα EN 1504-2 και EN 13295

Τσιμεντοκονίαμα δύο συστατικών 
για στεγανοποίηση σκυροδέματος 
& τσιμεντοκονιαμάτων
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PENETRATE
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• Προσφέρει εξαιρετική εργασιμότητα  
και πολύ υψηλή ελαστικότητα

• Συνδυάζει την ελαστικότητα ελαστομερών με τη 
μακροχρόνια αντοχή του τσιμέντου

• Γεφυρώνει ρωγμές σε σκυρόδεμα μέχρι 2,5 mm

• Έχει ανθεκτικότητα σε ακτινοβολία UV

• Εύκολη εφαρμογή με ρολό, βούρτσα ή σπάτουλα

• Ιδανικό για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, 
όπως: ταράτσες, μπάνια, πισίνες, κολυμβητήρια, 
δεξαμενές, θεμελιώσεις, υπόγεια, ζαρντινιέρες

• Μπορεί να μείνει εκτεθειμένο σε μη βατά δώματα

• Χρόνος ζωής στο δοχείο:  
60 - 90 λεπτά/20°C

• Χρώμα: Γκρι & Λευκό

• Κατανάλωση: 1,7 kg/m²/mm πάχους

• Διάθεση: Σετ 30 kg (Συστατικό Α’: 20 kg σκόνη, 
Συστατικό Β’: 10 kg υγρό)

• Πιστοποιημένο ως τσιμεντοειδές προϊόν δύο 
συστατικών επιφανειακής προστασίας σκυροδέματος 
και επικάλυψη για προστασία επιφανειών 
σκυροδέματος από την υγρασία και αύξηση της 
ανθεκτικότητας σύμφωνα με το EN 1504-2

Ιδιαίτερα ελαστικό στεγανωτικό 
κονίαμα δύο συστατικών

SC 200 
EASY FLEX
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• Εισχωρεί και στεγανοποιεί τριχοειδή 
του σκυροδέματος

• Κατάλληλο για θεμελιώσεις, υπόγεια, ζαρντινιέρες, 
μπαλκόνια, μπάνια, κ.λπ

• Ιδανικό πριν την εφαρμογή θερμομονωτικών 
πλακών

• Εύκολο στην εφαρμογή με επίπεδη βούρτσα, ρολό 
ή σπάτουλα

• Εξαιρετική πρόσφυση σε επιφάνειες σκυροδέματος, 
τούβλα και τσιμεντόλιθους

• Χρόνος ζωής στο δοχείο:  
45 - 60 λεπτά/20°C

• Χρώμα: Γκρι & Λευκό

• Κατανάλωση: 1,6 kg/m²/mm πάχους

• Διάθεση: Πλαστικοί σάκοι 5 kg (SC 100 WHITE) και 
χάρτινοι σάκοι 25 kg

• Πιστοποιημένο ως τσιμεντοειδές προϊόν 
επιφανειακής προστασίας σκυροδέματος από την 
υγρασία, σύμφωνα με EN 1504-2

Επαλειφόμενο κονίαμα  
στεγανοποίησης τοιχίων 

SC 100
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TO EUROPEAN 
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Κόλλα πλακιδίων  
και στεγανωτικό κονίαμα  
για τοποθέτηση πλακιδίων  
μεγάλων διαστάσεων σε δάπεδα

NOVACOL 
FLOWSET
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ACCORDING 

TO EUROPEAN 
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• Στεγανωτικό και κόλλα μαζί

• Ταχεία ωρίμανση και διευρυμένος ανοιχτός χρόνος 
εφαρμογής

• Ιδανικό για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, 
όπως: ταράτσες, δώματα, βεράντες, μπαλκόνια, πισίνες, 
δεξαμενές, ντουζιέρες, μπάνια και χώρους με υγρασία

• Κατάλληλο για τοποθέτηση πλακιδίων: μεγάλων 
διαστάσεων, σε επιφάνειες με έντονη κυκλοφορία, σε 
εφαρμογές ενδοδαπέδιας θέρμανσης, σε σχεδόν όλους 
τους τύπους υποστρωμάτων

• Χρόνος ζωής στο δοχείο:                                                               
45 - 60 λεπτά/20°C

• Βατότητα δαπέδου: Μετά από 3 ώρες

• Αρμολόγηση: Μετά από 6 ώρες

• Χρώμα: Γκρι

• Κατανάλωση: 1,3 kg/m²/mm πάχους

• Διάθεση: Χάρτινοι σάκοι 25 kg

• Πιστοποιημένο ως βελτιωμένων ιδιοτήτων 
τσιμεντοειδής παραμορφώσιμη κόλλα πλακιδίων 
σύμφωνα με EN 12004 και σύμφωνα με EN 1504-2 ως 
επικάλυψη – επίστρωση προστασίας σκυροδέματος, 
Αρχή 2 (MC) προστασία από υγρασία και Αρχή 8 (IR) 
αύξηση της ανθεκτικότητας



ΔΟΜΟΧΗΜΙΚΗ ΑΒΕΕ 

Παπανικολή 40, Χαλάνδρι, 15232, Αθήνα 
T +30 210 68 93 953  F +30 210 68 94 571

Εργοστάσιο:  110χλμ Θηβών – Χαλκίδας, Θήβα
novamix@novamix.gr

EN ISO 14001: 2015EN ISO 9001: 2015

www.novamix.gr
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Ευχαριστούμε πολύ για το φωτογραφικό υλικό τους:

AMAYA VILLAS www.amayavillas.com/en, AMBER LIGHT VILLAS  www.amberlightvillas.com,  

ATLANTICA IMPERIAL RESIDENCES www.atlanticahotels.com/en, FOUSTERIS SPIROS www.fsbagno.com,  

H HOTELS www.hhotels.gr/el, KENSHO BOUTIQUE HOTEL & SUITES www.kenshomykonos.com/el,  

MILOS BREEZE  www.milosbreeze.gr, MIHOPOULOS ALEXANDROS www.Paints-michopoulos.gr,  

MYSTIQUE mystique.gr, SANTORINAIOS ANDREAS santorinaios@hotmail.com


