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Η Betek Boya Kimya ve Sanayi A.Ş. ιδρύθηκε το 1988 και τα πρώτα χρόνια της 
εισόδου της στον κλάδο ανέπτυσσε προϊόντα υψηλής ποιότητας στους τομείς των 
μειγμάτων σκυροδέματος, των έτοιμων κονιαμάτων και των υλικών υγρομόνωσης 
που απαιτούνται από την αγορά δομικών υλικών. Η υψηλή ζήτηση, απόρροια των 
αποτελεσματικών συστημάτων πωλήσεων και προώθησης, επέτρεψε την ταχεία 
ανάπτυξη της εταιρείας. Η Betek βρίσκεται σε αναζήτηση νέων αγορών με την 
εμπειρία και την ισχύ που έχει κερδίσει όσον αφορά τα δομικά υλικά και πρόσθεσε 
και τα χρώματα κατασκευών στην γκάμα των προϊόντων της. 

Χρησιμοποιώντας τις πιο σύγχρονες τεχνολογίες παραγωγής, με πρωτοποριακά 
προϊόντα που ικανοποιούν τις απαιτήσεις των πελατών της, η Betek έχει κερδίσει 
τη φήμη μιας "εξέχουσας και καινοτόμου μάρκας που παράγει ποιοτικά προϊόντα" 
και σε ελάχιστο χρόνο, με τρόπο υποδειγματικό για τον κλάδο, κατάφερε να γίνει 
η ισχυρότερη εταιρεία στον κλάδο των χρωμάτων στην Τουρκία. Ως το 2001 είχε 
αποκτήσει ηγετική θέση στον κλάδο των χρωμάτων. Γνωρίζοντας πόσο σημαντική 
είναι η επένδυση στη μάρκα για την κατάκτηση της ηγετικής θέσης στον κλάδο, η 
Betek έχει πραγματοποιήσει βιώσιμες επενδύσεις δημιουργώντας τις μάρκες Filli 
Boya και Fawori που κέρδισαν τις καρδιές των Τούρκων καταναλωτών. Με πάνω από 
χίλιους εργαζόμενους και σχεδόν 3.000 σημεία πωλήσεων, η Betek έχει αφήσει το 
στίγμα της στον κλάδο και έχει αποκτήσει σημαντική θέση όχι μόνο στον κλάδο των 
χρωμάτων αλλά και ως ένας από τους σημαντικότερους βιομηχανικούς οργανισμούς 
στην Τουρκία. 

Το έτος 2003 υπήρξε ο ακρογωνιαίος λίθος στη διαδικασία ανάπτυξης της Betek Boya 
Kimya ve Sanayi A.Ş. Ήταν τότε που η Betek ξεκίνησε τις δραστηριότητές της στον 
τομέα της θερμομόνωσης, αναλαμβάνοντας το ρόλο του ηγέτη με τις δραστηριότητές 
της στον κλάδο της μόνωσης, τον οποίο θεωρεί έργο κοινωνικής ευθύνης για χάρη 
του μέλλοντος. Με το εργοστάσιο στο Γκέμπτζε, την πρώτη ολοκληρωμένη μονάδα 
παραγωγής της Τουρκίας όπου παράγονται όλα τα κύρια συστατικά των χρωμάτων 
και των συστημάτων θερμομόνωσης, μετά τον κλάδο των χρωμάτων, η Betek AŞ 
κατέκτησε την ηγετική θέση στην Τουρκία και στον κλάδο των μονώσεων. 

Η Betek, η οποία ισχυροποιείται χρόνο με το χρόνο με το ρυθμό ανάπτυξης που 
επιτυγχάνει σε σχέση με τους ανταγωνιστές και τον κλάδο, ξεκίνησε το Νοέμβριο του 
2007 τη δημιουργία του Κέντρου Επιστημονικής Έρευνας RMI το οποίο προσφέρει 
σημαντικές υπηρεσίες στην ανάπτυξη χρωμάτων και προϊόντων θερμομόνωσης 
καθώς και στον κλάδο. Τέλος, με την ετήσια παραγωγή 150.000 τόνων ξηρών 
κονιαμάτων και 400.000 m³ υλικών διογκωμένης πολυστερίνης στην εγκατάσταση 
που δημιούργησε σε μια έκταση 100.000 m² στην Καισάρεια, έχει ξεκινήσει να 
παράγει όλα τα κύρια συστατικά για συστήματα θερμομόνωσης. 

Η Betek έβαλε ως στόχο να εξάγει την εγχώρια επιτυχία της σε ξένες αγορές, με την 
κατασκευή μιας εγκατάστασης με δυνατότητα παραγωγής 26.000 τόνων χρώματος 
σε μια έκταση 11.000 m² στην Αίγυπτο και με τις εξαγωγές της σε δεκάδες χώρες 
πρωτοστατεί και στις εξαγωγές.  

Η Betek που έγινε μια τόσο ισχυρή μάρκα συνδυάζοντας τη σκληρή δουλειά με την 
επιστήμη και την τεχνολογία, δίνοντας πάντα σημασία στην έρευνα και την ανάπτυξη, 
δεν ξέχασε ποτέ τη φύση, πηγή έμπνευσης για εκείνη σε όλες της τις δραστηριότητες. 
Έδινε πάντα βάση στη χρήση των περιορισμένων ενεργειακών πόρων του πλανήτη 
και της χώρας με τον αποδοτικότερο δυνατό τρόπο. Έχει πραγματοποιήσει μεγάλο 
αριθμό έργων για να εμφυσήσει την ιδέα αυτή στους εργαζόμενους στον κλάδο 
και την κοινή γνώμη. Έχει συμβάλει σημαντικά στην προστασία του περιβάλλοντος 
και την εθνική οικονομία μέσω των πρακτικών κατανάλωσης πόρων, διαχείρισης 
αποβλήτων, ανάκτησης και ανακύκλωσης. Έχει καταφέρει να παραμείνει φιλική προς 
το περιβάλλον τόσο με τα προϊόντα της όσο και με τις εγκαταστάσεις παραγωγής.

Ο στόχος είναι να καταστεί η Betek, η οποία επεκτείνεται με αυτές τις αξίες, ένα 
εμπορικό σήμα που έχει φωνή παγκοσμίως.
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Η Betek, ηγέτης του κλάδου των χρωμάτων με την τεχνολογική της υπεροχή που 
διαμορφώνεται σύμφωνα με τις προσδοκίες και τις τάσεις των πελατών, παρουσιάζει 
αποκλειστικά χρώματα με το Renxmatik που επιτρέπει την παραγωγή όλων των 
χρωμάτων που μπορεί να δει το ανθρώπινο μάτι.

Το Renxmatik είναι ένα σύστημα χρωματισμού που σας επιτρέπει να επιτύχετε στιγμιαία 
τα χρώματα που επιθυμείτε. Τα χρώματα, ο τόνος και η ποσότητα που επιθυμείτε 
μπορούν να παραχθούν ειδικά για εσάς στα καταστήματα Betek που διαθέτουν 
συστήματα μηχανών χρωματισμού με παραγωγή αποκλειστικών χρωμάτων. Ο 
επιθυμητός χρωματικός τόνος μπορεί να παραχθεί και να είναι διαθέσιμος στιγμιαία. 
Μπορείτε να επιλέξετε το δικό σας ιδιαίτερο χρώμα όχι μόνο με την κάρτα χρωμάτων 
Renxmatik αλλά και με πολλές διεθνείς κάρτες χρωμάτων. Το σύστημα χρωματισμού 
Renxmatik που επιτρέπει τον ακριβή καθορισμό των διαφορετικών χρωμάτων καθιστά 
δυνατή την παραγωγή όλων των χρωμάτων που μπορεί να δει το ανθρώπινο μάτι.

Με το σύστημα "Παραγωγής αποκλειστικών χρωμάτων" του Renxmatik μπορούν 
να γίνει χρωματισμός τόσο προϊόντων με βάση το νερό όσο και με βάση διαλύματα. 
Χρωματίζοντας τα προϊόντα με βάση το νερό με πάστες με βάση το νερό και τα προϊόντα 
με βάση διαλύτες με πάστες με βάση διαλύτες, τα συστήματα Renxmatik παρέχουν 
ποιότητα χρώματος με πολύ καλύτερη απόδοση σε σύγκριση με τα προϊόντα που 
χρωματίζονται με πάστες γενικής χρήσης. 

Παραγωγή αποκλειστικών χρωμάτων

Χαρακτηριστικά του συστήματος χρωματισμού Renxmatik

ΕΚΠΛΗΚΤΙΚΕΣ 
 ΕΠΙΛΟΓΕΣ 
 ΧΡΩΜΑΤΩΝ  
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ΧΡΩΜΑΤΑ 
ΚΑΙ ΑΣΤΑΡΙΑ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ
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BETEK SATIN 
2,5 L 7,5 L 15 L
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*Μεταβείτε στη σελίδα 123 για σημειώσεις.

Συνδετικό μέσο Ακρυλικό / Σιλικόνη

Αραιωτικό Νερό

Εργαλεία εφαρμογής

Στεγνό στην επαφή 30-60 λεπτά

Χρόνος αναμονής 
ανάμεσα στις στρώ-
σεις

4-6 ώρες

Τελικό στέγνωμα 24 ώρες

Πυκνότητα 1,38 g/ml

Χρώμα
Κάρτα χρωμάτων για χρώματα εσωτερικού 
χώρου και 
Χρωματολόγιο βεντάλια Renxmatik

Κατανάλωση
13-18 m²/L σε μία στρώση ανάλογα με 
την απορροφητικότητα και τη δομή της 
επιφάνειας εφαρμογής

 Μεγάλη καλυπτική ικανότητα και δυνατότητα 
πραγματικού καθαρισμού με σκούπισμα 

 Έχει ημιμάτ φινίρισμα

 Η τεχνολογία σιλικόνης του προσφέρει υψηλή αντοχή

 Δεν προκαλεί ρωγμές, φουσκώματα ή ξεφλουδίσματα

 Απαιτεί λιγότερη εργασία χάρη στην υφή εύκολου απλώματος

 Χωρίς δυσάρεστη οσμή λόγω της σύνθεσής του με βάση το νερό

 Φιλικό προς το περιβάλλον

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 
Διακοσμητικό χρώμα τελικής στρώσης εσωτερικού χώρου με βάση 
το νερό, με βάση ρητίνες συνθετικού γαλακτώματος, με προσθήκη 
σιλικόνης, με ημιμάτ εμφάνιση.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Προσφέρει πραγματική δυνατότητα καθαρισμού με σκούπισμα χάρη 
στο ιδιαίτερο ημιμάτ φινίρισμα και την υψηλή αντοχή που επιτυγχάνεται 
με ενίσχυση με τεχνολογία σιλικόνης. Μεγάλη καλυπτική ικανότητα και 
δυνατότητα πραγματικού καθαρισμού με σκούπισμα. Δεν προκαλεί 
ρωγμές, φουσκώματα ή ξεφλουδίσματα. Απαιτεί λιγότερη εργασία 
χάρη στην υφή εύκολου απλώματος. Δεν έχει δυσάρεστη οσμή λόγω 
της σύνθεσής του με βάση το νερό και είναι φιλικό προς το περιβάλλον.

ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
Το Betek Satin εφαρμόζεται ως τελική στρώση σε επιφάνειες που 
έχουν υποβληθεί σε  προηγούμενη επεξεργασία για παράδειγμα 
με σατινέ σοβά, στόκο και αστάρι. Επίσης σε καινούργιες και 
ομοιόμορφες εσωτερικές επιφάνειες, τοίχους και ταβάνια. Σε παλιά 
βαμμένες εσωτερικές επιφάνειες που έχουν χάσει το χρώμα τους. Σε 
υαλοϋφάσματα καθώς και ταπετσαρίες που μπορούν να βαφτούν.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ 
Βεβαιωθείτε ότι η επιφάνεια εφαρμογής είναι λεία, σταθερή και σε 
καλή κατάσταση ώστε να κρατήσει το αστάρι και το χρώμα της τελικής 
στρώσης. Καθαρίστε όλους τους τύπους λεκέδων, σκόνης, στερεού 
γράσου, χαλαρών στρώσεων και πραγματοποιήστε τις απαιτούμενες 
διορθώσεις στην επιφάνεια. Τηρήστε τους καθορισμένους χρόνους 
πήξεως για σκυρόδεμα, τραχύ σκυρόδεμα και φρεσκοσοβατισμένες 
επιφάνειες (28 ημέρες).
Τρίψτε τις επιφάνειες χρησιμοποιώντας λεπτόκοκκο σμυριδόχαρτο 
πριν αρχίσετε να εφαρμόζετε αστάρι σε παλιά βαμμένες επιφάνειες με 
υδατοδιαλυτά χρώματα.
Χρησιμοποιήστε Betek Lux Primer στις φρεσκοσοβατισμένες επιφάνειες 
που θα βαφτούν για πρώτη φορά. 
Εφαρμόστε Betek Gypsum Primer ή Betek 1/7-1/10 Concentrated 
Primer σε απορροφητικές επιφάνειες και επιφάνειες που δημιουργούν 
πολλή σκόνη, όπως ο σοβάς, ο ασβέστης, το ασβεστόχρωμα και το 
κυψελωτό σκυρόδεμα, σε μία στρώση, χωρίς χτένισμα και στίλβωση 
με τρόπο που θα αποτρέψει τη δημιουργία μιας υαλώδους λεπτής 
μεμβράνης στην επιφάνεια. Μην εφαρμόσετε άμεσα το χρώμα στον 
ασβέστη. Εφαρμόστε μία ή δύο στρώσεις χρώματος τελικής στρώσης 
αφού εφαρμόσετε μία στρώση χρώματος κάλυψης λεκέδων σε πολύ 
βρώμικες επιφάνειες, για να βελτιώσετε την καλυπτική ικανότητα. 
Βεβαιωθείτε ότι οι θερμοκρασίες περιβάλλοντος και επιφάνειας 
βρίσκονται μεταξύ +5 °C και +30 °C κατά τη διάρκεια της εφαρμογής και 
μέχρι το προϊόν να στεγνώσει πλήρως και προστατέψτε τις επιφάνειες 
από παγετό. Εφαρμόστε χρησιμοποιώντας πινέλο, ρολό ή ψεκαστήρα. 
Μπορείτε να βρείτε τα έντυπα MSDS και TDS που περιλαμβάνουν τις 
πληροφορίες σχετικά με τη λεπτομερή εφαρμογή, τους κινδύνους 
υγείας-ασφάλειας-χειρισμού και τις προφυλάξεις στη διεύθυνση www.
betekexport.com.

Ψεκασμός χωρίς αέρα
Πίεση : 120-140 bar
Γωνία ακροφυσίου : 50°
Μέγεθος ακροφυσίου (ίντσες) : 0,019"
Αραίωση : 10%

ΑΡΑΙΩΣΗ
Συνιστάται να εφαρμόζεται σε δύο στρώσεις μετά από αραίωση κατά 
20% με καθαρό νερό σε εφαρμογές με πινέλο και ρολό.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
Μπορεί να αποθηκευτεί για 3 χρόνια στη σφραγισμένη του συσκευασία 
σε δροσερό και στεγνό περιβάλλον, προστατευμένο από παγετό και 
άμεση ηλιακή ακτινοβολία. Κλείστε αεροστεγώς τη συσκευασία αμέσως 
μετά την εφαρμογή.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ

SEMI
GLOSS
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BETEK SIL 
2,5 L 7,5 L 15 L
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ
Συνδετικό μέσο Ακρυλικό / Σιλικόνη

Αραιωτικό Νερό

Εργαλεία εφαρμογής

Στεγνό στην επαφή 30-60 λεπτά

Χρόνος αναμονής 
ανάμεσα στις στρώσεις

4-6 ώρες

Τελικό στέγνωμα 24 ώρες

Πυκνότητα 1,33 g/ml

Χρώμα
Κάρτα χρωμάτων για χρώματα εσωτερικού 

χώρου και 

Χρωματολόγιο βεντάλια Renxmatik

Κατανάλωση
13-18 m²/L σε μία στρώση ανάλογα με 

την απορροφητικότητα και τη δομή της 

επιφάνειας εφαρμογής

*Μεταβείτε στη σελίδα 123 για σημειώσεις.

  Με προσθήκη σιλικόνης

  Διαθέτει μεγάλη καλυπτική ικανότητα

  Με τη βελούδινη ματ υφή του, δίνει μια αίσθηση 
ευρυχωρίας αντανακλώντας το φως

  Καλύτερη δυνατότητα καθαρισμού και αντοχή χάρη 
στη βελτιωμένη απόδοση χρήσης της επιφάνειας

  Δεν σπάει, δεν φουσκώνει και δεν πέφτει λόγω 
ενσωμάτωσης στην επιφάνεια εφαρμογής

  Απαιτεί λιγότερη εργασία χάρη στην υφή εύκολου απλώματος

  Χωρίς δυσάρεστη οσμή λόγω της σύνθεσής του με βάση το νερό

  Φιλικό προς το περιβάλλον

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 
Διακοσμητικό, βελούδινο ματ, πλενόμενο χρώμα τελικής στρώσης 
εσωτερικού χώρου με βάση το νερό και με προσθήκη σιλικόνης.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Με τη βελούδινη ματ υφή του, δίνει μια αίσθηση ευρυχωρίας 
αντανακλώντας το φως. Καλύτερη δυνατότητα καθαρισμού και αντοχή 
χάρη στη βελτιωμένη απόδοση χρήσης της επιφάνειας. Δεν σπάει, 
δεν φουσκώνει και δεν πέφτει λόγω ενσωμάτωσης στην επιφάνεια 
εφαρμογής. Απαιτεί λιγότερη εργασία χάρη στην υφή εύκολου 
απλώματος. Δεν έχει δυσάρεστη οσμή λόγω της σύνθεσής του με βάση 
το νερό και είναι φιλικό προς το περιβάλλον.

ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
Το Betek Sil εφαρμόζεται ως τελική στρώση σε επιφάνειες που 
έχουν υποβληθεί σε  προηγούμενη επεξεργασία για παράδειγμα 
με σατινέ σοβά, στόκο και αστάρι. Επίσης σε καινούργιες και 
ομοιόμορφες εσωτερικές επιφάνειες, τοίχους και ταβάνια. Σε παλιά 
βαμμένες εσωτερικές επιφάνειες που έχουν χάσει το χρώμα τους. Σε 
υαλοϋφάσματα καθώς και ταπετσαρίες που μπορούν να βαφτούν.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ 
Βεβαιωθείτε ότι η επιφάνεια εφαρμογής είναι λεία, σταθερή και σε 
καλή κατάσταση ώστε να κρατήσει το αστάρι και το χρώμα της τελικής 
στρώσης. Καθαρίστε όλους τους τύπους λεκέδων, σκόνης, στερεού 
γράσου, χαλαρών στρώσεων και πραγματοποιήστε τις απαιτούμενες 
διορθώσεις στην επιφάνεια. Τηρήστε τους καθορισμένους χρόνους 
πήξεως για σκυρόδεμα, τραχύ σκυρόδεμα και φρεσκοσοβατισμένες 
επιφάνειες (28 ημέρες). Τρίψτε τις επιφάνειες χρησιμοποιώντας 
λεπτόκοκκο σμυριδόχαρτο πριν αρχίσετε να εφαρμόζετε αστάρι σε 
παλιά βαμμένες επιφάνειες με υδατοδιαλυτά χρώματα. Χρησιμοποιήστε 
Betek Lux Primer στις φρεσκοσοβατισμένες επιφάνειες που θα βαφτούν 
για πρώτη φορά. Εφαρμόστε Betek Gypsum Primer ή Betek 1/7-1/10 
Concentrated Primer σε απορροφητικές επιφάνειες και επιφάνειες 
που δημιουργούν πολλή σκόνη, όπως ο σοβάς, ο ασβέστης, το 
ασβεστόχρωμα και το κυψελωτό σκυρόδεμα, σε μία στρώση, χωρίς 
χτένισμα και στίλβωση με τρόπο που θα αποτρέψει τη δημιουργία 
μιας υαλώδους λεπτής μεμβράνης στην επιφάνεια. Μην εφαρμόσετε 
άμεσα το χρώμα στον ασβέστη. Εφαρμόστε μία ή δύο στρώσεις 
χρώματος τελικής στρώσης αφού εφαρμόσετε μία στρώση χρώματος 
κάλυψης λεκέδων σε πολύ βρώμικες επιφάνειες, για να βελτιώσετε την 
καλυπτική ικανότητα. Βεβαιωθείτε ότι οι θερμοκρασίες περιβάλλοντος 
και επιφάνειας βρίσκονται μεταξύ +5 °C και +30 °C κατά τη διάρκεια της 
εφαρμογής και μέχρι το προϊόν να στεγνώσει πλήρως και προστατέψτε 
τις επιφάνειες από παγετό. Εφαρμόστε χρησιμοποιώντας πινέλο, ρολό 
ή ψεκαστήρα.  Μπορείτε να βρείτε τα έντυπα MSDS και TDS που 
περιλαμβάνουν τις πληροφορίες σχετικά με τη λεπτομερή εφαρμογή, 
τους κινδύνους υγείας-ασφάλειας-χειρισμού και τις προφυλάξεις στη 
διεύθυνση www.betekexport.com.

Ψεκασμός χωρίς αέρα
Πίεση : 120-140 bar
Γωνία ακροφυσίου : 50°
Μέγεθος ακροφυσίου (ίντσες)  : 0,019"
Αραίωση : 5%

ΑΡΑΙΩΣΗ
Συνιστάται να εφαρμόζεται σε δύο στρώσεις μετά από αραίωση κατά 
10% με καθαρό νερό σε εφαρμογές με πινέλο και ρολό.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
Μπορεί να αποθηκευτεί για 3 χρόνια στη σφραγισμένη του συσκευασία 
σε δροσερό και στεγνό περιβάλλον, προστατευμένο από παγετό και 
άμεση ηλιακή ακτινοβολία. Κλείστε αεροστεγώς τη συσκευασία αμέσως 
μετά την εφαρμογή.

SILK
MATT
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ΕΛΚΥΣΤΙΚΗ 
ΒΕΛΟΥΔΙΝΗ 
ΛΑΜΨΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ 
ΤΟΙΧΟΥΣ ΣΑΣ
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BETEK ELIXIR SILK
2,5 L 7,5 L 15 L

*Μεταβείτε στη σελίδα 123 για σημειώσεις.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 
Το Betek Elixir Silk είναι ένα βελούδινο ματ, πλενόμενο, διακοσμητικό 
χρώμα τελικής στρώσης εσωτερικού χώρου με βάση το νερό.

ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Το Betek Elixir Silk για βελούδινη ματ λάμψη εφαρμόζεται μετά 
το αστάρωμα σε ταβάνια-τοίχους που έχουν βαφτεί/σοβατιστεί 
παλαιότερα ή πρόσφατα, σε επιφάνειες σοβά, στόκου, γυψοσανίδας, 
πλάκας σκυροδέματος, λεπιδοσανίδας, υαλοϋφασμάτων και 
ταπετσαρίες που μπορούν να βαφτούν. Προκειμένου να επιτευχθεί η 
μέγιστη απόδοση και η μοναδική υφή και λάμψη του Betek Elixir Silk, 
συνιστάται να εφαρμόζεται σε επιφάνειες που έχουν προετοιμαστεί με 
προϊόντα εξομάλυνσης επιφανειών όπως σατινέ σοβάς ή στόκος. 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ 
Καθαρίστε την επιφάνεια εφαρμογής από ακαθαρσίες, σκόνη, 
έλαια μούχλας, χαλαρές στρώσεις και βεβαιωθείτε ότι η επιφάνεια 
εφαρμογής είναι σταθερή, στεγνή, καθαρή και αυτοφερόμενη. 
Περιμένετε να περάσει ο χρόνος πήξεως (28 ημέρες) για σκυρόδεμα, 
τραχύ σκυρόδεμα, φρεσκοσοβατισμένες επιφάνειες και καθαρίστε τα 
χαλαρά κομμάτια σοβά με ξέστρο ή αντίστοιχη μέθοδο. Αν χρειάζεται, 
διορθώστε και επισκευάστε την επιφάνεια. Τρίψτε τις παλιά βαμμένες 
επιφάνειες (υδατοδιαλυτά χρώματα) χρησιμοποιώντας λεπτόκοκκο 
σμυριδόχαρτο και μετά ασταρώστε. Χρησιμοποιήστε Betek Primer και 
Betek Lux Primer σε αυτές τις επιφάνειες ή σε φρεσκοσοβατισμένες 
εσωτερικές επιφάνειες στις οποίες θα γίνει εφαρμογή για πρώτη φορά. 
Εφαρμόστε Betek 1/7-1/10 Concentrated Primer ή Betek Gypsum 
Primer σε απορροφητικές επιφάνειες και επιφάνειες που δημιουργούν 
πολλή σκόνη, όπως ο σοβάς, ο ασβέστης, το ασβεστόχρωμα και το 
κυψελωτό σκυρόδεμα, σε μία στρώση, χωρίς χτένισμα και στίλβωση 
(κατεβάζοντας το ρολό μία φορά). Μην εφαρμόσετε άμεσα στον 
ασβέστη. Εφαρμόστε μία ή δύο στρώσεις χρώματος τελικής στρώσης 
αφού εφαρμόσετε μία στρώση χρώματος κάλυψης λεκέδων Betek 
Kapatan και μια στρώση Betek Primer σε πολύ βρώμικες επιφάνειες, για 
να βελτιώσετε την καλυπτική ικανότητα. Φροντίστε να διασφαλίσετε 
ότι οι θερμοκρασίες περιβάλλοντος και επιφάνειας παραμένουν 
μεταξύ +5 °C και +30 °C σε όλη τη διάρκεια της εφαρμογής και κατά τη 
διάρκεια του στεγνώματος του προϊόντος. Συνιστάται να εφαρμόζεται 
χρησιμοποιώντας σατινέ ρολό σε λείες επιφάνειες όπως σατινέ σοβάς 
ή στόκος και χρησιμοποιώντας πλαστικό ρολό σε ασταρωμένες ή 
απορροφητικές τραχιές επιφάνειες για να διασφαλιστεί η επιθυμητή 
υφή και ευκολία εφαρμογής. 
Μπορείτε να βρείτε τα έντυπα MSDS και TDS που περιλαμβάνουν τις 
πληροφορίες σχετικά με τη λεπτομερή εφαρμογή, τους κινδύνους 
υγείας-ασφάλειας-χειρισμού και τις προφυλάξεις στη διεύθυνση www.
betekexport.com.

Ψεκασμός χωρίς αέρα
Πίεση : 120-140 bar
Γωνία ακροφυσίου : 50°
Μέγεθος ακροφυσίου (ίντσες)  : 0,019"
Αραίωση : 5%

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ 
Συνδετικό μέσο Βινύλιο-ακρυλικό

Αραιωτικό Νερό

Εργαλεία εφαρμογής

Στεγνό στην επαφή 30-60 λεπτά

Χρόνος αναμονής 
ανάμεσα στις στρώ-
σεις

4-6 ώρες

Τελικό στέγνωμα 24 ώρες

Πυκνότητα 1,28 g/ml

Χρώμα
Κάρτα χρωμάτων για χρώματα εσωτερικού 

χώρου και χρωματολόγιο βεντάλια 

Renxmatik

Κατανάλωση
 14-19 m2/L σε μία στρώση ανάλογα με 
την απορροφητικότητα και τη δομή της 
επιφάνειας εφαρμογής

ΑΡΑΙΩΣΗ 
Συνιστάται να εφαρμόζεται σε δύο στρώσεις μετά από αραίωση κατά 
10-15% με καθαρό νερό σε εφαρμογές με πινέλο και ρολό.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
Μπορεί να αποθηκευτεί για 3 χρόνια στη σφραγισμένη του 
συσκευασία σε δροσερό και στεγνό περιβάλλον, προστατευμένο 
από παγετό και άμεση ηλιακή ακτινοβολία. Κλείστε αεροστεγώς τη 
συσκευασία αμέσως μετά την εφαρμογή.

 Ιδανική λάμψη για τους τοίχους σας

 Μακροχρόνια καθαριότητα χάρη στη δυνατότητα καθαρισμού

 Χρώματα που διαρκούν περισσότερο χάρη στη νέα σύνθεση

 Άνετοι χώροι χάρη στη δομή με βάση το νερό

 Δημιουργεί μια αίσθηση φρεσκάδας στους εσωτερικούς 
χώρους χάρη στην ιδανική βελούδινη ματ υφή του

 Με βάση συπολυμερές βινυλίου-ακρυλικού

 Μεγάλη καλυπτική ικανότητα

 Ενσωματώνεται στην επιφάνεια εφαρμογής 

 Χωρίς ρωγμές, φουσκώματα ή ξεφλουδίσματα 

 Απαιτεί λιγότερη εργασία χάρη στην υφή εύκολου απλώματος

 Χωρίς δυσάρεστη οσμή λόγω της σύνθεσής του με βάση το νερό 

 Φιλικό προς το περιβάλλον

•Long term cleanness with 
the wipeability feature
•Longer Lasting Colors 

• Ideal Gloss

HOME FRIENDLY
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BETEK MAX 
2,5 L 7,5 L 15 L

*Μεταβείτε στη σελίδα 123 για σημειώσεις.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 
Χάρη στην τεχνολογία σιλικόνης της Betek, επιτεύχθηκε υψηλή αντοχή σε 
πιθανούς λεκέδες στην επιφάνεια με το Betek Max, το κορυφαίο προϊόν 
στην κατηγορία απαλής ματ λάμψης. Είναι ένας πλήρως πλενόμενο, 
συμβατό με ΠΟΕ, διακοσμητικό χρώμα τελικής στρώσης για εσωτερικούς 
χώρους με χρώματα σε απαλό ματ και απαλή υφή. 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Το Betek Max είναι ένα χρώμα που πλένεται τέλεια, χάρη στην ιδιαίτερη 
απαλή ματ υφή του ενώ παράλληλα διαθέτει υψηλή αντίσταση και 
καλυπτική ικανότητα χάρη στη νέα "Τεχνολογία προστασίας χρώματος και 
επιφάνειας" που δημιουργήθηκε βελτιώνοντας την τεχνολογία σιλικόνης. 
Ενσωματώνεται στην επιφάνεια εφαρμογής. Διαθέτει μεγάλη δυνατότητα 
αναπνοής. Δεν προκαλεί ρωγμές, φουσκώματα ή ξεφλουδίσματα. Απαιτεί 
λιγότερη εργασία χάρη στην υφή εύκολου απλώματος. Δεν δημιουργεί 
δυσάρεστη οσμή χάρη στη σύνθεσή του με βάση το νερό και είναι φιλικό 
προς το περιβάλλον.

ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Το Betek Max εφαρμόζεται ως τελική στρώση σε επιφάνειες που έχουν 
υποβληθεί σε προηγούμενη  επεξεργασία για παράδειγμα με σατινέ σοβά, 
στόκο και αστάρι. Επίσης σε καινούργιες και ομοιόμορφες εσωτερικές 
επιφάνειες, τοίχους και ταβάνια. Σε παλιά βαμμένες εσωτερικές 
επιφάνειες που έχουν χάσει το χρώμα τους. Σε υαλοϋφάσματα καθώς και 
σε ταπετσαρίες που μπορούν να βαφτούν.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ 
Βεβαιωθείτε ότι η επιφάνεια εφαρμογής είναι λεία, σταθερή και σε 
καλή κατάσταση ώστε να κρατήσει το αστάρι και το χρώμα της τελικής 
στρώσης. Καθαρίστε όλους τους τύπους λεκέδων, σκόνης, στερεού 
γράσου, χαλαρών στρώσεων και πραγματοποιήστε τις απαιτούμενες 
διορθώσεις στην επιφάνεια. Τηρήστε τους καθορισμένους χρόνους 
πήξεως για σκυρόδεμα, τραχύ σκυρόδεμα και φρεσκοσοβατισμένες 
επιφάνειες (28 ημέρες).
Τρίψτε τις επιφάνειες χρησιμοποιώντας λεπτόκοκκο σμυριδόχαρτο 
πριν αρχίσετε να εφαρμόζετε αστάρι σε παλιά βαμμένες επιφάνειες με 
υδατοδιαλυτά χρώματα.
Χρησιμοποιήστε Betek Lux Primer στις φρεσκοσοβατισμένες επιφάνειες 
που θα βαφτούν για πρώτη φορά.  Εφαρμόστε Betek Gypsum Primer ή 
Betek 1/7-1/10 Concentrated Primer σε απορροφητικές επιφάνειες και 
επιφάνειες που δημιουργούν πολλή σκόνη, όπως ο σοβάς, ο ασβέστης, 
το ασβεστόχρωμα και το κυψελωτό σκυρόδεμα, σε μία στρώση, χωρίς 
χτένισμα και στίλβωση με τρόπο που θα αποτρέψει τη δημιουργία μιας 
υαλώδους λεπτής μεμβράνης στην επιφάνεια. Μην εφαρμόσετε άμεσα το 
χρώμα στον ασβέστη. Εφαρμόστε μία ή δύο στρώσεις χρώματος τελικής 
στρώσης αφού εφαρμόσετε μία στρώση χρώματος κάλυψης λεκέδων σε 
πολύ βρώμικες επιφάνειες, για να βελτιώσετε την καλυπτική ικανότητα. 
Βεβαιωθείτε ότι οι θερμοκρασίες περιβάλλοντος και επιφάνειας 
βρίσκονται μεταξύ +5 °C και +30 °C κατά τη διάρκεια της εφαρμογής και 
μέχρι το προϊόν να στεγνώσει πλήρως και προστατέψτε τις επιφάνειες 
από παγετό. Εφαρμόστε χρησιμοποιώντας πινέλο, ρολό ή ψεκαστήρα.  
Μπορείτε να βρείτε τα έντυπα MSDS και TDS που περιλαμβάνουν τις 
πληροφορίες σχετικά με τη λεπτομερή εφαρμογή, τους κινδύνους 
υγείας-ασφάλειας-χειρισμού και τις προφυλάξεις στη διεύθυνση www.
betekexport.com.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ 
Συνδετικό μέσο Ακρυλικό / Σιλικόνη

Αραιωτικό Νερό

Εργαλεία εφαρμογής

Στεγνό στην επαφή 30-60 λεπτά

Χρόνος αναμονής 
ανάμεσα στις 
στρώσεις

4-6 ώρες

Τελικό στέγνωμα 24 ώρες

Πυκνότητα 1,44 g/ml

Χρώμα
Κάρτα χρωμάτων για χρώματα εσωτερικού 

χώρου και 

Χρωματολόγιο βεντάλια Renxmatik

Κατανάλωση
13-18 m²/L σε μία στρώση ανάλογα με 

την απορροφητικότητα και τη δομή της 

επιφάνειας εφαρμογής

  Με προσθήκη σιλικόνης

 Πλήρως πλενόμενο χρώμα 

 Ιδιαίτερη απαλή ματ υφή

 Υψηλή αντίσταση και καλυπτική ικανότητα χάρη στη νέα 
"Τεχνολογία προστασίας χρώματος και επιφάνειας"

 Διαθέτει μεγάλη δυνατότητα αναπνοής

 Ενσωματώνεται στην επιφάνεια εφαρμογής

 Δεν προκαλεί ρωγμές, φουσκώματα ή ξεφλουδίσματα

 Απαιτεί λιγότερη εργασία χάρη στην υφή εύκολου απλώματος

 Χωρίς δυσάρεστη οσμή λόγω της σύνθεσής του με βάση το νερό

 Φιλικό προς το περιβάλλον

Ψεκασμός χωρίς αέρα
Πίεση : 120-140 bar
Γωνία ακροφυσίου : 50°
Μέγεθος ακροφυσίου (ίντσες)  : 0,019"
Αραίωση  : 10%

ΑΡΑΙΩΣΗ 
Συνιστάται να εφαρμόζεται σε δύο στρώσεις μετά από αραίωση κατά 
15-20% με καθαρό νερό σε εφαρμογές με πινέλο και ρολό. 

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
Μπορεί να αποθηκευτεί για 3 χρόνια στη σφραγισμένη του 
συσκευασία σε δροσερό και στεγνό περιβάλλον, προστατευμένο 
από παγετό και άμεση ηλιακή ακτινοβολία. Κλείστε αεροστεγώς τη 
συσκευασία αμέσως μετά την εφαρμογή.

Im
pr

ov
ed

 New Form
ula

Fully Wipeable
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BETEK PRO 
15 L

*Μεταβείτε στη σελίδα 123 για σημειώσεις.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 
Διακοσμητικό, επαγγελματικό, ματ χρώμα εσωτερικού χώρου με βάση 
ακρυλικά συμπολυμερή ενισχυμένο με πυριτικό κάλιο και σιλικονικό 
μεθύλιο του καλίου.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Το Betek Pro βελτιώνει την πρόσφυση με την ένωση με τα πυριτικά 
στην επιφάνεια εφαρμογής, ενώ παράλληλα βελτιώνει την αντοχή 
της στρώσης του χρώματος με την αντίδραση πυριτικοποίησης του 
πυριτικού καλίου στη σύνθεσή του με το διοξείδιο του άνθρακα. Έτσι, 
με αυτήν την ιδιότητα προσφέρει διπλή πρόσφυση, πέρα από την 
πρόσφυση του χρώματος. Επιπλέον, επιτρέπει στο χρώμα να αναπνέει 
σχηματίζοντας μια δομή πλέγματος με την αντίδραση του σιλικονικού 
μεθυλίου στη σύνθεσή του με το διοξείδιο του άνθρακα. Καλύπτει τις 
ατέλειες των επιφανειών με τη ματ υφή του. Χαμηλή κατανάλωση. Δεν 
έχει δυσάρεστη οσμή λόγω της σύνθεσής του με βάση το νερό και είναι 
φιλικό προς το περιβάλλον.

ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
Το Betek Pro εφαρμόζεται μετά το αστάρωμα σε ταβάνια-τοίχους 
που έχουν βαφτεί/σοβατιστεί παλαιότερα ή πρόσφατα, σε επιφάνειες 
σοβά, στόκου, γυψοσανίδας, πλάκας σκυροδέματος, λεπιδοσανίδας, 
υαλοϋφασμάτων.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ 
Βεβαιωθείτε ότι η επιφάνεια εφαρμογής είναι λεία, σταθερή και σε 
καλή κατάσταση ώστε να κρατήσει το αστάρι και το χρώμα της τελικής 
στρώσης. Καθαρίστε όλους τους τύπους λεκέδων, σκόνης, στερεού 
γράσου, χαλαρών στρώσεων και πραγματοποιήστε τις απαιτούμενες 
διορθώσεις στην επιφάνεια. Τηρήστε τους καθορισμένους χρόνους 
πήξεως για σκυρόδεμα, τραχύ σκυρόδεμα και φρεσκοσοβατισμένες 
επιφάνειες (28 ημέρες). Τρίψτε τις επιφάνειες χρησιμοποιώντας 
λεπτόκοκκο σμυριδόχαρτο πριν αρχίσετε να εφαρμόζετε αστάρι σε 
παλιά βαμμένες επιφάνειες με υδατοδιαλυτά χρώματα. Χρησιμοποιήστε 
Betek Primer στις φρεσκοσοβατισμένες επιφάνειες που θα βαφτούν 
για πρώτη φορά. Εφαρμόστε Betek Gypsum Primer ή Betek 1/7-1/10 
Concentrated Primer σε απορροφητικές επιφάνειες και επιφάνειες 
που δημιουργούν πολλή σκόνη, όπως ο σοβάς, ο ασβέστης, το 
ασβεστόχρωμα και το κυψελωτό σκυρόδεμα, σε μία στρώση, χωρίς 
χτένισμα και στίλβωση με τρόπο που θα αποτρέψει τη δημιουργία 
μιας υαλώδους λεπτής μεμβράνης στην επιφάνεια. Μην εφαρμόσετε 
άμεσα το χρώμα στον ασβέστη. Εφαρμόστε μία ή δύο στρώσεις 
χρώματος τελικής στρώσης αφού εφαρμόσετε μία στρώση χρώματος 
κάλυψης λεκέδων σε πολύ βρώμικες επιφάνειες, για να βελτιώσετε την 
καλυπτική ικανότητα. Βεβαιωθείτε ότι οι θερμοκρασίες περιβάλλοντος 
και επιφάνειας βρίσκονται μεταξύ +5 °C και +30 °C κατά τη διάρκεια της 
εφαρμογής και μέχρι το προϊόν να στεγνώσει πλήρως και προστατέψτε 
τις επιφάνειες από παγετό. Εφαρμόστε χρησιμοποιώντας πινέλο, 
ρολό ή ψεκαστήρα. Μπορείτε να βρείτε τα έντυπα MSDS και TDS που 
περιλαμβάνουν τις πληροφορίες σχετικά με τη λεπτομερή εφαρμογή, 
τους κινδύνους υγείας-ασφάλειας-χειρισμού και τις προφυλάξεις στη 
διεύθυνση www.betekexport.com.

Ψεκασμός χωρίς αέρα
Πίεση    : 120-140 bar
Γωνία ακροφυσίου   : 50°
Μέγεθος ακροφυσίου (ίντσες) : 0,019"
Αραίωση (Νερό)   : 10% (όγκος)

ΑΡΑΙΩΣΗ
Συνιστάται να εφαρμόζεται σε δύο στρώσεις μετά από αραίωση κατά 
25% με καθαρό νερό σε εφαρμογές με πινέλο και ρολό. 

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
Μπορεί να αποθηκευτεί για 3 χρόνια στη σφραγισμένη του συσκευασία 
σε δροσερό και στεγνό περιβάλλον, προστατευμένο από παγετό και 
άμεση ηλιακή ακτινοβολία. Κλείστε αεροστεγώς τη συσκευασία αμέσως 
μετά την εφαρμογή.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ 
Συνδετικό μέσο Ακρυλικό 

Αραιωτικό Νερό

Εργαλεία εφαρμογής

Στεγνό στην επαφή 30-60 λεπτά

Χρόνος αναμονής 
ανάμεσα στις στρώσεις

4-6 ώρες

Τελικό στέγνωμα 24 ώρες

Πυκνότητα 1,46 g/ml

Χρώμα Κάρτα χρωμάτων Betekmatic

Κατανάλωση
14-20 m²/L σε μία στρώση ανάλογα με 

την απορροφητικότητα και τη δομή της 

επιφάνειας εφαρμογής

  Ενισχυμένο με τεχνολογία πυριτικού καλίου 
και σιλικονικού μεθυλίου του καλίου

 Βελτιώνει την πρόσφυση με την ένωση με τα πυριτικά 
στην επιφάνεια εφαρμογής, ενώ παράλληλα βελτιώνει 
την αντοχή της στρώσης του χρώματος

 Προσφέρει διπλή πρόσφυση με αυτήν την ιδιότητα, 
πέρα από την πρόσφυση του χρώματος

 Επιτρέπει στο χρώμα να αναπνέει

 Καλύπτει τις ατέλειες των επιφανειών με τη ματ υφή του

 Χαμηλή κατανάλωση

 Χωρίς δυσάρεστη οσμή λόγω της σύνθεσής του με βάση το νερό 

 Φιλικό προς το περιβάλλον
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ΧΑΜΗΛΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΚΑΛΥΨΗ
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2,5 L 7,5 L 15 L

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 
Διακοσμητικό, επαγγελματικό, ματ χρώμα εσωτερικού χώρου με βάση 
ακρυλικά συμπολυμερή.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Το Betek Elixir Matt Functional Interior Paint είναι ένα ακρυλικό χρώμα 
κορυφαίας ποιότητας χάρη στην υψηλής ποιότητας, ανθεκτική στο νερό 
δομή του, τη μεγάλη καλυπτική ικανότητα και τη ματ εμφάνιση. Μπορεί 
να εφαρμοστεί εύκολα σε τοίχους και ταβάνια εσωτερικών χώρων για 
λειτουργική χρήση. Εξασφαλίζει ελάχιστο στάξιμο σε εφαρμογές σε 
ταβάνια. Συνιστάται να εφαρμόζεται με Betek Gypsum Primer για τη 
βέλτιστη απόδοση σε σατινέ επιφάνειες σοβά. Καλύπτει τις ατέλειες 
των επιφανειών με τη ματ υφή του. Ενσωματώνεται στην επιφάνεια 
εφαρμογής. Διαθέτει υψηλό βαθμό διαπνοής. Χωρίς δυσάρεστη οσμή 
λόγω της σύνθεσής του με βάση το νερό. Φιλικό προς το περιβάλλον.

ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Το Betek Elixir Matt Functional Interior Paint εφαρμόζεται μετά το 
αστάρωμα σε ταβάνια-τοίχους σε εσωτερικούς χώρους που έχουν 
βαφτεί/σοβατιστεί παλαιότερα ή πρόσφατα, σε επιφάνειες σοβά, 
στόκου, γυψοσανίδας, πλάκας σκυροδέματος, λεπιδοσανίδας, 
υαλοϋφασμάτων.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ 
Καθαρίστε την επιφάνεια εφαρμογής από ακαθαρσίες, σκόνη, 
έλαια μούχλας, χαλαρές στρώσεις και βεβαιωθείτε ότι η επιφάνεια 
εφαρμογής είναι σταθερή, στεγνή, καθαρή και αυτοφερόμενη. 
Περιμένετε να περάσει ο χρόνος πήξεως (28 ημέρες) για σκυρόδεμα, 
τραχύ σκυρόδεμα, φρεσκοσοβατισμένες επιφάνειες και καθαρίστε τα 
χαλαρά κομμάτια σοβά με ξέστρο ή αντίστοιχη μέθοδο. Αν χρειάζεται, 
διορθώστε και επισκευάστε την επιφάνεια. Τρίψτε τις παλιά βαμμένες 
επιφάνειες (υδατοδιαλυτά χρώματα) χρησιμοποιώντας λεπτόκοκκο 
σμυριδόχαρτο και μετά ασταρώστε. Χρησιμοποιήστε Betek Primer και 
Betek Lux Primer σε αυτές τις επιφάνειες ή σε φρεσκοσοβατισμένες 
εσωτερικές επιφάνειες στις οποίες θα γίνει εφαρμογή για πρώτη φορά. 
Εφαρμόστε Betek Gypsum Primer ή Betek 1/7-1/10 Concentrated 
Primer σε απορροφητικές επιφάνειες και επιφάνειες που δημιουργούν 
πολλή σκόνη, όπως ο σοβάς, ο ασβέστης, το ασβεστόχρωμα και το 
κυψελωτό σκυρόδεμα, σε μία στρώση, χωρίς χτένισμα και στίλβωση. 
Μην εφαρμόσετε άμεσα στον ασβέστη. Εφαρμόστε δύο στρώσεις 
χρώματος τελικής στρώσης αφού εφαρμόσετε μία στρώση χρώματος 
κάλυψης λεκέδων Betek Kapatan και μια στρώση Betek Primer σε πολύ 
βρώμικες επιφάνειες, για να βελτιώσετε την καλυπτική ικανότητα. 
Φροντίστε να διασφαλίσετε ότι οι θερμοκρασίες περιβάλλοντος και 
επιφάνειας παραμένουν μεταξύ +5 °C και +30 °C σε όλη τη διάρκεια 
της εφαρμογής και κατά τη διάρκεια του στεγνώματος του προϊόντος. 
Μπορείτε να βρείτε τα έντυπα MSDS και TDS που περιλαμβάνουν τις 
πληροφορίες σχετικά με τη λεπτομερή εφαρμογή, τους κινδύνους 
υγείας-ασφάλειας-χειρισμού και τις προφυλάξεις στη διεύθυνση www.
betekexport.com.

Για ψεκασμό χωρίς αέρα:
Πίεση : 120-140 bar
Γωνία ακροφυσίου : 50°
Μέγεθος ακροφυσίου (ίντσες) : 0,019"
Αραίωση (Νερό) : 10% (όγκος)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ 
Συνδετικό μέσο Ακρυλικό συμπολυμερές 

Αραιωτικό Νερό

Εργαλεία εφαρμογής

Στεγνό στην επαφή 30-60 λεπτά

Χρόνος αναμονής 
ανάμεσα στις στρώσεις 4-6 ώρες

Τελικό στέγνωμα 24 ώρες

Πυκνότητα 1,46 g/ml

Χρώμα
Κάρτα χρωμάτων για χρώματα εσωτερικού 

χώρου και χρωματολόγιο βεντάλια 

Renxmatik

Κατανάλωση
16-20 m2/L σε μία στρώση ανάλογα με 
την απορροφητικότητα και τη δομή της 
επιφάνειας εφαρμογής

ΑΡΑΙΩΣΗ 
Συνιστάται να εφαρμόζεται σε δύο στρώσεις μετά από αραίωση κατά 
25-30% με καθαρό νερό σε εφαρμογές με πινέλο και ρολό. Συνιστάται 
να εφαρμόζεται σε μία στρώση, με την προϋπόθεση ότι το επαρκές 
πάχος μεμβράνης επιτυγχάνεται μετά από αραίωση κατά 5% με καθαρό 
νερό σε ψεκασμό χωρίς αέρα.  

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
Μπορεί να αποθηκευτεί για 3 χρόνια στη σφραγισμένη του συσκευασία 
σε δροσερό και στεγνό περιβάλλον, προστατευμένο από παγετό και 
άμεση ηλιακή ακτινοβολία. Κλείστε αεροστεγώς τη συσκευασία αμέσως 
μετά την εφαρμογή.

  Καλύπτει τέλεια τις ατέλειες των επιφανειών  

 Βάφει μεγαλύτερη επιφάνεια με χαμηλή κατανάλωση 

 Δημιουργεί μια λεία υφή με το ειδικό του γέμισμα 

 Προσφέρει υψηλή διαπνοή

 Ακρυλικό χρώμα κορυφαίας ποιότητας χάρη στην 
υψηλής ποιότητας, ανθεκτική στο νερό δομή του, τη 
μεγάλη καλυπτική ικανότητα και τη ματ εμφάνιση 

 Μπορεί να εφαρμοστεί εύκολα σε τοίχους και ταβάνια 
εσωτερικών χώρων για λειτουργική χρήση 

 Εξασφαλίζει ελάχιστο στάξιμο σε εφαρμογές σε ταβάνια 

 Καλύπτει τις ατέλειες των επιφανειών με τη ματ υφή του

 Ενσωματώνεται στην επιφάνεια εφαρμογής 

 Χωρίς δυσάρεστη οσμή λόγω της σύνθεσής του με βάση το νερό

 Φιλικό προς το περιβάλλον

BETEK ELIXIR MATT

FULL
MATT
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20%
Consumption

AdvantageMASTER FRIENDLY
• Covers surface defects

•High coverage
•High breathability
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BETEK SUPER PLUS
2,5 L 7,5 L 15 L
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ
Συνδετικό μέσο Ακρυλικό 

Αραιωτικό Νερό

Εργαλεία εφαρμογής

Στεγνό στην επαφή 30-60 λεπτά

Χρόνος αναμονής 
ανάμεσα στις 
στρώσεις

4-6 ώρες

Τελικό στέγνωμα 24 ώρες

Πυκνότητα 1,65 g/ml

Χρώμα
Κάρτα χρωμάτων για χρώματα εσωτερικού 

χώρου και χρωματολόγιο βεντάλια 

Renxmatik

Κατανάλωση
 13-17 m²/L σε μία στρώση ανάλογα με 

την απορροφητικότητα και τη δομή της 

επιφάνειας εφαρμογής

*Μεταβείτε στη σελίδα 123 για σημειώσεις.

  Κορυφαία ποιότητα

  Δίνει μια ματ και λεία εμφάνιση

  Διαθέτει δομή υψηλής ποιότητας, ανθεκτική στο νερό

  Μεγάλη καλυπτική ικανότητα 

  Ενσωματώνεται στην επιφάνεια εφαρμογής

  Διαθέτει υψηλό βαθμό διαπνοής

  Χωρίς φουσκώματα και ξεφλουδίσματα

  Χωρίς δυσάρεστη οσμή λόγω της σύνθεσής του με βάση το νερό 

  Φιλικό προς το περιβάλλον

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 
Διακοσμητικό πλαστικό χρώμα τελικής στρώσης υψηλής ποιότητας για 
εσωτερικό χώρο με βάση ακρυλικά συμπολυμερή και γαλάκτωμα και 
ματ εμφάνιση.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Με την υψηλής ποιότητας, ανθεκτική στο νερό δομή του, τη μεγάλη 
καλυπτική ικανότητα και τη ματ και λεία εμφάνιση. Ενσωματώνεται 
στην επιφάνεια εφαρμογής. Διαθέτει υψηλό βαθμό διαπνοής. Χωρίς 
φουσκώματα και ξεφλουδίσματα. Δεν έχει δυσάρεστη οσμή λόγω της 
σύνθεσής του με βάση το νερό και είναι φιλικό προς το περιβάλλον.

ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Το Betek Super Plus εφαρμόζεται μετά το αστάρωμα σε ταβάνια-τοίχους 
που έχουν βαφτεί/σοβατιστεί παλαιότερα ή πρόσφατα, σε επιφάνειες 
σοβά, στόκου, γυψοσανίδας, πλάκας σκυροδέματος, λεπιδοσανίδας, 
υαλοϋφασμάτων.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ 
Βεβαιωθείτε ότι η επιφάνεια εφαρμογής είναι λεία, σταθερή και σε 
καλή κατάσταση ώστε να κρατήσει το αστάρι και το χρώμα της τελικής 
στρώσης. Καθαρίστε όλους τους τύπους λεκέδων, σκόνης, στερεού 
γράσου, χαλαρών στρώσεων και πραγματοποιήστε τις απαιτούμενες 
διορθώσεις στην επιφάνεια. Τηρήστε τους καθορισμένους χρόνους 
πήξεως για σκυρόδεμα, τραχύ σκυρόδεμα και φρεσκοσοβατισμένες 
επιφάνειες (28 ημέρες). Τρίψτε τις επιφάνειες χρησιμοποιώντας 
λεπτόκοκκο σμυριδόχαρτο πριν αρχίσετε να εφαρμόζετε αστάρι σε 
παλιά βαμμένες επιφάνειες με υδατοδιαλυτά χρώματα. Χρησιμοποιήστε 
Betek Lux Primer στις φρεσκοσοβατισμένες επιφάνειες που θα βαφτούν 
για πρώτη φορά. Εφαρμόστε Betek Gypsum Primer ή Betek 1/7-1/10 
Concentrated Primer σε απορροφητικές επιφάνειες και επιφάνειες 
που δημιουργούν πολλή σκόνη, όπως ο σοβάς, ο ασβέστης, το 
ασβεστόχρωμα και το κυψελωτό σκυρόδεμα, σε μία στρώση, χωρίς 
χτένισμα και στίλβωση με τρόπο που θα αποτρέψει τη δημιουργία 
μιας υαλώδους λεπτής μεμβράνης στην επιφάνεια. Μην εφαρμόσετε 
άμεσα το χρώμα στον ασβέστη. Εφαρμόστε μία ή δύο στρώσεις 
χρώματος τελικής στρώσης αφού εφαρμόσετε μία στρώση χρώματος 
κάλυψης λεκέδων σε πολύ βρώμικες επιφάνειες, για να βελτιώσετε την 
καλυπτική ικανότητα. Βεβαιωθείτε ότι οι θερμοκρασίες περιβάλλοντος 
και επιφάνειας βρίσκονται μεταξύ +5 °C και +30 °C κατά τη διάρκεια της 
εφαρμογής και μέχρι το προϊόν να στεγνώσει πλήρως και προστατέψτε 
τις επιφάνειες από παγετό. Εφαρμόστε χρησιμοποιώντας πινέλο, ρολό 
ή ψεκαστήρα.  Μπορείτε να βρείτε τα έντυπα MSDS και TDS που 
περιλαμβάνουν τις πληροφορίες σχετικά με τη λεπτομερή εφαρμογή, 
τους κινδύνους υγείας-ασφάλειας-χειρισμού και τις προφυλάξεις στη 
διεύθυνση www.betekexport.com.

Ψεκασμός χωρίς αέρα
Πίεση    : 120-140 bar
Γωνία ακροφυσίου   : 50°
Μέγεθος ακροφυσίου (ίντσες) : 0,019"
Αραίωση (Νερό)   : 10% (όγκος)

ΑΡΑΙΩΣΗ
Συνιστάται να εφαρμόζεται σε δύο στρώσεις μετά από αραίωση κατά 
25% με καθαρό νερό σε εφαρμογές με πινέλο και ρολό. 

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
Μπορεί να αποθηκευτεί για 3 χρόνια στη σφραγισμένη του συσκευασία 
σε δροσερό και στεγνό περιβάλλον, προστατευμένο από παγετό και 
άμεση ηλιακή ακτινοβολία. Κλείστε αεροστεγώς τη συσκευασία αμέσως 
μετά την εφαρμογή.

ΜΑΤTFIRST CLASS
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BETEK PLUS
2,5 L 7,5 L 15 L
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*Μεταβείτε στη σελίδα 123 για σημειώσεις.

  Δίνει μια ματ και λεία εμφάνιση

 Διαθέτει δομή υψηλής ποιότητας, ανθεκτική στο νερό

 Ενσωματώνεται στην επιφάνεια εφαρμογής

 Διαθέτει υψηλό βαθμό διαπνοής

 Χωρίς φουσκώματα και ξεφλουδίσματα

 Χωρίς δυσάρεστη οσμή λόγω της σύνθεσής του με βάση το νερό 

 Φιλικό προς το περιβάλλον

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ
Συνδετικό μέσο Στυρένιο-ακρυλικό 

Αραιωτικό Νερό

Εργαλεία εφαρμογής

Στεγνό στην επαφή 60-90 λεπτά

Χρόνος αναμονής 
ανάμεσα στις 
στρώσεις

6-8 ώρες

Τελικό στέγνωμα 24 ώρες

Πυκνότητα 1,65 g/ml

Χρώμα
Κάρτα χρωμάτων για χρώματα εσωτερικού 

χώρου και χρωματολόγιο βεντάλια 

Renxmatik

Κατανάλωση
13-17 m²/L σε μία στρώση ανάλογα με 

την απορροφητικότητα και τη δομή της 

επιφάνειας εφαρμογής

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 
Διακοσμητικό χρώμα τελικής στρώσης εσωτερικού χώρου με βάση 
συμπολυμερή στυρενίου-ακρυλικού και ματ εμφάνιση.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Το Betek Plus έχει ματ και λεία εμφάνιση. Ενσωματώνεται στην επιφάνεια 
εφαρμογής. Δεν έχει δυσάρεστη οσμή λόγω της σύνθεσής του με βάση 
το νερό και είναι φιλικό προς το περιβάλλον.

ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Το Betek Plus εφαρμόζεται μετά το αστάρωμα σε ταβάνια-τοίχους 
που έχουν βαφτεί/σοβατιστεί παλαιότερα ή πρόσφατα, σε επιφάνειες 
σοβά, στόκου, γυψοσανίδας, πλάκας σκυροδέματος, λεπιδοσανίδας, 
υαλοϋφασμάτων.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ 
Βεβαιωθείτε ότι η επιφάνεια εφαρμογής είναι λεία, σταθερή και σε 
καλή κατάσταση ώστε να κρατήσει το αστάρι και το χρώμα της τελικής 
στρώσης. Καθαρίστε όλους τους τύπους λεκέδων, σκόνης, στερεού 
γράσου, χαλαρών στρώσεων και πραγματοποιήστε τις απαιτούμενες 
διορθώσεις στην επιφάνεια. Τηρήστε τους καθορισμένους χρόνους 
πήξεως για σκυρόδεμα, τραχύ σκυρόδεμα και φρεσκοσοβατισμένες 
επιφάνειες (28 ημέρες).
Τρίψτε τις επιφάνειες χρησιμοποιώντας λεπτόκοκκο σμυριδόχαρτο 
πριν αρχίσετε να εφαρμόζετε αστάρι σε παλιά βαμμένες επιφάνειες με 
υδατοδιαλυτά χρώματα.
Χρησιμοποιήστε Betek Lux Primer στις φρεσκοσοβατισμένες επιφάνειες 
που θα βαφτούν για πρώτη φορά. 
Εφαρμόστε Betek Gypsum Primer ή Betek 1/7-1/10 Concentrated 
Primer σε απορροφητικές επιφάνειες και επιφάνειες που δημιουργούν 
πολλή σκόνη, όπως ο σοβάς, ο ασβέστης, το ασβεστόχρωμα και το 
κυψελωτό σκυρόδεμα, σε μία στρώση, χωρίς χτένισμα και στίλβωση 
με τρόπο που θα αποτρέψει τη δημιουργία μιας υαλώδους λεπτής 
μεμβράνης στην επιφάνεια. Μην εφαρμόσετε άμεσα το χρώμα στον 
ασβέστη. Εφαρμόστε μία ή δύο στρώσεις χρώματος τελικής στρώσης 
αφού εφαρμόσετε μία στρώση χρώματος κάλυψης λεκέδων σε πολύ 
βρώμικες επιφάνειες, για να βελτιώσετε την καλυπτική ικανότητα. 
Βεβαιωθείτε ότι οι θερμοκρασίες περιβάλλοντος και επιφάνειας 
βρίσκονται μεταξύ +5 °C και +30 °C κατά τη διάρκεια της εφαρμογής και 
μέχρι το προϊόν να στεγνώσει πλήρως και προστατέψτε τις επιφάνειες 
από παγετό. Εφαρμόστε χρησιμοποιώντας πινέλο, ρολό ή ψεκαστήρα. 
Μπορείτε να βρείτε τα έντυπα MSDS και TDS που περιλαμβάνουν τις 
πληροφορίες σχετικά με τη λεπτομερή εφαρμογή, τους κινδύνους 
υγείας-ασφάλειας-χειρισμού και τις προφυλάξεις στη διεύθυνση www.
betekexport.com.

Ψεκασμός χωρίς αέρα
Πίεση    : 120-140 bar
Γωνία ακροφυσίου   : 50°
Μέγεθος ακροφυσίου (ίντσες) : 0,019"
Αραίωση (Νερό)   : 10% (όγκος)

ΑΡΑΙΩΣΗ
Συνιστάται να εφαρμόζεται σε δύο στρώσεις μετά από αραίωση κατά 
25% με καθαρό νερό σε εφαρμογές με πινέλο και ρολό.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
Μπορεί να αποθηκευτεί για 3 χρόνια στη σφραγισμένη του συσκευασία 
σε δροσερό και στεγνό περιβάλλον, προστατευμένο από παγετό και 
άμεση ηλιακή ακτινοβολία. Κλείστε αεροστεγώς τη συσκευασία αμέσως 
μετά την εφαρμογή.

ΜΑΤT
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BETEK PLASTIC
2,5 L 7,5 L 15 L
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  Συνδυάζει την οικονομία και την ποιότητα 

  Διαθέτει μεγάλη καλυπτική ικανότητα 
και δομή ανθεκτική στο νερό

  Ενσωματώνεται στην επιφάνεια εφαρμογής

  Χωρίς φουσκώματα και ξεφλουδίσματα

  Χωρίς δυσάρεστη οσμή λόγω της σύνθεσής του με βάση το νερό 

  Φιλικό προς το περιβάλλον

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ
Συνδετικό μέσο Ακρυλικό 

Αραιωτικό Νερό

Εργαλεία εφαρμογής

Στεγνό στην επαφή 30-60 λεπτά

Χρόνος αναμονής 
ανάμεσα στις στρώ-
σεις

6 ώρες

Τελικό στέγνωμα 24 ώρες

Πυκνότητα 1,58 g/ml

Χρώμα
Κάρτα χρωμάτων για χρώματα εσωτερικού 

χώρου και χρωματολόγιο βεντάλια 

Renxmatik

Κατανάλωση
 12-16 m²/L σε μία στρώση ανάλογα με 

την απορροφητικότητα και τη δομή της 

επιφάνειας εφαρμογής

*Μεταβείτε στη σελίδα 123 για σημειώσεις.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 
Διακοσμητικό πλαστικό χρώμα τελικής στρώσης εσωτερικού χώρου με 
βάση ακρυλικά συμπολυμερή.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Προσφέρει οικονομία και ποιότητα σε συνδυασμό με μεγάλη καλυπτική 
ικανότητα και δομή ανθεκτική στο νερό. Ενσωματώνεται στην 
επιφάνεια εφαρμογής. Χωρίς φουσκώματα και ξεφλουδίσματα. Δεν έχει 
δυσάρεστη οσμή λόγω της σύνθεσής του με βάση το νερό και είναι 
φιλικό προς το περιβάλλον.

ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Το Betek Plastic εφαρμόζεται μετά το αστάρωμα σε ταβάνια-τοίχους 
που έχουν βαφτεί/σοβατιστεί παλαιότερα ή πρόσφατα, σε επιφάνειες 
σοβά, στόκου, γυψοσανίδας, πλάκας σκυροδέματος, λεπιδοσανίδας, 
υαλοϋφασμάτων.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ 
Βεβαιωθείτε ότι η επιφάνεια εφαρμογής είναι λεία, σταθερή και σε 
καλή κατάσταση ώστε να κρατήσει το αστάρι και το χρώμα της τελικής 
στρώσης. Καθαρίστε όλους τους τύπους λεκέδων, σκόνης, στερεού 
γράσου, χαλαρών στρώσεων και πραγματοποιήστε τις απαιτούμενες 
διορθώσεις στην επιφάνεια. Τηρήστε τους καθορισμένους χρόνους 
πήξεως για σκυρόδεμα, τραχύ σκυρόδεμα και φρεσκοσοβατισμένες 
επιφάνειες (28 ημέρες). Τρίψτε τις επιφάνειες χρησιμοποιώντας 
λεπτόκοκκο σμυριδόχαρτο πριν αρχίσετε να εφαρμόζετε αστάρι σε 
παλιά βαμμένες επιφάνειες με υδατοδιαλυτά χρώματα. Χρησιμοποιήστε 
Betek Lux Primer στις φρεσκοσοβατισμένες επιφάνειες που θα βαφτούν 
για πρώτη φορά. Εφαρμόστε Betek Gypsum Primer ή Betek 1/7-1/10 
Concentrated Primer σε απορροφητικές επιφάνειες και επιφάνειες 
που δημιουργούν πολλή σκόνη, όπως ο σοβάς, ο ασβέστης, το 
ασβεστόχρωμα και το κυψελωτό σκυρόδεμα, σε μία στρώση, χωρίς 
χτένισμα και στίλβωση με τρόπο που θα αποτρέψει τη δημιουργία 
μιας υαλώδους λεπτής μεμβράνης στην επιφάνεια. Μην εφαρμόσετε 
άμεσα το χρώμα στον ασβέστη. Εφαρμόστε μία ή δύο στρώσεις 
χρώματος τελικής στρώσης αφού εφαρμόσετε μία στρώση χρώματος 
κάλυψης λεκέδων σε πολύ βρώμικες επιφάνειες, για να βελτιώσετε την 
καλυπτική ικανότητα. Βεβαιωθείτε ότι οι θερμοκρασίες περιβάλλοντος 
και επιφάνειας βρίσκονται μεταξύ +5 °C και +30 °C κατά τη διάρκεια της 
εφαρμογής και μέχρι το προϊόν να στεγνώσει πλήρως και προστατέψτε 
τις επιφάνειες από παγετό. Εφαρμόστε χρησιμοποιώντας πινέλο, ρολό 
ή ψεκαστήρα.  Μπορείτε να βρείτε τα έντυπα MSDS και TDS που 
περιλαμβάνουν τις πληροφορίες σχετικά με τη λεπτομερή εφαρμογή, 
τους κινδύνους υγείας-ασφάλειας-χειρισμού και τις προφυλάξεις στη 
διεύθυνση www.betekexport.com.

Ψεκασμός χωρίς αέρα
Πίεση    : 120-140 bar
Γωνία ακροφυσίου   : 50°
Μέγεθος ακροφυσίου (ίντσες) : 0,019"
Αραίωση (Νερό)   : 10% (όγκος)

ΑΡΑΙΩΣΗ
Συνιστάται να εφαρμόζεται σε δύο στρώσεις μετά από αραίωση κατά 
30% με καθαρό νερό σε εφαρμογές με πινέλο και ρολό.
 

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
Μπορεί να αποθηκευτεί για 3 χρόνια στη σφραγισμένη του συσκευασία 
σε δροσερό και στεγνό περιβάλλον, προστατευμένο από παγετό και 
άμεση ηλιακή ακτινοβολία. Κλείστε αεροστεγώς τη συσκευασία αμέσως 
μετά την εφαρμογή.
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0,6 L0,3 L0,05 L

BETEKMATIC
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  24 διαφορετικά σωληνάρια χρωμάτων

  Μπορεί να αναμιχθεί με λευκά προϊόντα BETEK με βάση το νερό

  Μπορεί να εφαρμοστεί μόνο του

  Έχει ως βάση το νερό και ακρυλικές ρητίνες

  Μεγάλη συνδετική ικανότητα

  Υψηλής συμπύκνωσης

  Διαθέτει χρωστικές ουσίες που εξασφαλίζουν 
τέλεια αποτελέσματα σε κάθε εφαρμογή

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ
Συνδετικό μέσο Ακρυλικό 

Αραιωτικό Νερό

Εργαλεία εφαρμογής

Στεγνό στην επαφή 15-30 λεπτά

Χρόνος αναμονής 
ανάμεσα στις στρώ-
σεις

4-6 ώρες

Τελικό στέγνωμα 24 ώρες

Πυκνότητα 1,33 g/ml

Χρώμα Κάρτα χρωμάτων Betekmatic

Κατανάλωση
6-9 m²/L σε μία στρώση ανάλογα με 

την απορροφητικότητα και τη δομή της 

επιφάνειας εφαρμογής

*Μεταβείτε στη σελίδα 123 για σημειώσεις.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 
144 αρμονικά χρώματα επιτυγχάνονται αναμιγνύοντας 24 διαφορετικά 
σωληνάρια χρωμάτων με λευκά προϊόντα με βάση το νερό. Το 
Betekmatic με την απαλή του εμφάνιση δεν χρησιμοποιείται μόνο για το 
χρωματισμό λευκών προϊόντων με βάση το νερό, αλλά και ανεξάρτητα. 
Έχει ως βάση το νερό και ακρυλικές ρητίνες και διαθέτει χρωστικές 
ουσίες που εξασφαλίζουν τέλεια αποτελέσματα σε κάθε εφαρμογή. 

ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για διακοσμητικούς σκοπούς σε εσωτερικές 
και εξωτερικές επιφάνειες εκτεθειμένου σκυροδέματος, σοβατισμένες, 
με εφαρμοσμένη πάστα, ξύλινες και βάσεως ορυκτών σε κτίρια. 
Χρησιμοποιείται για το χρωματισμό όλων των προϊόντων χρώματος 
και επίχρισης με ανόργανα συνδετικά μέσα όπως τσιμέντο, ασβέστης, 
πυριτικά, πέρα από όλα τα προϊόντα χρώματος και επίχρισης με 
οργανικά συνδετικά μέσα όπως ακρυλικό με βάση το νερό και οξικό 
βινύλιο.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ 
Βεβαιωθείτε ότι η επιφάνεια εφαρμογής είναι λεία, σταθερή και σε 
καλή κατάσταση ώστε να κρατήσει το αστάρι και το χρώμα της τελικής 
στρώσης. Καθαρίστε όλους τους τύπους λεκέδων, σκόνης, στερεού 
γράσου, χαλαρών στρώσεων και πραγματοποιήστε τις απαιτούμενες 
διορθώσεις στην επιφάνεια. Τηρήστε τους καθορισμένους χρόνους 
πήξεως για σκυρόδεμα, τραχύ σκυρόδεμα και φρεσκοσοβατισμένες 
επιφάνειες (28 ημέρες).

Τρίψτε τις επιφάνειες χρησιμοποιώντας λεπτόκοκκο σμυριδόχαρτο 
πριν αρχίσετε να εφαρμόζετε αστάρι σε παλιά βαμμένες επιφάνειες με 
υδατοδιαλυτά χρώματα.

Χρησιμοποιήστε Betek Primer στις φρεσκοσοβατισμένες επιφάνειες 
που θα βαφτούν για πρώτη φορά. 

Εφαρμόστε Betek Gypsum Primer ή Betek 1/7-1/10 Concentrated 
Primer σε απορροφητικές επιφάνειες και επιφάνειες που δημιουργούν 
πολλή σκόνη, όπως ο σοβάς, ο ασβέστης, το ασβεστόχρωμα και το 
κυψελωτό σκυρόδεμα, σε μία στρώση, χωρίς χτένισμα και στίλβωση 
με τρόπο που θα αποτρέψει τη δημιουργία μιας υαλώδους λεπτής 
μεμβράνης στην επιφάνεια. Μην εφαρμόσετε άμεσα το χρώμα στον 
ασβέστη. Εφαρμόστε μία ή δύο στρώσεις χρώματος τελικής στρώσης 
αφού εφαρμόσετε μία στρώση χρώματος κάλυψης λεκέδων σε πολύ 
βρώμικες επιφάνειες, για να βελτιώσετε την καλυπτική ικανότητα. 
Βεβαιωθείτε ότι οι θερμοκρασίες περιβάλλοντος και επιφάνειας 
βρίσκονται μεταξύ +5 °C και +30 °C κατά τη διάρκεια της εφαρμογής και 
μέχρι το προϊόν να στεγνώσει πλήρως και προστατέψτε τις επιφάνειες 
από παγετό. Εφαρμόστε χρησιμοποιώντας πινέλο, ρολό ή ψεκαστήρα. 

Μπορείτε να βρείτε τα έντυπα MSDS και TDS που περιλαμβάνουν τις 
πληροφορίες σχετικά με τη λεπτομερή εφαρμογή, τους κινδύνους 
υγείας-ασφάλειας-χειρισμού και τις προφυλάξεις στη διεύθυνση www.
betekexport.com.

ΑΡΑΙΩΣΗ
Αραιώστε κατά 5-10% χρησιμοποιώντας καθαρό νερό για εφαρμογές 
με πινέλο και ρολό.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
Μπορεί να αποθηκευτεί για 3 χρόνια στη σφραγισμένη του συσκευασία 
σε δροσερό και στεγνό περιβάλλον, προστατευμένο από παγετό και 
άμεση ηλιακή ακτινοβολία. Κλείστε αεροστεγώς τη συσκευασία αμέσως 
μετά την εφαρμογή.
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BETEK 
CEILING PLASTIC

3,5 kg 10 kg 20 kg 25 kg
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  Βάσεως νερού

  Διαθέτει υψηλό βαθμό διαπνοής

  Δίνει ματ και λείο φινίρισμα

  Προσφύεται τέλεια στις επιφάνειες 

  Διαθέτει υψηλή καλυπτική ικανότητα

  Χωρίς φουσκώματα και ξεφλουδίσματα

Συνδετικό μέσο Ακρυλικό 

Αραιωτικό Νερό

Εργαλεία εφαρμογής

Στεγνό στην επαφή 1 ώρα

Χρόνος αναμονής 
ανάμεσα στις 
στρώσεις

6 ώρες

Τελικό στέγνωμα 24 ώρες

Πυκνότητα 1,63 g/ml

Κατανάλωση
7-10 m²/kg σε μία στρώση ανάλογα με 

την απορροφητικότητα και τη δομή της 

επιφάνειας εφαρμογής

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
Διακοσμητικό, λευκό ματ χρώμα ταβανιών για εσωτερικές επιφάνειες με 
βάση γαλάκτωμα ακρυλικού συμπολυμερούς.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Το Betek Ceiling Plastic είναι ένα χρώμα με βάση το νερό με υψηλό 
βαθμό διαπνοής. Ματ και λείο φινίρισμα. Προσφύεται τέλεια στις 
επιφάνειες. Διαθέτει υψηλή καλυπτική ικανότητα. Χωρίς φουσκώματα 
και ξεφλουδίσματα.

ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Χρησιμοποιείται κατά προτίμηση σε σατινέ επιφάνειες σοβά, στόκου, 
γυψοσανίδας και παλιά βαμμένες ή ασταρωμένες εσωτερικές επιφάνειες 
ταβανιών που δεν δημιουργούν σκόνη.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ
Βεβαιωθείτε ότι η επιφάνεια εφαρμογής είναι λεία, σταθερή και σε 
καλή κατάσταση ώστε να κρατήσει το αστάρι και το χρώμα της τελικής 
στρώσης. Καθαρίστε όλους τους τύπους λεκέδων, σκόνης, στερεού 
γράσου, χαλαρών στρώσεων και πραγματοποιήστε τις απαιτούμενες 
διορθώσεις στην επιφάνεια. Τηρήστε τους καθορισμένους χρόνους 
πήξεως για σκυρόδεμα, τραχύ σκυρόδεμα και φρεσκοσοβατισμένες 
επιφάνειες (28 ημέρες).
Εφαρμόστε Betek Gypsum Primer σε απορροφητικές επιφάνειες και 
επιφάνειες που δημιουργούν μεγάλη ποσότητα σκόνης όπως ασβέστης, 
σοβάς και ασβεστόχρωμα πριν από το χτένισμα και τη στίλβωση. 
Βεβαιωθείτε ότι οι θερμοκρασίες περιβάλλοντος και επιφάνειας 
βρίσκονται μεταξύ +5 °C και +30 °C κατά τη διάρκεια της εφαρμογής και 
μέχρι το προϊόν να στεγνώσει πλήρως και προστατέψτε τις επιφάνειες 
από παγετό. Εφαρμόστε χρησιμοποιώντας πινέλο, ρολό ή ψεκαστήρα.
Μπορείτε να βρείτε τα έντυπα MSDS και TDS που περιλαμβάνουν τις 
πληροφορίες σχετικά με τη λεπτομερή εφαρμογή, τους κινδύνους 
υγείας-ασφάλειας-χειρισμού και τις προφυλάξεις στη διεύθυνση www.
betekexport.com.

Για ψεκασμό χωρίς αέρα:
Πίεση    : 140 bar
Γωνία ακροφυσίου   : 50°
Μέγεθος ακροφυσίου (ίντσες) : 0,019"
Αραίωση (Νερό)   : 10-15% (όγκος)

ΑΡΑΙΩΣΗ
Συνιστάται να εφαρμόζεται σε δύο στρώσεις μετά από αραίωση κατά 
20% με καθαρό νερό σε εφαρμογές με πινέλο και ρολό. Συνιστάται να 
εφαρμόζεται σε μία στρώση, με την προϋπόθεση ότι το επαρκές πάχος 
μεμβράνης επιτυγχάνεται μετά από αραίωση κατά 10-15% με καθαρό 
νερό σε ψεκασμό χωρίς αέρα.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
Μπορεί να αποθηκευτεί για 3 χρόνια στη σφραγισμένη του συσκευασία 
σε δροσερό και στεγνό περιβάλλον, προστατευμένο από παγετό και 
άμεση ηλιακή ακτινοβολία. Κλείστε αεροστεγώς τη συσκευασία αμέσως 
μετά την εφαρμογή.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ
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BETEK
SATIN CEILING
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  Έχει μεγάλη καλυπτική ικανότητα

  Έχει ματ και λεία υφή

 Απόλυτα λευκό 

  Ενσωματώνεται στην επιφάνεια εφαρμογής

  Χωρίς φουσκώματα και ξεφλουδίσματα

  Απαιτεί λιγότερη εργασία χάρη στην υφή εύκολου απλώματος

  Διαθέτει μεγάλη δυνατότητα αναπνοής

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ
Συνδετικό μέσο Ακρυλικό 

Αραιωτικό Νερό

Εργαλεία εφαρμογής

Στεγνό στην επαφή 1 ώρα

Χρόνος αναμονής 
ανάμεσα στις 
στρώσεις

6 ώρες

Τελικό στέγνωμα 24 ώρες

Πυκνότητα 1,64 g/ml

Κατανάλωση
12-16 m²/L σε μία στρώση ανάλογα με 

την απορροφητικότητα και τη δομή της 

επιφάνειας εφαρμογής

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 
Ένα λευκό χρώμα επικάλυψης εσωτερικού χώρου για ταβάνια με ειδική 
σύνθεση και βάση ακρυλικό-γαλάκτωμα.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Το Betek Satin Ceiling είναι ένα λευκό αστάρι ταβανιού με ματ και λεία 
υφή και μεγάλη καλυπτική ικανότητα. Ενσωματώνεται στην επιφάνεια 
εφαρμογής. Χωρίς φουσκώματα και ξεφλουδίσματα. Απαιτεί λιγότερη 
εργασία χάρη στην υφή εύκολου απλώματος, διαθέτει μεγάλη 
δυνατότητα αναπνοής.

ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Το Betek Satin Ceiling χρησιμοποιείται κατά προτίμηση σε σατινέ 
επιφάνειες σοβά, στόκου, γυψοσανίδας και παλιά βαμμένες επιφάνειες 
που δεν δημιουργούν σκόνη.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ
Βεβαιωθείτε ότι η επιφάνεια εφαρμογής είναι λεία, σταθερή και σε 
καλή κατάσταση ώστε να κρατήσει το αστάρι και το χρώμα της τελικής 
στρώσης. Καθαρίστε όλους τους τύπους λεκέδων, σκόνης, στερεού 
γράσου, χαλαρών στρώσεων και πραγματοποιήστε τις απαιτούμενες 
διορθώσεις στην επιφάνεια. Τηρήστε τους καθορισμένους χρόνους 
πήξεως για σκυρόδεμα, τραχύ σκυρόδεμα και φρεσκοσοβατισμένες 
επιφάνειες (28 ημέρες).
Εφαρμόστε Betek Gypsum Primer σε απορροφητικές επιφάνειες 
και επιφάνειες που δημιουργούν μεγάλη ποσότητα σκόνης όπως 
ασβέστης, σοβάς και ασβεστόχρωμα πριν από το χτένισμα και τη 
στίλβωση. Βεβαιωθείτε ότι οι θερμοκρασίες περιβάλλοντος και 
επιφάνειας βρίσκονται μεταξύ +5 °C και +30 °C κατά τη διάρκεια της 
εφαρμογής και μέχρι το προϊόν να στεγνώσει πλήρως και προστατέψτε 
τις επιφάνειες από παγετό. Εφαρμόστε χρησιμοποιώντας πινέλο, ρολό 
ή ψεκαστήρα.
Μπορείτε να βρείτε τα έντυπα MSDS και TDS που περιλαμβάνουν τις 
πληροφορίες σχετικά με τη λεπτομερή εφαρμογή, τους κινδύνους 
υγείας-ασφάλειας-χειρισμού και τις προφυλάξεις στη διεύθυνση www.
betekexport.com.

Για ψεκασμό χωρίς αέρα:
Πίεση   : 120-140 bar
Γωνία ακροφυσίου  : 50°
Μέγεθος ακροφυσίου (ίντσες) : 0,019"
Αραίωση   : 10%

ΑΡΑΙΩΣΗ
Συνιστάται να εφαρμόζεται σε δύο στρώσεις μετά από αραίωση κατά 
25% με καθαρό νερό σε εφαρμογές με πινέλο και ρολό.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
Μπορεί να αποθηκευτεί για 3 χρόνια στη σφραγισμένη του συσκευασία 
σε δροσερό και στεγνό περιβάλλον, προστατευμένο από παγετό 
και άμεση ηλιακή ακτινοβολία. Κλείστε αεροστεγώς τη συσκευασία 
αμέσως μετά την εφαρμογή.
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BETEK GEL PRIMER

  Δεν στάζει.

  Εφαρμόζεται ομοιόμορφα.

  Γρήγορη και εύκολη εφαρμογή.

  Μπορεί να εφαρμοστεί τόσο σε ταβάνια όσο και σε τοίχους

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ
Συνδετικό μέσο Ακρυλικό 

Αραιωτικό Έτοιμο για χρήση

Εργαλεία εφαρμογής

Στεγνό στην επαφή 20 λεπτά

Εφαρμογή χρώματος 4-6 ώρες

Πυκνότητα 1,02 g/ml

Κατανάλωση
15-20 m2/L σε μία στρώση ανάλογα με 

την απορροφητικότητα και τη δομή της 

επιφάνειας εφαρμογής

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 
Ένα έτοιμο προς χρήση, διαφανές αστάρι σοβά με βάση γαλάκτωμα 
συμπολυμερούς, σχεδιασμένο για την αντιμετώπιση των προβλημάτων 
σε εφαρμογές χρώματος με συνηθισμένα αστάρια, αποτρέποντας την 
υψηλή απορροφητικότητα των σοβατισμένων επιφανειών.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Δημιουργεί μια γέφυρα μεταξύ του χρώματος και της επιφάνειας. 
Επιτρέπει στην τελική στρώση του χρώματος να ενσωματώνεται στην 
επιφάνεια εφαρμογής διεισδύοντας βαθιά στην επιφάνεια εφαρμογής 
χάρη στην υψηλή ικανότητα διείσδυσης. Αποτρέπει το πρόωρο 
στέγνωμα του χρώματος, ιδιαίτερα όταν ο καιρός είναι ζεστός, και 
μειώνει την κατανάλωση χρώματος αποτρέποντας την απορρόφηση 
από την επιφάνεια.

ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
Χρησιμοποιείται για το αστάρωμα πολύ απορροφητικών επιφανειών 
ή/και επιφανειών που δημιουργούν πολλή σκόνη όπως σοβατισμένες, 
κακής ποιότητας απορροφητικές επιφάνειες βαμμένες με πλαστικό 
χρώμα και κυψελωτού σκυροδέματος, πριν από την εφαρμογή όλων 
των τύπων χρωμάτων εσωτερικού χώρου πλαστικού και σιλικόνης.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ
Βεβαιωθείτε ότι η επιφάνεια εφαρμογής είναι λεία, σταθερή και ικανή 
να κρατήσει το αστάρι και το χρώμα της τελικής στρώσης. Καθαρίστε 
όλους τους τύπους λεκέδων, σκόνης, στερεού γράσου, χαλαρών 
στρώσεων και πραγματοποιήστε τις απαιτούμενες διορθώσεις 
στην επιφάνεια. Τηρήστε τους καθορισμένους χρόνους πήξεως για 
σκυρόδεμα, τραχύ σκυρόδεμα και φρεσκοσοβατισμένες επιφάνειες 
(28 ημέρες).

Τρίψτε με γυαλόχαρτο το σοβά και παρόμοιες επιφάνειες, αφαιρέστε 
τη σκόνη με υγρό-στεγνό πανί και εφαρμόστε Betek Gel Primer. 
Ξεκινήστε την εφαρμογή χρώματος 4-6 ώρες αφού εφαρμόσετε το 
Betek Gel Primer. Βεβαιωθείτε ότι οι θερμοκρασίες περιβάλλοντος 
και επιφάνειας βρίσκονται μεταξύ +5 °C και +30 °C κατά τη διάρκεια 
της εφαρμογής και μέχρι τα προϊόντα να στεγνώσουν πλήρως και 
προστατέψτε τις επιφάνειες από παγετό. Εφαρμόστε το Betek Gel 
Primer χρησιμοποιώντας πινέλο ή ρολό, χωρίς χτένισμα/στίλβωση (με 
κίνηση του ρολό μία φορά σε μια κατεύθυνση) με τέτοιον τρόπο ώστε 
να μην δημιουργηθεί υαλώδης επιφάνεια. Αμβλύνετε την επιφάνεια με 
γυαλόχαρτο αν δημιουργηθεί μια υαλώδης επιφάνεια. Αποφύγετε τη 
μέθοδο ψεκασμού χωρίς αέρα.

Μπορείτε να βρείτε τα έντυπα MSDS και TDS που περιλαμβάνουν τις 
πληροφορίες σχετικά με τη λεπτομερή εφαρμογή, τους κινδύνους 
υγείας-ασφάλειας-χειρισμού και τις προφυλάξεις στη διεύθυνση www.
betekexport.com.

2,5 L 15 L

ΑΡΑΙΩΣΗ 

Σε περίπτωση αραίωσης, το προϊόν ενδέχεται να χάσει τις ιδιότητες του 
που εμποδίζουν το στάξιμο και το πιτσίλισμα.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
Μπορεί να αποθηκευτεί για 3 χρόνια στη σφραγισμένη του συσκευασία 
σε δροσερό και στεγνό περιβάλλον, προστατευμένο από παγετό 
και άμεση ηλιακή ακτινοβολία. Κλείστε αεροστεγώς τη συσκευασία 
αμέσως μετά την εφαρμογή.
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20 L5 L

BETEK
GYPSUM PRIMER

*Μεταβείτε στη σελίδα 123 για σημειώσεις.

  Εφαρμόστε σε επιφάνειες με σοβά, ασβέστη, 
ασβεστόχρωμα και χρώμα με βάση τη σιλικόνη

 Υψηλή ικανότητα διείσδυσης

  Δημιουργεί μια συνδετική γέφυρα μεταξύ 
του χρώματος και της επιφάνειας

  Επιτρέπει στην τελική στρώση του χρώματος να 
ενσωματώνεται στην επιφάνεια εφαρμογής

  Αποτρέπει το πρόωρο στέγνωμα του χρώματος

  Μειώνει την κατανάλωση χρώματος

  Αποτρέπει την απορρόφηση από την επιφάνεια

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 
Έτοιμο προς χρήση, διαφανές αστάρι σοβά εσωτερικού χώρου με βάση 
ρητίνες γαλακτώματος συμπολυμερούς.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Δημιουργεί μια γέφυρα μεταξύ του χρώματος και της επιφάνειας. 
Επιτρέπει στην τελική στρώση του χρώματος να ενσωματώνεται στην 
επιφάνεια εφαρμογής διεισδύοντας βαθιά στην επιφάνεια εφαρμογής 
χάρη σε αυτήν την υψηλή ικανότητα διείσδυσης. Αποτρέπει το πρόωρο 
στέγνωμα του χρώματος, ιδιαίτερα όταν ο καιρός είναι ζεστός, και 
μειώνει την κατανάλωση χρώματος καθώς αποτρέπει την απορρόφηση 
από την επιφάνεια. Αποτρέπει την απορρόφηση από την επιφάνεια σε 
επιφάνειες σοβά που δυσκολεύουν τους βαφείς και προετοιμάζει την 
επιφάνεια για τη βαφή.

ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
Το Betek Gypsum Primer εφαρμόζεται σε σοβά, ασβέστη, 
ασβεστόχρωμα, επιφάνειες βαφής με βάση τη σιλικόνη που έχουν χάσει 
την ποιότητά τους ή/και σε επιφάνειες που παράγουν πολλή σκόνη 
όπως το κυψελωτό σκυρόδεμα.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ 
Βεβαιωθείτε ότι η επιφάνεια εφαρμογής είναι λεία, σταθερή και σε 
καλή κατάσταση ώστε να κρατήσει το αστάρι και το χρώμα της τελικής 
στρώσης. Καθαρίστε όλους τους τύπους λεκέδων, σκόνης, στερεού 
γράσου, χαλαρών στρώσεων και πραγματοποιήστε τις απαιτούμενες 
διορθώσεις στην επιφάνεια. Τηρήστε τους καθορισμένους χρόνους 
πήξεως για σκυρόδεμα, τραχύ σκυρόδεμα και φρεσκοσοβατισμένες 
επιφάνειες (28 ημέρες).

Εφαρμόστε το διαφανές αστάρι σε σοβατισμένες ή παρόμοιες 
επιφάνειες μόνο αφού έχουν τριφτεί με γυαλόχαρτο και έχει καθαριστεί 
η σκόνη με ένα υγρό πανί/υγρή βούρτσα καθαρισμού αυτοκινήτου/
σκούπα. Βεβαιωθείτε ότι οι θερμοκρασίες περιβάλλοντος και 
επιφάνειας βρίσκονται μεταξύ +5 °C και +30 °C κατά τη διάρκεια της 
εφαρμογής και μέχρι το προϊόν να στεγνώσει πλήρως και προστατέψτε 
τις επιφάνειες από παγετό. Εφαρμόστε το Betek Gypsum Primer σε μία 
στρώση χρησιμοποιώντας πινέλο ή ρολό, χωρίς χτένισμα/στίλβωση (με 
κίνηση του ρολό μία φορά σε μια κατεύθυνση) με τέτοιον τρόπο ώστε 
να μην δημιουργηθεί μια λεπτή υαλώδης μεμβράνη στην επιφάνεια. 
Αμβλύνετε την επιφάνεια με γυαλόχαρτο αν δημιουργηθεί μια υαλώδης 
επιφάνεια. Αποφύγετε τη μέθοδο ψεκασμού χωρίς αέρα.

Μπορείτε να βρείτε τα έντυπα MSDS και TDS που περιλαμβάνουν τις 
πληροφορίες σχετικά με τη λεπτομερή εφαρμογή, τους κινδύνους 
υγείας-ασφάλειας-χειρισμού και τις προφυλάξεις στη διεύθυνση www.
betekexport.com.

ΑΡΑΙΩΣΗ
Έτοιμο για χρήση.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
Μπορεί να αποθηκευτεί για 3 χρόνια στη σφραγισμένη του 
συσκευασία σε δροσερό και στεγνό περιβάλλον, προστατευμένο 
από παγετό και άμεση ηλιακή ακτινοβολία. Κλείστε αεροστεγώς τη 
συσκευασία αμέσως μετά την εφαρμογή.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ
Συνδετικό μέσο Ακρυλικό 

Αραιωτικό Έτοιμο για χρήση

Εργαλεία εφαρμογής

Στεγνό στην επαφή 1 ώρα

Εφαρμογή χρώματος 6 ώρες

Πυκνότητα 1,02 g/ml

Κατανάλωση
8-12,5 m²/L σε μία στρώση ανάλογα με 

την απορροφητικότητα και τη δομή της 

επιφάνειας εφαρμογής
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2,5 L 15 L0.75L

BETEK 1/7-1/10 
CONCENTRATED PRIMER

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ
Συνδετικό μέσο Ακρυλικό 

Αραιωτικό Νερό

Εργαλεία εφαρμογής

Στεγνό στην επαφή 1 ώρα

Εφαρμογή χρώματος 4 ώρες

Πυκνότητα 1,02 g/ml

Κατανάλωση
40-65 m²/L σε μία στρώση (αραίωση 1/7) 

ανάλογα με την απορροφητικότητα και τη 

δομή της επιφάνειας εφαρμογής

  Δημιουργεί μια γέφυρα σύνδεσης μεταξύ 
του χρώματος και της επιφάνειας

  Μεγιστοποιεί την πρόσφυση του χρώματος στην επιφάνεια

  Μειώνει την απορροφητικότητα της επιφάνειας

  Αποτρέπει το γρήγορα στέγνωμα του χρώματος

  Αποτρέπει τις αλλαγές στο χρώμα 

  Μειώνει σημαντικά την κατανάλωση χρώματος

  Υψηλή απόδοση διείσδυσης

Σημείωση: Στις επιφάνειες εφαρμογής του Betek 1/7-1/10 Concentrated Primer θα 
σχηματιστεί μια υαλώδης επιφάνεια. Η επιφάνεια θα πρέπει να είναι εντελώς καθαρή 
και ματ με τη χρήση γυαλόχαρτου ή μηχανικών μεθόδων. Εάν δεν είναι, μπορούν να 
προκύψουν προβλήματα όπως ξεφλουδίσματα, ρωγμές, πιτσιλίσματα, σημάδια από το 
ρολό ή κακή κάλυψη. Το αστάρι δεν πρέπει να εφαρμόζεται ποτέ με μέθοδο χωρίς αέρα 
(ψεκασμός) και χωρίς να έχει αραιωθεί. 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Αστάρι υψηλής συμπύκνωσης με βάση το νερό, με υψηλή διείσδυση 
και πρόσφυση.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Το αστάρι Betek 1/7-1/10 Concentrated Primer επιτρέπει την καλύτερη 
πρόσφυση δημιουργώντας μια γέφυρα μεταξύ του χρώματος και 
της επιφάνειας. Μειώνει την απορροφητικότητα της επιφάνειας 
εφαρμογής, αποτρέπει το γρήγορο στέγνωμα του χρώματος και την 
άνιση κατανομή του χρώματος στην τελική στρώση σε επιφάνειες με 
διαφορετική απορροφητικότητα. Μειώνει την κατανάλωση χρώματος 
και αυξάνει τα έσοδα.

ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
Εφαρμόζεται σε σοβά, ασβεστόχρωμα, επιφάνειες με κακή 
απορροφητικότητα χρώματος χαμηλής ποιότητας, κυψελωτό 
σκυρόδεμα και παρόμοιες επιφάνειες με υψηλή απορροφητικότητα 
που δημιουργούν σκόνη.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ 
Η επιφάνεια εφαρμογής πρέπει να είναι στεγνή, καθαρή και 
αυτοφερόμενη. Το αστάρι πρέπει να εφαρμόζεται μετά τον καθαρισμό 
της επιφάνειας με γυαλόχαρτο σε επιφάνειες με σοβά ή παρόμοιες 
επιφάνειες. Μετά την αραίωση, το Betek 1/7-1/10 Concentrated 
Primer πρέπει να εφαρμόζεται με ρολό, πινέλο ή βούρτσα χωρίς 
στίλβωση ή κοπή. Η θερμοκρασία της επιφάνειας κατά την εφαρμογή 
πρέπει να είναι μεταξύ +5 °C και +30 °C. Η επιφάνεια πρέπει να είναι 
προστατευμένη από παγετό. Η στρώση του χρώματος πρέπει να 
εφαρμόζεται τουλάχιστον 4 ώρες μετά την εφαρμογή του Betek 
1/7-1/10 Concentrated Primer. Δεν συνιστάται για κανένα λόγο να 
χρησιμοποιείται το αστάρι αραιώνοντας με λιγότερο νερό ή με κοπή, 
για σκοπούς μόνωσης, σε αστάρι με βάση διαλύτη, πάστα glitoline 
ή σε χρώμα. Μπορείτε να βρείτε τα έντυπα MSDS και TDS που 
περιλαμβάνουν τις πληροφορίες σχετικά με τη λεπτομερή εφαρμογή, 
τους κινδύνους υγείας-ασφάλειας-χειρισμού και τις προφυλάξεις στη 
διεύθυνση www.betekexport.com.

ΑΡΑΙΩΣΗ
Για χρώματα σιλικόνης 1 δόση αστάρι με 7 δόσεις νερό, για πλαστικά 
χρώματα 1 δόση αστάρι με 10 δόσεις νερού.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
Μπορεί να αποθηκευτεί σφραγισμένο για 3 χρόνια σε δροσερό και 
στεγνό περιβάλλον , προστατευμένο από παγετό και άμεση ηλιακή 
ακτινοβολία. Κλείστε ερμητικά μετά τη χρήση.
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BETEK CONTACT
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  Εφαρμόστε σε επιφάνειες τραχιού σκυροδέματος

  Μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο σε εσωτερικές 
όσο και σε εξωτερικές επιφάνειες

  Βελτιώνει την πρόσφυση της επιφάνειας

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 
Αστάρι εσωτερικού και εξωτερικού χώρου με βάση τροποποιημένες 
ρητίνες πολυμερούς που χρησιμοποιείται για τη βελτίωση της 
πρόσφυσης επιφανειών πριν από εφαρμογές σοβά και τσιμεντοσοβά 
σε εκτεθειμένο σκυρόδεμα.

ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Εφαρμόστε σε τραχύ σκυρόδεμα μετά από εφαρμογή σοβά 
και  τσιμεντοκονιάματος. Χρησιμοποιείται για τη βελτίωση της 
πρόσφυσης σε επιφάνειες όπως τοίχοι, κολώνες και ταβάνια από 
τραχύ σκυρόδεμα.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ 
Προετοιμασία επιφάνειας: Καθαρίστε την επιφάνεια από ακαθαρσίες, 
σκουριά και λάδια ξυλοτύπων, αν υπάρχουν, που μπορούν να 
αποτρέψουν την πρόσφυση του προϊόντος στην επιφάνεια. 
Διορθώστε τις ατέλειες στην επιφάνεια. Βεβαιωθείτε ότι η επιφάνεια 
είναι στεγνή και καθαρή. 
Εφαρμογή: Προσθέστε το πολύ 50% νερό, ανάλογα με την 
επιθυμητή πυκνότητα, ανακατέψτε με έναν αναμίκτη χαμηλής 
ταχύτητας, εφαρμόστε στην επιφάνεια με ρολό με γούνα σε μία 
στρώση. Ανακατεύετε τακτικά κατά τη διάρκειας της εφαρμογής. 
Περιμένετε μέχρι η επιφάνεια να έχει στεγνώσει πλήρως πριν 
εφαρμόσετε το σοβά (περίπου 24 ώρες).
Μπορείτε να βρείτε τα έντυπα MSDS και TDS που περιλαμβάνουν τις 
πληροφορίες σχετικά με τη λεπτομερή εφαρμογή, τους κινδύνους 
υγείας-ασφάλειας-χειρισμού και τις προφυλάξεις στη διεύθυνση 
www.betekexport.com.

ΑΡΑΙΩΣΗ
Συνιστάται να εφαρμόζεται σε δύο στρώσεις μετά από αραίωση 
κατά 50% με καθαρό νερό σε εφαρμογές με ρολό.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
Μπορεί να αποθηκευτεί για 3 χρόνια στη σφραγισμένη του 
συσκευασία σε δροσερό και στεγνό περιβάλλον, προστατευμένο 
από παγετό και άμεση ηλιακή ακτινοβολία. Κλείστε αεροστεγώς τη 
συσκευασία αμέσως μετά την εφαρμογή.

Σημείωση: Διασφαλίστε ότι η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι μεταξύ 
+5 °C και +30 °C. 
Ανακατεύετε τακτικά κατά τη διάρκειας της εφαρμογής.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ
Συνδετικό μέσο Ακρυλικό 

Αραιωτικό Νερό

Εργαλεία εφαρμογής

Εφαρμογή 
θερμοκρασία

+5 ˚C - / +30 ˚C

Τελικό στέγνωμα 24 ώρες

Πυκνότητα 1,5 g/ml

Κατανάλωση
4 m²/kg σε μία στρώση ανάλογα με την 

απορροφητικότητα και τη δομή της 

επιφάνειας εφαρμογής
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BETEK 
LUX PRIMER

2,5 L 15 L
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 Κατάλληλο για χρήση σε λείες επιφάνειες, όπως 
αυτές στις οποίες έχει εφαρμοστεί πάστα

 Δημιουργεί την ιδανική επιφάνεια εφαρμογής για 
χρώματα με βάση το νερό στα οποία είναι σημαντική 
η γυαλάδα και η υφή, όπως τα Betek Satin, Betek Sil και 
Betek Max, αφού είναι ένα αστάρι λεπτή στρώσης

 Αυξάνει την ικανότητα επίχρισης της στρώσης φινιρίσματος

 Επιτρέπει την καλύτερη πρόσφυση της 
τελικής στρώσης στην επιφάνεια

 Μειώνει την κατανάλωση χρώματος μειώνοντας 
την απορρόφηση από την επιφάνεια

 Επιτρέπει την εξοικονόμηση χρώματος και χρόνου 
ενώ αλλάζει το χρώμα της επιφάνειας

 Ελαχιστοποιεί τις βασικές-αλκαλικές επιδράσεις

 Δεν εμποδίζει τη διαπνοή των επιφανειών 

 Εξοικονομεί χρόνο και εργασία

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 
Αστάρι εσωτερικού χώρου με λευκή χρωστική ουσία και βάση 
γαλάκτωμα ακρυλικού  συμπολυμερούς.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Αυξάνει την ικανότητα επίχρισης της στρώσης φινιρίσματος και 
επιτρέπει την καλύτερη πρόσφυσή της στην επιφάνεια. Δημιουργεί 
την ιδανική επιφάνεια εφαρμογής για χρώματα με βάση το νερό στα 
οποία είναι σημαντική η γυαλάδα και η υφή, όπως τα Betek Satin, 
Betek Sil και Betek Max, αφού είναι ένα αστάρι λεπτή στρώσης. Μειώνει 
την κατανάλωση χρώματος μειώνοντας την απορρόφηση από την 
επιφάνεια. Επιτρέπει την εξοικονόμηση χρώματος και χρόνου ενώ 
αλλάζει το χρώμα της επιφάνειας. Ελαχιστοποιεί τις βασικές-αλκαλικές 
επιδράσεις. Δεν εμποδίζει τη διαπνοή των επιφανειών. Εξοικονομεί 
χρόνο και εργασία.

ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
Εφαρμόζεται σε σκυρόδεμα, εκτεθειμένο σκυρόδεμα, επιφάνειες 
αμμοκονιάματος, MDF, προχυτευμένα πάνελ σκυροδέματος, 
λεπιδοσανίδα, τούβλο, αυτοφερόμενο παλιό χρώμα (υδατοδιαλυτό) και 
επιφάνειες στις οποίες έχει εφαρμοστεί στόκος.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ
Το αστάρωμα πραγματοποιείται μετά τον καθαρισμό των επιφανειών 
εφαρμογής από κάθε είδος ελαίου καλουπώματος, λεκέδων, σκόνης 
και χαλαρών στρώσεων. Αμβλύνετε την επιφάνεια με γυαλόχαρτο πριν 
συνεχίσετε με ένα σύστημα με βάση του νερό σε παλιές/νέες επιφάνειες 
βαμμένες με συνθετικά χρώματα και σε συστήματα με βάση το νερό 
βελούδινα ματ - ημιμάτ - γυαλιστερά (πριν την εφαρμογή ασταριού). 
Πρέπει να τηρηθούν οι χρόνοι σκλήρυνσης για τους τσιμεντοσοβάδες 
και τα υλικά επισκευής. Πρέπει να διασφαλίσετε ότι η θερμοκρασία της 
επιφάνειας θα παραμείνει μεταξύ +5 °C και +30 °C σε όλη τη διάρκεια 
της εφαρμογής. Προστατέψετε την επιφάνεια από τον παγετό κατά την 
εφαρμογή και το στέγνωμα του ασταριού. Εφαρμόστε σε μία στρώση 
χρησιμοποιώντας πινέλο, ρολό ή ψεκαστήρα χωρίς αέρα. Μετά την 
εφαρμογή όλα τα εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν θα πρέπει να 
καθαριστούν με νερό.

Σημείωση: Σε φρεσκοσοβατισμένες επιφάνειες εφαρμόστε 
χρησιμοποιώντας μια φαρδιά, διάφανη κολλητική ταινία. Εφαρμόστε 
το αστάρι μόνο μετά την απόξεση, το τρίψιμο με γυαλόχαρτο ή το 
μηχανικό καθαρισμό αν δημιουργούν πρόβλημα τα σωματίδια του 
σοβά.
Μπορείτε να βρείτε τα έντυπα MSDS και TDS που περιλαμβάνουν τις 
πληροφορίες σχετικά με τη λεπτομερή εφαρμογή, τους κινδύνους 
υγείας-ασφάλειας-χειρισμού και τις προφυλάξεις στη διεύθυνση www.
betekexport.com.

Για ψεκασμό χωρίς αέρα:
Πίεση   : 120-140 bar
Γωνία ακροφυσίου   : 50°
Μέγεθος ακροφυσίου (ίντσες) : 0,013"
Αραίωση (Νερό)   : 5% (όγκος)

ΑΡΑΙΩΣΗ
Συνιστάται να εφαρμόζεται σε δύο στρώσεις μετά από αραίωση κατά 
10-15% με καθαρό νερό σε εφαρμογές με πινέλο και ρολό. 

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
Μπορεί να αποθηκευτεί για 3 χρόνια στη σφραγισμένη του συσκευασία 
σε δροσερό και στεγνό περιβάλλον, προστατευμένο από παγετό και 
άμεση ηλιακή ακτινοβολία. Κλείστε αεροστεγώς τη συσκευασία αμέσως 
μετά την εφαρμογή.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ
Συνδετικό μέσο Ακρυλικό 

Αραιωτικό Νερό

Εργαλεία εφαρμογής

Στεγνό στην επαφή 1-2 ώρες

Τελικό στέγνωμα 6 ώρες

Πυκνότητα 1,54 g/ml

Κατανάλωση

10-15 m2/L σε μία στρώση ανάλογα με 

την απορροφητικότητα και τη δομή της 

επιφάνειας εφαρμογής
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2,5 L 15 L

BETEK PRIMER

  Δημιουργεί μια συνδετική γέφυρα μεταξύ 
του χρώματος και της επιφάνειας

  Βελτιώνει την πρόσφυση

  Μειώνει την κατανάλωση χρώματος

  Εξασφαλίζει την εξοικονόμηση χρώματος και χρόνου

  Έχει μεγάλη καλυπτική ικανότητα 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ
Συνδετικό μέσο Ακρυλικό 

Αραιωτικό Νερό

Εργαλεία εφαρμογής

Στεγνό στην επαφή 1-2 ώρες

Εφαρμογή χρώματος 6 ώρες

Πυκνότητα 1,54 g/ml

Κατανάλωση
7-10 m²/L σε μία στρώση ανάλογα με 

την απορροφητικότητα και τη δομή της 

επιφάνειας εφαρμογής

*Μεταβείτε στη σελίδα 123 για σημειώσεις.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 
Αστάρι εσωτερικού χώρου με βάση γαλάκτωμα ακρυλικού 
συμπολυμερούς.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Δημιουργεί μια συνδετική γέφυρα μεταξύ του χρώματος και της 
επιφάνειας, βελτιώνει την πρόσφυση και μειώνει την κατανάλωση 
χρώματος. Εξασφαλίζει την εξοικονόμηση χρώματος και χρόνου με τη 
μεγάλη του καλυπτική ικανότητα και την ποιότητα πρόσφυσης.

ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
Το Betek Primer χρησιμοποιείται ως αστάρι σε τραχύ σκυρόδεμα, 
λείους και τραχιούς σοβάδες, επιφάνειες με βάση ορυκτά και 
ξεθωριασμένες αυτοφερόμενες επιφάνειες βαμμένες με σιλικονούχα 
ή ακρυλικά χρώματα.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ
Βεβαιωθείτε ότι η επιφάνεια εφαρμογής είναι λεία, σταθερή και σε 
καλή κατάσταση ώστε να κρατήσει το αστάρι και το χρώμα της τελικής 
στρώσης. Καθαρίστε όλους τους τύπους λεκέδων, σκόνης, στερεού 
γράσου, χαλαρών στρώσεων και πραγματοποιήστε τις απαιτούμενες 
διορθώσεις στην επιφάνεια. Τηρήστε τους καθορισμένους χρόνους 
πήξεως για σκυρόδεμα, τραχύ σκυρόδεμα και φρεσκοσοβατισμένες 
επιφάνειες (28 ημέρες). Αμβλύνετε την επιφάνεια με γυαλόχαρτο πριν 
συνεχίσετε με ένα σύστημα με βάση του νερό σε παλιές/νέες επιφάνειες 
βαμμένες με συνθετικά χρώματα και σε συστήματα με βάση το νερό 
βελούδινα ματ - ημιμάτ - γυαλιστερά (πριν την εφαρμογή ασταριού). 
Σε φρεσκοσοβατισμένες επιφάνειες εφαρμόστε χρησιμοποιώντας μια 
φαρδιά, διάφανη κολλητική ταινία. Εφαρμόστε το αστάρι μόνο μετά 
την απόξεση, το τρίψιμο με γυαλόχαρτο ή το μηχανικό καθαρισμό 
αν δημιουργούν πρόβλημα τα σωματίδια του σοβά. Βεβαιωθείτε 
ότι οι θερμοκρασίες περιβάλλοντος και επιφάνειας βρίσκονται 
μεταξύ +5 °C και +30 °C κατά τη διάρκεια της εφαρμογής και μέχρι 
το προϊόν να στεγνώσει πλήρως και προστατέψτε τις επιφάνειες από 
παγετό. Εφαρμόστε σε μία στρώση χρησιμοποιώντας πινέλο, ρολό ή 
ψεκαστήρα χωρίς αέρα.
Μπορείτε να βρείτε τα έντυπα MSDS και TDS που περιλαμβάνουν τις 
πληροφορίες σχετικά με τη λεπτομερή εφαρμογή, τους κινδύνους 
υγείας-ασφάλειας-χειρισμού και τις προφυλάξεις στη διεύθυνση www.
betekexport.com.

Για ψεκασμό χωρίς αέρα:
Πίεση    : 140 bar
Γωνία ακροφυσίου   : 50°

Μέγεθος ακροφυσίου (ίντσες) : 0,013"

Αραίωση (Νερό)   : 5% (όγκος)

ΑΡΑΙΩΣΗ 

Συνιστάται να εφαρμόζεται σε μία στρώση μετά από αραίωση κατά 
10% με καθαρό νερό σε εφαρμογές με πινέλο και ρολό. 

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
Μπορεί να αποθηκευτεί για 3 χρόνια στη σφραγισμένη του 
συσκευασία σε δροσερό και στεγνό περιβάλλον, προστατευμένο 
από παγετό και άμεση ηλιακή ακτινοβολία. Κλείστε αεροστεγώς τη 
συσκευασία αμέσως μετά την εφαρμογή.
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25 kg 5 kg

BETEK
INTERIOR PASTE

5 L

  Λειτουργεί ως υλικό πλήρωσης με φυσική αντοχή, για την 
πλήρωση των κενών και τη διόρθωση των λαθών που υπάρχουν

  Δεν επιτρέπει στις ρωγμές συστολής να ανέβουν 
στην τελική στρώση χάρη στην ευκαμψία του

  Ανθεκτικό σε νερό και υγρασία

  Δημιουργεί μια πολύ σταθερή και ομοιόμορφη επιφάνεια

  Μπορούν να εφαρμοστούν όλοι οι τύποι χρώματος

  Διαθέτει χαμηλή απορροφητικότητα

  Προσφέρει χαμηλή κατανάλωση χρώματος

  Δεν εμποδίζει τη διαπνοή των επιφανειών

  Εξοικονομεί χρόνο και εργασία

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 
Πάστα εξομάλυνσης εσωτερικού χώρου με βάση γαλάκτωμα ακρυλικού 
συμπολυμερούς.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Λειτουργεί ως υλικό πλήρωσης με φυσική αντοχή, για την πλήρωση των 
κενών που δημιουργούνται μετά τον καθαρισμό παλιών βαμμένων και 
φουσκωμένων εσωτερικών επιφανειών και για τη διόρθωση των λαθών 
που υπάρχουν. Δεν επιτρέπει στις ρωγμές συστολής να ανέβουν στην 
τελική στρώση χάρη στην ευκαμψία του. Ανθεκτικό σε νερό και υγρασία. 
Δημιουργεί μια πολύ σταθερή και ομοιόμορφη επιφάνεια. Μπορούν να 
εφαρμοστούν όλοι οι τύποι χρώματος αν χρησιμοποιηθεί το κατάλληλο 
αστάρι. Χαμηλή απορροφητικότητα, χαμηλή κατανάλωση χρώματος. 
Δεν εμποδίζει τη διαπνοή των επιφανειών και έτσι εξοικονομεί χρόνο 
και εργασία.

ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί με ασφάλεια για τη διόρθωση σκυροδέματος 
και σοβατισμένων με ορυκτά, παλιών ζωγραφισμένων και τραχιών 
επιφανειών σε τοίχους εσωτερικών χώρων και για την πλήρωση 
ρωγμών συστολής.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ
Η πάστα Betek Interior Paste είναι έτοιμη προς χρήση. Πριν από την 
εφαρμογή, η επιφάνεια θα πρέπει να μην έχει σκόνη, ακαθαρσίες και 
λάδια. Τα εξογκώματα θα πρέπει να έχουν αφαιρεθεί μέσω τριψίματος 
και η επιφάνεια θα πρέπει να είναι στεγνή. Η πάστα εσωτερικού 
χώρου θα πρέπει να εφαρμόζεται μετά από μια στρώση ασταριού 
Betek Primer σε εσωτερικές επιφάνειες ορυκτών με αμμοκονίαμα με 
ελάχιστη απορροφητικότητα και χωρίς δημιουργία σκόνης και μετά 
από στρώση ασταριού Betek Gypsum Primer σε επιφάνειες με υψηλή 
απορροφητικότητα και δημιουργία σκόνης. Η πάστα Betek Interior 
Paste θα πρέπει να εφαρμοστεί εξασφαλίζοντας ότι υπάρχει ξηρότητα 
ανάμεσα σε κάθε στρώση χρησιμοποιώντας μια σπάτουλα και ένα 
εύκαμπτο ατσάλινο μυστρί μέχρι να είναι λεία η επιφάνεια. Ο χρόνος 
αναμονής ανάμεσα στις στρώσεις είναι 2 έως 4 ώρες. Η επιφάνεια 
μπορεί να τριφτεί με γυαλόχαρτο μετά από 24 ώρες. Μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν όλοι οι τύποι χρώματος με το κατάλληλο αστάρι. 
Φροντίστε να διασφαλίσετε ότι οι θερμοκρασίες περιβάλλοντος και 
επιφάνειας παραμένουν μεταξύ +5 °C και +30 °C σε όλη τη διάρκεια 
της εφαρμογής. Οι επιφάνειες στις οποίες έχει μόλις εφαρμοστεί πάστα 
θα πρέπει να προστατεύονται από τους δυνατούς ανέμους και την 
ηλιακή ακτινοβολία. Τα εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν θα πρέπει 
να καθαριστούν με νερό μετά την εφαρμογή. Μετά τον καθαρισμό 
του στερεού γράσου στις επιφάνειες εκτεθειμένου σκυροδέματος, 
συνιστάται να χρησιμοποιείται Betek Contact πριν την πάστα.
Μπορείτε να βρείτε τα έντυπα MSDS και TDS που περιλαμβάνουν τις 
πληροφορίες σχετικά με τη λεπτομερή εφαρμογή, τους κινδύνους 
υγείας-ασφάλειας-χειρισμού και τις προφυλάξεις στη διεύθυνση www.
betekexport.com.

ΑΡΑΙΩΣΗ
Έτοιμο για χρήση.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
Μπορεί να αποθηκευτεί για 3 χρόνια στη σφραγισμένη του συσκευασία 
σε δροσερό και στεγνό περιβάλλον, προστατευμένο από παγετό και 
άμεση ηλιακή ακτινοβολία. Κλείστε αεροστεγώς τη συσκευασία αμέσως 
μετά την εφαρμογή.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ
Συνδετικό μέσο Ακρυλικό 

Αραιωτικό Έτοιμο για χρήση

Εργαλεία εφαρμογής

Στεγνό στην επαφή 1 ώρα

Τελικό στέγνωμα 24 ώρες

Πυκνότητα 1,77 g/ml

Κατανάλωση
0,6-2 m²/kg σε μία στρώση ανάλογα με 

την απορροφητικότητα και τη δομή της 

επιφάνειας εφαρμογής

25 L
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BETEK CLEAN-FIX

1 L

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ
Αραιωτικό Έτοιμο για χρήση

Εργαλεία εφαρμογής

Στεγνό στην επαφή 1 ώρα

Εφαρμογή χρώματος 4 ώρες

Πυκνότητα 1,02 g/ml

Κατανάλωση
40-65 m²/L σε μία στρώση (αραίωση 1/7) 

ανάλογα με την απορροφητικότητα και τη 

δομή της επιφάνειας εφαρμογής

 Ισχυρή σύνθεση ενάντια στους οργανικούς σχηματισμούς

 Κατάλληλο για χρήση τόσο σε εσωτερικές 
όσο και σε εξωτερικές επιφάνειες

 Έτοιμο για χρήση

 Μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο σε βαμμένες 
όσο και σε άβαφες επιφάνειες

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 
Βιολογικό καθαριστικό διάλυμα ενάντια στους οργανικούς 
σχηματισμούς σε εσωτερικές και εξωτερικές επιφάνειες. Διάλυμα 
για την προετοιμασία ήδη βαμμένων ή άβαφων επιφανειών για την 
εφαρμογή χρώματος, καθαρίζοντας και προστατεύοντάς τες με άμεση 
και βαθιά ικανότητα διείσδυσης.

ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
Χρησιμοποιείται σε εσωτερικές ή εξωτερικές επιφάνειες ορυκτών. 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

Καθαρίστε την εσωτερική ή εξωτερική επιφάνεια ορυκτών με μια υγρή 
και σκληρή βούρτσα και σκουπίστε τη με ένα στεγνό πανί. Πλύντε την 
επιφάνεια με το Betek Clean Fix χωρίς αραίωση χρησιμοποιώντας μια 
μαλακή βούρτσα. Μην χρησιμοποιήσετε ποτέ με ψεκασμό. Μπορεί να 
ασταρωθεί ή να βαφτεί όταν έχει στεγνώσει πλήρως η επιφάνεια. Σε 
εσωτερικές επιφάνειες, μπορεί να εφαρμοστεί το Betek Hygienic Paint 
μετά το αστάρωμα με αστάρι κατάλληλο για τον τύπο της επιφάνειας. 
Σε εξωτερικές επιφάνειες, μπορεί να εφαρμοστεί Purakril Silk, BetekSilan 
και Betakril για να δοθεί μια λεία ή κοκκώδης εμφάνιση στο χρώμα 
με κατάλληλα αστάρια. Φροντίστε η επιφάνεια εφαρμογής και το 
περιβάλλον να βρίσκονται σε θερμοκρασία μεταξύ +5 °C και +30 °C 
για όλες αυτές τις εφαρμογές. Τα εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν θα 
πρέπει να καθαριστούν με νερό μετά την εφαρμογή.

Μπορείτε να βρείτε τα έντυπα MSDS και TDS που περιλαμβάνουν 
πληροφορίες σχετικά με τη λεπτομερή εφαρμογή, τους κινδύνους 
υγείας-ασφάλειας-χειρισμού και τις προφυλάξεις στη διεύθυνση www.
betekexport.com.

ΑΡΑΙΩΣΗ 
Έτοιμο για χρήση. 

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 

Μπορεί να αποθηκευτεί για 2 χρόνια στη σφραγισμένη του συσκευασία 
σε δροσερό και στεγνό περιβάλλον, αν προστατεύεται από παγετό 
και άμεση ηλιακή ακτινοβολία. Κλείστε αεροστεγώς το καπάκι της 
συσκευασίας αμέσως μετά την εφαρμογή.
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ΒΙΩΣΤΕ ΤΗ  
ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΡΕΝΙΑ  

ΚΟΜΨΟΤΗΤΑ
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2,5 L

2,5 L

BETEK
ROYAL SATIN
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  Δίνει σατινέ κομψότητα και τελειότητα

  Γυαλιστερή και βελούδινη εμφάνιση

  Αντανακλά το φως

  Δημιουργεί μια μαγευτική ατμόσφαιρα στο χώρο

  Βάσεως νερού

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 
Διακοσμητικό χρώμα με μαργαριταρένια εμφάνιση, με βάση το νερό 
και ακρυλικές ρητίνες.

ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Είναι απαραίτητο να έχει εφαρμοστεί πάστα στην επιφάνεια για την 
εφαρμογή του Betek Royal Satin. Τα επιχρίσματα από παλιά βαμμένες 
επιφάνειες και επιφάνειες υαλοϋφασμάτων και ταπετσαριών θα 
πρέπει, αν είναι δυνατό, να αφαιρούνται. Στην επιφάνεια θα πρέπει να 
εφαρμοστεί πάστα BETEK INTERIOR PASTE.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ
Όλες οι επιφάνειες στις οποίες πρόκειται να εφαρμοστεί το Betek Royal 
Satin θα πρέπει να είναι λείες, στερεές, στεγνές και καθαρές για να 
κρατήσουν το χρώμα. Στην επιφάνεια θα πρέπει σίγουρα να εφαρμοστεί 
πάστα BETEK INTERIOR PASTE. Τότε θα εφαρμοστεί το Betek Royal Satin 
με ένα ρολό με λεπτά πούπουλα. Όταν στεγνώσει η πρώτη στρώση 
εφαρμόζεται μια δεύτερη στρώση Betek Royal Satin στην επιφάνεια με 
ένα ρολό με λεπτά πούπουλα και, ενώ είναι υγρή, δημιουργείται μοτίβο 
με ένα ρολό. Η εφαρμογή θα πρέπει να γίνει σε θερμοκρασία μεταξύ 
+10 °C και +35 °C. Ενδέχεται να υπάρχουν διαφορές στο χρωματικό 
τόνο εξαιτίας των μεθόδων εφαρμογής για χρώματα που έχουν ζητηθεί 
εκτός του χρωματικού διαγράμματος του Betek Royal Satin. Στις 
περιπτώσεις αυτές συνιστάται να δημιουργείτε πρώτα δείγματα.

ΑΡΑΙΩΣΗ
Έτοιμο για χρήση. Μην αραιώνετε.   

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
Μπορεί να διατηρηθεί για τρία χρόνια στη σφραγισμένη του συσκευασία 
σε δροσερό και στεγνό περιβάλλον, προστατεύοντάς το από την ηλιακή 
ακτινοβολία και τον παγετό. Κλείστε το καπάκι της συσκευασίας μετά τη 
χρήση για να μην υπάρχει επαφή με τον αέρα. 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ
Συνδετικό μέσο Ακρυλικό 

Αραιωτικό Έτοιμο για χρήση

Εργαλεία εφαρμογής Εναλλακτικά εργαλεία εφαρμογής

Στεγνό στην επαφή 30-60 λεπτά

Τελικό στέγνωμα 24 ώρες

Πυκνότητα 1,1 g/ml

Φωτεινότητα 60°: 37± 5 γυαλάδα 

Χρώμα Κάρτα χρωμάτων Betek Royal Satin

Κατανάλωση

8-12 m²/L σε μία στρώση ανάλογα με 

την απορροφητικότητα και τη δομή της 

επιφάνειας εφαρμογής
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BETEK HYGIENIC PAINT 
SEMI-GLOSS

2,5 L 7,5 L 15 L
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*Μεταβείτε στη σελίδα 123 για σημειώσεις.

  Έχει αναπτυχθεί ώστε να αποτρέπει την ανάπτυξη 
βακτηρίων σε βιομηχανικούς χώρους χάρη στην 
ειδική του σύνθεση και τεχνολογία 

 Μπορεί να χρησιμοποιηθεί με ασφάλεια για 
την αποφυγή ανάπτυξης βακτηρίων σε σημεία 
που υπάρχει κίνδυνος εμφάνισής τους

 Κατάλληλο για χρήση σε χώρους με υγρασία όπως κουζίνες, μπάνια

 Ελάχιστα αλλεργιογόνο

 Βελούδινη ματ υφή

 Τεχνολογία προστασίας χρώματος και επιφάνειας

 Χωρίς δυσάρεστη οσμή λόγω της σύνθεσής του με βάση το νερό

 Φιλικό προς το περιβάλλον

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 
Αντιβακτηριακό, ελάχιστα αλλεργιογόνο, βελούδινο ματ, πλενόμενο, 
διακοσμητικό χρώμα εσωτερικού χώρου τελικής στρώσης με βάση το 
νερό, που διαθέτει όλα τα χαρακτηριστικά των πλενόμενων χρωμάτων 
εσωτερικού χώρου χάρη στην απίστευτη αρμονία και βελτιστοποίηση της 
νέας γενιάς σιλικόνων, σιλικονούχων γεμιστικών υλικών, χρωστικών ουσιών 
και ακρυλικών συνδετικών μέσων και είναι τροποποιημένο με χημικές ουσίες 
που εμποδίζουν την ανάπτυξη μικροοργανισμών.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Εφαρμόζεταισε επιφάνειες στις οποίες υπάρχει ο κίνδυνος ανάπτυξης 
βακτηρίων εξαιτίας υψηλών θερμοκρασιών, όπως βιομηχανικοί χώροι 
που δεν είναι εξωτερικά μονωμένοι έναντι θερμικής απώλειας, κουζίνες, 
τραπεζαρίες, στάβλους, μπάνια, αποθήκες, ιδρύματα υγείας ως προφύλαξη 
ενάντια στην ανάπτυξη βακτηρίων. Ελάχιστα αλλεργιογόνο, βελούδινο 
ματ χρώμα εσωτερικού χώρου που έχει αναπτυχθεί ώστε να αποτρέπει 
την ανάπτυξη βακτηρίων σε βιομηχανικούς χώρους χάρη στην ειδική του 
σύνθεση και τεχνολογία.
Η υψηλή αντοχή του Betek Hygienic Paint που επιτυγχάνεται με τεχνολογία 
σιλικόνης βελτιώνεται ακόμα περισσότερο με τη νέα "Τεχνολογία 
προστασίας χρώματος και επιφάνειας" και φτάνει στο κορυφαίο επίπεδο. 
Χωρίς δυσάρεστη οσμή λόγω της σύνθεσής του με βάση το νερό. Φιλικό 
προς το περιβάλλον.

ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
Εφαρμόζεται σε σκυρόδεμα, εκτεθειμένο σκυρόδεμα, σοβά, MDF, 
προχυτευμένα πάνελ σκυροδέματος, τούβλο, παλιά βαμμένες επιφάνειες, 
υαλοΰφασμα, ταπετσαρίες που μπορούν να βαφτούν μαζί με ένα κατάλληλο 
αστάρι, για την αποτροπή της ανάπτυξης βακτηρίων καθώς και σε τοίχους 
σε κουζίνες, τραπεζαρίες, στάβλους, μπάνια, αποθήκες, ιδρύματα υγείας, 
παιδικά δωμάτια, παιδικούς σταθμούς για την αποφυγή του κινδύνου 
σχηματισμού μούχλας. Παρουσιάζει υψηλή διακοσμητική ικανότητα σε 
σατινέ σοβατισμένες επιφάνειες, επιφάνειες στις οποίες έχει εφαρμοστεί 
πάστα και επιφάνειες στις έχει δημιουργηθεί υπόστρωμα. Αυτό το χρώμα 
δεν πρέπει να εφαρμόζεται απευθείας πάνω σε χαλαρές στρώσεις.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ 
Καθαρίστε την επιφάνεια εφαρμογής από ακαθαρσίες, σκόνη, έλαια μούχλας, 
χαλαρές στρώσεις και βεβαιωθείτε ότι η επιφάνεια εφαρμογής είναι σταθερή, 
στεγνή, καθαρή και αυτοφερόμενη. Περιμένετε να περάσει ο χρόνος πήξεως 
(28 ημέρες) για σκυρόδεμα, τραχύ σκυρόδεμα, φρεσκοσοβατισμένες 
επιφάνειες και καθαρίστε τα χαλαρά κομμάτια σοβά με ξέστρο ή αντίστοιχη 
μέθοδο. Αν χρειάζεται, διορθώστε και επισκευάστε την επιφάνεια.
Τρίψτε τις παλιά βαμμένες επιφάνειες (υδατοδιαλυτά χρώματα) 
χρησιμοποιώντας λεπτόκοκκο σμυριδόχαρτο και μετά ασταρώστε. 
Χρησιμοποιήστε το χρωματισμένο αστάρι Betek Primer ή Betek Lux Primer 
σε αυτές τις επιφάνειες ή σε φρεσκοσοβατισμένες εσωτερικές επιφάνειες 
στις οποίες θα γίνει εφαρμογή για πρώτη φορά. Εφαρμόστε Betek 1/7-1/10 
Concentrated Primer ή Betek Gypsum Primer σε απορροφητικές επιφάνειες 
και επιφάνειες που δημιουργούν πολλή σκόνη, όπως ο σοβάς, ο ασβέστης, 
το ασβεστόχρωμα και το κυψελωτό σκυρόδεμα, σε μία στρώση, χωρίς 
χτένισμα και στίλβωση. Μην εφαρμόσετε άμεσα στον ασβέστη. Εφαρμόστε 
μία ή δύο στρώσεις χρώματος τελικής στρώσης αφού εφαρμόσετε μία 
στρώση χρώματος κάλυψης λεκέδων Betek Kapatan και μια στρώση Betek 
Lux Primer σε πολύ βρώμικες επιφάνειες, για να βελτιώσετε την καλυπτική 
ικανότητα. Φροντίστε να διασφαλίσετε ότι οι θερμοκρασίες περιβάλλοντος 
και επιφάνειας παραμένουν μεταξύ +5 °C και +30 °C σε όλη τη διάρκεια της 
εφαρμογής και κατά τη διάρκεια του στεγνώματος του προϊόντος. Μπορείτε 
να βρείτε τα έντυπα MSDS και TDS που περιλαμβάνουν τις πληροφορίες 
σχετικά με τη λεπτομερή εφαρμογή, τους κινδύνους υγείας-ασφάλειας-
χειρισμού και τις προφυλάξεις στη διεύθυνση www.betekexport.com.

Για ψεκασμό χωρίς αέρα:
Πίεση: 120-140 bar
Γωνία ακροφυσίου: 50°
Μέγεθος ακροφυσίου (ίντσες): 0,019"
Αραίωση: 5%

ΑΡΑΙΩΣΗ
Συνιστάται να εφαρμόζεται σε δύο στρώσεις μετά από αραίωση κατά 
10% με καθαρό νερό σε εφαρμογές με πινέλο και ρολό.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
Μπορεί να αποθηκευτεί για 2 χρόνια στη σφραγισμένη του συσκευασία 
σε δροσερό και στεγνό περιβάλλον, προστατευμένο από παγετό και 
άμεση ηλιακή ακτινοβολία. Κλείστε αεροστεγώς τη συσκευασία αμέσως 
μετά την εφαρμογή.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ
Συνδετικό μέσο Ακρυλικό / Σιλικόνη 

Αραιωτικό Νερό

Εργαλεία εφαρμογής

Στεγνό στην επαφή 30-60 λεπτά

Εφαρμογή χρώματος 4-6 ώρες

Πυκνότητα 1,33 g/ml

Χρώμα Χρωματολόγιο βεντάλια Renxmatik

Κατανάλωση
13-18 m2/L σε μία στρώση ανάλογα με 

την απορροφητικότητα και τη δομή της 

επιφάνειας εφαρμογής

AGAINST TO 

BACTERIAL
GROWTH

SPECIAL FORMULA SEMI
GLOSS
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ΧΡΩΜΑΤΑ 
ΚΑΙ ΑΣΤΑΡΙΑ 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ
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ΖΩΝΤΑΝΑ 
ΧΡΩΜΑΤΑ ΜΕΓΑΛΗΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ
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2,5 L 7,5 L 15 L

BETEK
PURAKRIL SILK

37

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ
Συνδετικό μέσο Καθαρό ακρυλικό  

Αραιωτικό Νερό

Εργαλεία εφαρμογής

Στεγνό στην επαφή 1-2 ώρες

Χρόνος αναμονής ανάμεσα 
στις στρώσεις 6-8 ώρες

Τελικό στέγνωμα 24 ώρες

Πυκνότητα 1,32 g/ml

Χρώμα
Κάρτα χρωμάτων για χρώματα εξωτερικού 

χώρου και χρωματολόγιο βεντάλια

Κατανάλωση
6-10 m2/L σε μία στρώση για εφαρμογή 
λείου χρώματος 1,3 έως 2 m2/kg για 
εφαρμογή κοκκώδους χρώματος

 Τα έντονα οργανικά του χρώματα είναι το ίδιο ανθεκτικά 
στο ξεθώριασμα με οποιοδήποτε ανόργανο χρώμα

 Διαθέτει υψηλό βαθμό ανθεκτικότητας στην υπεριώδη ακτινοβολία

 Τα χρώματα και η φωτεινότητα των χρωμάτων κρατάνε χρόνια

 Κορυφαία υδροφοβικά χαρακτηριστικά

 Το χρώμα ενσωματώνεται πλήρως στην 
επιφάνεια κρατώντας έτσι για χρόνια

 Έχει βελούδινη ματ λάμψη

 Κορυφαία ανθεκτικότητα φωτεινότητας

 Το Purakril Silk επιτρέπει στο χρώμα να εκτείνεται μαζί με την επιφάνεια

 Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ανάγλυφο χρώμα τελικής στρώσης 
χωρίς αραίωση καθώς μπορεί να εφαρμοστεί ως λείο χρώμα. 

 Αποτρέπει τη διάβρωση, προστατεύει το σκυρόδεμα και δεν 
απορροφάει εξωτερικό νερό χάρη στην αδιαπερατότητα CO2 

 Εφαρμόζεται εύκολα καθώς το Purakril Silk 
απλώνεται τέλεια πάνω στην επιφάνεια

 Εξοικονομεί χρόνο και εργασία. 
 Μεγάλη καλυπτική ικανότητα 
 Ελάχιστο πιτσίλισμα και στάξιμο κατά την εφαρμογή

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 
Χρώμα νέας γενιάς εξωτερικού χώρου τελικής στρώσης, με βάση γαλάκτωμα καθαρού 
ακρυλικού τροποποιημένο με σιλικόνη, με μεγάλη αντοχή χρωμάτων και φωτεινότητα, 
κορυφαία υδροαπωθητικότητα και βελούδινη ματ υφή.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
Χάρη στις ειδικές χρωστικές ουσίες και το συνδετικό σύστημα του Purakril Silk, τα έντονα 
οργανικά του χρώματα είναι το ίδιο ανθεκτικά στο ξεθώριασμα με οποιοδήποτε ανόργανο 
χρώμα. Με το συνδετικό σύστημα καθαρού ακρυλικού τροποποιημένο με σιλικόνη που 
εξασφαλίζει υψηλό επίπεδο αντοχής στην υπεριώδη ακτινοβολία, τα χρώματα και η 
φωτεινότητα των χρωμάτων του διαρκούν χρόνια. Χάρη στην ειδική δομή με σιλικόνη του 
Purakril Silk που του προσφέρει κορυφαία υδροφοβικά χαρακτηριστικά, απομακρύνεται 
η εσωτερική υγρασία του τοίχου και έτσι αποτρέπεται το ξεφλούδισμα του χρώματος. 
Καθώς η σύνθεσή του έχει αναπτυχθεί για τις πιο ακραίες κλιματικές συνθήκες, το χρώμα 
ενσωματώνεται πλήρως στην επιφάνεια και κρατάει χρόνια. Με το Purakril Silk η επιφάνειες 
αποκτούν μια βελούδινη ματ γυαλάδα. Και, με διασφαλισμένη αυτήν την ιδανική φωτεινότητα 
για τις επιφάνειες του κτιρίου, τα χρώματα είναι πιο ζωντανά και οι επιφάνειες πιο καλαίσθητες. 
Δημιουργεί μια κομψή υφή στις εξωτερικές επιφάνειες για χρόνια με την κορυφαία αντοχή 
φωτεινότητας. Η τεχνολογία που χρησιμοποιεί το Purakril Silk επιτρέπει στο χρώμα να 
εκτείνεται μαζί με την επιφάνεια και έτσι αποτρέπεται η δημιουργία μικρορωγμών και 
τριχοειδών ρωγμών στην επιφάνεια χάρη στη βελτιωμένη ελαστική του δομή. Το Purakril 
Silk μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ανάγλυφο χρώμα τελικής στρώσης χωρίς αραίωση 
καθώς μπορεί να εφαρμοστεί ως λείο χρώμα. Λόγω της υψηλής αναλογίας συνδετικού 
μέσου, δημιουργεί ένα φράγμα CO2 (διοξειδίου του άνθρακα). Το Purakril Silk αποτρέπει 
τη διάβρωση, προστατεύει το σκυρόδεμα και δεν απορροφάει εξωτερικό νερό χάρη στην 
αδιαπερατότητα CO2. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί με ασφάλεια ιδιαίτερα σε επιφάνειες 
εκτεθειμένου σκυροδέματος χάρη στην υψηλότερη απόδοση σε σχέση με άλλα χρώματα 
εξωτερικού χώρου καθώς και το φράγμα CO2 που σχηματίζει. Εφαρμόζεται εύκολα, καθώς 
το Purakril Silk απλώνεται τέλεια πάνω στην επιφάνεια, εξοικονομώντας χρόνο και εργασία. 
Διαθέτει υψηλή καλυπτική ικανότητα. Ελάχιστο πιτσίλισμα και στάξιμο κατά την εφαρμογή.

ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
Το Purakril Silk μπορεί να εφαρμοστεί σε επιφάνειες με βάση ακρυλικά και ορυκτά, σοβά, 
σκυρόδεμα, εκτεθειμένο σκυρόδεμα, προκατασκευασμένες πλάκες σκυροδέματος, 
ξεθωριασμένες αλλά ακόμα αυτοφερόμενες παλιά βαμμένες επιφάνειες έτοιμου σοβά. 
Βεβαιωθείτε ότι θα λειάνετε τις ατέλειες στην επιφάνεια εφαρμογής. Το Purakril Silk θα πρέπει 
να εφαρμοστεί στην επιφάνεια μόνο μετά την εφαρμογή ασταριού Purakril Primer. Συνιστάται 
να εφαρμόζεται έγχρωμο αστάρι για χρώματα με προειδοποίηση χαμηλής κάλυψης. Μπορεί 
να απαιτούνται περισσότερες από δύο στρώσεις για χρώματα με προειδοποίηση χαμηλής 
κάλυψης.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ
Μην εφαρμόσετε άμεσα το χρώμα στις χαλαρές στρώσεις. Όταν απαιτείται διόρθωση και 
επισκευή της επιφάνειας, πρέπει να χρησιμοποιούνται ακρυλικά υλικά σύμφωνα με τις 
πληροφορίες στην ετικέτα του προϊόντος. Το Purakril Silk είναι πιο φωτεινό σε σχέση με τα 
κανονικά ματ χρώματα εξωτερικού χώρου. Συνεπώς, είναι απαραίτητο να γίνει σχολαστική 
προετοιμασία της επιφάνειας για να μην εμφανίζονται τυχόν ατέλειες της επιφάνειας στην 
τελική στρώση. Πρέπει να εφαρμοστεί αστάρι Purakril Primer πριν το Purakril Silk. Αφού 
στεγνώσει το αστάρι το Purakril Silk θα πρέπει να εφαρμοστεί στην επιφάνεια σε δύο στρώσεις 
με πινέλο και ρολό ή σε μία στρώση με ψεκασμό. Για την εμφάνιση κοκκώδους χρώματος, 
πρέπει να εφαρμοστεί μία στρώση με ένα κοραλλένιο ρολό. Πρέπει να διασφαλίσετε ότι η 
θερμοκρασία της επιφάνειας θα παραμείνει μεταξύ +5 °C και +30 °C σε όλη τη διάρκεια της 
εφαρμογής. Περιμένετε τουλάχιστον 4 εβδομάδες μετά από οποιαδήποτε εφαρμογή σοβά. 
Τηρήστε τους χρόνους σκλήρυνσης για τα προϊόντα με βάση το τσιμέντο. Κατά τη διάρκεια 
των χρόνων βαψίματος και στεγνώματος η επιφάνεια θα πρέπει να προστατεύεται τόσο 
από τη βροχή όσο και από τον παγετό. Η εφαρμογή δεν θα πρέπει να πραγματοποιείται σε 
συνθήκες με ισχυρό αέρα ή υπό άμεση ηλιακή ακτινοβολία.  Μετά την εφαρμογή όλα τα 
εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν και ο μηχανισμός εφαρμογής θα πρέπει να καθαριστούν με 
νερό. Θα πρέπει να υπάρχει χρόνος αναμονής 6 έως 8 ωρών ανάμεσα στο αστάρι και κάθε 
στρώση χρώματος. Προτιμήστε έναν τοίχο σε σκιά αν πρέπει να γίνει εφαρμογή σε ζεστό 
καιρό με θερμοκρασία πάνω από +30 °C και αποφύγετε την εφαρμογή από τις 11:00 π.μ. 
έως τις 04:00 μ.μ. 
Μπορείτε να βρείτε τα έντυπα MSDS και TDS που περιλαμβάνουν τις πληροφορίες σχετικά με 
τη λεπτομερή εφαρμογή, τους κινδύνους υγείας-ασφάλειας-χειρισμού και τις προφυλάξεις 
στη διεύθυνση www.betekexport.com. 

Εφαρμογή Purakril Silk ως λείο χρώμα:
Το τελικό χτένισμα του χρώματος θα πρέπει να γίνει προς μία κατεύθυνση από πάνω προς τα 
κάτω, για να μην υπάρχει ο κίνδυνος να δημιουργηθούν σημάδια από το ρολό που μπορούν 
να προκληθούν από τη φωτεινή υφή του προϊόντος σε ψηλούς και φαρδιούς τοίχους.

Εφαρμογή Purakril Silk ως κοκκώδες χρώμα:
Απλώστε άφθονο χρώμα στην επιφάνεια χρησιμοποιώντας ένα κοραλλένιο ρολό ή ένα ρολό 
με γούνα, χτενίστε χρησιμοποιώντας ένα κοραλλένιο ρολό για να το ισιώσετε και χτενίστε 
προς τα κάτω για το φινίρισμα. Συνιστάται η εφαρμογή διακοσμητικών προφίλ για τα κενά 
και τα περιζώματα των στρώσεων για να κρυφτούν τα σημεία σύνδεσης σε ψηλά κτίρια. 
Θα πρέπει να καταναλωθούν 500 έως 700 g/m2 προϊόντος για να επιτευχθεί ένα  σωστό 
κοκκώδες μοτίβο.

Σημείωση: Συνιστάται η εφαρμογή με πινέλο μίγματος 1 δόσης Betek Boxan 451 + 1 δόσης νερού 
στην επιφάνεια πριν το αστάρι χρώματος, σε επιφάνειες με κίνδυνο αλατονέφωσης. Και σε επιφάνειες με 
πρόβλημα αλατονέφωσης, για την επίλυση του προβλήματος συνιστάται η εφαρμογή μίγματος 1 δόσης 
Betek Boxan 451 + 1 δόσης νερού και μίας στρώσης χρώματος στο ίδιο χρώμα.

Για ψεκασμό χωρίς αέρα
Πίεση    : 140 bar
Γωνία ακροφυσίου   : 50°
Μέγεθος ακροφυσίου (ίντσες) : 0,019"- 0,021"
Αραίωση   : 5% (όγκος)

ΑΡΑΙΩΣΗ 
Για εφαρμογή ως λείο χρώμα: Αραιώστε κατά το πολύ 15% χρησιμοποιώντας καθαρό νερό. 
Για εφαρμογή ως κοκκώδες χρώμα: Χρησιμοποιήστε χωρίς αραίωση. Σε εξωτερικές εργασίες 
βαψίματος μεγάλου όγκου, πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή ώστε τα προϊόντα αραίωσης 
να χρησιμοποιούνται σε σταθερή αναλογία, ώστε να μην υπάρχουν διαφορές στον τόνο.  
Πραγματοποιήστε μια ελεγχόμενη δοκιμή για να υπολογίσετε την ακριβή κατανάλωση.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
Μπορεί να αποθηκευτεί για 3 χρόνια στη σφραγισμένη του συσκευασία σε δροσερό και 
στεγνό περιβάλλον, προστατευμένο από παγετό και άμεση ηλιακή ακτινοβολία. Κλείστε 
αεροστεγώς τη συσκευασία αμέσως μετά την εφαρμογή.
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  Περιλαμβάνει όλες τις ιδιότητες που 
απαιτούνται σε εξωτερικές επιφάνειες

  Συνδυάζει ιδανικά τα πλεονεκτήματα της υδροφοβικής του 
σύνθεσης συνδετικού μέσου και της περιεκτικότητας σε σιλικόνη

  Προσφέρει τόσο διαπνοή όσο και υδροαπωθητικότητα, 
αντικατοπτρίζοντας ιδανικά τα προτερήματα της σιλικόνης

  Αποτρέπει το ξεφλούδισμα, την πτώση, τις 
ρωγμές και τα φουσκώματα στο χρώμα

  Επιτρέπει στην επιφάνεια να βρέχεται λιγότερο και να 
στεγνώνει γρηγορότερα χάρη στις ιδιότητες της σιλικόνης

  Υψηλή ανθεκτικότητα στην υπεριώδη ακτινοβολία 
χάρη στις χρωστικές ουσίες στη σύνθεσή 
του με τέλεια καλυπτική ικανότητα

  Διατηρείται καλά στην επιφάνεια εφαρμογής 
χάρη στην κορυφαία δύναμη πρόσφυσης

  Απλώνεται εύκολα πάνω στην επιφάνεια  

  Εξοικονομεί χρόνο και εργασία

*Μεταβείτε στη σελίδα 123 για σημειώσεις.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 
Χρώμα τελικής στρώσης εξωτερικού χώρου με σιλικόνη, ματ εμφάνιση 
και  βάση γαλάκτωμα ακρυλικού συμπολυμερούς.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
Περιλαμβάνει όλες τις ιδιότητες που απαιτούνται στις εξωτερικές 
επιφάνειες συνδυάζοντας στην ιδανική μορφή τα πλεονεκτήματα της 
υδροφοβικής του σύνθεσης συνδετικού μέσου και της περιεκτικότητας 
σε σιλικόνη. Προσφέρει τόσο διαπνοή όσο και υδροαπωθητικότητα, 
αντικατοπτρίζοντας ιδανικά τα προτερήματα της σιλικόνης. Αποτρέπει 
το ξεφλούδισμα, την πτώση, τις ρωγμές και τα φουσκώματα στο χρώμα 
επιτρέποντας στην επιφάνεια να βρέχεται λιγότερο και να στεγνώνει 
γρηγορότερα χάρη στις ιδιότητες της σιλικόνης. Υψηλή ανθεκτικότητα 
στην υπεριώδη ακτινοβολία χάρη στις χρωστικές ουσίες στη σύνθεσή 
του με τέλεια καλυπτική ικανότητα. Διατηρείται καλά στην επιφάνεια 
εφαρμογής χάρη στην ανώτερη δύναμη πρόσφυσης. Απλώνεται 
εύκολα πάνω στην επιφάνεια. Έτσι εξοικονομεί χρόνο και εργασία.

ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
Χρησιμοποιείται με ασφάλεια για διακόσμηση ή προστασία σε τραχύ 
σκυρόδεμα, λείους και τραχιούς σοβάδες, επιφάνειες με βάση ορυκτά 
και ξεθωριασμένες αυτοφερόμενες επιφάνειες βαμμένες με σιλικονούχα 
ή ακρυλικά χρώματα.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ
Βεβαιωθείτε ότι η επιφάνεια εφαρμογής είναι σταθερή, στεγνή, καθαρή 
και αυτοφερόμενη. Αφαιρέστε όλους τους τύπους λεκέδων, σκόνης, 
στερεού γράσου και χαλαρών στρώσεων. Περιμένετε να περάσει 
ο χρόνος πήξεως (28 ημέρες) για σκυρόδεμα, τραχύ σκυρόδεμα, 
φρεσκοσοβατισμένες επιφάνειες και καθαρίστε τα χαλαρά κομμάτια 
σοβά με ξέστρο ή αντίστοιχη μέθοδο. Αν χρειάζεται, διορθώστε και 
επισκευάστε την επιφάνεια. Ξεκινήστε το βάψιμο μετά την εφαρμογή 
του κατάλληλου ασταριού. Αποφύγετε την εφαρμογή μεταξύ 10:00 
π.μ. και 04:00 μ.μ. όταν ο καιρός είναι ζεστός. Συνιστάται η εφαρμογή 
σε τοίχους με σκιά. Διασφαλίστε ότι οι θερμοκρασίες περιβάλλοντος 
και επιφάνειας είναι μεταξύ +5 °C και +30 °C και προστατέψετε την 
επιφάνεια από βροχόπτωση, δρόσο και παγετό.  
Μπορείτε να βρείτε τα έντυπα MSDS και TDS που περιλαμβάνουν τις 
πληροφορίες σχετικά με τη λεπτομερή εφαρμογή, τους κινδύνους 
υγείας-ασφάλειας-χειρισμού και τις προφυλάξεις στη διεύθυνση www.
betekexport.com. 

Ψεκασμός χωρίς αέρα
Πίεση    : 140 bar
Γωνία ακροφυσίου   : 50°
Μέγεθος ακροφυσίου (ίντσες) : 0,019"- 0,021"
Αραίωση   : 5% (όγκος)

ΑΡΑΙΩΣΗ 
Αραιώστε με το πολύ 15% νερό. Σε εξωτερικές εργασίες βαψίματος 
μεγάλου όγκου, πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή ώστε τα προϊόντα 
αραίωσης να χρησιμοποιούνται σε σταθερή αναλογία, ώστε να μην 
υπάρχουν διαφορές στον τόνο.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
Μπορεί να αποθηκευτεί για 3 χρόνια στη σφραγισμένη του συσκευασία 
σε δροσερό και στεγνό περιβάλλον, προστατευμένο από παγετό και 
άμεση ηλιακή ακτινοβολία. Κλείστε αεροστεγώς τη συσκευασία αμέσως 
μετά την εφαρμογή.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ
Συνδετικό μέσο Ακρυλικό/Σιλικόνη 

Αραιωτικό Νερό

Εργαλεία εφαρμογής

Στεγνό στην επαφή 30-60 λεπτά

Χρόνος αναμονής 
ανάμεσα στις στρώ-
σεις

6-8 ώρες

Τελικό στέγνωμα 24 ώρες

Πυκνότητα 1,58 g/ml

Χρώμα
Κάρτα χρωμάτων για χρώματα εξωτερικού 

χώρου, χρωματολόγιο βεντάλια BetekSilan 

και χρωματολόγιο βεντάλια Renxmatik

Κατανάλωση
 6-10 m²/L σε μία στρώση ανάλογα με 

την απορροφητικότητα και τη δομή της 

επιφάνειας εφαρμογής

2,5 L 7,5 L 15 L
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2,5 L 7,5 L 15 L

BETAKRIL

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ
Συνδετικό μέσο Ακρυλικό 

Αραιωτικό Νερό

Εργαλεία εφαρμογής

Στεγνό στην επαφή 1 ώρα

Χρόνος αναμονής 
ανάμεσα στις στρώσεις

12 ώρες

Τελικό στέγνωμα 24 ώρες

Πυκνότητα 1,56 g/ml

Χρώμα
Κάρτα χρωμάτων για χρώματα εξωτερικού 

χώρου και χρωματολόγιο βεντάλια

Κατανάλωση
6-10 m²/L σε μία στρώση ανάλογα με 

την απορροφητικότητα και τη δομή της 

επιφάνειας εφαρμογής

*Μεταβείτε στη σελίδα 123 για σημειώσεις.

  Βελτιωμένο με χρωστική ουσία και σύστημα γεμίσματος

  Μεγάλη καλυπτική ικανότητα

  Ανθεκτικό στην υπεριώδη ακτινοβολία 

  Διατηρείται καλά στην επιφάνεια εφαρμογής 
χάρη στην κορυφαία δύναμη πρόσφυσης

  Ανθεκτικό στις ατμοσφαιρικές συνθήκες, 
τη μόλυνση και τις ηλιακές ακτίνες

  Εύκολο στην εφαρμογή, απλώνεται εύκολα πάνω στην επιφάνεια

  Εξοικονομεί χρόνο και εργασία

  Επιτρέπει την απελευθέρωση της υγρασίας 
στην επιφάνεια χάρη στη διαπνοή του

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 
Χρώμα τελικής στρώσης εξωτερικού χώρου με ματ εμφάνιση 
και βάση γαλάκτωμα ακρυλικού συμπολυμερούς, βελτιωμένο με 
χρωστική ουσία και σύστημα γεμίσματος.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
Ανθεκτικό στην υπεριώδη ακτινοβολία χάρη στις χρωστικές ουσίες 
στη σύνθεσή του με υψηλή καλυπτική ικανότητα. Διατηρείται 
καλά στην επιφάνεια εφαρμογής χάρη στην ανώτερη δύναμη 
πρόσφυσης. Ανθεκτικό στις ατμοσφαιρικές συνθήκες, τη μόλυνση 
και τις ηλιακές ακτίνες. Εύκολο στην εφαρμογή, απλώνεται εύκολα 
πάνω στην επιφάνεια. Εξοικονομεί χρόνο και εργασία. Επιτρέπει την 
απελευθέρωση της υγρασίας στην επιφάνεια χάρη στη διαπνοή του.

ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
Μπορεί να εφαρμοστεί σε σοβά, τραχύ σοβά, κυψελοειδές 
μωσαϊκό, γυαλισμένο μωσαϊκό, σκυρόδεμα, τραχύ σκυρόδεμα, 
πλάκα σκυροδέματος, MDF, λεπιδοσανίδα και ακόμα και σε παλιά 
βαμμένες επιφάνειες τύπου έτοιμου σοβά, που μπορούν ακόμα να 
υποστηρίζονται παρόλο που ίσως να έχουν χάσει το χρώμα τους.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ
Βεβαιωθείτε ότι η επιφάνεια εφαρμογής είναι σταθερή, στεγνή, 
καθαρή και αυτοφερόμενη. Αφαιρέστε όλους τους τύπους λεκέδων, 
σκόνης, στερεού γράσου και χαλαρών στρώσεων. Περιμένετε 
να περάσει ο χρόνος πήξεως (28 ημέρες) για σκυρόδεμα, τραχύ 
σκυρόδεμα, φρεσκοσοβατισμένες επιφάνειες και καθαρίστε 
τα χαλαρά κομμάτια σοβά με ξέστρο ή αντίστοιχη μέθοδο. Αν 
χρειάζεται, διορθώστε και επισκευάστε την επιφάνεια. Ξεκινήστε το 
βάψιμο μετά την εφαρμογή του κατάλληλου ασταριού. Αποφύγετε 
την εφαρμογή μεταξύ 10:00 π.μ. και 04:00 μ.μ. όταν ο καιρός είναι 
ζεστός. Συνιστάται η εφαρμογή σε τοίχους με σκιά. Διασφαλίστε ότι 
οι θερμοκρασίες περιβάλλοντος και επιφάνειας είναι μεταξύ +5 °C 
και +30 °C και προστατέψετε την επιφάνεια από βροχόπτωση, δρόσο 
και παγετό. 
Μπορείτε να βρείτε τα έντυπα MSDS και TDS που περιλαμβάνουν τις 
πληροφορίες σχετικά με τη λεπτομερή εφαρμογή, τους κινδύνους 
υγείας-ασφάλειας-χειρισμού και τις προφυλάξεις στη διεύθυνση 
www.betekexport.com.

Ψεκασμός χωρίς αέρα
Πίεση   : 140 bar
Γωνία ακροφυσίου   : 50 °C
Μέγεθος ακροφυσίου (ίντσες) : 0,019"-0,021"
Αραίωση   : 5% (όγκος)

ΑΡΑΙΩΣΗ
Αραιώστε κατά το πολύ 15% χρησιμοποιώντας καθαρό νερό. Σε 
εξωτερικές εργασίες βαψίματος μεγάλου όγκου, πρέπει να δίνεται 
ιδιαίτερη προσοχή ώστε τα προϊόντα αραίωσης να χρησιμοποιούνται 
σε σταθερή αναλογία, ώστε να μην υπάρχουν διαφορές στον τόνο.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
Μπορεί να αποθηκευτεί για 3 χρόνια στη σφραγισμένη του 
συσκευασία σε δροσερό και στεγνό περιβάλλον, προστατευμένο 
από παγετό και άμεση ηλιακή ακτινοβολία. Κλείστε αεροστεγώς τη 
συσκευασία αμέσως μετά την εφαρμογή.
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BETEKSILAN TEXTURE

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ
Συνδετικό μέσο Ακρυλικό / Σιλικόνη 

Αραιωτικό Έτοιμο για χρήση

Εργαλεία εφαρμογής        

Στεγνό στην επαφή 30-45 λεπτά

Τελικό στέγνωμα 24 ώρες

Πυκνότητα 1,61 g/ml

Χρώμα
Κάρτα χρωμάτων για χρώματα εξωτερικού 

χώρου, χρωματολόγιο βεντάλια Betek Silan 

και χρωματολόγιο βεντάλια

Κατανάλωση
0,77-1,25 m²/kg σε μία στρώση ανάλογα 

με την απορροφητικότητα και τη δομή της 

επιφάνειας εφαρμογής

  Έχει υψηλή δύναμη πρόσφυσης

 Διατηρείται καλά στην επιφάνεια εφαρμογής

 Ανθεκτικό στις ατμοσφαιρικές συνθήκες, τη μόλυνση, 
την υπεριώδη ακτινοβολία και την τριβή

 Εύκολο στην εφαρμογή, απλώνεται εύκολα πάνω στην επιφάνεια 

 Ανθεκτικό στο νερό χάρη στον υδροαπωθητικό του χαρακτήρα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Κοκκώδες, ματ επίχρισμα τελικής στρώσης εξωτερικού χώρου, με 
προσθήκη σιλικόνης, για εφαρμογή με ρολό, μοτίβο κοραλλένιου 
ρολού και με βάση γαλάκτωμα ακρυλικού συμπολυμερούς.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Έχει υψηλή δύναμη πρόσφυσης. Διατηρείται καλά στην επιφάνεια 
εφαρμογής χάρη στην υψηλή δύναμη πρόσφυσης. Ανθεκτικό στις 
ατμοσφαιρικές συνθήκες, τη μόλυνση, την υπεριώδη ακτινοβολία, 
την τριβή και τις κρούσεις. Εύκολο στην εφαρμογή, απλώνεται 
εύκολα πάνω στην επιφάνεια. Ανθεκτικό στο νερό χάρη στον 
υδροαπωθητικό του χαρακτήρα.

ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Μπορεί να εφαρμοστεί σε σοβά, σκυρόδεμα, τραχύ σκυρόδεμα, 
πλάκα σκυροδέματος, MDF, λεπιδοσανίδα και ακόμα και σε παλιά 
βαμμένες επιφάνειες που μπορούν ακόμα να υποστηρίζονται 
παρόλο που ίσως να έχουν χάσει το χρώμα τους.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ
Βεβαιωθείτε ότι η επιφάνεια εφαρμογής είναι σταθερή, στεγνή, 
καθαρή και αυτοφερόμενη. Περιμένετε να περάσουν οι 
καθορισμένοι χρόνοι πήξεως για σκυρόδεμα, τραχύ σκυρόδεμα 
και φρεσκοσοβατισμένες επιφάνειες (28 ημέρες). Αν χρειάζεται, 
διορθώστε και επισκευάστε την επιφάνεια. Καλύψτε ιδιαίτερα τις 
επιφάνειες τραχιού σκυροδέματος με κατάλληλη πάστα και αστάρι 
σε περίπτωση που είναι πορώδεις. Ασταρώστε με BetekSilan 
Primer πριν το επίχρισμα. Εφαρμόστε με οποιοδήποτε ρολό ή 
ψεκαστήρα χωρίς αραίωση. Δημιουργήστε μοτίβα στην τελική 
στρώση χτενίζοντας προς τα κάτω με ένα κοραλλένιο ρολό με 
κρυσταλλικούς πόρους. Καθώς το χτένισμα σε πολλές κατευθύνσεις 
θα έχει ως αποτέλεσμα διαφορές στα μοτίβα, δεν θα είναι δυνατή 
η επίλυση αυτού του προβλήματος με το βάψιμο. Διασφαλίστε ότι 
οι θερμοκρασίες περιβάλλοντος και επιφάνειας είναι μεταξύ +5 °C 
και +30 °C κατά τη διάρκεια της εφαρμογής και μέχρι να στεγνώσει 
το προϊόν και προστατέψετε την επιφάνεια από βροχόπτωση, δρόσο 
και παγετό. Αποφύγετε την εφαρμογή σε ημέρες με δυνατό αέρα. Δεν 
συνιστάται η εφαρμογή μεταξύ 10:00 π.μ. έως 04:00 μ.μ. σε ημέρες με 
θερμοκρασία πάνω από 25 °C. Συνιστάται η εφαρμογή σε τοίχους με 
σκιά. Θα πρέπει να πληρούνται οι απαιτούμενες προϋποθέσεις για να 
επιτευχθεί το τυπικό μοτίβο και για αποφευχθεί η ξαφνική απώλεια 
νερού.
Μπορείτε να βρείτε τα έντυπα MSDS και TDS που περιλαμβάνουν τις 
πληροφορίες σχετικά με τη λεπτομερή εφαρμογή, τους κινδύνους 
υγείας-ασφάλειας-χειρισμού και τις προφυλάξεις στη διεύθυνση 
www.betekexport.com.

Για ψεκασμό χωρίς αέρα
Πίεση   : 200 bar
Γωνία ακροφυσίου   : 50 °C
Μέγεθος ακροφυσίου (ίντσες) : 0,047"
Αραίωση   : Έτοιμο για χρήση. Μην αραιώνετε.

ΑΡΑΙΩΣΗ
Έτοιμο για χρήση. Μην αραιώνετε.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
Μπορεί να αποθηκευτεί για 3 χρόνια στη σφραγισμένη του 
συσκευασία σε δροσερό και στεγνό περιβάλλον, προστατευμένο 
από παγετό και άμεση ηλιακή ακτινοβολία. Κλείστε αεροστεγώς τη 
συσκευασία αμέσως μετά την εφαρμογή.
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BETAKRIL TEXTURE

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ
Συνδετικό μέσο Ακρυλικό 

Αραιωτικό Έτοιμο για χρήση

Εργαλεία εφαρμογής        

Στεγνό στην επαφή 30-45 λεπτά

Τελικό στέγνωμα 24 ώρες

Πυκνότητα 1,61 g/ml

Χρώμα
Κάρτα χρωμάτων για χρώματα εξωτερικού 

χώρου και χρωματολόγιο βεντάλια

Κατανάλωση
0,8-1,3 m²/kg σε μία στρώση ανάλογα με 

την απορροφητικότητα και τη δομή της 

επιφάνειας εφαρμογής

*Μεταβείτε στη σελίδα 123 για σημειώσεις.

  Έχει υψηλή δύναμη πρόσφυσης

  Διατηρείται καλά στην επιφάνεια εφαρμογής

  Ανθεκτικό στις ατμοσφαιρικές συνθήκες, τη μόλυνση, 
την υπεριώδη ακτινοβολία και την τριβή

  Εύκολο στην εφαρμογή, απλώνεται εύκολα πάνω στην επιφάνεια

  Ανθεκτικό στο νερό χάρη στον υδροαπωθητικό του χαρακτήρα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Κοκκώδες, ματ επίχρισμα τελικής στρώσης εξωτερικού χώρου, με 
προσθήκη σιλικόνης, για εφαρμογή με ρολό, μοτίβο κοραλλένιου 
ρολού και βάση γαλάκτωμα ακρυλικού συμπολυμερούς.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Έχει υψηλή δύναμη πρόσφυσης. Διατηρείται καλά στην επιφάνεια 
εφαρμογής χάρη στην υψηλή δύναμη πρόσφυσης. Ανθεκτικό στις 
ατμοσφαιρικές συνθήκες, τη μόλυνση, την υπεριώδη ακτινοβολία 
και την τριβή. Εύκολο στην εφαρμογή, απλώνεται εύκολα πάνω 
στην επιφάνεια. Ανθεκτικό στο νερό χάρη στον υδροαπωθητικό του 
χαρακτήρα.

ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Μπορεί να εφαρμοστεί σε σοβά, σκυρόδεμα, τραχύ σκυρόδεμα, 
πλάκα σκυροδέματος, MDF, λεπιδοσανίδα και ακόμα και σε παλιά 
βαμμένες επιφάνειες που μπορούν ακόμα να υποστηρίζονται 
παρόλο που ίσως να έχουν χάσει το χρώμα τους.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ
Βεβαιωθείτε ότι η επιφάνεια εφαρμογής είναι σταθερή, στεγνή, 
καθαρή και αυτοφερόμενη. Περιμένετε να περάσουν οι 
καθορισμένοι χρόνοι πήξεως για σκυρόδεμα, τραχύ σκυρόδεμα 
και φρεσκοσοβατισμένες επιφάνειες (28 ημέρες). Αν χρειάζεται, 
διορθώστε και επισκευάστε την επιφάνεια. Καλύψτε ιδιαίτερα τις 
επιφάνειες τραχιού σκυροδέματος με κατάλληλη πάστα και αστάρι 
σε περίπτωση που είναι πορώδεις. Ασταρώστε με Betekril Primer πριν 
το επίχρισμα. Εφαρμόστε με οποιοδήποτε ρολό ή ψεκαστήρα χωρίς 
αραίωση. Δημιουργήστε μοτίβα στην τελική στρώση χτενίζοντας 
προς τα κάτω με ένα κοραλλένιο ρολό με κρυσταλλικούς πόρους. 
Καθώς το χτένισμα σε πολλές κατευθύνσεις θα έχει ως αποτέλεσμα 
διαφορές στα μοτίβα, δεν θα είναι δυνατή η επίλυση αυτού του 
προβλήματος με το βάψιμο. Διασφαλίστε ότι οι θερμοκρασίες 
περιβάλλοντος και επιφάνειας είναι μεταξύ +5 °C και +30 °C κατά 
τη διάρκεια της εφαρμογής και μέχρι να στεγνώσει το προϊόν 
και προστατέψετε την επιφάνεια από βροχόπτωση, δρόσο και 
παγετό. Αποφύγετε την εφαρμογή σε ημέρες με δυνατό αέρα. Δεν 
συνιστάται η εφαρμογή μεταξύ 10:00 π.μ. έως 04:00 μ.μ. σε ημέρες 
με θερμοκρασία πάνω από 25 °C. Συνιστάται η εφαρμογή σε τοίχους 
με σκιά. Θα πρέπει να πληρούνται οι απαιτούμενες προϋποθέσεις 
για να επιτευχθεί το τυπικό μοτίβο και για αποφευχθεί η ξαφνική 
απώλεια νερού. Μπορείτε να βρείτε τα έντυπα MSDS και TDS που 
περιλαμβάνουν τις πληροφορίες σχετικά με τη λεπτομερή εφαρμογή, 
τους κινδύνους υγείας-ασφάλειας-χειρισμού και τις προφυλάξεις στη 
διεύθυνση www.betekexport.com.

Ψεκασμός χωρίς αέρα
Πίεση   : 200 bar
Γωνία ακροφυσίου  : 50 °C
Μέγεθος ακροφυσίου (ίντσες)  : 0,047"
Αραίωση   : Έτοιμο για χρήση. Μην αραιώνετε.

ΑΡΑΙΩΣΗ
Έτοιμο για χρήση. Μην αραιώνετε.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
Μπορεί να αποθηκευτεί για 3 χρόνια στη σφραγισμένη του 
συσκευασία σε δροσερό και στεγνό περιβάλλον, προστατευμένο 
από παγετό και άμεση ηλιακή ακτινοβολία. Κλείστε αεροστεγώς τη 
συσκευασία αμέσως μετά την εφαρμογή.
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2,5 L 15 L

PURAKRIL PRIMER

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ
Συνδετικό μέσο Ακρυλικό γαλάκτωμα 

Αραιωτικό Νερό

Εργαλεία εφαρμογής

Εφαρμογή τελικής 
στρώσης

6-8 ώρες

Πυκνότητα 1,42 g/ml

Κατανάλωση
 7-12 m²/L σε μία στρώση ανάλογα με 

την απορροφητικότητα και τη δομή της 

επιφάνειας εφαρμογής

*Μεταβείτε στη σελίδα 123 για σημειώσεις.

 Βελτιωμένη ικανότητα διείσδυσης σε επιφάνειες 
με χαμηλή απορροφητικότητα 

 Υψηλή πρόσφυση χάρη στο ειδικό σύστημα γεμίσματος

 Δημιουργεί μια συνδετική γέφυρα μεταξύ 
του χρώματος και της επιφάνειας 

 Δεν επιτρέπει στο αλάτι να ανέβει μέχρι τη 
στρώση το χρώματος μέσω διάσπασης 

 Μειώνει την κατανάλωση χρώματος

 Επιτρέπει την απελευθέρωση της υγρασίας 
στο κτίσμα χάρη στη διαπνοή του

 Αποτρέπει τη διαφορετική απορρόφηση του 
εφαρμοζόμενου χρώματος από την επιφάνεια

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Αστάρι εξωτερικού χώρου τελικής στρώσης με βάση ακρυλικό 
γαλάκτωμα τροποποιημένο με σιλικόνη, χρωστική ουσία, με υψηλή 
ικανότητα κάλυψης, πρόσφυσης και διείσδυσης.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Βελτιωμένη ικανότητα διείσδυσης σε επιφάνειες με χαμηλή 
απορροφητικότητα χάρη στο ειδικό συνδετικό μέσο που 
χρησιμοποιείται στη σύνθεσή του. Υψηλή πρόσφυση χάρη στο ειδικό 
σύστημα γεμίσματος. Δημιουργεί μια συνδετική γέφυρα μεταξύ του 
χρώματος και της επιφάνειας. Χάρη σε αυτήν την ιδιότητα δεν επιτρέπει 
στο αλάτι να ανέβει μέχρι τη στρώση το χρώματος μέσω διάσπασης. 
Μειώνει την κατανάλωση χρώματος. Επιτρέπει την απελευθέρωση της 
υγρασίας στο κτίσμα χάρη στη διαπνοή του. Αποτρέπει τη διαφορετική 
απορρόφηση του εφαρμοζόμενου χρώματος που εφαρμόζεται από 
την επιφάνεια.

ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Το Purakril Primer μπορεί να εφαρμοστεί σε επιφάνειες με βάση 
ακρυλικά και ορυκτά, σοβά, σκυρόδεμα, εκτεθειμένο σκυρόδεμα, 
προκατασκευασμένες πλάκες σκυροδέματος, ξεθωριασμένες αλλά 
ακόμα αυτοφερόμενες παλιά βαμμένες επιφάνειες έτοιμου σοβά. 
Βεβαιωθείτε ότι θα λειάνετε τις ατέλειες στην επιφάνεια εφαρμογής. 
Συνιστάται να χρωματίζεται με μια απόχρωση αντίστοιχη της 
απόχρωσης του χρώματος της τελικής στρώσης, όπως συνιστάται 
συστηματικά για χρώματα τελικής στρώσης με κακή κάλυψη.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ
Βεβαιωθείτε ότι η επιφάνεια εφαρμογής είναι σταθερή, στεγνή, καθαρή 
και αυτοφερόμενη. Αφαιρέστε όλους τους τύπους λεκέδων, σκόνης, 
στερεού γράσου και χαλαρών στρώσεων. Περιμένετε να περάσει 
ο χρόνος πήξεως (28 ημέρες) για σκυρόδεμα, τραχύ σκυρόδεμα, 
φρεσκοσοβατισμένες επιφάνειες και καθαρίστε τα χαλαρά κομμάτια 
σοβά με ξέστρο ή αντίστοιχη μέθοδο. Περιμένετε τουλάχιστον 4 
εβδομάδες μετά από οποιαδήποτε εφαρμογή σοβά. Αν χρειάζεται, 
διορθώστε και επισκευάστε την επιφάνεια. Χρησιμοποιήστε πάστα 
επισκευής Stako ή/και μια κατάλληλη εξωτερική πάστα ανάλογα με 
την κατάσταση των ατελειών της επιφάνειας και τη διαφορά επιπέδου. 
Διορθώστε τις ατέλειες της επιφάνειας με πάστα Exterior Paste. Μετά 
από αυτά τα βήματα εφαρμόστε Purakril Primer χρησιμοποιώντας ρολό, 
πινέλο ή μέθοδο ψεκασμού χωρίς αέρα. Αποφύγετε την εφαρμογή 
μεταξύ 10:00 π.μ. και 04:00 μ.μ. όταν ο καιρός είναι ζεστός. Συνιστάται 
η εφαρμογή σε τοίχους με σκιά. Διασφαλίστε ότι οι θερμοκρασίες 
περιβάλλοντος και επιφάνειας είναι μεταξύ +5 °C και +30 °C και 
προστατέψετε την επιφάνεια από βροχόπτωση, δρόσο και παγετό. 
Είναι απαραίτητο να περιμένετε 6 έως 8 ώρες ανάμεσα στην εφαρμογή 
του ασταριού και την εφαρμογή κάθε στρώσης χρώματος. Σε αυτό το 
χρονικό διάστημα η επιφάνεια θα πρέπει να είναι προστατευμένη από 
παγετό και βροχή.

Σημείωση: Συνιστάται η εφαρμογή με πινέλο μίγματος 1 δόσης Betek Boxan 451 + 1 δόσης 
νερού στην επιφάνεια πριν το αστάρι χρώματος, σε επιφάνειες με κίνδυνο αλατονέφωσης. Και 
σε επιφάνειες με πρόβλημα αλατονέφωσης, για την επίλυση του προβλήματος συνιστάται η 
εφαρμογή μίγματος 1 δόσης Betek Boxan 451 + 1 δόσης νερού και μίας στρώσης χρώματος 
στο ίδιο χρώμα.

Για ψεκασμό χωρίς αέρα:
Πίεση : 140 bar
Γωνία ακροφυσίου  : 50°
Μέγεθος ακροφυσίου (ίντσες) : 0,013"
Αραίωση (Νερό)  : 5% (όγκος)

ΑΡΑΙΩΣΗ
Αραιώστε κατά το πολύ 10% χρησιμοποιώντας καθαρό νερό.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
Μπορεί να αποθηκευτεί για 3 χρόνια στη σφραγισμένη του συσκευασία 
σε δροσερό και στεγνό περιβάλλον, προστατευμένο από παγετό και 
άμεση ηλιακή ακτινοβολία. Κλείστε αεροστεγώς τη συσκευασία αμέσως 
μετά την εφαρμογή.
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BETEKSILAN PRIMER

  Έχει υψηλή δύναμη πρόσφυσης

  Δημιουργεί μια συνδετική γέφυρα μεταξύ 
του χρώματος και της επιφάνειας 

  Μειώνει την κατανάλωση χρώματος

  Επιτρέπει την απελευθέρωση της υγρασίας 
στο κτίσμα χάρη στη διαπνοή του

  Αποτρέπει τη διαφορετική απορρόφηση του 
εφαρμοζόμενου χρώματος από την επιφάνεια

  Συνδυάζεται τέλεια με τα χρώματα τελικής στρώσης 
με σιλικόνη χάρη στη σιλικόνη στη σύνθεσή του

*Μεταβείτε στη σελίδα 123 για σημειώσεις.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 
Ένα αστάρι εξωτερικού χώρου με βάση γαλάκτωμα σιλικόνης με 
χρωστικές ουσίες και υψηλή δύναμη πρόσφυσης.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
Δημιουργεί μια συνδετική γέφυρα μεταξύ του χρώματος και της 
επιφάνειας και μειώνει την κατανάλωση χρώματος. Επιτρέπει την 
απελευθέρωση της υγρασίας στο κτίσμα χάρη στη διαπνοή του. 
Αποτρέπει τη διαφορετική απορρόφηση του εφαρμοζόμενου 
χρώματος που εφαρμόζεται από την επιφάνεια. Συνδυάζεται τέλεια 
με τα χρώματα τελικής στρώσης με σιλικόνη χάρη στη σιλικόνη στη 
σύνθεσή του.

ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
Συνιστάται να εφαρμόζεται σε απορροφητικές επιφάνειες με βάση 
ορυκτά πριν την πρώτη εφαρμογή χρώματος και πριν τη νέα 
εφαρμογή χρώματος σε παλιά βαμμένες επιφάνειες.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ
Βεβαιωθείτε ότι η επιφάνεια εφαρμογής είναι σταθερή, στεγνή, 
καθαρή και αυτοφερόμενη. Αφαιρέστε όλους τους τύπους λεκέδων, 
σκόνης, στερεού γράσου και χαλαρών στρώσεων. Περιμένετε 
να περάσει ο χρόνος πήξεως (28 ημέρες) για σκυρόδεμα, τραχύ 
σκυρόδεμα, φρεσκοσοβατισμένες επιφάνειες και καθαρίστε 
τα χαλαρά κομμάτια σοβά με ξέστρο ή αντίστοιχη μέθοδο. Αν 
χρειάζεται, διορθώστε και επισκευάστε την επιφάνεια. Αποφύγετε 
την εφαρμογή μεταξύ 10:00 π.μ. και 04:00 μ.μ. όταν ο καιρός είναι 
ζεστός. Συνιστάται η εφαρμογή σε τοίχους με σκιά. Διασφαλίστε 
ότι οι θερμοκρασίες περιβάλλοντος και επιφάνειας είναι μεταξύ +5 
°C και +30 °C και προστατέψετε την επιφάνεια από βροχόπτωση, 
δρόσο και παγετό. Μπορείτε να βρείτε τα έντυπα MSDS και TDS που 
περιλαμβάνουν τις πληροφορίες σχετικά με τη λεπτομερή εφαρμογή, 
τους κινδύνους υγείας-ασφάλειας-χειρισμού και τις προφυλάξεις στη 
διεύθυνση www.betekexport.com.

Ψεκασμός χωρίς αέρα

Πίεση    : 140 bar

Γωνία ακροφυσίου   : 50°

Μέγεθος ακροφυσίου (ίντσες) : 0,013"

Αραίωση (Νερό)   : 5% (όγκος)

ΑΡΑΙΩΣΗ 
Αραιώστε κατά το πολύ 10% με καθαρό νερό σε εφαρμογές με 
πινέλο και ρολό.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
Μπορεί να αποθηκευτεί για 3 χρόνια στη σφραγισμένη του 
συσκευασία σε δροσερό και στεγνό περιβάλλον, προστατευμένο 
από παγετό και άμεση ηλιακή ακτινοβολία. Κλείστε αεροστεγώς τη 
συσκευασία αμέσως μετά την εφαρμογή.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ
Συνδετικό μέσο Ακρυλικό / Σιλικόνη 

Αραιωτικό Νερό

Εργαλεία εφαρμογής

Εφαρμογή τελικής 
στρώσης

6-8 ώρες

Πυκνότητα 1,47 g/ml

Κατανάλωση
7-11 m²/L σε μία στρώση ανάλογα με 

την απορροφητικότητα και τη δομή της 

επιφάνειας εφαρμογής

2,5 L 15 L
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2,5 L 15 L

BETAKRIL PRIMER

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ
Συνδετικό μέσο Ακρυλικό 

Αραιωτικό Νερό

Εργαλεία εφαρμογής

Εφαρμογή τελικής 
στρώσης

6-8 ώρες

Πυκνότητα 1,54 g/ml

Κατανάλωση
7-11 m²/L σε μία στρώση ανάλογα με 

την απορροφητικότητα και τη δομή της 

επιφάνειας εφαρμογής

*Μεταβείτε στη σελίδα 123 για σημειώσεις.

  Δημιουργεί μια συνδετική γέφυρα μεταξύ 
του χρώματος και της επιφάνειας

  Βελτιώνει την πρόσφυση 

  Μειώνει την κατανάλωση χρώματος

  Αποτρέπει τη διαφορετική απορρόφηση του 
εφαρμοζόμενου χρώματος από την επιφάνεια

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Αστάρι εξωτερικού χώρου σιλικόνης με βάση γαλάκτωμα ακρυλικού 
συμπολυμερούς.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Δημιουργεί μια συνδετική γέφυρα μεταξύ του χρώματος και της 
επιφάνειας, βελτιώνει την πρόσφυση και μειώνει την κατανάλωση 
χρώματος. Αποτρέπει τη διαφορετική απορρόφηση του 
εφαρμοζόμενου χρώματος που εφαρμόζεται από την επιφάνεια.

ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Το Betakril Primer χρησιμοποιείται ως αστάρι σε τραχύ σκυρόδεμα, 
λείους και τραχιούς σοβάδες, επιφάνειες με βάση ορυκτά και 
ξεθωριασμένες αυτοφερόμενες επιφάνειες βαμμένες με σιλικονούχα ή 
ακρυλικά χρώματα.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ
Βεβαιωθείτε ότι η επιφάνεια εφαρμογής είναι σταθερή, στεγνή, καθαρή 
και αυτοφερόμενη. Αφαιρέστε όλους τους τύπους λεκέδων, σκόνης, 
στερεού γράσου και χαλαρών στρώσεων. Περιμένετε να περάσει 
ο χρόνος πήξεως (28 ημέρες) για σκυρόδεμα, τραχύ σκυρόδεμα, 
φρεσκοσοβατισμένες επιφάνειες και καθαρίστε τα χαλαρά κομμάτια 
σοβά με ξέστρο ή αντίστοιχη μέθοδο. Αν χρειάζεται, διορθώστε και 
επισκευάστε την επιφάνεια. Αποφύγετε την εφαρμογή μεταξύ 10:00 
π.μ. και 04:00 μ.μ. όταν ο καιρός είναι ζεστός. Συνιστάται η εφαρμογή 
σε τοίχους με σκιά. Διασφαλίστε ότι οι θερμοκρασίες περιβάλλοντος 
και επιφάνειας είναι μεταξύ +5 °C και +30 °C και προστατέψετε την 
επιφάνεια από βροχόπτωση, δρόσο και παγετό. 

Μπορείτε να βρείτε τα έντυπα MSDS και TDS που περιλαμβάνουν τις 
πληροφορίες σχετικά με τη λεπτομερή εφαρμογή, τους κινδύνους 
υγείας-ασφάλειας-χειρισμού και τις προφυλάξεις στη διεύθυνση www.
betekexport.com.

Ψεκασμός χωρίς αέρα

Πίεση    : 140 bar

Γωνία ακροφυσίου   : 50°

Μέγεθος ακροφυσίου (ίντσες) : 0,013"

Αραίωση (Νερό)   : 5% (όγκος)

ΑΡΑΙΩΣΗ
Αραιώστε κατά το πολύ 10% χρησιμοποιώντας καθαρό νερό.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
Μπορεί να αποθηκευτεί για 3 χρόνια στη σφραγισμένη του συσκευασία 
σε δροσερό και στεγνό περιβάλλον, προστατευμένο από παγετό και 
άμεση ηλιακή ακτινοβολία. Κλείστε αεροστεγώς τη συσκευασία αμέσως 
μετά την εφαρμογή.
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BETEK 
EXTERIOR PASTE

4 kg 10 kg 25 kg
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ
Συνδετικό μέσο Ακρυλικό 

Αραιωτικό Έτοιμο για χρήση

Εργαλεία εφαρμογής  

Στεγνό στην επαφή 2-3 ώρες

Τελικό στέγνωμα 24 ώρες

Πυκνότητα 1,72 g/ml

Κατανάλωση
0,6-1,4 m²/kg σε μία στρώση ανάλογα με 

την απορροφητικότητα και τη δομή της 

επιφάνειας εφαρμογής

  Λειτουργεί ως υλικό πλήρωσης για την πλήρωση των κενών

 Δεν επιτρέπει στις ρωγμές συστολής να ανέβουν 
στην τελική στρώση χάρη στην ευκαμψία του

  Ανθεκτικό σε νερό και υγρασία

  Δημιουργεί μια πολύ σταθερή και ομοιόμορφη επιφάνεια

  Χαμηλή απορροφητικότητα, χαμηλή κατανάλωση χρώματος

  Δεν εμποδίζει τη διαπνοή των επιφανειών

  Εξοικονομεί χρόνο και εργασία

*Μεταβείτε στη σελίδα 123 για σημειώσεις.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 
Εύκαμπτο υλικό πλήρωσης εξωτερικού χώρου και πάστα διόρθωσης 
επιφάνειας με βάση γαλάκτωμα ακρυλικού συμπολυμερούς.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Λειτουργεί ως υλικό πλήρωσης, για την πλήρωση των κενών 
που δημιουργούνται μετά τον καθαρισμό παλιών βαμμένων και 
φουσκωμένων εξωτερικών επιφανειών και για τη διόρθωση των λαθών 
που υπάρχουν. Δεν επιτρέπει στις ρωγμές συστολής να ανέβουν στην 
τελική στρώση χάρη στην ευκαμψία του. Ανθεκτικό σε νερό και υγρασία. 
Δημιουργεί μια πολύ σταθερή και ομοιόμορφη επιφάνεια. Μπορούν να 
εφαρμοστούν όλοι οι τύποι χρώματος αν χρησιμοποιηθεί το κατάλληλο 
αστάρι. Χαμηλή απορροφητικότητα, χαμηλή κατανάλωση χρώματος. 
Δεν εμποδίζει τη διαπνοή των επιφανειών. Έτσι εξοικονομεί χρόνο και 
εργασία.

ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί με ασφάλεια για τη διόρθωση σκυροδέματος 
και σοβατισμένων με ορυκτά, παλιών ζωγραφισμένων και τραχιών 
επιφανειών σε τοίχους εξωτερικών χώρων και για την πλήρωση ρωγμών 
συστολής.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ 
Βεβαιωθείτε ότι η επιφάνεια εφαρμογής είναι σταθερή, στεγνή, καθαρή 
και αυτοφερόμενη. Αφαιρέστε όλους τους τύπους λεκέδων, σκόνης, 
στερεού γράσου και χαλαρών στρώσεων. Περιμένετε να περάσει 
ο χρόνος πήξεως (28 ημέρες) για σκυρόδεμα, τραχύ σκυρόδεμα, 
φρεσκοσοβατισμένες επιφάνειες και καθαρίστε τα χαλαρά κομμάτια 
σοβά με ξέστρο ή αντίστοιχη μέθοδο. Προσθέστε φρέσκο λευκό 
ή γκρίζο τσιμέντο στην πάστα Betek Exterior Paste και ανακατέψτε 
αφού το αναμίξετε με νερό που είναι το 20% του βάρους του, για 
επιφάνειες με βάση το τσιμέντο που πρόκειται να βαφτούν για πρώτη 
φορά. Εφαρμόστε την προετοιμασμένη πάστα στην επιφάνεια με 
μια σπάτουλα, ένα εύκαμπτο ατσάλινο μυστρί ή έναν ψεκαστήρα. 
Εφαρμόστε τη δεύτερη στρώση αφού έχει εφαρμοστεί και στεγνώσει 
(24 ώρες) η πρώτη στρώση (συνιστάται να εφαρμόζεται κάθε φορά 
με πάχος το πολύ 1 mm). Καταναλώστε το πολύ μέσα σε 1 ώρα μετά 
την προσθήκη του τσιμέντου. Φροντίστε να διασφαλίσετε ότι οι 
θερμοκρασίες περιβάλλοντος και επιφάνειας παραμένουν μεταξύ +5 
°C και +30 °C σε όλη τη διάρκεια της εφαρμογής. Μην εφαρμόζετε 
σε περιβάλλοντα με δυνατό αέρα και υπό άμεση ηλιακή ακτινοβολία. 
Προτιμήστε έναν τοίχο σε σκιά αν πρέπει να γίνει εφαρμογή σε ζεστό 
καιρό με θερμοκρασία πάνω από +30 °C και αποφύγετε την εφαρμογή 
από τις 10:00 πμ π.μ. έως τις 04:00 μ.μ.
Μπορείτε να βρείτε τα έντυπα MSDS και TDS που περιλαμβάνουν τις 
πληροφορίες σχετικά με τη λεπτομερή εφαρμογή, τους κινδύνους 
υγείας-ασφάλειας-χειρισμού και τις προφυλάξεις στη διεύθυνση www.
betekexport.com. 

Ψεκασμός χωρίς αέρα
Πίεση    : 200 bar
Γωνία ακροφυσίου   : 50°
Μέγεθος ακροφυσίου (ίντσες) : 0,035"
Αραίωση (Νερό)   : Έτοιμο για χρήση. Μην αραιώνετε.

ΑΡΑΙΩΣΗ
Έτοιμο για χρήση. Μην αραιώνετε.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
Μπορεί να αποθηκευτεί για 3 χρόνια στη σφραγισμένη του συσκευασία 
σε δροσερό και στεγνό περιβάλλον, προστατευμένο από παγετό και 
άμεση ηλιακή ακτινοβολία. Κλείστε αεροστεγώς τη συσκευασία αμέσως 
μετά την εφαρμογή.
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10 kg

BETEK
BOXAN 451

  Έχει ως βάση το νερό και το σιλοξάνιο

  Προσφέρει υδατοστεγανότητα χάρη στη 
δομή του με ανθεκτική σιλικόνη

  Προσφέρει μεγάλο βαθμό υδροαπωθητικότητας 
σε απορροφητικές εξωτερικές επιφάνειες

  Διατηρεί τις επιφάνειες στεγνές, ανθεκτικές ενάντια σε μόλυνση

  Ανθεκτικό σε διαλυμένα άλατα, 
αποφεύγοντας έτσι την κιμωλίαση

  Ανθεκτικό σε υπεριώδη ακτινοβολία και αλκάλια 
και εξαλείφει την υγρασία στους τοίχους

  Εξαλείφει την εξίδρωση ασβέστη και σκουριάς

  Αποτρέπει τη χημική διάβρωση που προκαλείται από όξινα αέρια

  Αποτρέπει τις ζημιές στο σκυρόδεμα λόγω 
διάβρωσης και αντίστασης

  Αποτελεσματικό ενάντια στις ρωγμές που 
οφείλονται σε φουσκώματα και συρρίκνωση

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 
Υδατοστεγανό υλικό εμποτισμού σιλικόνης εξωτερικών επιφανειών με 
βάση το  νερό και το σιλοξάνιο.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Προσφέρει υδατοστεγανότητα χάρη στη δομή του με ανθεκτική 
σιλικόνη. Προσφέρει μεγάλο βαθμό υδροαπωθητικότητας σε 
απορροφητικές εξωτερικές επιφάνειες. Διατηρεί τις επιφάνειες 
στεγνές, ανθεκτικές ενάντια σε μόλυνση, ανάπτυξη μυκήτων και βρύα. 
Ανθεκτικό σε διαλυμένα άλατα, αποφεύγοντας έτσι την κιμωλίαση. 
Ανθεκτικό σε υπεριώδη ακτινοβολία και αλκάλια και εξαλείφει την 
υγρασία στους τοίχους. Εξαλείφει την εξίδρωση ασβέστη και σκουριάς. 
Αποτρέπει τη χημική διάβρωση που προκαλείται από όξινα αέρια. 
Αποτρέπει τις ζημιές στο σκυρόδεμα λόγω διάβρωσης και αντίστασης. 
Αποτελεσματικό ενάντια στις ρωγμές που οφείλονται σε φουσκώματα 
και συρρίκνωση.

ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Εφαρμόζεται σε οποιεσδήποτε επιφάνειες σοβά, σκυροδέματος, 
αεροσκυροδέματος και φυσικού ετερνίτη  για την υγρομόνωση, τη 
διατήρηση της διαπνοής και την αποφυγή μόλυνσης και εξίδρωσης 
άλατος. Αποφύγετε την εφαρμογή σε φυσική πέτρα, τούβλο και 
παρόμοιες επιφάνειες.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ
Πριν από την εφαρμογή, η επιφάνεια θα πρέπει να μην έχει σκόνη, 
ακαθαρσίες και λάδια. Τα εξογκώματα θα πρέπει να έχουν αφαιρεθεί 
μέσω τριψίματος και η επιφάνεια θα πρέπει να είναι στεγνή. Θα πρέπει 
να εφαρμόζεται έτοιμο προς χρήση Betek Boxan 451 στην επιφάνεια είτε 
με πινέλο με μαλακή τρίχα είτε με ψεκασμό. Για πολύ απορροφητικές 
επιφάνειες, συνιστάται η εφαρμογή δύο ή τριών στρώσεων. Μετά 
την εφαρμογή δεν δημιουργείται μεμβράνη. Επιπλέον, συνιστάται 
η αραίωση 1:1 και η εφαρμογή τελικής στρώσης από πάνω για την 
αποφυγή σχηματισμού υπάρχουσας ή ενδεχόμενης εξίδρωσης άλατος 
σε σοβατισμένες ή βαμμένες επιφάνειες. Φροντίστε να διασφαλίσετε 
ότι οι θερμοκρασίες περιβάλλοντος και επιφάνειας παραμένουν μεταξύ 
+5 °C και +30 °C σε όλη τη διάρκεια της εφαρμογής. Τα εργαλεία 
που χρησιμοποιήθηκαν θα πρέπει να καθαριστούν με νερό μετά την 
εφαρμογή. Προτιμήστε έναν τοίχο σε σκιά αν πρέπει να γίνει εφαρμογή 
σε ζεστό καιρό με θερμοκρασία πάνω από +30 °C και αποφύγετε την 
εφαρμογή από τις 11:00 πμ π.μ. έως τις 04:00 μ.μ.
Μπορείτε να βρείτε τα έντυπα MSDS και TDS που περιλαμβάνουν τις 
πληροφορίες σχετικά με τη λεπτομερή εφαρμογή, τους κινδύνους 
υγείας-ασφάλειας-χειρισμού και τις προφυλάξεις στη διεύθυνση www.
betekexport.com. 

ΑΡΑΙΩΣΗ
Έτοιμο για χρήση.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
Μπορεί να αποθηκευτεί για 3 χρόνια στη σφραγισμένη του συσκευασία 
σε δροσερό και στεγνό περιβάλλον, προστατευμένο από παγετό και 
άμεση ηλιακή ακτινοβολία. Κλείστε αεροστεγώς τη συσκευασία αμέσως 
μετά την εφαρμογή.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ
Συνδετικό μέσο Σιλοξάνιο

Αραιωτικό Έτοιμο για χρήση

Εργαλεία εφαρμογής

Τελικό στέγνωμα 24 ώρες

Πυκνότητα 1,05 g/ml

Κατανάλωση
2-5 m²/L σε μία στρώση ανάλογα με 

την απορροφητικότητα και τη δομή της 

επιφάνειας εφαρμογής

1 kg
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BETEK
BOXAN 452
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ

Συνδετικό μέσο Σιλοξάνιο

Αραιωτικό Έτοιμο για χρήση

Εργαλεία εφαρμογής

Πυκνότητα 1,79 g/ml

Κατανάλωση
3-6,25 m²/L σε μία στρώση ανάλογα με 

την απορροφητικότητα και τη δομή της 

επιφάνειας εφαρμογής

  Έχει υψηλή δύναμη διείσδυσης

  Δεν αφήνει μεμβράνη στην επιφάνεια

  Προσφέρει ανώτερη υδροαπωθητικότητα σε 
απορροφητικές εξωτερικές επιφάνειες με βάση ορυκτά

  Δίνει υδατοστεγανότητα στις επιφάνειες

  Διατηρεί πάντα στεγνές τις επιφάνειες 
και αποτρέπει τις μολύνσεις

  Κάνει τις επιφάνειες ανθεκτικές στη διάβρωση που 
προκύπτει από φυσικούς παράγοντες, προστατεύοντάς 
τες από αλκάλια και υπεριώδη ακτινοβολία

  Επιτρέπει στις επιφάνειες να αναπνέουν

 Κατάλληλο για χρήση σε επιφάνειες φυσικής πέτρας

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 
Υδατοστεγανό υλικό εμποτισμού σιλικόνης εξωτερικών επιφανειών 
με βάση  διαλύτη και σιλοξάνιο.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Το Betek Boxan 452 είναι ένα διαφανές υλικό με υψηλή ικανότητα 
διείσδυσης. Δεν αφήνει μεμβράνη στην επιφάνεια. Προσφέρει 
ανώτερη υδροαπωθητικότητα σε απορροφητικές εξωτερικές 
επιφάνειες με βάση ορυκτά. Δίνει υδατοστεγανότητα στις επιφάνειες 
στις οποίες εφαρμόζεται χάρη στη σύνθεσή του με ανθεκτική 
σιλικόνη. Διατηρεί πάντα στεγνές τις επιφάνειες, αποτρέποντας τη 
μόλυνση, την ανάπτυξη μυκήτων και τα βρύα. Κάνει τις επιφάνειες 
ανθεκτικές στη διάβρωση που προκύπτει από φυσικούς παράγοντες, 
προστατεύοντάς τες από αλκάλια και υπεριώδη ακτινοβολία. 
Επιτρέπει στις επιφάνειες να αναπνέουν χάρη στην πορώδη δομή 
του.

ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
Χρησιμοποιείται σε επιφάνειες με βάση ορυκτά, αεροσκυρόδεμα και 
σκυρόδεμα πέρα από την υψηλή του απόδοση σε πλίνθους, φυσικές 
πέτρες και τούβλα.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ
Έτοιμο για χρήση. Βεβαιωθείτε ότι στην επιφάνεια εφαρμογής δεν 
υπάρχουν λάδια, ακαθαρσίες, σκόνη και φουσκωμένες στρώσεις 
και ότι είναι στεγνή. Δεν δημιουργεί μεμβράνη στην επιφάνεια 
εφαρμογής. Εφαρμόστε χρησιμοποιώντας πινέλο, ρολό ή όπλο 
ψεκασμού. Μην αποφύγετε τη χρήση μάσκας όταν χρησιμοποιείτε 
τη μέθοδο ψεκασμού για την αποφυγή εισπνοής των ατμών του. 
Αποφύγετε την εφαρμογή σε επιφάνειες που εκτίθενται σε άμεση 
ηλιακή ακτινοβολία, δυνατούς ανέμους, βροχή ή που θερμαίνονται 
από τον ήλιο. Συνιστάται να εφαρμόζονται 2-3 στρώσεις για καλύτερα 
αποτελέσματα σε πολύ απορροφητικές επιφάνειες. Συνεχίστε με την 
εφαρμογή της δεύτερης στρώσης μόνο αφού έχει απορροφηθεί 
πλήρως η πρώτη στρώση από την επιφάνεια. Δεν συνιστάται να 
εφαρμόζεται σε οριζόντιες επιφάνειες. Μετά την εφαρμογή καθαρίστε 
τα εργαλεία εφαρμογής με το Synthetic Thinner. Διασφαλίστε ότι η 
θερμοκρασία περιβάλλοντος κατά την εφαρμογή είναι μεταξύ +5 
°C και +30 °C. Συνιστάται να πραγματοποιήσετε μια δοκιμαστική 
διαδικασία για την αποτροπή του ασπρίσματος και της διαφοράς 
στους τόνους στην επιφάνεια. Μπορείτε να βρείτε τα έντυπα 
MSDS και TDS που περιλαμβάνουν τις πληροφορίες σχετικά με τη 
λεπτομερή εφαρμογή, τους κινδύνους υγείας-ασφάλειας-χειρισμού 
και τις προφυλάξεις στη διεύθυνση www.betekexport.com.

Για ψεκασμό χωρίς αέρα:
Πίεση   : 100-120 bar
Γωνία ακροφυσίου  : 50°
Μέγεθος ακροφυσίου (ίντσες) : 0,010"
Αραίωση   : Έτοιμο για χρήση.

ΑΡΑΙΩΣΗ 
Έτοιμο για χρήση.
 

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
Μπορεί να αποθηκευτεί για 3 χρόνια στη σφραγισμένη του 
συσκευασία σε δροσερό και στεγνό περιβάλλον, προστατευμένο 
από παγετό και άμεση ηλιακή ακτινοβολία. Κλείστε αεροστεγώς τη 
συσκευασία αμέσως μετά την εφαρμογή.



48



49

Συ
νθ

ετι
κά

ΟΜΑΔΑ 
ΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ 
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ



50

2,5 L0,75 L 15 L

Συ
νθ

ετι
κά

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ

Συνδετικό μέσο Αλκυδική ρητίνη

Αραιωτικό Betek Synthetic Thinner

Εργαλεία εφαρμογής

Στεγνό στην επαφή 3-4 ώρες

Εφαρμογή τελικής 
στρώσης

24 ώρες

Πυκνότητα 1,21 g/ml

Χρώμα Κάρτα χρωμάτων για συνθετικά χρώματα 

Κατανάλωση
16-20 m²/L σε μία στρώση ανάλογα με 

την απορροφητικότητα και τη δομή της 

επιφάνειας εφαρμογής

  Έχει γυαλιστερή εμφάνιση 

  Δυνατότητα για κορυφαία ποιότητα κάλυψης και 
απλώματος στις επιφάνειες που εφαρμόζεται

  Αυξημένη και μόνιμη γυαλάδα

  Τέλεια κάλυψη και πρόσφυση

  Δεν αφήνει σημάδια από το πινέλο ή το ρολό

  Δεν στάζει 

  Έχει δομή που χτενίζεται εύκολα

 Δεν περιέχει μόλυβδο

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 
Γυαλιστερό συνθετικό χρώμα τελικής στρώσης με βάση τροποποιημένες 
αλκυδικές ρητίνες με υψηλή και μόνιμη γυαλάδα και τέλεια κάλυψη και 
πρόσφυση.

ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Χρησιμοποιείται με ασφάλεια σε ξύλο εσωτερικού και εξωτερικού 
χώρου, μέταλλο σιδήρου-ατσάλι-λαμαρίνας,  επιφάνειες σκυροδέματος, 
εκτεθειμένου σκυροδέματος, σοβά, πλάκας σκυροδέματος, 
γυψοσανίδας, λεπιδοσανίδας, MDF και σε έπιπλα με κατάλληλο αστάρι.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ
Βεβαιωθείτε ότι η επιφάνεια εφαρμογής είναι λεία, σταθερή και σε 
καλή κατάσταση ώστε να κρατήσει το αστάρι και το χρώμα της 
τελικής στρώσης. Καθαρίστε όλους τους τύπους λεκέδων, σκουριάς, 
σκόνης, στερεού γράσου, χαλαρών στρώσεων και πραγματοποιήστε 
τις απαιτούμενες διορθώσεις στην επιφάνεια. Τηρήστε τους 
καθορισμένους χρόνους πήξεως για σκυρόδεμα, τραχύ σκυρόδεμα 
και φρεσκοσοβατισμένες επιφάνειες (28 ημέρες). Τρίψτε τις επιφάνειες 
χρησιμοποιώντας λεπτόκοκκο σμυριδόχαρτο πριν αρχίσετε να 
εφαρμόζετε αστάρι σε παλιά βαμμένες επιφάνειες με υδατοδιαλυτά 
χρώματα. Καθαρίστε την επιφάνεια μετά το τρίψιμο με γυαλόχαρτο, 
εφαρμόστε συνθετικό αστάρι. Ξύλινες επιφάνειες που πρόκειται να 
βαφτούν για πρώτη φορά: Κάψτε τους ρόζους στο ξύλο και καθαρίστε 
τις ρητίνες του ξύλου με κυτταρινικό αραιωτικό. Βρέξτε με Betek 
Impregnated Care. Λάβετε έτσι μακροχρόνια προφύλαξη από τους 
μπλε μύκητες που μειώνουν τη δύναμη του ξύλου και αλλάζουν το 
χρώμα του. Ασταρώστε με μία στρώση συνθετικού ασταριού. Λειάνετε 
την επιφάνεια με ένα λεπτόκοκκο σμυριδόχαρτο και εφαρμόστε 
Betek Synthetic Paint ως τελική στρώση. Παλιές ξύλινες βαμμένες 
επιφάνειες που έχουν ξεθωριάσει ή λερωθεί: Καθαρίστε την επιφάνεια 
με ένα λεπτόκοκκο σμυριδόχαρτο. Ασταρώστε με συνθετικό αστάρι την 
επιφάνεια μετά την εφαρμογή της πάστας και το τρίψιμο με γυαλόχαρτο. 
Εφαρμόστε δύο στρώσεις Betek Synthetic Paint. Μεταλλικές επιφάνειες 
σιδήρου-ατσάλι-λαμαρίνας που πρόκειται να βαφτούν για πρώτη φορά: 
Αφαιρέστε τυχόν γράσα, σκουριά και ακαθαρσίες στην επιφάνεια. 
Ασταρώστε την επιφάνεια με δύο στρώσεις Betek Antirust. Λειάνετε 
την ασταρωμένη επιφάνεια με σμυριδόχαρτο και εφαρμόστε Betek 
Synthetic Paint. Μεταλλικές επιφάνειες όπως γαλβανισμένη λαμαρίνα, 
αλουμίνιο, χαλκό, ψευδάργυρο: Εφαρμόστε Betek Astarix και στη 
συνέχεια εφαρμόστε Betek Synthetic Paint. Παλιές βαμμένες μεταλλικές 
επιφάνειες που έχουν ξεθωριάσει: Αφαιρέστε τη στρώση οξείδωσης με 
ένα λεπτόκοκκο σμυριδόχαρτο. Ασταρώστε με συνθετικό αστάρι αν δεν 
υπάρχουν σημάδια σκουριάς, λειάνετε με λεπτόκοκκο σμυριδόχαρτο 
και εφαρμόστε Betek Synthetic Paint. Βεβαιωθείτε ότι οι θερμοκρασίες 
περιβάλλοντος και επιφάνειας βρίσκονται μεταξύ +5 °C και +30 °C κατά 
τη διάρκεια της εφαρμογής και μέχρι το προϊόν να στεγνώσει πλήρως και 
προστατέψτε τις επιφάνειες από παγετό. Εφαρμόστε χρησιμοποιώντας 
πινέλο, ρολό ή ψεκαστήρα. Εφαρμόστε δύο στρώσεις με ένα ρολό ή 
ένα πινέλο και περιμένετε 24 ώρες ανάμεσα στις στρώσεις.  Καθαρίστε 
τα εργαλεία που χρησιμοποιήσατε με το Betek Synthetic Thinner 
αμέσως μετά την εφαρμογή.

Για ψεκασμό χωρίς αέρα:
Πίεση    : 120-140 bar
Γωνία ακροφυσίου   : 50°
Μέγεθος ακροφυσίου (ίντσες) : 0,013"
Αραίωση   : 10% (όγκος)

ΑΡΑΙΩΣΗ 
Αραιώστε κατά 10% χρησιμοποιώντας το Betek Synthetic Thinner για 
να επιτύχετε την πυκνότητα για εφαρμογή με ρολό ή πινέλο. Μπορεί 
να εφαρμοστεί σε μία στρώση για εφαρμογές χωρίς αέρα, με την 
προϋπόθεση ότι το επιθυμητό πάχος της μεμβράνης επιτυγχάνεται με 
αραίωση κατά 10% με Betek Synthetic Thinner. Να έχετε υπόψη ότι, 
αν η αραίωση πραγματοποιηθεί με αραιωτικά διαφορετικής μάρκας, 
μπορεί να προκύψουν στην επιφάνεια προβλήματα όπως ανύψωση, 
συρρίκνωση, ρωγμές και ξήρανση.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
Μπορεί να αποθηκευτεί για τουλάχιστον 3 χρόνια στη σφραγισμένη 
του συσκευασία σε δροσερό και στεγνό περιβάλλον, προστατευμένο 
από παγετό και άμεση ηλιακή ακτινοβολία. Για να αποθηκεύσετε με 
ασφάλεια στη συσκευασία του το χρώμα που περισσεύει, πρέπει να 
προσθέσετε μικρή ποσότητα αραιωτικού μέχρι να καλυφθεί πλήρως 
ολόκληρη η επιφάνεια του χρώματος ή να κλείσετε καλά το καπάκι της 
συσκευασίας και να το στερεώσετε αφού το στρίψετε κατά 180° 1 ή 2 
φορές.

BETEK
SYNTHETIC PAINT
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ

Συνδετικό μέσο Αλκυδική ρητίνη

Αραιωτικό Betek Synthetic Thinner

Εργαλεία εφαρμογής

Στεγνό στην επαφή 2-3 ώρες

Εφαρμογή τελικής 
στρώσης

24 ώρες

Πυκνότητα 1,49 g/ml

Χρώμα Κάρτα χρωμάτων για συνθετικά χρώματα

Κατανάλωση
10-14 m²/L σε μία στρώση ανάλογα με 

την απορροφητικότητα και τη δομή της 

επιφάνειας εφαρμογής

  Ματ εμφάνιση 

  Δεν περιέχει μόλυβδο

  Δυνατότητα για ανώτερη κάλυψη

  Άπλωμα στις επιφάνειες που εφαρμόζεται

  Δεν αφήνει σημάδια από το πινέλο ή το ρολό

  Δεν στάζει

  Έχει δομή που χτενίζεται εύκολα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Διακοσμητικό, ματ χρώμα τελικής στρώσης εσωτερικού χώρου χωρίς 
μόλυβδο, με βάση αλκυδικές ρητίνες.

ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Χρησιμοποιείται ως προστατευτικό και διακοσμητικό χρώμα τελικής 
στρώσης σε εσωτερικές επιφάνειες σκυροδέματος, εκτεθειμένου 
σκυροδέματος, σοβά, πλάκας σκυροδέματος, γυψοσανίδας, 
λεπιδοσανίδας, MDF, ξύλου, μεταλλικές σιδήρου-ατσάλι-λαμαρίνας με 
κατάλληλα αστάρια.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ
Βεβαιωθείτε ότι η επιφάνεια εφαρμογής είναι λεία, σταθερή και σε 
καλή κατάσταση ώστε να κρατήσει το αστάρι και το χρώμα της 
τελικής στρώσης. Καθαρίστε όλους τους τύπους λεκέδων, σκουριάς, 
σκόνης, στερεού γράσου, χαλαρών στρώσεων και πραγματοποιήστε 
τις απαιτούμενες διορθώσεις στην επιφάνεια. Τηρήστε τους 
καθορισμένους χρόνους πήξεως για σκυρόδεμα, τραχύ σκυρόδεμα 
και φρεσκοσοβατισμένες επιφάνειες (28 ημέρες). Τρίψτε τις επιφάνειες 
χρησιμοποιώντας λεπτόκοκκο σμυριδόχαρτο πριν αρχίσετε να 
εφαρμόζετε αστάρι σε παλιά βαμμένες επιφάνειες με υδατοδιαλυτά 
χρώματα. Καθαρίστε την επιφάνεια μετά το τρίψιμο με γυαλόχαρτο, 
εφαρμόστε συνθετικό αστάρι. Ξύλινες (συμπαγείς) επιφάνειες: 
Εφαρμόστε Betek Impregnation Care. Αν απαιτείται επισκευή, 
εφαρμόστε συνθετικό αστάρι και επισκευάστε με συνθετική πάστα μετά 
το Betek Impregnation Care. Ασταρώστε ξανά με συνθετικό αστάρι μετά 
την πάστα και προχωρήστε στην εφαρμογή του Betek Matt Synthetic 
Paint. Πρόσφατα σοβατισμένες επιφάνειες: Εφαρμόστε Synthetic 
Primer σε Betek Primer μετά από τις εργασίες απόξεσης και τριψίματος 
με γυαλόχαρτο. Επιφάνειες που δημιουργούν σκόνη ή/και πολύ 
απορροφητικές επιφάνειες (σοβάς, ασβέστης, ασβεστόχρωμα, κακής 
ποιότητας επιφάνειες βαμμένες με πλαστικό χρώμα, αεροσκυρόδεμα): 
Αποφύγετε την εφαρμογή πριν το χτένισμα/τη στίλβωση με διαφανή 
αστάρια (Betek 1/7-1/10 Concentrated Primer, Gypsum Primer) και την 
εφαρμογή συνθετικού ασταριού. Εφαρμόστε Betek Matt Synthetic Paint 
σε 2 στρώσεις όταν στεγνώσει το αστάρι. Μεταλλικές επιφάνειες από 
σίδηρο, ατσάλι και λαμαρίνα: Καθαρίστε την επιφάνεια και εφαρμόστε 
Betek Antirust σε 2 στρώσεις. Μεταλλικές επιφάνειες όπως γαλβανισμένη 
λαμαρίνα, αλουμίνιο, χαλκό, ψευδάργυρο: Εφαρμόστε Betek Astarix 
και στη συνέχεια εφαρμόστε Betek Matt Synthetic Paint. Βεβαιωθείτε 
ότι οι θερμοκρασίες περιβάλλοντος και επιφάνειας βρίσκονται μεταξύ 
+5 °C και +30 °C κατά τη διάρκεια της εφαρμογής και μέχρι το προϊόν 
να στεγνώσει πλήρως και προστατέψτε τις επιφάνειες από παγετό. 
Εφαρμόστε χρησιμοποιώντας πινέλο, ρολό ή ψεκαστήρα. Εφαρμόστε 
δύο στρώσεις με ένα ρολό ή ένα πινέλο και περιμένετε 24 ώρες 
ανάμεσα στις στρώσεις.  Καθαρίστε τα εργαλεία που χρησιμοποιήσατε 
με το Betek Synthetic Thinner αμέσως μετά την εφαρμογή.

Για ψεκασμό χωρίς αέρα:
Πίεση  : 140 bar
Γωνία ακροφυσίου  : 50°
Μέγεθος ακροφυσίου (ίντσες)  : 0,013"
Αραίωση : 10% (όγκος)

ΑΡΑΙΩΣΗ 
Αραιώστε κατά 5-10% χρησιμοποιώντας το Betek Synthetic Thinner 
για να επιτύχετε την πυκνότητα για εφαρμογή με ρολό ή πινέλο. 
Μπορεί να εφαρμοστεί σε μία στρώση για εφαρμογές χωρίς 
αέρα, με την προϋπόθεση ότι το επιθυμητό πάχος της μεμβράνης 
επιτυγχάνεται με αραίωση κατά 10% με Betek Synthetic Thinner. 
Να έχετε υπόψη ότι, αν η αραίωση πραγματοποιηθεί με αραιωτικά 
διαφορετικής μάρκας, μπορεί να προκύψουν στην επιφάνεια 
προβλήματα όπως ανύψωση, συρρίκνωση, ρωγμές και ξήρανση.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
Μπορεί να αποθηκευτεί για τουλάχιστον 3 χρόνια στη σφραγισμένη 
του συσκευασία σε δροσερό και στεγνό περιβάλλον, προστατευμένο 
από παγετό και άμεση ηλιακή ακτινοβολία. Για να αποθηκεύσετε με 
ασφάλεια στη συσκευασία του το χρώμα που περισσεύει, πρέπει να 
προσθέσετε μικρή ποσότητα αραιωτικού μέχρι να καλυφθεί πλήρως 
ολόκληρη η επιφάνεια του χρώματος ή να κλείσετε καλά το καπάκι 
της συσκευασίας και να το στερεώσετε αφού το στρίψετε κατά 180° 
1 ή 2 φορές.

BETEK
MATT SYNTHETIC PAINT
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2,5 L

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ

Συνδετικό μέσο Τροποποιημένη αλκυδική ρητίνη

Αραιωτικό Betek Synthetic Thinner

Εργαλεία εφαρμογής

Στεγνό στην επαφή 2 ώρες

Σκλήρυνση Στέγνω-
μα

8-10 ώρες

Εφαρμογή τελικής 
στρώσης

24 ώρες

Πυκνότητα 1,6 g/ml

Κατανάλωση
9-12 m2 σε μία στρώση ανά λίτρο, ανάλογα 

με τον τύπο, την απορροφητικότητα και τη 

δομή της επιφάνειας εφαρμογής

  Εξοικονομεί εργασία χάρη στο εύκολο χτένισμα 
και την αντοχή του επιχρίσματος 

 Δημιουργεί μια λεία επιφάνεια

 Προετοιμάζει την επιφάνεια για την εφαρμογή 
της στρώσης φινιρίσματος

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 
Ασταρόχρωμα με βάση τροποποιημένες αλκυδικές ρητίνες.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Εξοικονομεί εργασία χάρη στο εύκολο χτένισμα και την αντοχή 
του επιχρίσματος. Δημιουργεί μια λεία επιφάνεια, προετοιμάζει την 
επιφάνεια για την εφαρμογή της στρώσης φινιρίσματος.

ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Ασφαλές για χρήση πριν το χρώμα φινιρίσματος σε οποιοδήποτε 
είδος ξύλου εσωτερικού ή εξωτερικού χώρου, σκυρόδεμα, άοπλο 
σκυρόδεμα, σοβά, πλάκα σκυροδέματος, πλάκα σοβά, λεπιδοσανίδα, 
MDF, επιφάνειες σιδήρου-ατσάλι-λαμαρίνας.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ 
Βεβαιωθείτε ότι η επιφάνεια εφαρμογής είναι λεία, σταθερή και σε 
καλή κατάσταση ώστε να κρατήσει το αστάρι και το χρώμα της 
τελικής στρώσης. Καθαρίστε όλους τους τύπους λεκέδων, σκουριάς, 
σκόνης, στερεού γράσου, χαλαρών στρώσεων και πραγματοποιήστε 
τις απαιτούμενες διορθώσεις στην επιφάνεια. Τηρήστε τους 
καθορισμένους χρόνους πήξεως για σκυρόδεμα, τραχύ σκυρόδεμα και 
φρεσκοσοβατισμένες επιφάνειες (28 ημέρες).
Τρίψτε τις επιφάνειες χρησιμοποιώντας λεπτόκοκκο σμυριδόχαρτο 
πριν αρχίσετε να εφαρμόζετε αστάρι σε παλιά βαμμένες επιφάνειες με 
υδατοδιαλυτά χρώματα.
Οι ξύλινες επιφάνειες που πρόκειται να βαφτούν για πρώτη φορά θα 
πρέπει να ασταρωθούν με μία στρώση Betek Synthetic Primer μετά τον 
εμποτισμό του ξύλου. 
Οι παλιά βαμμένες μεταλλικές και ξύλινες επιφάνειες θα πρέπει να 
τριφτούν με γυαλόχαρτο και μετά την απομάκρυνση της σκόνης πρέπει 
να εφαρμοστεί μία στρώση Betek Synthetic Primer. Μετά το αστάρωμα, 
θα πρέπει να εφαρμοστεί μια στρώση φινιρίσματος από Betek Synthetic 
Paint ή Betek Matt Synthetic Paint.
Βεβαιωθείτε ότι οι θερμοκρασίες περιβάλλοντος και επιφάνειας 
βρίσκονται μεταξύ +5 °C και +30 °C κατά τη διάρκεια της εφαρμογής και 
μέχρι το προϊόν να στεγνώσει πλήρως και προστατέψτε τις επιφάνειες 
από παγετό. Εφαρμόστε χρησιμοποιώντας πινέλο, ρολό ή ψεκαστήρα. 
Ο εξοπλισμός που χρησιμοποιείται πρέπει να καθαριστεί με Betek 
Synthetic Thinner αμέσως μετά την εφαρμογή.
Μπορείτε να βρείτε τα έντυπα MSDS και TDS που περιλαμβάνουν τις 
πληροφορίες σχετικά με τη λεπτομερή εφαρμογή, τους κινδύνους 
υγείας-ασφάλειας-χειρισμού και τις προφυλάξεις στη διεύθυνση www.
betekexport.com.

Για ψεκασμό χωρίς αέρα:
Πίεση  : 140 bar
Γωνία ακροφυσίου  : 50°
Μέγεθος ακροφυσίου (ίντσες) : 0,013"
Αραίωση : 10-15% (όγκος)

ΑΡΑΙΩΣΗ 
Αραιώστε κατά 5-10% χρησιμοποιώντας το Betek Synthetic Thinner 
για να επιτύχετε την πυκνότητα που απαιτείται για εφαρμογή του Betek 
Synthetic Primer με ρολό ή πινέλο ή κατά 10-15% για την εφαρμογή 
με πιστόλι ψεκασμού και εφαρμόστε σε μία στρώση. Συνιστάται να 
εφαρμόζεται σε μία στρώση, με την προϋπόθεση ότι το επαρκές 
πάχος μεμβράνης επιτυγχάνεται μετά από αραίωση σε ψεκασμό 
χωρίς αέρα. Να έχετε υπόψη ότι, αν η αραίωση πραγματοποιηθεί με 
αραιωτικά διαφορετικής μάρκας, μπορεί να προκύψουν στην επιφάνεια 
προβλήματα όπως ανύψωση, συρρίκνωση, ρωγμές και ξήρανση.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
Μπορεί να αποθηκευτεί για τουλάχιστον 2 χρόνια στη σφραγισμένη 
του συσκευασία σε δροσερό και στεγνό περιβάλλον, προστατευμένο 
από παγετό και άμεση ηλιακή ακτινοβολία. Για να αποθηκεύσετε με 
ασφάλεια στη συσκευασία του το χρώμα που περισσεύει, πρέπει να 
προσθέσετε μικρή ποσότητα αραιωτικού μέχρι να καλυφθεί πλήρως 
ολόκληρη η επιφάνεια του χρώματος ή να κλείσετε καλά το καπάκι της 
συσκευασίας και να το στερεώσετε αφού το στρίψετε κατά 180° 1 ή 2 
φορές.

BETEK 
SYNTHETIC PRIMER
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BETEK FLOOR PAINT
2,5 L0,75 L

  Χρώμα ξύλου τελικής στρώσης με βάση 
τροποποιημένες αλκυδικές ρητίνες

  Δεν περιέχει μόλυβδο

  Μεγάλη δυνατότητα κάλυψης

  Εύκολη εφαρμογή

  Άοσμο

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ
Συνδετικό μέσο Αλκυδική ρητίνη

Αραιωτικό Betek Synthetic Thinner

Εργαλεία εφαρμογής

Στεγνό στην επαφή 12 ώρες

Εφαρμογή δεύτερης 
στρώσης

24 ώρες

Πυκνότητα 0,98 g/ml

Κατανάλωση
8-12 m²/L σε μία στρώση ανάλογα με 

την απορροφητικότητα και τη δομή της 

επιφάνειας εφαρμογής

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 
Το Betek Floor Paint είναι ένα άοσμο χρώμα ξύλου τελικής στρώσης 
με βάση τροποποιημένες αλκυδικές ρητίνες και υψηλή καλυπτική 
ικανότητα.

ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
Χρησιμοποιείται σε πατώματα και επιφάνειες από ξύλο.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ 
Προετοιμασία επιφάνειας: Οι επιφάνειες στις οποίες πρόκειται 
να εφαρμοστεί το Betek Floor Paint πρέπει να καθαριστούν από 
γράσα, σκόνη ξύλου, παλιό χρώμα και υπολείμματα βερνικιού. Δεν 
πρέπει να υπάρχουν ρητίνες στις νέες ξύλινες επιφάνειες. Για να 
προστατέψετε την ξύλινη επιφάνεια θα πρέπει να εφαρμοστεί Betek 
Impregnation Care μετά τον καθαρισμό από σκόνη και ακαθαρσίες 
της νέας ξύλινης επιφάνειας με σμυριδόχαρτο. Μετά από 24 ώρες θα 
πρέπει να εφαρμοστεί Betek Floor Paint σε δύο στρώσεις. Η υγρασία 
στο ξύλο πρέπει να είναι κάτω από 18%. Η θερμοκρασία εφαρμογής 
πρέπει να είναι μεταξύ +5 °C και +30 °C. Το Betek Floor Paint πρέπει 
να εφαρμόζεται σε 2 στρώσεις. Πριν ξεκινήσετε την εφαρμογή θα 
πρέπει να ανακατευτεί καλά η συσκευασία.

ΑΡΑΙΩΣΗ 
Αραιώνεται κατά 5-10% με Betek Synthetic Thinner.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 
Για 3 χρόνια σε δροσερό και στεγανό περιβάλλον, στο αρχικό 
σφραγισμένο δοχείο. Για να αποθηκεύσετε με ασφάλεια το χρώμα 
που έχει απομείνει στη συσκευασία του, πρέπει να προστεθεί 
αραιωτικό στο χρώμα μέχρι να καλύπτεται πλήρως η επιφάνεια του 
χρώματος ή πρέπει να σφραγιστεί ερμητικά η συσκευασία και να 
περιστραφεί κατά 180° για 1-2 φορές.

Συ
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BETEK ASTARIX
2,5 L0,75 L

Συ
νθ
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ
Συνδετικό μέσο Αλκυδική ρητίνη

Αραιωτικό Betek Synthetic Thinner

Εργαλεία εφαρμογής

Στεγνό στην επαφή 45 λεπτά

Πλήρες στέγνωμα 3-4 ώρες

Πυκνότητα 1,39 g/ml

Κατανάλωση
10-14 m²/L σε μία στρώση ανάλογα με 

την απορροφητικότητα και τη δομή της 

επιφάνειας εφαρμογής

  Τέλεια πρόσφυση

  Στεγνώνει γρήγορα

  Βελούδινο ματ ασταρόχρωμα 

  Αντιδιαβρωτικό για επιφάνειες από 
σίδηρο και ατσάλι (DIN 18363)

  Στεγνώνει γρήγορα. Το χρώμα τελικής στρώσης μπορεί να 
εφαρμοστεί μόνο 3 έως 4 ώρες μετά την εφαρμογή του

  Μπορεί να εφαρμοστεί χρώμα με βάση νερό ή διαλύτη

  Προσφύεται τέλεια στην επιφάνεια.

  Ανθεκτικό σε αραιωτικά νίτρου (αραιωτικό που 
χρησιμοποιείται για κυτταρινικά βερνίκια)

  Ανθεκτικό στις καιρικές συνθήκες

  Δεν περιέχει μόλυβδο ή αρωματική ύλη

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 
Βελούδινο ματ ασταρόχρωμα γρήγορου στεγνώματος με βάση 
αλκυδικές ρητίνες και τέλεια πρόσφυση.

ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί εσωτερικά ή εξωτερικά σε σίδηρο, ατσάλι, 
αλουμίνιο, ψευδάργυρο (γαλβανισμένες επιφάνειες), σκληρό PVC, 
χαλκό, ξύλο και επιφάνειες κατασκευασμένες από διάφορα προϊόντα 
ξύλου. 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ
Βεβαιωθείτε ότι η επιφάνεια εφαρμογής είναι λεία, σταθερή και σε 
καλή κατάσταση ώστε να κρατήσει το αστάρι και το χρώμα της 
τελικής στρώσης. Καθαρίστε όλους τους τύπους λεκέδων, σκουριάς, 
σκόνης, στερεού γράσου, χαλαρών στρώσεων και πραγματοποιήστε 
τις απαιτούμενες διορθώσεις στην επιφάνεια. Τηρήστε τους 
καθορισμένους χρόνους πήξεως για σκυρόδεμα, τραχύ σκυρόδεμα 
και φρεσκοσοβατισμένες επιφάνειες (28 ημέρες). Τρίψτε τις επιφάνειες 
χρησιμοποιώντας λεπτόκοκκο σμυριδόχαρτο πριν αρχίσετε να 
εφαρμόζετε αστάρι σε παλιά βαμμένες (απαλό ματ-βελούδινο ματ-
ημιμάτ) επιφάνειες με υδατοδιαλυτά χρώματα. Σε ξύλινες επιφάνειες: 
Αφαιρέστε τυχόν ρητίνες και ρόζους με κυτταρινικό αραιωτικό και 
τρίψτε την επιφάνεια με γυαλόχαρτο. Συνιστάται να εφαρμόζεται Betek 
Impregnation Care πριν το Betek Astarix σε επιφάνειες ακατέργαστου 
ξύλου. Αποφύγετε να υπερβαίνετε τη μέση υγρασία 12% σε σκληρά 
ξύλα και 15% σε μαλακά ξύλα. Μπορεί να εφαρμοστεί ως μία στρώση 
σε εσωτερικές και εξωτερικές επιφάνειες. 
Σε επιφάνειες ψευδαργύρου (γαλβανισμένες), σκληρού PVC, 
αλουμινίου, χαλκού: Τρίψτε με γυαλόχαρτο τις επιφάνειες από PVC 
πριν την εφαρμογή. Τρίψτε με γυαλόχαρτο τις άλλες επιφάνειες μόνο αν 
χρειάζεται. Αφαιρέστε τυχόν σκόνη, ακαθαρσίες και λάδια. Συνιστάται 
να εφαρμόζετε δύο στρώσεις Betek Astarix σε εξωτερικές επιφάνειες 
από ψευδάργυρο.
Σε επιφάνειες από σίδηρο και ατσάλι:Καθαρίστε την επιφάνεια 
εφαρμογής από γράσα, ακαθαρσίες, σκουριά και υπολείμματα 
χρώματος που δεν είναι αυτοφερόμενα. Συνιστάται να εφαρμόζετε 
1 στρώση Betek Astarix σε εσωτερικές επιφάνειες και 2 στρώσεις σε 
εξωτερικές επιφάνειες.
Βεβαιωθείτε ότι οι θερμοκρασίες περιβάλλοντος και επιφάνειας 
βρίσκονται μεταξύ +5 °C και +30 °C κατά τη διάρκεια της εφαρμογής 
και μέχρι το προϊόν να στεγνώσει πλήρως και προστατέψτε τις 
επιφάνειες από παγετό. Εφαρμόστε χρησιμοποιώντας πινέλο, ρολό ή 
ψεκαστήρα. Εφαρμόστε δύο στρώσεις με ένα ρολό ή ένα πινέλο και 
περιμένετε 24 ώρες ανάμεσα στις στρώσεις.  Καθαρίστε τα εργαλεία 
που χρησιμοποιήσατε με το Betek Synthetic Thinner αμέσως μετά την 
εφαρμογή.
Μπορείτε να βρείτε τα έντυπα MSDS και TDS που περιλαμβάνουν τις 
πληροφορίες σχετικά με τη λεπτομερή εφαρμογή, τους κινδύνους 
υγείας-ασφάλειας-χειρισμού και τις προφυλάξεις στη διεύθυνση www.
betekexport.com.

Για ψεκασμό χωρίς αέρα:
Πίεση    : 150 bar
Γωνία ακροφυσίου   : 50°
Μέγεθος ακροφυσίου (ίντσες) : 0,013"
Αραίωση   : 5-15% (όγκος)

ΑΡΑΙΩΣΗ 
Αραιώστε κατά το πολύ 5% με Betek Synthetic Thinner για εφαρμογές 
με πινέλο-ρολό. Αραιώστε κατά 5-15% με Betek Synthetic Thinner για 
εφαρμογές με πιστόλι και εφαρμόστε με πίεση 3-4 bar. Να έχετε υπόψη 
ότι, αν η αραίωση πραγματοποιηθεί με αραιωτικά διαφορετικής μάρκας, 
μπορεί να προκύψουν στην επιφάνεια προβλήματα όπως ανύψωση, 
συρρίκνωση, ρωγμές και ξήρανση.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
Μπορεί να αποθηκευτεί για τουλάχιστον 3 χρόνια στη σφραγισμένη 
του συσκευασία σε δροσερό και στεγνό περιβάλλον, προστατευμένο 
από παγετό και άμεση ηλιακή ακτινοβολία. Για να αποθηκεύσετε με 
ασφάλεια στη συσκευασία του το χρώμα που περισσεύει, πρέπει να 
προσθέσετε μικρή ποσότητα αραιωτικού μέχρι να καλυφθεί πλήρως 
ολόκληρη η επιφάνεια του χρώματος ή να κλείσετε καλά το καπάκι της 
συσκευασίας και να το στερεώσετε αφού το στρίψετε κατά 180° 1 ή 2 
φορές.
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BETEK KAPATAN
2,5 L0,75 L

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ
Συνδετικό μέσο Θερμοπλαστική ρητίνη

Αραιωτικό Έτοιμο για χρήση

Εργαλεία εφαρμογής

Στεγνό στην επαφή 1-2 ώρες 

Χρόνος αναμονής 
ανάμεσα στις στρώ-
σεις

8 ώρες

Πυκνότητα 1,43 g/ml

Κατανάλωση
5-7 m²/L σε μία στρώση ανάλογα με 

την απορροφητικότητα και τη δομή της 

επιφάνειας εφαρμογής

  Δεν επιτρέπει να φαίνονται οι λεκέδες στην επιφάνεια

  Μπορεί να εφαρμοστεί σε όλους τους τύπους επιφανειών 
χωρίς να απαιτείται ιδιαίτερη προετοιμασία

  Ανθεκτικό σε λεκέδες από υγρασία, μούχλα και θρυμματισμό

  Μπορεί να πλυθεί με νερό και καθαριστικό

  Διατηρεί τη λευκότητά του, δεν κιτρινίζει

  Δεν περιέχει μόλυβδο

  Δεν προκαλεί βλάβες στην υγεία

  Δεν έχει δυσάρεστη οσμή αφού δεν περιέχει αρωματική ύλη

  Η επιφάνεια εφαρμογής μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
σύντομα μετά την εφαρμογή του

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 
Ματ χρώμα εσωτερικού χώρου με βάση θερμοπλαστικές ρητίνες 
που κρύβει τους λεκέδες στην επιφάνεια καλύπτοντας τέλεια τους 
λεκέδες σε βαμμένες και άβαφες επιφάνειες όπως μουτζούρες, 
νικοτίνη, γράσο, υγρασία, γκράφιτι (χρώμα, μελάνι, μαρκαδόρος/
στένσιλ, κραγιόν, κ.λπ.) και σημάδια από φωτιά.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Μπορεί να εφαρμοστεί σε όλους τους τύπους επιφανειών χωρίς 
να απαιτείται ιδιαίτερη προετοιμασία. Ανθεκτικό σε λεκέδες από 
υγρασία, μούχλα και θρυμματισμό. Μπορεί να πλυθεί με νερό και 
καθαριστικό. Διατηρεί τη λευκότητά του, δεν κιτρινίζει. Δεν περιέχει 
μόλυβδο, δεν προκαλεί βλάβες στην υγεία. Δεν έχει δυσάρεστη 
οσμή αφού δεν περιέχει αρωματική ύλη. Η επιφάνεια εφαρμογής 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί σύντομα μετά την εφαρμογή του.

ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
Μπορεί να εφαρμοστεί σε όλους τους τύπους βαμμένων ή άβαφων 
επιφανειών (τοίχοι/ταβάνια) σε εσωτερικούς χώρους. 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ 
Βεβαιωθείτε ότι η επιφάνεια εφαρμογής είναι λεία, σταθερή και σε 
καλή κατάσταση ώστε να κρατήσει το αστάρι και το χρώμα της 
τελικής στρώσης. Καθαρίστε όλους τους τύπους λεκέδων, σκουριάς, 
σκόνης, στερεού γράσου, χαλαρών στρώσεων και πραγματοποιήστε 
τις απαιτούμενες διορθώσεις στην επιφάνεια. Τρίψτε τις επιφάνειες 
χρησιμοποιώντας λεπτόκοκκο σμυριδόχαρτο πριν αρχίσετε να 
εφαρμόζετε αστάρι σε παλιά βαμμένες επιφάνειες με υδατοδιαλυτά 
χρώματα. Εφαρμόστε σε δύο στρώσεις χρησιμοποιώντας πινέλο 
ή ρολό χωρίς αραίωση. Ενδέχεται να απαιτείται η εφαρμογή τριών 
στρώσεων σε πολύ βρώμικες επιφάνειες. Τρίψτε με γυαλόχαρτο την 
επιφάνεια και εφαρμόστε Betek Primer αν πρόκειται να εφαρμοστεί 
χρώμα με βάση το νερό πάνω από το Betek Kapatan. Εφαρμόστε 
το χρώμα μόνο μετά από αυτά τα βήματα. Εφαρμόστε το χρώμα με 
βάση διαλύτες απευθείας στο Betek Kapatan.
Βεβαιωθείτε ότι οι θερμοκρασίες περιβάλλοντος και επιφάνειας 
βρίσκονται μεταξύ +5 °C και +30 °C κατά τη διάρκεια της 
εφαρμογής και μέχρι το προϊόν να στεγνώσει πλήρως και 
προστατέψτε τις επιφάνειες από παγετό. Καθαρίστε τα εργαλεία που 
χρησιμοποιήσατε με το Betek Synthetic Thinner αμέσως μετά την 
εφαρμογή.
Μπορείτε να βρείτε τα έντυπα MSDS και TDS που περιλαμβάνουν τις 
πληροφορίες σχετικά με τη λεπτομερή εφαρμογή, τους κινδύνους 
υγείας-ασφάλειας-χειρισμού και τις προφυλάξεις στη διεύθυνση 
www.betekexport.com.
 

ΑΡΑΙΩΣΗ 
Έτοιμο για χρήση.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
Μπορεί να αποθηκευτεί για τουλάχιστον 3 χρόνια στη 
σφραγισμένη του συσκευασία σε δροσερό και στεγνό περιβάλλον, 
προστατευμένο από παγετό και άμεση ηλιακή ακτινοβολία. Για να 
διατηρήσετε το υπολειπόμενο προϊόν με τον καλύτερο δυνατό 
τρόπο στη συσκευασία του, κλείστε καλά το καπάκι και ανακινήστε 
το 1-2 φορές.
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BETEK 
HAMMER METAL PAINT

2,5 L0,75 L

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ
Συνδετικό μέσο Αλκυδική ρητίνη

Αραιωτικό Κυτταρινικό αραιωτικό (αν χρειάζεται)

Εργαλεία εφαρμογής

Στεγνό στην επαφή 30-60 λεπτά

Χρόνος αναμονής 
ανάμεσα στις στρώ-
σεις

4-5 ώρες

Πλήρες στέγνωμα 24 ώρες

Πλήρης σκλήρυνση 7 μέρες

Πυκνότητα 0,94 g/ml

Χρώμα Χρωματολόγιο Betek Hammer 

Κατανάλωση
8-10 m2/L σε μία στρώση ανάλογα με 

την απορροφητικότητα και τη δομή της 

επιφάνειας εφαρμογής

 Το Hammer είναι μια διακοσμητική επίστρωση, ανθεκτική 
στη διάβρωση, που στεγνώνει με τον αέρα

 Παρέχει μέγιστη προστασία από τη διάβρωση 
με ενεργές, αντισκωριακές πρώτες ύλες

 Μπορεί να εφαρμοστεί απευθείας επάνω στη σκουριά 
αφού αφαιρεθεί μία στρώση σκουριάς από τις επιφάνειες

 Εφαρμόζεται σε σιδερένιες επιφάνειες 
χωρίς να απαιτείται αστάρι

 Εφαρμόζεται γρήγορα και εύκολα στο υπόστρωμα λόγω 
της υψηλής πρόσφυσης και της δυνατότητας κάλυψης 

 Στεγνώνει γρήγορα 

 Ένα και μόνο προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
ως αντισκωριακό, αστάρι και τελική στρώση 

 Είναι ανθεκτικό στη ροή

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Είναι ένα χρώμα τελικής στρώσης με βάση αλκυδικές ρητίνες, με μαρτελέ 
εμφάνιση που μπορεί να εφαρμοστεί σε μεταλλικές επιφάνειες. Είναι ανθεκτικό 
στη διάβρωση και δεν περιέχει μόλυβδο.

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ 
Το Hammer είναι ένα ανθεκτικό στη διάβρωση διακοσμητικό επίχρισμα που 
ξηραίνεται στον αέρα. Παρέχει μέγιστη προστασία από τη διάβρωση με ενεργές, 
αντισκωριακές πρώτες ύλες. Μπορεί να εφαρμοστεί απευθείας στη διάβρωση σε 
επιφάνειες που καθαρίζονται δυνατά από διάβρωση. Εφαρμόζεται σε σιδερένια 
επιφάνεια χωρίς να απαιτείται αστάρι. Εφαρμόζεται γρήγορα και εύκολα χάρη 
στην υψηλή δύναμη πρόσφυσης στην επιφάνεια εφαρμογής και την ικανότητα 
κάλυψης. Προσφέρει τη μέγιστη αντοχή στις εξωτερικές καιρικές συνθήκες. Το 
προϊόν διαθέτει χαρακτηριστικό γρήγορου στεγνώματος. Ένα και μόνο προϊόν 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως αντιδιαβρωτικό, υπόστρωμα και τελική στρώση. 
Είναι ανθεκτικό στη ροή.

ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
Εφαρμόζεται με ασφάλεια σε σιδηρούχα και μη σιδηρούχα εξαρτήματα 
εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, μηχανήματα και τα εξαρτήματά τους, έπιπλα 
κήπου με σιδηρούχα τμήματα, πόρτες, κάγκελα, σχάρες και σταθερά ξύλινα 
τμήματα για προστατευτικούς και διακοσμητικούς σκοπούς.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ 
Οι επιφάνειες εφαρμογής θα πρέπει να είναι λείες, ανθεκτικές και θα πρέπει να 
είναι σε θέση να κρατήσουν την τελευταία στρώση χρώματος. Οι επιφάνειες που 
πρόκειται να βαφτούν θα πρέπει να καθαριστούν από τις ακαθαρσίες, τη σκουριά, 
τη σκόνη, τα έλαια και τις χαλαρές στρώσεις και πρέπει να εκτελεστούν όλες οι 
διορθωτικές ενέργειες. Πριν την εφαρμογή χρώματος σε επιφάνειες που έχουν 
ήδη βαφτεί, θα πρέπει οι επιφάνειες να τριφτούν καλά με γυαλόχαρτο. Πριν την 
εφαρμογή ανακατέψτε καλά τη συσκευασία. Δεν επαρκεί να την ανακινήσετε πριν 
το άνοιγμα τους καπακιού της συσκευασίας. Οι μεταλλικές επιφάνειες από σίδηρο-
ατσάλι-λαμαρίνα που πρόκειται να βαφτούν θα πρέπει: να έχουν καθαριστεί από 
ανωμαλίες συγκόλλησης στις επιφάνειες και να έχουν τριφτεί καλά με γυαλόχαρτο, 
να έχουν καθαριστεί από έλαια, σκουριά, σκόνη και τυχόν ακαθαρσίες στην 
επιφάνεια τρίβοντάς τες με ένα στουπί βουτηγμένο σε Betek Synthetic Thinner. 
Μετά τις διαδικασίες τριψίματος με γυαλόχαρτο και καθαρισμού, σε μεταλλικές 
επιφάνειες από σίδηρο-ατσάλι-λαμαρίνα θα πρέπει να εφαρμοστεί Hammer 
σε δύο στρώσεις. Σε μεταλλικές επιφάνειες που είχαν βαφτεί στο παρελθόν 
και που έχουν σημάδια σκουριάς: Η επιφάνεια θα πρέπει να καθαριστεί από 
τη στρώση οξείδωσης με λεπτόκοκκο γυαλόχαρτο. Η επιφάνεια θα πρέπει να 
καθαριστεί από τη στρώση σκουριάς που είναι χαλαρή, αδύναμη και που δεν είναι 
αυτοφερόμενη χρησιμοποιώντας την κατάλληλη μέθοδο. Η επιφάνεια θα πρέπει 
να καθαριστεί από τη σκουριά, τη σκόνη και τυχόν ακαθαρσίες σκουπίζοντάς 
τη με ένα στουπί βουτηγμένο σε Betek Synthetic Thinner. Μετά τις διαδικασίες 
καθαρισμού, θα πρέπει να εφαρμοστεί Hammer σε δύο στρώσεις. Μην απλώνετε 
υπερβολικά το χρώμα. Μετά την εφαρμογή της πρώτης στρώσης περιμένετε από 
30 λεπτά έως 5 ώρες πριν εφαρμόσετε τη δεύτερη στρώση. Αν η 2η στρώση 
δεν έχει εφαρμοστεί μετά από 5 ώρες, θα πρέπει να περιμένετε τουλάχιστον 
30 ημέρες για να εφαρμόσετε τη 2η στρώση. Μετά την εφαρμογή του Betek 
Astarix Paint σε μεταλλικές επιφάνειες όπως γαλβανισμένη λαμαρίνα, αλουμίνιο, 
χαλκό, ψευδάργυρο, όπου είναι δύσκολο να κρατήσει το χρώμα (μετά από τις 
απαιτούμενες εργασίες καθαρισμού και τριψίματος με γυαλόχαρτο), θα πρέπει να 
εφαρμοστεί Hammer σε δύο στρώσεις.

ΑΡΑΙΩΣΗ 
Για εφαρμογές με πινέλο, το Hammer χρησιμοποιείται χωρίς αραίωση. Για 
εφαρμογές με ρολό, ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες και τις συνθήκες της 
επιφάνειας, μπορεί αν χρειάζεται να αραιωθεί το πολύ 5% με κυτταρινικό 
αραιωτικό. Για εφαρμογές με ψεκαστήρα μπορείτε να αραιώσετε κατά 15-20% 
με κυτταρινικό αραιωτικό. Με πινέλο και ρολό εφαρμόστε σε δύο στρώσεις. 
Να θυμάστε ότι ενδέχεται να υπάρξουν προβλήματα φουσκώματος, συστολής, 
ρωγμών ή στεγνώματος σε επιφάνειες που χρησιμοποιούνται αραιωτικά άλλων 
κατασκευαστών.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
Μπορεί να αποθηκευτεί για 2 χρόνια στη σφραγισμένη του συσκευασία σε 
δροσερό και στεγνό  σημείο, προστατευμένο από παγετό και άμεση ηλιακή 
ακτινοβολία. Για να αποθηκεύσετε με ασφάλεια το χρώμα που έχει απομείνει στη 
συσκευασία, προσθέστε το αραιωτικό που χρησιμοποιήσατε μέχρι να καλύπτεται 
πλήρως η επιφάνεια του χρώματος και κλείστε ερμητικά το καπάκι, γυρίστε το 
κατά 180° για 1-2 φορές και φέρτε το σε ίσια θέση.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε εκτεταμένες εφαρμογές, το σκούπισμα της τελικής στρώσης πρέπει να 
πραγματοποιείται προς μία μόνο κατεύθυνση με χρώματα με μεταλλική υφή. Το μοτίβο του 
προϊόντος διαφέρει ανάλογα με τον καιρό και τη θερμοκρασία, το χρώμα και το υλικό της 
επιφάνειας καθώς και τη μέθοδο εφαρμογής. Η απόχρωση ανάμεσα στις εφαρμογές μπορεί 
να διαφέρει, ανάλογα με την κατάσταση της επιφάνειας, το χρώμα και τον αριθμό των 
στρώσεων που εφαρμόζονται. Κατά τη διάρκεια της εφαρμογής και μέχρι να στεγνώσουν 
πλήρως τα προϊόντα, βεβαιωθείτε ότι οι θερμοκρασίες περιβάλλοντος και επιφάνειας είναι 
μεταξύ +5 °C και +30 °C και ότι οι επιφάνειες είναι προστατευμένες από παγετό. Μπορεί να 
εφαρμοστεί με πινέλο, ρολό ή εκτοξευτήρα χρώματος. Όταν χρησιμοποιείτε ρολό ή πινέλο 
πρέπει να εφαρμοστεί σε δύο στρώσεις και ανάμεσα στις δύο στρώσεις απαιτείται αναμονή 
4-5 ωρών. Τα εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν πρέπει να καθαριστούν με Betek Synthetic 
Thinner αμέσως μετά την εφαρμογή.  
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BETEK ANTIRUST
2,5 L0,75 L 15 L
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ
Συνδετικό μέσο Αλκυδική ρητίνη

Αραιωτικό Betek Synthetic Thinner

Εργαλεία εφαρμογής

Στεγνό στην επαφή 1-2 ώρες

Πλήρες στέγνωμα 6-8 ώρες

Εφαρμογή τελικής 
στρώσης

24 ώρες

Πυκνότητα 1,61 g/ml

Χρώμα Γκρι, κόκκινο και υποκίτρινο

Κατανάλωση

12-14 m²/L σε μία στρώση ανάλογα με 

την απορροφητικότητα και τη δομή της 

επιφάνειας εφαρμογής (σε ξηρή μεμβράνη 

πάχους 45 ± 10 mm).

  Διαθέτει τον ειδικό συνδυασμό αλκυδικής ρητίνης 
και αντιδιαβρωτικών χρωστικών ουσιών 

  Προστατεύει από τη διάβρωση τις επιφάνειες 
από σίδηρο, ατσάλι ή λαμαρίνα 

  Δημιουργεί πολύ καλή πρόσφυση στις 
επιφάνειες που εφαρμόζεται

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Αντιδιαβρωτικό αστάρι επιφάνειας με έναν συνδυασμό συνθετικής 
αλκυδικής ρητίνης.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Προστατεύει από τη διάβρωση τις επιφάνειες από σίδηρο, ατσάλι και 
λαμαρίνα με τον ειδικό συνδυασμό αλκυδικών και αντιδιαβρωτικών 
χρωστικών ουσιών, ενώ δημιουργεί πολύ καλή πρόσφυση στις 
επιφάνειες που εφαρμόζεται.

ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Χρησιμοποιείται για να εμποδίζει τη διάβρωση σε κάθε τύπο σιδερένιας 
και ατσάλινης επιφάνειας, και επιφάνειας λαμαρίνας.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ
Βεβαιωθείτε ότι η επιφάνεια εφαρμογής είναι λεία, σταθερή και σε 
καλή κατάσταση ώστε να κρατήσει το αστάρι και το χρώμα της τελικής 
στρώσης. Καθαρίστε όλους τους τύπους λεκέδων, σκουριάς, σκόνης, 
στερεού γράσου, χαλαρών στρώσεων και πραγματοποιήστε τις 
απαιτούμενες διορθώσεις στην επιφάνεια.
Αν πρόκειται να βάψετε μεταλλικές επιφάνειες από ατσάλι-σίδηρο-
λαμαρίνα με το Betek Antirust για πρώτη φορά, πρέπει πρώτα να 
τρίψετε καλά κι έπειτα να αφαιρέσετε τυχόν υπολείμματα λαδιού και 
ακαθαρσίες από την επιφάνεια με ένα στουπί εμποτισμένο με Betek 
Synthetic Thinner. Οι μεταλλικές επιφάνειες από σίδηρο, ατσάλι ή 
λαμαρίνα που είχαν ήδη βαφτεί και παρουσιάζουν σημάδια σκουριάς, 
πρέπει να καθαριστούν με συρμάτινη βούρτσα ή γυαλόχαρτο 
μέχρι να φτάσετε στη επιφάνεια από σίδηρο, ατσάλι ή λαμαρίνα και 
να εφαρμόσετε Betek Antirust στην επιφάνεια, αφού καθαρίσετε 
τυχόν σκόνη στην επιφάνεια με ένα στουπί εμποτισμένο με Betek 
Synthetic Thinner. Η εφαρμογή πρέπει να πραγματοποιηθεί σε δύο 
στρώσεις με αναμονή 24 ώρες για ενεργή προστασία. Συνιστάται να 
χρησιμοποιήσετε διαφορετικό χρώμα σε κάθε στρώση ή να βάψετε 
τη δεύτερη αντισκωριακή στρώση με το χρώμα τελικής στρώσης κατ’ 
αναλογία 5-10%. Βεβαιωθείτε ότι οι θερμοκρασίες περιβάλλοντος και 
επιφάνειας βρίσκονται μεταξύ +5 °C και +30 °C κατά τη διάρκεια της 
εφαρμογής και μέχρι το προϊόν να στεγνώσει πλήρως και προστατέψτε 
τις επιφάνειες από παγετό. Εφαρμόστε χρησιμοποιώντας πινέλο, ρολό ή 
ψεκαστήρα. Καθαρίστε τα εργαλεία που χρησιμοποιήσατε με το Betek 
Synthetic Thinner αμέσως μετά την εφαρμογή.
Μπορείτε να βρείτε τα έντυπα MSDS και TDS που περιλαμβάνουν τις 
πληροφορίες σχετικά με τη λεπτομερή εφαρμογή, τους κινδύνους 
υγείας-ασφάλειας-χειρισμού και τις προφυλάξεις στη διεύθυνση www.
betekexport.com.

Για ψεκασμό χωρίς αέρα:
Πίεση    : 140 bar
Γωνία ακροφυσίου   : 50°
Μέγεθος ακροφυσίου (ίντσες) : 0,013"
Αραίωση   : 10-15% (όγκος)

ΑΡΑΙΩΣΗ 
Εφαρμόζεται σε δύο στρώσεις με αραίωση κατά 10% με Betek Synthetic 
Thinner για εφαρμογές με πινέλο και ρολό. Μπορεί να εφαρμοστεί 
σε μία στρώση για εφαρμογές χωρίς αέρα, με την προϋπόθεση ότι 
το επιθυμητό πάχος της μεμβράνης επιτυγχάνεται με αραίωση κατά 
10% με Betek Synthetic Thinner. Να έχετε υπόψη ότι, αν η αραίωση 
πραγματοποιηθεί με αραιωτικά διαφορετικής μάρκας, μπορεί να 
προκύψουν στην επιφάνεια προβλήματα όπως ανύψωση, συρρίκνωση, 
ρωγμές και ξήρανση.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
Μπορεί να αποθηκευτεί για τουλάχιστον 3 χρόνια στη σφραγισμένη 
του συσκευασία σε δροσερό και στεγνό περιβάλλον, προστατευμένο 
από παγετό και άμεση ηλιακή ακτινοβολία. Για να αποθηκεύσετε με 
ασφάλεια στη συσκευασία του το χρώμα που περισσεύει, πρέπει να 
προσθέσετε μικρή ποσότητα αραιωτικού μέχρι να καλυφθεί πλήρως 
ολόκληρη η επιφάνεια του χρώματος ή να κλείσετε καλά το καπάκι της 
συσκευασίας και να το στερεώσετε αφού το στρίψετε κατά 180° 1 ή 2 
φορές.
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BETEK
ALUMINIUM PAINT

0,25  L
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ
Συνδετικό μέσο Ρητίνη υδρογονανθράκων

Αραιωτικό Βιομηχανικό αραιωτικό

Εργαλεία εφαρμογής

Στέγνωμα χωρίς 
σκόνη 

10-15 (20 ºC/λεπτό)

Στεγνό στην επαφή 5 (20 ºC/ώρα)

Μέσω σκλήρυνσης 7 (20 ºC/μέρα)

Πυκνότητα 0,94 g/ml

Στερεό περιεχόμενο 
κατ’ όγκο 

24%

Στερεό περιεχόμενο 
κατά βάρος 

30%

Χρώμα Γκρι μεταλλικό 

Κατανάλωση 9,4 m²/L (για εφαρμογή 30 micron)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Είναι ένα χρώμα τελικής στρώσης βάσεως ρητίνης υδρογονανθράκων 
το οποίο περιέχει μεταλλική σκόνη αλουμινίου.

ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Εφαρμόζεται σε όλα τα είδη μεταλλικών επιφανειών, σε ηλεκτρικές 
κουζίνες, καμινάδες, καλοριφέρ και θερμοσίφωνες, σωλήνες 
συστημάτων μεταφοράς θερμότητας, στύλους γραμμών κοινής 
ωφέλειας, για προστασία και διακόσμηση.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ
Η θερμοκρασία περιβάλλοντος κατά την εφαρμογή και τη σκλήρυνση 
πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ +10 ºC και +35 ºC. Κατά την εφαρμογή, 
η θερμοκρασία του χρώματος δεν πρέπει να πέφτει κάτω από τους 
12 ºC και ο ρυθμός σχετικής υγρασίας περιβάλλοντος δεν πρέπει να 
αυξάνεται πάνω από 70%.
Για να αποτρέψετε τη συμπύκνωση του χρώματος, η θερμοκρασία 
του υποστρώματος πρέπει να είναι τουλάχιστον 3 ºC πάνω από το 
σημείο δρόσου. Ο αερισμός είναι απαραίτητος κατά την εφαρμογή σε 
εσωτερικούς χώρους και κατά το στέγνωμα. Πρέπει να εφαρμόζεται 
μόνο σε στεγνές επιφάνειες απαλλαγμένες από σκόνη, γράσο, λάδι και 
άλλους ρύπους.

Για ψεκασμό χωρίς αέρα:
Πίεση    : 120 - 140 bar
Γωνία ακροφυσίου   : 50°
Μέγεθος ακροφυσίου (ίντσες) : 0,013"
Αραίωση   : 10% (όγκος)

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
Το χρονικό όριο αποθήκευσής του στο γνήσιο και κλειστό δοχείο, σε 
δροσερό και ξηρό περιβάλλον, είναι 1 χρόνος. Πρέπει να προστατεύεται 
από την άμεση ηλιακή ακτινοβολία.
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BETEK 
ROAD MARKING PAINT

25 kg

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ
Συνδετικό μέσο Χλωριωμένο καουτσούκ

Αραιωτικό Έτοιμο για χρήση

Εργαλεία εφαρμογής

Στεγνό στην επαφή 15 λεπτά

Τελικό στέγνωμα 45 λεπτά

Πυκνότητα 1,67 g/ml

Χρώμα Λευκό, μαύρο, κίτρινο 

Κατανάλωση

Περίπου 2 m²/kg σε μία στρώση ανάλογα 

με την απορροφητικότητα και τη δομή της 

επιφάνειας εφαρμογής (για ξηρή μεμβράνη 

πάχους στρώσης 550 micron).

  Υψηλή αντοχή στη φθορά 

  Υψηλή πρόσφυση

  Στεγνώνει γρήγορα

  Ανθεκτικό στην τριβή

  Χρώμα υψηλής απόδοσης

  Μην αλλάζετε χρώμα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 
Ένα ματ, χλωριωμένο χρώμα βάσεως καουτσούκ με υψηλή αντοχή στη 
φθορά που χρησιμοποιείται για τη διαγράμμιση οδών και πεζοδρομίων.

ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Προορίζεται για χρήση στη διαγράμμιση οδών, το χρωμάτισμα των 
πλακών του πεζοδρομίου και τη διαγράμμιση των χώρων στάθμευσης. 
Επιφάνειες από άσφαλτο και σκυρόδεμα. Για τις επιφάνειες από 
σκυρόδεμα, το σκυρόδεμα πρέπει να έχει χυθεί τουλάχιστον 1 μήνα 
πριν από την εφαρμογή. Συνιστάται η εκτέλεση μιας δοκιμής με μικρή 
ποσότητα χρώματος στην επιφάνεια, για εφαρμογή σε ήδη βαμμένες 
επιφάνειες (εποξικό χρώμα διαγράμμισης οδών βάσεως νερού, κ.λπ.).

ΕΦΑΡΜΟΓΗ 
Πρέπει να αφαιρέσετε τυχόν σκόνη, ακαθαρσίες, θραύσματα από 
πέτρες και ούτω καθεξής από τα υλικά της επιφάνειας πριν εφαρμόσετε 
το Betek Road Marking Paint. Για το χρωμάτισμα των πλακών του 
πεζοδρομίου, πρέπει πρώτα να αποκαταστήσετε ή να αντικαταστήσετε 
τα σπασμένα ή ελλιπή τμήματα. Για τη διαγράμμιση των οδών, η 
εφαρμογή πρέπει να πραγματοποιείται σε χαλαρό έδαφος, λειασμένες 
επιφάνειες αδρανών υλικών όσο περισσότερο γίνεται. Η εφαρμογή 
πρέπει να πραγματοποιείται σε καθαρή και στεγνή επιφάνεια ασφάλτου 
σε περιβαλλοντικές συνθήκες χωρίς βροχή και αέρα, εφόσον η 
θερμοκρασία περιβάλλοντος και ασφάλτου είναι τουλάχιστον 15˚C 
και η σχετική υγρασία είναι έως 85%. Δεν επιτρέπεται η κίνηση πεζών 
ή οχημάτων πριν ολοκληρωθεί ο χρόνος πλήρους στεγνώματος (45 
λεπτά στους 25˚C). Αν πρόκειται να εφαρμοστούν γυάλινα σφαιρίδια, 
πρέπει να προστεθούν στο χρώμα κατά την εφαρμογή, αμέσως 
μετά την εφαρμογή του χρώματος, για να πετύχετε την επιθυμητή 
φωτεινότητα, λόγω της σωστής αντανάκλασης των φωτεινών δεσμών 
που προέρχονται από οποιαδήποτε πηγή και για να εξασφαλίσετε την 
οδική ασφάλεια ειδικά κατά τη νυχτερινή οδήγηση. Κατά την αρχική 
εφαρμογή του υλικού στο δρόμο, τα γυάλινα σφαιρίδια είναι αόρατα. 
Ωστόσο, γίνονται ορατά μετά από λίγο λόγω του γδαρσίματος που 
προκαλείται από την κίνηση. Με την πάροδο του χρόνου, συνεχίζουν 
να χρησιμεύουν ως αντανακλαστικό υλικό, με τις γραμμές των δρόμων 
να φαίνονται γυαλιστερές. Πριν από την εφαρμογή, πρέπει πάντα να 
εκτραχύνετε τις γυαλιστερές επιφάνειες. Για ιδανική απόδοση στην 
επιφάνεια, πρέπει να προσθέσετε τα γυάλινα σφαιρίδια στο προϊόν και 
η εφαρμογή πρέπει να πραγματοποιείται με συστήματα χωρίς αέρα.
Μπορείτε να βρείτε τα έντυπα MSDS και TDS που περιλαμβάνουν τις 
πληροφορίες σχετικά με τη λεπτομερή εφαρμογή, τους κινδύνους 
υγείας-ασφάλειας-χειρισμού και τις προφυλάξεις στη διεύθυνση www.
betekexport.com.

ΑΡΑΙΩΣΗ 
Έτοιμο για χρήση.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
Μπορεί να αποθηκευτεί για τουλάχιστον 3 χρόνια στη σφραγισμένη 
του συσκευασία σε δροσερό και στεγνό περιβάλλον, προστατευμένο 
από παγετό και άμεση ηλιακή ακτινοβολία. Για να αποθηκεύσετε με 
ασφάλεια στη συσκευασία του το χρώμα που περισσεύει, πρέπει να 
προσθέσετε μικρή ποσότητα αραιωτικού μέχρι να καλυφθεί πλήρως 
ολόκληρη η επιφάνεια του χρώματος ή να κλείσετε καλά το καπάκι της 
συσκευασίας και να το στερεώσετε αφού το στρίψετε κατά 180° 1 ή 2 
φορές.
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BETEK ROAD MARKING 
PAINT THINNER

15 L
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 
Ένα αραιωτικό χρώματος διαγράμμισης οδών με υψηλή διαχωριστική 
ισχύ.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ 
Καθαρισμός εργαλείων και εξοπλισμού εφαρμογής χρώματος. 
Μπορείτε να βρείτε τα έντυπα MSDS και TDS που περιλαμβάνουν τις 
πληροφορίες σχετικά με τη λεπτομερή εφαρμογή, τους κινδύνους 
υγείας-ασφάλειας-χειρισμού και τις προφυλάξεις στη διεύθυνση www.
betekexport.com.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
Μπορεί να αποθηκευτεί για τουλάχιστον 3 χρόνια στη σφραγισμένη 
του συσκευασία σε δροσερό και στεγνό περιβάλλον, προστατευμένο 
από παγετό και άμεση ηλιακή ακτινοβολία. Κλείστε αεροστεγώς τη 
συσκευασία αμέσως μετά την εφαρμογή. Να φυλάσσεται σε κατάλληλα 
αερισμένους χώρους όπου εφαρμόζονται οι κατάλληλες προφυλάξεις 
πυρόσβεσης.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ
Πυκνότητα 0,86 g/ml

 



63

BETEK 
SYNTHETIC THINNER

4  L1  L 15 L
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ
Πυκνότητα 0,94 g/ml

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 
Συνθετικό αραιωτικό προϊόν κλάσματος πετρελαίου.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ 
Το Betek Synthetic Thinner μπορεί να χρησιμοποιηθεί με ασφάλεια 
ως αραιωτικό για την εφαρμογή όλων των συνθετικών χρωμάτων, 
βερνικιών και ασταριών. Επιπλέον, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον 
καθαρισμό του γράσου, της σκουριάς και της σκόνης που υπάρχει 
στις επιφάνειες πριν από την εφαρμογή του χρώματος για πρώτη 
φορά σε σιδερένιες-ατσάλινες επιφάνειες, όπως χρησιμοποιείται 
για τον καθαρισμό εργαλείων και οργάνων εφαρμογής συνθετικού 
χρώματος (πινέλο, ρολό, πιστόλι, σπάτουλα, κ.λπ.).
Μπορείτε να βρείτε τα έντυπα MSDS και TDS που περιλαμβάνουν τις 
πληροφορίες σχετικά με τη λεπτομερή εφαρμογή, τους κινδύνους 
υγείας-ασφάλειας-χειρισμού και τις προφυλάξεις στη διεύθυνση 
www.betekexport.com.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
Μπορεί να αποθηκευτεί για τουλάχιστον 3 χρόνια στη σφραγισμένη 
του συσκευασία σε δροσερό και στεγνό περιβάλλον, προστατευμένο 
από παγετό και άμεση ηλιακή ακτινοβολία. Κλείστε αεροστεγώς τη 
συσκευασία αμέσως μετά την εφαρμογή.
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BETEK 
PAINT REMOVER

BETEK 
PAINT REMOVER

1 kg
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  Χρησιμοποιείται σε επιφάνειες από ξύλο, σκυρόδεμα, 
εκτεθειμένο σκυρόδεμα, MDF, σε τσιμεντοσανίδες, σε 
σιδερένιες και ατσάλινες επιφάνειες, επιφάνειες από 
σοβά και επιφάνειες γυψοσανίδων για την αφαίρεση των 
χρωμάτων βάσεως διαλύτη και νερού από την επιφάνεια

  Πολύ ισχυρό αποχρωστικό χρωμάτων βάσεως διαλύτη

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ

Συνδετικό μέσο CMC

Αραιωτικό Έτοιμο για χρήση

Εργαλεία εφαρμογής

Πυκνότητα 1,2 g/ml

Κατανάλωση
3,3 - 4,2 m²/kg σε μία στρώση ανάλογα με 

την απορροφητικότητα και τη δομή της 

επιφάνειας εφαρμογής 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 
Πολύ ισχυρό αποχρωστικό χρωμάτων βάσεως διαλύτη.

ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Χρησιμοποιείται σε επιφάνειες από ξύλο, σκυρόδεμα, εκτεθειμένο 
σκυρόδεμα, MDF, σε τσιμεντοσανίδες, σε σιδερένιες και ατσάλινες 
επιφάνειες, επιφάνειες από σοβά και επιφάνειες γυψοσανίδων για την 
αφαίρεση των χρωμάτων βάσεως διαλύτη και νερού από την επιφάνεια. 
Να προσέχετε την επιφάνεια κατά την εφαρμογή σε σοβά και επιφάνειες 
γυψοσανίδων και να επιθεωρείτε μετά τον καθαρισμό, αν χρειάζεται.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ 
Εφαρμόζεται με πινέλο στο χρώμα που θέλετε να αφαιρέσετε από την 
επιφάνεια. Ο χρόνος αναμονής είναι 3-5 λεπτά. Αφαιρέστε από την 
επιφάνεια το χρώμα που έχει φουσκώσει με μία σπάτουλα. Πριν βάψετε 
ξανά την επιφάνεια, πρέπει να την καθαρίσετε καλά. Για επιφάνειες με 
πολλαπλές στρώσεις χρώματος, πρέπει να εφαρμόζεται ξεχωριστά 
σε κάθε στρώση. Φροντίστε να διασφαλίσετε ότι οι θερμοκρασίες 
περιβάλλοντος και επιφάνειας παραμένουν μεταξύ +5 °C και +30 °C σε 
όλη τη διάρκεια της εφαρμογής.

Μπορείτε να βρείτε τα έντυπα MSDS και TDS που περιλαμβάνουν τις 
πληροφορίες σχετικά με τη λεπτομερή εφαρμογή, τους κινδύνους 
υγείας-ασφάλειας-χειρισμού και τις προφυλάξεις στη διεύθυνση www.
betekexport.com.

ΑΡΑΙΩΣΗ 
Έτοιμο για χρήση.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
Μπορεί να αποθηκευτεί για τουλάχιστον 3 χρόνια στη σφραγισμένη 
του συσκευασία σε δροσερό και στεγνό περιβάλλον, προστατευμένο 
από παγετό και άμεση ηλιακή ακτινοβολία. Κλείστε αεροστεγώς τη 
συσκευασία αμέσως μετά την εφαρμογή.

Σημείωση: Κάντε δοκιμή σε μια μικρή επιφάνεια πριν το εφαρμόσετε σε επιφάνεια 
διαφορετική από εκείνες που αναφέρονται στην ενότητα «Επιφάνειες εφαρμογής». Ο 
καταναλωτής είναι ο αποκλειστικός υπεύθυνος για τέτοιες εφαρμογές. Ανοίξτε το καπάκι 
της συσκευασίας σε απόσταση από το πρόσωπό σας, ειδικά σε υψηλές θερμοκρασίες και 
χρησιμοποιήστε μάσκα για προστασία από τον ατμό του.



65

ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΕ ΕΥΚΟΛΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ 
ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΜΕ ΤΟ ASTARIX.
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BETEK WOOD CARE
2,5 L0,75 L
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ
Συνδετικό μέσο Αλκυδική ρητίνη

Αραιωτικό Έτοιμο για χρήση

Εργαλεία εφαρμογής

Πλήρες στέγνωμα 8-10 ώρες

Εφαρμογή δεύτερης 
στρώσης

24 ώρες για βερνίκια βάσεως διαλύτη και 48 

ώρες για βερνίκια βάσεως νερού

Πυκνότητα 0,85 g/ml

Χρώμα Χρωματολόγιο Betek Wood Care

Κατανάλωση
 8-12 m²/L σε μία στρώση ανάλογα με την 

απορροφητικότητα και τη δομή του ξύλου

  Υψηλή ικανότητα διείσδυσης

  Παρέχει τέλεια προστασία από το ξυλοφάγο μανιτάρι

  Διεισδύει βαθιά μέσα στο ξύλο

  Δεν ξεθωριάζει ούτε καλύπτει τη φυσική όψη του ξύλου

  Ανθεκτικό στη διαβρωτική υπεριώδη ακτινοβολία

  Δημιουργεί μια επιφάνεια μεγάλης πρόσφυσης για την 
εφαρμογή βερνικιού ή χρώματος επάνω τους

  Αυξάνει την αντοχή του ξύλου

  Στεγνώνει γρήγορα

  Ρυθμίζει την υγρασία και εφαρμόζει άψογα

  Αυξάνει τη διάρκεια ζωής του υλικού 
πάνω στο οποίο εφαρμόζεται

  Δεν περιέχει μόλυβδο

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Διακοσμητικό προϊόν που προστατεύει το ξύλο με βάση την αλκυδική 
ρητίνη που έχει υψηλή ικανότητα διείσδυσης.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Παρέχει άψογη προστασία από το ξυλοφάγο μανιτάρι που καταστρέφει 
και αλλάζει το χρώμα του ξύλου. Διεισδύει βαθιά μέσα στο ξύλο με 
την υψηλή ικανότητα διείσδυσης που διαθέτει. Δεν ξεθωριάζει ούτε 
καλύπτει τη φυσική όψη του ξύλου, γιατί περιέχει υψηλής ποιότητας 
διαφανείς χρωστικές ουσίες ανθεκτικές στη διαβρωτική υπεριώδη 
ακτινοβολία. Δημιουργεί μια επιφάνεια μεγάλης πρόσφυσης για την 
εφαρμογή βερνικιού ή χρώματος επάνω τους, ενώ παράλληλα αυξάνει 
την αντοχή του ξύλου. Στεγνώνει γρήγορα, ρυθμίζει την υγρασία και 
εφαρμόζει άψογα. Αυξάνει τη διάρκεια ζωής του υλικού πάνω στο 
οποίο εφαρμόζεται. Δεν περιέχει μόλυβδο.

ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
Ένα διακοσμητικό προϊόν που προστατεύει το ξύλο, το οποίο μπορείτε 
να εφαρμόσετε με ασφάλεια σε παλιές ή νέες, εσωτερικές ή εξωτερικές 
ξύλινες επιφάνειες. Χρησιμοποιείται σε ξύλινα σπίτια, παράθυρα, 
μπαλκόνια, εσωτερικές και εξωτερικές πόρτες, ξύλινους φράχτες, 
ξύλινες επιφάνειες υπογείων, ξύλινες οροφές, κολόνες και δοκάρια, 
έπιπλα και παρεμφερείς ξύλινες επιφάνειες. Αποφύγετε τη χρήση σε 
κυψέλες, σάουνες και ξύλινα δοχεία μη συσκευασμένων τροφίμων. 
Αποφύγετε την εφαρμογή σε ξύλινες επιφάνειες που περιέχουν υψηλές 
συγκεντρώσεις φυσικού λαδιού όπως τα ξύλα τικ και ιρόκο.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ 
Έτοιμο για χρήση. Συνιστάται να το ανακατεύετε πριν και κατά τη 
διάρκεια της εφαρμογής. Καθαρίστε καλά τις ήδη βαμμένες επιφάνειες. 
Αφαιρέστε ακαθαρσίες όπως σκόνη από ρητίνη και άμμο από τις ξύλινες 
επιφάνειες που θα χρωματίσετε για πρώτη φορά. Εφαρμόστε πρώτα 
το Betek Impregnation Care για να εξασφαλίσετε άριστη προστασία 
για το φρεσκοβαμμένο ξύλο. Εφαρμόστε το Betek Wood Care μετά 
από 24 ώρες σε δύο στρώσεις με πινέλο, ρολό και σε μία στρώση με 
ψεκαστήρα. Έχετε υπόψη ότι το χρώμα σκουραίνει καθώς αυξάνεται 
ο αριθμός των στρώσεων. Εφαρμόστε τον ίδιο αριθμό στρώσεων στις 
συνεχείς εργασίες. Βεβαιωθείτε ότι η υγρασία του ξύλου εφαρμογής δεν 
υπερβαίνει το 15%. Βεβαιωθείτε ότι οι θερμοκρασίες περιβάλλοντος και 
επιφάνειας βρίσκονται μεταξύ +5 °C και +30 °C κατά τη διάρκεια της 
εφαρμογής και μέχρι το προϊόν να στεγνώσει πλήρως και προστατέψτε 
τις επιφάνειες από παγετό. Καθαρίστε τα εργαλεία που χρησιμοποιήσατε 
με το Betek Synthetic Thinner αμέσως μετά την εφαρμογή.
Μπορείτε να βρείτε τα έντυπα MSDS και TDS που περιλαμβάνουν τις 
πληροφορίες σχετικά με τη λεπτομερή εφαρμογή, τους κινδύνους 
υγείας-ασφάλειας-χειρισμού και τις προφυλάξεις στη διεύθυνση www.
betekexport.com.

ΑΡΑΙΩΣΗ 
Έτοιμο για χρήση. Μην το αραιώνετε.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
Μπορεί να αποθηκευτεί για τουλάχιστον 3 χρόνια στη σφραγισμένη 
του συσκευασία σε δροσερό και στεγνό περιβάλλον, προστατευμένο 
από παγετό και άμεση ηλιακή ακτινοβολία. Κλείστε αεροστεγώς τη 
συσκευασία αμέσως μετά την εφαρμογή.
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ
Συνδετικό μέσο Αλκυδική ρητίνη

Αραιωτικό Έτοιμο για χρήση

Εργαλεία εφαρμογής

Πλήρες στέγνωμα 12 ώρες

Στεγνό στην επαφή 1-2 ώρες

Πυκνότητα 0,85 g/ml

Χρώμα Χρωματολόγιο Betek Wood Care

Κατανάλωση
 11-13 m²/L σε μία στρώση ανάλογα με την 

απορροφητικότητα και τη δομή του ξύλου

  Δεν χρειάζεται ξεχωριστό βερνίκι μετά την εφαρμογή 

  Προστασία από το ξυλοφάγο μανιτάρι 

  Προστατεύει το ξύλο από το νερό και την υπεριώδη ακτινοβολία

  Διεισδύει εύκολα μέσα στο ξύλο

  Ανθεκτικό στη διάβρωση

  Δημιουργεί μία μεμβράνη στην επιφάνεια

  Δεν περιέχει μόλυβδο

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Ένα βερνίκι τελικής στρώσης για ξύλο με βάση αλκυδικό συνδετικό 
μέσο, διαφανές, γυαλιστερό, διακοσμητικό και προστατευτικό, που έχει 
σχεδιαστεί για ξύλινες επιφάνειες. 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Δεν χρειάζεται ξεχωριστό βερνίκι μετά την εφαρμογή. Προστασία από 
το ξυλοφάγο μανιτάρι χάρη στα ειδικά πρόσθετα. Προστατεύει το ξύλο 
από το νερό και την υπεριώδη ακτινοβολία. Διεισδύει εύκολα μέσα 
στο ξύλο. Ανθεκτικό στη διάβρωση. Δημιουργεί μία μεμβράνη στην 
επιφάνεια. Δεν περιέχει μόλυβδο.

ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
Χρησιμοποιείται σε όλους τους τύπους χρωμάτων ξύλινων επενδύσεων 
και ξύλινων επίπλων κήπου. Αποφύγετε τη χρήση σε κυψέλες, σάουνες, 
ξύλινα δοχεία μη συσκευασμένων τροφίμων, οριζόντια ξύλινα δάπεδα 
και ξύλινες επιφάνειες εκτεθειμένες σε κίνηση πεζών. Αποφύγετε την 
εφαρμογή σε ξύλινες επιφάνειες που περιέχουν υψηλές συγκεντρώσεις 
φυσικού λαδιού όπως τα ξύλα τικ και ιρόκο.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ
Ανακατέψτε καλά πριν από την εφαρμογή. Εφαρμόστε σε δύο 
στρώσεις με ένα πινέλο, ένα ρολό ή έναν ψεκαστήρα περιμένοντας 
8 ώρες ανάμεσα στις στρώσεις. Καθαρίστε τις επιφάνειες εφαρμογής 
από γράσο, ακαθαρσίες, ρητίνη, σκόνη και άμμο, αν χρειάζεται. Κάψτε 
τους ρόζους, αν υπάρχουν, και καθαρίστε τις ρητίνες με κυτταρινικό 
αραιωτικό. Εφαρμόστε 1 ή 3 στρώσεις Betek Impregnation Care πριν 
από την εφαρμογή για να ενισχύσετε την προστασία του ακατέργαστου 
ξύλου από μανιτάρια, μούχλα και σαράκι. Εφαρμόστε το Betek Wood 
Care Varnished μετά από 24 ώρες. Τρίψτε ελαφρώς με γυαλόχαρτο, 
καθαρίστε με ένα καθαρό πανί και βάψτε με το ίδιο χρώμα την επιφάνεια 
αν χρειαστεί να εφαρμόσετε ξανά το Betek Wood Care Varnished σε 
επιφάνειες στις οποίες είχε ήδη εφαρμοστεί το ίδιο προϊόν. Αφαιρέστε 
τις επιφάνειες που είχαν φουσκώσει και ξεκινήστε, στη συνέχεια, την 
εφαρμογή. Συνιστάται να εφαρμόζεται σε δύο στρώσεις. Έχετε υπόψη 
ότι το χρώμα σκουραίνει καθώς αυξάνεται ο αριθμός των στρώσεων. 
Εφαρμόστε τον ίδιο αριθμό στρώσεων στις συνεχείς εργασίες. Βεβαιωθείτε 
ότι η υγρασία του ξύλου εφαρμογής δεν υπερβαίνει το 15%.

Σημείωση: Συνιστάται να εφαρμόζετε την τελική στρώση κατά 15% 
κατά μέσο όρο για να αυξάνεται η αντοχή στην υπεριώδη ακτινοβολία 
σε περιπτώσεις που απαιτείται φυσική όψη. Αποφύγετε να εφαρμόζετε 
προϊόντα όπως λινέλαιο, συνθετική πάστα και γεμιστικό βερνίκι σε 
επιφάνειες κατά τη διάρκεια των επισκευών υποδομών. Βεβαιωθείτε 
ότι υπάρχει χρωματιστή προστατευτική μεμβράνη στο υπόστρωμα 
για πλήρη αντοχή στην υπεριώδη ακτινοβολία, αν χρησιμοποιήσετε 
διαφανές προστατευτικό προϊόν στην τελική στρώση σε εξωτερικές 
εφαρμογές συστημάτων προστασίας ξύλου. Η ευθύνη για την 
παράλειψη αυτού του βήματος βαρύνει εξολοκλήρου τον καταναλωτή.

Βεβαιωθείτε ότι οι θερμοκρασίες περιβάλλοντος και επιφάνειας 
βρίσκονται μεταξύ +5 °C και +30 °C κατά τη διάρκεια της εφαρμογής και 

μέχρι το προϊόν να στεγνώσει πλήρως και προστατέψτε τις επιφάνειες 
από παγετό. Καθαρίστε τα εργαλεία που χρησιμοποιήσατε με το Betek 
Synthetic Thinner αμέσως μετά την εφαρμογή.

Μπορείτε να βρείτε τα έντυπα MSDS και TDS που περιλαμβάνουν τις 
πληροφορίες σχετικά με τη λεπτομερή εφαρμογή, τους κινδύνους 
υγείας-ασφάλειας-χειρισμού και τις προφυλάξεις στη διεύθυνση www.
betekexport.com.

ΑΡΑΙΩΣΗ 
Έτοιμο για χρήση. Μην το αραιώνετε.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
Μπορεί να αποθηκευτεί για τουλάχιστον 3 χρόνια στη σφραγισμένη 
του συσκευασία σε δροσερό και στεγνό περιβάλλον, προστατευμένο 
από παγετό και άμεση ηλιακή ακτινοβολία. Κλείστε αεροστεγώς τη 
συσκευασία αμέσως μετά την εφαρμογή.



70

Πρ
οϊό

ντα
 ξύ

λο
υ

  Προστατεύει το ξύλο από μικροοργανισμούς

  Παρέχει τέλεια προστασία από το ξυλοφάγο μανιτάρι 

  Δημιουργεί μια επιφάνεια μεγάλης πρόσφυσης για 
την εφαρμογή χρωματιστού προϊόντος προστασίας 
του ξύλου, βερνικιού ή χρώματος επάνω τους 

  Αυξάνει την αντοχή του ξύλου

  Στεγνώνει γρήγορα

  Ρυθμίζει την υγρασία και εφαρμόζει άψογα

  Αυξάνει τη διάρκεια ζωής του υλικού 

  Δεν περιέχει μόλυβδο

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ
Συνδετικό μέσο Αλκυδική ρητίνη

Αραιωτικό Έτοιμο για χρήση

Εργαλεία εφαρμογής   

Πλήρες στέγνωμα 8-10 ώρες

Πυκνότητα 0,8 g/ml

Κατανάλωση
8-12 m²/L σε μία στρώση ανάλογα με την 

απορροφητικότητα και τη δομή του ξύλου

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
 Ένα υλικό εμποτισμού με βάση την αλκυδική ρητίνη, με προστασία 
από την ουσία tolyfluanid, ανθεκτικό στην υπεριώδη ακτινοβολία, το 
οποίο δεν σχηματίζει μεμβράνη αλλά προστατεύει το ξύλο από τους 
μικροοργανισμούς.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Παρέχει άψογη προστασία από το ξυλοφάγο μανιτάρι που καταστρέφει 
και αλλάζει το χρώμα του ξύλου. Δημιουργεί μια επιφάνεια μεγάλης 
πρόσφυσης για την εφαρμογή χρωματιστού προϊόντος προστασίας 
του ξύλου, βερνικιού ή χρώματος επάνω τους, ενώ παράλληλα αυξάνει 
την αντοχή του ξύλου. Στεγνώνει γρήγορα, ρυθμίζει την υγρασία και 
εφαρμόζει άψογα. Αυξάνει τη διάρκεια ζωής του υλικού πάνω στο 
οποίο εφαρμόζεται. Δεν περιέχει μόλυβδο.

ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
Χρησιμοποιείται για τον εμποτισμό του ξύλου που εκτίθεται στις 
καιρικές συνθήκες ή σε έντονη υγρασία. Χρησιμοποιείται με ασφάλεια 
σε ξύλινα σπίτια, παράθυρα, μπαλκόνια, αυλόπορτες, ξύλινους φράχτες 
και στύλους γραμμών κοινής ωφέλειας, πάνελ, ξύλινες επιφάνειες 
υγρών υπογείων και παρεμφερή μέρη. Αποφύγετε τη χρήση σε 
κυψέλες, σάουνες και ξύλινα δοχεία μη συσκευασμένων τροφίμων. 
Αποφύγετε την εφαρμογή σε ξύλινες επιφάνειες που περιέχουν υψηλές 
συγκεντρώσεις φυσικού λαδιού όπως τα ξύλα τικ και ιρόκο.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ 
Καθαρίστε τα υπολείμματα ρητίνης, σκόνης άμμου και παλιών 
χρωμάτων από τις ξύλινες επιφάνειες εφαρμογής. Ανακατέψτε καλά 
πριν από τη χρήση. Βεβαιωθείτε ότι η υγρασία του ξύλου εφαρμογής 
δεν υπερβαίνει το 15%. Εφαρμόστε σε δύο στρώσεις για πραγματική 
προστασία. Εφαρμόστε τη δεύτερη στρώση τουλάχιστον 4 ώρες και 
έως 4 εβδομάδες μετά από την πρώτη στρώση (στους 23 °C και σε 
σχετική υγρασία 50%). Βεβαιωθείτε ότι οι θερμοκρασίες περιβάλλοντος 
και επιφάνειας βρίσκονται μεταξύ +5 °C και +30 °C κατά τη διάρκεια της 
εφαρμογής και μέχρι το προϊόν να στεγνώσει πλήρως και προστατέψτε 
τις επιφάνειες από παγετό. Εφαρμόστε με πινέλο ή εμβάπτιση. 
Καθαρίστε τα εργαλεία που χρησιμοποιήσατε με το Betek Synthetic 
Thinner αμέσως μετά την εφαρμογή. Η εμβάπτιση συνιστάται σε 
περιπτώσεις μασίφ ξυλείας, ειδικά στο στάδιο κατασκευής. 
Μπορείτε να βρείτε τα έντυπα MSDS και TDS που περιλαμβάνουν τις 
πληροφορίες σχετικά με τη λεπτομερή εφαρμογή, τους κινδύνους 
υγείας-ασφάλειας-χειρισμού και τις προφυλάξεις στη διεύθυνση www.
betekexport.com.

ΑΡΑΙΩΣΗ 
Έτοιμο για χρήση. Μην το αραιώνετε.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
Μπορεί να αποθηκευτεί για τουλάχιστον 3 χρόνια στη σφραγισμένη 
του συσκευασία σε δροσερό και στεγνό περιβάλλον, προστατευμένο 
από παγετό και άμεση ηλιακή ακτινοβολία. Κλείστε αεροστεγώς τη 
συσκευασία αμέσως μετά την εφαρμογή.

BETEK 
IMPREGNATION CARE

2,5 L0,75 L
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ
Συνδετικό μέσο Ουρεθάνη-Αλκυδική ρητίνη

Αραιωτικό Betek Synthetic Thinner

Εργαλεία εφαρμογής

Πλήρες στέγνωμα 12 ώρες

Στεγνό στην επαφή 2 ώρες

Πυκνότητα 0,93 g/ml

Γυαλάδα Γυαλιστερό, ημι-γυαλιστερό

Κατανάλωση

14-18 m²/L σε μία μόνο στρώση, η 

κατανάλωση μπορεί να ποικίλλει ανάλογα 

με τον τύπο του ξύλου, την κατάσταση της 

επιφάνειας, τον αριθμό των στρώσεων και 

τη μέθοδο εφαρμογής.

  Προστατεύει το ξύλο για μεγάλη διάρκεια χάρη στην 
απορροφητική δράση υπεριωδών ακτίνων που διαθέτει

  Ανθεκτικό στο κιτρίνισμα

  Δεν αλλάζει τη δομή του ξύλου λόγω 
της διαφανούς του ποιότητας

  Διατηρεί τη φυσική όψη ενάντια στις καιρικές 
συνθήκες, την υγρασία και το νερό

  Διαθέτει τέλεια πρόσφυση

  Σας εξοικονομεί χρόνο και κόπο με την τέλεια επάλειψή του

  Δεν περιέχει μόλυβδο

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Ένα βερνίκι σκαφών με βάση το συνδυασμό ουρεθάνης και αλκυδικής 
ρητίνης που παρέχει άψογο γυαλιστερό φινίρισμα.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Προστατεύει το ξύλο για μεγάλη διάρκεια χάρη στην απορροφητική 
δράση της υπεριώδους ακτινοβολίας που διαθέτει. Ανθεκτικό στο 
κιτρίνισμα. Δεν αλλάζει τη δομή του ξύλου λόγω της διαφανούς του 
ποιότητας. Ένα βερνίκι εσωτερικής και εξωτερικής χρήσης με τέλεια 
πρόσφυση, το οποίο διατηρεί τη φυσική του όψη ενάντια στις καιρικές 
συνθήκες, την υγρασία και το νερό. Σας εξοικονομεί χρόνο και κόπο με 
την τέλεια επάλειψή του. Δεν περιέχει μόλυβδο.

ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Το Betek Yacht Varnish είναι ένα γυαλιστερό βερνίκι ανθεκτικό στην 
υπεριώδη ακτινοβολία, το οποίο μπορείτε να χρησιμοποιήσετε άνετα σε 
ξύλινες επιφάνειες σκαφών και όλους τους τύπους ξύλινων εσωτερικών 
και εξωτερικών επιφανειών κτιρίων για διακόσμηση και προστασία.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ 
Καθαρίστε τις ξύλινες επιφάνειες από λάδι, ακαθαρσίες και υπολείμματα 
από φουσκώματα του χρώματος. Προστατέψτε τις ξύλινες επιφάνειες 
που θα βερνικώσετε για πρώτη φορά με το υλικό εμποτισμού 
ξύλου. Συνιστάται να εφαρμόζεται σε 3 στρώσεις, αφού τρίψετε με 
γυαλόχαρτο και περιμένετε μία μέρα ανάμεσα σε κάθε στρώση. 
Συνιστάται να εφαρμόζεται μετά τον εμποτισμό της επιφάνειας με το 
Betek Impregnation Care. Εφαρμόστε τον ίδιο αριθμό στρώσεων στις 
συνεχείς εργασίες. Βεβαιωθείτε ότι η υγρασία του ξύλου εφαρμογής δεν 
υπερβαίνει το 15%. Βεβαιωθείτε ότι οι θερμοκρασίες περιβάλλοντος και 
επιφάνειας βρίσκονται μεταξύ +5 °C και +30 °C κατά τη διάρκεια της 
εφαρμογής και μέχρι το προϊόν να στεγνώσει πλήρως και προστατέψτε 
τις επιφάνειες από παγετό. Εφαρμόστε χρησιμοποιώντας πινέλο, ρολό ή 
ψεκαστήρα. Καθαρίστε τα εργαλεία που χρησιμοποιήσατε με το Betek 
Synthetic Thinner αμέσως μετά την εφαρμογή.
Μπορείτε να βρείτε τα έντυπα MSDS και TDS που περιλαμβάνουν τις 
πληροφορίες σχετικά με τη λεπτομερή εφαρμογή, τους κινδύνους 
υγείας-ασφάλειας-χειρισμού και τις προφυλάξεις στη διεύθυνση www.
betekexport.com.

Για ψεκασμό χωρίς αέρα:
Πίεση    : 120-140 bar
Γωνία ακροφυσίου   : 50°
Μέγεθος ακροφυσίου (ίντσες) : 0,010"
Αραίωση   : 10-20% (όγκος)

ΑΡΑΙΩΣΗ
Αραιώστε με το Betek Synthetic Thinner κατά 10-20% για εφαρμογές 
με πιστόλι ψεκασμού και κατά 5-10% για εφαρμογές με πινέλο ή ρολό. 
Να έχετε υπόψη ότι, αν η αραίωση πραγματοποιηθεί με αραιωτικά 
διαφορετικής μάρκας, μπορεί να προκύψουν στην επιφάνεια 
προβλήματα όπως ανύψωση, συρρίκνωση, ρωγμές και ξήρανση.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
Μπορεί να αποθηκευτεί για τουλάχιστον 3 χρόνια στη σφραγισμένη 
του συσκευασία σε δροσερό και στεγνό περιβάλλον, προστατευμένο 
από παγετό και άμεση ηλιακή ακτινοβολία. Κλείστε αεροστεγώς τη 
συσκευασία αμέσως μετά την εφαρμογή.

BETEK
YACHT VARNISH

2,5 L0,75 L 15 L
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BETEK SYNTHETIC 
PARQUET VARNISH

2,5 L0,75 L 15 L3,80 L

Πρ
οϊό

ντα
 ξύ

λο
υ

  Αυξημένη και μόνιμη γυαλάδα

  Δεν καταστρέφει τη φυσική όψη των εσωτερικών ξύλινων 
επιφανειών και δεν αλλάζει τα χρώματά τους

  Διαφανές

  Ανθεκτικό στο κιτρίνισμα

  Σχηματίζει μια σκληρή μεμβράνη

  Ανθεκτικό ενάντια σε υγρές ουσίες οικιακών 
καθαριστικών προϊόντων

  Δεν αφήνει σημάδια από το πινέλο

  Δεν περιέχει μόλυβδο

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ
Συνδετικό μέσο Ουρεθάνη-Αλκυδική ρητίνη

Αραιωτικό Betek Synthetic Thinner

Εργαλεία εφαρμογής

Πλήρες στέγνωμα 12 ώρες

Πυκνότητα 0,92 g/ml

Γυαλάδα Γυαλιστερό, ημι-γυαλιστερό, ματ

Κατανάλωση

14-16 m²/L σε μία μόνο στρώση, η 

κατανάλωση μπορεί να ποικίλλει ανάλογα 

με τον τύπο του ξύλου, την κατάσταση της 

επιφάνειας, τον αριθμό των στρώσεων και 

τη μέθοδο εφαρμογής.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 
Ένα γυαλιστερό βερνίκι παρκέ ενός συστατικού, βάσεως 
τροποποιημένης ουρεθάνης και αλκυδικής ρητίνης.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Αυξημένη και μόνιμη γυαλάδα. Δεν καταστρέφει τη φυσική όψη των 
εσωτερικών ξύλινων επιφανειών και δεν αλλάζει τα χρώματά τους. 
Διαφανές. Ανθεκτικό στο κιτρίνισμα. Σχηματίζει μια σκληρή μεμβράνη. 
Ανθεκτικό ενάντια σε υγρές ουσίες οικιακών καθαριστικών προϊόντων. 
Δεν αφήνει σημάδια από το πινέλο. Δεν περιέχει μόλυβδο.

ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Ένα γυαλιστερό βερνίκι που μπορεί να χρησιμοποιηθεί με ασφάλεια σε 
εσωτερικά ξύλινα δάπεδα, σκάλες και παρκέ που χρειάζονται αντοχή.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ
Βεβαιωθείτε ότι η επιφάνεια εφαρμογής είναι αρκετά στεγνή και 
απαλλαγμένη από ακαθαρσίες. Εφαρμόστε το Betek Parquet Filling 
Varnish αρχικά στις τραχιές επιφάνειες εφαρμογής. Καθαρίστε με 
μια ξύστρα πριν εφαρμόσετε το Betek Parquet Filling Varnish αν η 
επιφάνεια είχε ήδη βερνικωθεί. Εφαρμόστε δύο ή τρεις στρώσεις του 
Betek Synthetic Parquet Varnish στη λεία επιφάνεια που δημιουργείται. 
Περιμένετε 5 έως 6 ώρες ανάμεσα σε κάθε στρώση. Μπορείτε να 
βαδίσετε στην επιφάνεια εφαρμογής μετά από τουλάχιστον 24 ώρες. 
Βεβαιωθείτε ότι η υγρασία του ξύλου εφαρμογής δεν υπερβαίνει το 
15%. Βεβαιωθείτε ότι οι θερμοκρασίες περιβάλλοντος και επιφάνειας 
βρίσκονται μεταξύ +5 °C και +30 °C κατά τη διάρκεια της εφαρμογής και 
μέχρι το προϊόν να στεγνώσει πλήρως και προστατέψτε τις επιφάνειες 
από παγετό. Μπορείτε να το εφαρμόσετε χρησιμοποιώντας πινέλο, 
ρολό ή ψεκαστήρα. 
Μπορείτε να βρείτε τα έντυπα MSDS και TDS που περιλαμβάνουν τις 
πληροφορίες σχετικά με τη λεπτομερή εφαρμογή, τους κινδύνους 
υγείας-ασφάλειας-χειρισμού και τις προφυλάξεις στη διεύθυνση www.
betekexport.com.

Για ψεκασμό χωρίς αέρα:
Πίεση    : 120-140 bar
Γωνία ακροφυσίου   : 50°
Μέγεθος ακροφυσίου (ίντσες) : 0,010"
Αραίωση   : 10-15% (όγκος)

ΑΡΑΙΩΣΗ
Συνιστάται να αραιώνεται κατά 25% με το Betek Synthetic Thinner για 
εφαρμογές πρώτης στρώσης και κατά 10-15% για εφαρμογές δεύτερης 
και, αν χρειάζεται, τρίτης στρώσης. Να έχετε υπόψη ότι, αν η αραίωση 
πραγματοποιηθεί με αραιωτικά διαφορετικής μάρκας, μπορεί να 
προκύψουν στην επιφάνεια προβλήματα όπως ανύψωση, συρρίκνωση, 
ρωγμές και ξήρανση.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
Μπορεί να αποθηκευτεί για τουλάχιστον 3 χρόνια στη σφραγισμένη του 
συσκευασία σε δροσερό και στεγνό περιβάλλον, προστατευμένο από 
παγετό και ηλιακή ακτινοβολία. Κλείστε αεροστεγώς τη συσκευασία 
αμέσως μετά την εφαρμογή.
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BETEK PARQUET 
FILLING VARNISH

2,5 L 12,5 L
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ
Συνδετικό μέσο Κυτταρινικό

Αραιωτικό Κυτταρινικό αραιωτικό

Εργαλεία εφαρμογής

Στεγνό στην επαφή 10-15 λεπτά

Ξηρό ως προς σκόνη 2 ώρες

Πυκνότητα 0,94 g/ml

Κατανάλωση

8-10 m²/L σε μία μόνο στρώση, η 

κατανάλωση μπορεί να ποικίλλει ανάλογα 

με τον τύπο του ξύλου, την κατάσταση της 

επιφάνειας, τον αριθμό των στρώσεων και 

τη μέθοδο εφαρμογής.

  Βάσεως κυτταρίνης 

 Στεγνώνει γρήγορα

  Μπορεί να εφαρμοστεί σε όλους τους τύπους MDF, 
μοριοσανίδας, μασίφ ξυλείας και ξύλινων επιφανειών κάλυψης

  Δημιουργεί στην επιφάνεια ένα παχύ, 
ανθεκτικό στρώμα εύκολο να λειανθεί

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Γεμιστικό βερνίκι βάσεως κυτταρίνης που στεγνώνει γρήγορα.

ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Γεμιστικό βερνίκι που χρησιμοποιείται σε όλους τους τύπους MDF, 
μοριοσανίδας, μασίφ ξυλείας και ξύλινων επιφανειών κάλυψης για 
το γέμισμα των οπών και την προετοιμασία μιας λείας επιφάνειας για 
την τελική στρώση. Δημιουργεί στην επιφάνεια ένα παχύ, ανθεκτικό 
στρώμα εύκολο να λειανθεί.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ
Εφαρμόστε με πινέλο, ρολό ή ψεκαστήρα. Εφαρμόστε 2 ή 3 λεπτές 
στρώσεις. Περιμένετε 5-10 λεπτά μετά από κάθε στρώση. 

ΑΡΑΙΩΣΗ
Αραιώστε με το Betek Cellulosic Thinner κατά 50%-100%.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
Αποθηκεύστε σε δροσερό και καλά αεριζόμενο χώρο. Πρέπει να 
αποφεύγετε την άμεση ηλιακή ακτινοβολία. Μπορεί να αποθηκευτεί για 
1 χρόνο στην αρχική σφραγισμένη του συσκευασία.
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ΧΗΜΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
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BETEK AQUASET
1 kg 20 kg3 kg
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  Εύκολο στην εφαρμογή, ημίρρευστο

 Καλύπτει εύκολα σκληρές επιφάνειες 

  Χαμηλό εργατικό κόστος  

  Επιμηκύνεται κατά 600% μετά από 24 ώρες 
στους 23 °C σε πάχος 1 έως 1,5 mm

  Διαθέτει τέλεια πρόσφυση σε όλους τους τύπους δομικών 
υλικών (Αντοχή πρόσφυσης σε επιφάνειες με βάση ορυκτά: 7,15 kgf / cm²) 

  Διατηρεί την ελαστικότητά του στις διαφορές θερμοκρασίας 
(476% στους 70 °C, 397% στους -17 °C) 

  Ανθεκτικό απέναντι σε αδύναμες χημικές ουσίες 

  Επιτρέπει στις επιφάνειες να αναπνέουν. 
(Διαπερατότητα υδρατμών: 27,6 g/m² την ημέρα μετά 
από 24 ώρες στους 23 °C και με σχετική υγρασία 65%) 

  Αντοχή σε εφελκυσμό: (23 °C - 65% σχετική υγρασία) 24,5 kgf 
/ cm² μετά από 24 ώρες, 55 kgf / cm² μετά από 72 ώρες 

  Δεν περιέχει διαλύτες 

  Μπορεί να χρωματιστεί με σωληνάρια Betekmatic παρόλο 
που παράγεται σε λευκό χρώμα (μόνο 4-5 αποχρώσεις) ή να 
βαφτεί με χρώμα βάσεως νερού με την ίδια ελαστικότητα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ
Συνδετικό μέσο Ακρυλικό

Αραιωτικό Έτοιμο για χρήση

Εργαλεία εφαρμογής

Πρώτο στέγνωμα 12 ώρες

Δεύτερη στρώση 24 ώρες

Τελικό στέγνωμα 48 ώρες

Μορφή Ημίρρευστο υγρό

Επιμήκυνση θραύσης ελάχ. 600%

Αντοχή πρόσφυσης 12 kgf/cm²

Πυκνότητα 1,30 g/ml

Χρώμα
Μπορεί να χρωματιστεί με σωληνάρια 

Betekmatic

Κατανάλωση

Κάθετα:1,33 m²/kg Οριζόντια: 0,67 m²/kg

ανά στρώση ανάλογα με τη δομή, 

τη στιλπνότητα και το πορώδες της 

κατασκευής εφαρμογής, μέση κατανάλωση.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Ένα αδιάβροχο υλικό επάλειψης με βάση ακρυλικές συμπολυμερείς 
ρητίνες, βάσεως νερού, ενός συστατικού, έτοιμο για χρήση, ελαστικό, 
λευκό (μπορεί να χρωματιστεί) που μπορεί να εφαρμοστεί εύκολα σε 
όλους τους τύπους επιφανειών. 

ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε εσωτερικές ή εξωτερικές οριζόντιες και 
κάθετες επιφάνειες όπως επίπεδες και κεκλιμένες οροφές, βεράντες, 
μπαλκόνια, πισίνες και δεξαμενές νερού, γωνίες αυλακιών, γεισώματα 
και καμινάδες, και επιφάνειες από σοβά και σκυρόδεμα, από τούβλο, 
τσίγκο, γαλβανισμένες και πλίνθινες επιφάνειες.   

ΕΦΑΡΜΟΓΗ
Εφαρμόστε σε στεγνές και καθαρές επιφάνειες χωρίς υγρασία. 
Καθαρίστε την επιφάνεια εφαρμογής από κάθε είδους γράσο, 
ακαθαρσία, σκόνη και χύδην υλικά που εμποδίζουν την πρόσφυση 
του προϊόντος. Συνιστάται για τον καθαρισμό των επιφανειών από 
σοβά και σκυρόδεμα με χλιαρό σαπουνόνερο πριν την εφαρμογή. 
Βεβαιωθείτε ότι η επιφάνεια εφαρμογής διαθέτει κλίση που αποτρέπει 
τη συγκέντρωση υδάτων (ελάχ. 5%). Γεμίστε τα κενά και τις οπές 
στην επιφάνεια με κονίαμα επισκευής Stako. Εφαρμόστε μία στρώση 
ασταριού αραιώνοντας το Aquaset με 100% νερό ανάλογα με την 
κατάσταση της επιφάνειας και εφαρμόστε δύο μη αραιωμένες 
στρώσεις πάνω στο αστάρι (βεβαιωθείτε ότι εφαρμόζετε τουλάχιστον 
δύο στρώσεις). Εφαρμόστε τη δεύτερη στρώση σε κατεύθυνση κάθετη 
κατά 90° προς την κατεύθυνση εφαρμογής της πρώτης. Εφαρμόστε 
το Fibrious Aquaset σε λωρίδες σε οριζόντιους και κάθετους αρμούς. 
Εφαρμόστε το Aquaset σε θερμοκρασία μεταξύ +5 °C και +35 °C 
ειδικά με ξηρό αέρα. Αποφύγετε την εφαρμογή σε καιρικές συνθήκες 
όπως βροχή, χιόνι και παγετός. Προστατέψτε την επιφάνεια από αυτές 
τις καιρικές συνθήκες τουλάχιστον για 24 ώρες μετά την εφαρμογή. 
Μπορείτε να προσθέσετε χρώμα στο Aquaset με τα χρώματα του 
χρωματολογίου Betekmatic (μόνο με 3-4-5 αποχρώσεις).

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 
Μπορεί να αποθηκευτεί για 2 χρόνια στην αρχική του συσκευασία σε 
δροσερό περιβάλλον προστατευμένο από υγρασία, παγετό και άμεση 
ηλιακή ακτινοβολία.

Σημείωση: Το Aquaset πρέπει να προστατεύεται με στρώση επιχρίσματος, κεραμική ή 
παρεμφερή στρώση για να μπορούν όλες οι επιφάνειες να παρουσιάζουν την απαιτούμενη 
απόδοση και αντοχή απέναντι στις εξωτερικές κρούσεις. Τα εργαλεία εφαρμογής πρέπει 
να καθαρίζονται με νερό. Συνιστάται να φοράτε ίσια λαστιχένια παπούτσια κατά την 
εφαρμογή του. Συνιστάται να κατασκευάσετε μια ξεχωριστή πλατφόρμα αν πρόκειται να 
τοποθετήσετε επάνω δορυφορικό πιάτο, ηλιακούς συλλέκτες και δεξαμενές νερού. 
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BETEK FIBRIOUS AQUASET
1 kg 20 kg3 kg
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ

Συνδετικό μέσο Ακρυλικό

Αραιωτικό Έτοιμο για χρήση

Εργαλεία εφαρ-
μογής

Πρώτο στέγνωμα 12 ώρες

Δεύτερη στρώση 24 ώρες

Τελικό στέγνωμα 48 ώρες

Αντοχή 
πρόσφυσης (μετά 
από 24 ώρες)

12 kgf / cm²

Αντοχή σε 
εφελκυσμό (μετά 
από 24 ώρες)

50 kgf / cm²

Επιμήκυνση 
θραύσης (DIN 
53455)

300% 

Διαπερατότητα 
υδρατμών 
(23 °C και 65% 
σχετική υγρασία)

27,6 g / m² ημέρα

Πυκνότητα 1,30 g/ml

Κατανάλωση

Κάθετα: 1,33 m²/kg Οριζόντια: 0,67 m² / kg ανά 

στρώση ανάλογα με τη δομή, τη στιλπνότητα 

και το πορώδες της κατασκευής εφαρμογής, 

μέση κατανάλωση.

  Επιτρέπει την εύκολη εφαρμογή αδιάβροχων υλικών 
επάνω σε ρωγμές που εμφανίζονται σε παλιές επιφάνειες 
με τον καιρό λόγω θερμότητας ή ιζημάτων 

  Καθιστά μη αναγκαία μια νέα εφαρμογή αποτρέποντας την 
καταστροφή του αδιάβροχου συστήματος που εφαρμόστηκε 
λόγω πιθανών μελλοντικών μακρορωγματώσεων

  Παρέχει πιο αποτελεσματική αντίσταση ενάντια σε 
μηχανικές κρούσεις με την πρόσθετη αντοχή που αποκτά 
χάρη στις μικροΐνες πολυπροπυλενίου που διαθέτει

  Δεν επηρεάζεται από τις διαφορές θερμοκρασίας (-20 °C ± 80 °C)

  Αποτρέπει την ανάπτυξη βακτηρίων χάρη 
στα βιοκτόνα που διαθέτει

  Παρέχει τέλεια πρόσφυση σε επιφάνειες με βάση ορυκτά, σε 
ξύλινες επιφάνειες και μη ανοδιωμένες μεταλλικές επιφάνειες

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Το Betek Fibrious Aquaset είναι ένα έτοιμο για χρήση αδιάβροχο 
υλικό από μικροΐνες πολυπροπυλενίου, λευκό, υγρής μεμβράνης που 
κατασκευάζεται για περιοχές επικίνδυνες ως προς την αδιαβροχοποίηση.

ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί με ασφάλεια ειδικά στους αρμούς ή τα 
τμήματα με κίνδυνο ρωγμής σε επιφάνειες από σκυρόδεμα, σοβά, 
τούβλο, πορσελάνη, γαλβανισμένη μεταλλική λαμαρίνα και ξύλο που 
χρειάζονται αδιαβροχοποίηση όπως οι οροφές, τα θεμέλια και οι τοίχοι 
των υπογείων, στα φίλτρα και το κάτω μέρος της καμινάδας.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ
Εφαρμόστε σε στεγνές και καθαρές επιφάνειες χωρίς υγρασία. Καθαρίστε 
την επιφάνεια εφαρμογής από κάθε είδους γράσο, ακαθαρσία, σκόνη 
και χύδην υλικά που εμποδίζουν την πρόσφυση του προϊόντος. 
Βεβαιωθείτε ότι η επιφάνεια εφαρμογής διαθέτει κλίση που αποτρέπει 
τη συγκέντρωση υδάτων. Γεμίστε τα κενά και τις οπές στην επιφάνεια 
με κονίαμα επισκευής Stako. Ασταρώστε με μια στρώση αραιωμένου 
Aquaset με 100% νερό και, στη συνέχεια, εφαρμόστε δύο στρώσεις του 
Betek Fibrious Aquaset ανάλογα με την κατάσταση της επιφάνειας. (Το 
Betek Fibrious Aquaset δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί χωρίς αραίωση. Η 
εφαρμογή πρέπει να πραγματοποιηθεί σε τουλάχιστον δύο στρώσεις.) 
Περιμένετε έως 24 ώρες ανάμεσα σε κάθε στρώση και εφαρμόστε τη 
δεύτερη στρώση πάνω από την πρώτη σε κατεύθυνση 90° (κάθετα). 
Εφαρμόστε σε λωρίδες στους αρμούς. Εφαρμόστε σε θερμοκρασία 
μεταξύ +5 °C και +35 °C ειδικά με ξηρό αέρα. Αποφύγετε την εφαρμογή 
σε καιρικές συνθήκες όπως βροχή, χιόνι και παγετός. Προστατέψτε τις 
επιφάνειες εφαρμογής από αντίξοες καιρικές συνθήκες για 48 ώρες. 
Προστατέψτε όλες τις επιφάνειες εφαρμογής με στρώση επιχρίσματος, 
κεραμική ή παρεμφερή στρώση για να μπορούν να παρουσιάζουν την 
απαιτούμενη απόδοση και αντοχή απέναντι στις εξωτερικές κρούσεις. 
Καθαρίστε τα εργαλεία εφαρμογής με νερό.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 
Μπορεί να αποθηκευτεί για 2 χρόνια στην αρχική του συσκευασία σε 
δροσερό περιβάλλον προστατευμένο από υγρασία, παγετό και άμεση 
ηλιακή ακτινοβολία.

Σημείωση: Το Aquaset πρέπει να προστατεύεται με στρώση επιχρίσματος, κεραμική ή 
παρεμφερή στρώση για να μπορούν όλες οι επιφάνειες να παρουσιάζουν την απαιτούμενη 
απόδοση και αντοχή απέναντι στις εξωτερικές κρούσεις. Τα εργαλεία εφαρμογής πρέπει 
να καθαρίζονται με νερό. Συνιστάται να φοράτε ίσια λαστιχένια παπούτσια κατά την 
εφαρμογή του. Συνιστάται να κατασκευάσετε μια ξεχωριστή πλατφόρμα αν πρόκειται να 
τοποθετήσετε επάνω δορυφορικό πιάτο, ηλιακούς συλλέκτες και δεξαμενές νερού. Μην 
χρησιμοποιείτε το Betek Fibrious Aquaset χωρίς αραίωση!  Αραιώστε το Betek Fibrious 
Aquaset με νερό κατά 100% για την πρώτη στρώση.
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BETEK POLYCRETE
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ
Συνδετικό μέσο Τσιμέντο-ακρυλική ρητίνη

Εργαλεία εφαρμογής

Αναλογία ανάμιξης
20 kg σκόνη (σακί ) - 10 kg υγρό (κουβάς)

Αναλογία A/B κατά βάρος: 1/2

Απορρόφηση νερού ≤ 0,1 kg/m²h1/2

Αντοχή νερού υπό πίεση 
(θετική κατεύθυνση)

≥ 1,5 bar

Αντοχή πρόσφυσης 
(28 μέρες)

≥ 1,0 N/mm²

Θερμοκρασία επιφά-
νειας

+5 °C ± 30 °C

Θερμοκρασία περι-
βάλλοντος

+5 °C ± 30 °C

Χρόνος ωρίμανσης 3-5 λεπτά

Διάρκεια ζωής 
(στους +20 °C)

2 ώρες

Χρόνος αναμονής 
στρώσης 4 ώρες

Χρόνος στεγνώματος 24 ώρες

Πυκνότητα
1,35 g/ml (σκόνη)

1,05 g/ml (υγρό)

Χρώμα
Συστατικό A:  λευκό υγρό

Συστατικό B: γκρι σκόνη

Μίγμα: γκρι τσιμέντο

Κατανάλωση

Συστατικό A + Συστατικό B: 0,3 m²/kg κατά 
μέσο όρο (εφαρμογή 2 στρώσεων)
θα υπάρχουν διαφορές βάσει του αριθμού 
των πόρων και των οπών στην επιφάνεια

  Με υψηλή πρόσφυση

  Πλήρως εύκαμπτο και υδατοστεγανό

  Ανθεκτικό σε μηχανικές κρούσεις λόγω της 
εύκαμπτης στρώσης που σχηματίζεται

  Διατηρεί την ποιότητά του ακόμη και σε πιθανές μελλοντικές 
τριχοειδείς ρωγμές στις επιφάνειες εφαρμογής (έως 0,1 mm)

  Σχηματίζει ένα μόνιμο στρώμα χωρίς αρμούς και συνδέσεις

  Διαπερατό σε υδρατμούς

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Ένα πλήρως ελαστικό, αδιάβροχο υλικό με βάση το τσιμέντο και την 
ακρυλική ρητίνη, δύο συστατικών.

ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Χρησιμοποιείται για την προστασία όλων των ειδών εσωτερικών 
και εξωτερικών δομικών στοιχείων και για αδιαβροχοποίηση. 
Χρησιμοποιείται ως πλήρως εύκαμπτο αδιάβροχο υλικό σε χώρους 
με υγρασία όπως τουαλέτες, μπάνια και κουζίνες, δεξαμενές νερού 
(υπάρχει διαθέσιμο πιστοποιητικό συμμόρφωσης για το πόσιμο νερό), 
θεμέλια, βεράντες και μπαλκόνια (για προστασία της οροφής), και 
χώρους όπου χρησιμοποιείται πολύ νερό όπως ιαματικές πηγές και 
χαμάμ. Δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε χώρους εκτεθειμένους σε 
αρνητική πίεση νερού.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ
Καθαρίστε την επιφάνεια εφαρμογής από κάθε είδους ακαθαρσία, σκόνη 
κ.λπ. που εμποδίζει την πρόσφυση του προϊόντος. Χρησιμοποιήστε 
νερό υπό πίεση και χλιαρό σαπουνόνερο, αν χρειάζεται. Εφαρμόστε το 
σε ακατέργαστο σοβά ή σε επιφάνεια σκυροδέματος. Αφαιρέστε όλα 
τα υλικά από την επιφάνεια όπως οι στρώσεις ή το χρώμα με μηχανικές 
μεθόδους μέχρι να φτάσετε στο τραχύ σκυρόδεμα. Βεβαιωθείτε ότι η 
επιφάνεια εφαρμογής είναι ελαφρώς υγρή και καθαρή. Βεβαιωθείτε ότι 
η επιφάνεια εφαρμογής διαθέτει κλίση που αποτρέπει τη συγκέντρωση 
υδάτων (ελάχ. 5%). Χρησιμοποιήστε το κονίαμα επισκευής Betek Stako 
ή/και το Betek Stako 0 για τη στιλπνότητα της επιφάνειας πριν από την 
εφαρμογή. Λοξοτομήστε τους κάθετους και τους οριζόντιους ψυχρούς 
αρμούς με το κονίαμα επισκευής Stako ανοίγοντας κενά στους αρμούς. 
Υγράνετε τις επιφάνειες μόλις ολοκληρώσετε την προετοιμασία της 
επιφάνειας. Αναμίξτε 1 μονάδα του συστατικού A (υγρό) με 2 μονάδες 
του συστατικού B (σκόνη) με έναν αναμίκτη χαμηλής ταχύτητας (400-
600 κύκλοι/λεπτό) για να πετύχετε τη ρευστή μορφή για εφαρμογές με 
πινέλο ή ρολό. Μειώστε την ποσότητα υγρού 30-35% για να πετύχετε 
μια μορφή πάστας για εφαρμογή με μυστρί. Εφαρμόστε σε 2 στρώσεις.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
Μπορεί να αποθηκευτεί για 1 χρόνο στη σφραγισμένη του συσκευασία 
σε δροσερό και στεγνό περιβάλλον, προστατευμένο από υγρασία, 
παγετό και άμεση ηλιακή ακτινοβολία.

Σημείωση: Εφαρμόστε σε θερμοκρασίες μεταξύ +5 °C και +30 °C
Προστατέψτε την επιφάνεια εφαρμογής από βροχή, παγετό, άμεση ηλιακή ακτινοβο-
λία, κίνηση πεζών και οχημάτων τουλάχιστον 24 ώρες πριν από την εφαρμογή.
Καλύψτε τις περιοχές που μπορεί να είναι εκτεθειμένες στην άμεση ηλιακή ακτινο-
βολία.
Καθαρίστε τα εργαλεία χειρός που χρησιμοποιήσατε για την εφαρμογή με νερό μετά 
την εφαρμογή. Να φοράτε γάντια κατά την εφαρμογή. Σε περίπτωση επαφής με το 
προϊόν, πλύντε τα μάτια και το δέρμα με άφθονο νερό. Σε περίπτωση αλλεργικής 
αντίδρασης, συμβουλευτείτε επειγόντως γιατρό.
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BETEK BITUMFLEKS
20 kg
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ
Συνδετικό μέσο Βιτουμένιο

Αραιωτικό Έτοιμο για χρήση

Εργαλεία εφαρμογής

Πρώτο στέγνωμα 12 ώρες 

Δεύτερη στρώση 24 ώρες 

Τελικό στέγνωμα 48 ώρες

Θερμοκρασία 
εφαρμογής

+5 °C -+30 °C

Αναλογία στερεής 
ουσίας

58 ± 2

pH 9 ±1

Ιξώδες (mPa.s) 20000 ± 2500

Αντοχή στη 
θερμότητα

-15 °C -+80 °C

Απορρόφηση νερού 30 g/m²h1/2

Διαπερατότητα 
υδρατμών Sd< 0,10

Επιμήκυνση θραύσης Ελάχ. 300%

Αντοχή σε 
εφελκυσμό 0,45 N/mm²

Χρώμα Σκούρο καφέ (μαύρο όταν στεγνώνει)

Πυκνότητα 1,10 g/ml

Κατανάλωση
Σε δύο στρώσεις: 0,25-0,33 m²/kg

θα υπάρχουν διαφορές βάσει του αριθμού 

των πόρων και των οπών στην επιφάνεια

  Έτοιμο για χρήση με πυκνότητα υγρού

  Παρέχει υψηλή πρόσφυση σε στεγνές και υγρές επιφάνειες

  Αποτρέπει τη διάβρωση, τη συσσώρευση σκόνης και το 
φούσκωμα στις εσωτερικές επιφάνειες παρέχοντας υγρομόνωση

  Συνεχίζει να προστατεύει την κατασκευή από νερό και 
υγρασία χωρίς να χάνει την ιδιότητα υδατοστεγανότητας 
σε πιθανές μελλοντικές δομικές τριχοειδείς ρωγμές

  Δεν επηρεάζεται από διαφορές θερμοκρασίας όταν 
αποκτά την πλήρη αντοχή του (-15 °C ±80 °C) 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Υλικό επάλειψης υγρομόνωσης από τροποποιημένο βιτουμένιο βάσεως 
γαλακτώματος, ενός συστατικού, έτοιμο για χρήση, χωρίς διαλύτες, με 
υψηλή αντοχή πρόσφυσης.
 

ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Χρησιμοποιείται σε οριζόντιες και κάθετες επιφάνειες σε εσωτερικούς 
και εξωτερικούς χώρους στην κατεύθυνση του νερού σαν παραπέτασμα 
και για συγκράτηση των τοίχων που εφάπτονται στο έδαφος, διείσδυση 
σήραγγος, αποστράγγιση και πασσάλωση, εξωτερική μόνωση υπογείων 
και επιφανειών ισόγειων δαπέδων, και για υγρομόνωση υγρών 
επιφανειών όπως βεράντες, μπαλκόνια, μπάνια, κουζίνες και τουαλέτες. 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ
Καθαρίστε την επιφάνεια εφαρμογής από κάθε είδους ακαθαρσία, σκόνη 
κ.λπ. που εμποδίζει την πρόσφυση του προϊόντος. Χρησιμοποιήστε 
νερό υπό πίεση και χλιαρό σαπουνόνερο, αν χρειάζεται. Βεβαιωθείτε 
ότι οι επιφάνειες εφαρμογής είναι απαλλαγμένες από υγρασία, στεγνές 
και καθαρές. Βεβαιωθείτε ότι οι βεράντες και οι επιφάνειες εφαρμογής 
διαθέτουν κλίση που αποτρέπει τη συγκέντρωση υδάτων (ελάχ. 5%). 
Χρησιμοποιήστε το κονίαμα επισκευής Betek Stako ή/και το Betek 
Stako 0 για τη στιλπνότητα της επιφάνειας πριν από την εφαρμογή. 
Λοξοτομήστε τους κάθετους και τους οριζόντιους ψυχρούς αρμούς με 
το Betek Stako ανοίγοντας κενά στους αρμούς. Εφαρμόστε χωρίς να το 
αραιώσετε με νερό. Εφαρμόστε τουλάχιστον σε 2 στρώσεις. Περιμένετε 
έως 24 ώρες ανάμεσα σε κάθε στρώση και εφαρμόστε τη δεύτερη 
στρώση πάνω από την πρώτη σε κατεύθυνση 90° (κάθετα).

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 
Μπορεί να αποθηκευτεί για 1 χρόνια στην αρχική του συσκευασία σε 
δροσερό περιβάλλον προστατευμένο από υγρασία, παγετό και άμεση 
ηλιακή ακτινοβολία.

Σημείωση: Εφαρμόστε σε θερμοκρασίες μεταξύ +5 °C και +30 °C. Αποφύγετε τις εφαρ-
μογές σε καιρικές συνθήκες όπως βροχή, χιόνι και παγετός. Προστατέψτε την επιφάνεια 
από αυτές τις καιρικές συνθήκες τουλάχιστον για 24 ώρες μετά την εφαρμογή. Εφαρμόστε 
το Betek Bitumfleks στην πλευρά της κατασκευής που μπορεί να εκτεθεί σε υγρασία και 
σε θετική πίεση νερού. Καθαρίστε εύκολα τα εργαλεία χειρός που χρησιμοποιήσατε για 
την εφαρμογή με νερό μετά την εφαρμογή εφόσον το προϊόν δεν περιέχει διαλύτες. Να 
φοράτε γάντια κατά την εφαρμογή. Σε περίπτωση επαφής με το προϊόν, πλύντε τα μάτια 
και το δέρμα με άφθονο νερό. Σε περίπτωση αλλεργικής αντίδρασης, συμβουλευτείτε 
επειγόντως γιατρό.
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ
Συνδετικό μέσο Τσιμέντο

Αραιωτικό Νερό

Εργαλεία εφαρμογής

Διάρκεια ζωής 1 ώρα 

Χρόνος αναμονής 
στρώσης

5 ώρες 

Χρόνος στεγνώματος 24 ώρες

Αντοχή νερού 
υπό πίεση (θετική 
κατεύθυνση)

≥ 1,5 bar

Αντοχή πρόσφυσης 
(28 μέρες)

≥ 1 N/mm²

Απορρόφηση νερού ≤ 0,2 kg/m² h1/2

Αντοχή στη συμπίεση ≥ 15 N / mm²

Αντοχή στην κάμψη ≥ 5 N / mm²

Πυκνότητα 1,25 g/ml

Πυκνότητα μίγματος 
σκόνης

1,4 ± 0,1 g/cm³

Πυκνότητα νωπού 
κονιάματος

1,5 ± 0,1 g/cm³

Χρώμα Γκρι

Κατανάλωση
Σε δύο στρώσεις: 0,33 m2/kg

θα υπάρχουν διαφορές βάσει του αριθμού 

των πόρων και των οπών στην επιφάνεια

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Κρυσταλλικό αδιάβροχο κονίαμα βάσεως τσιμέντου, ενός συστατικού 
με τριχοειδή ιδιότητα που μπορεί να εφαρμοστεί από αρνητικές και 
θετικές πλευρές, με πολυμερή πρόσθετα που περιέχουν ειδικό τύπο 
τσιμέντου και για συμπλήρωση, ώστε να παρέχει λύσεις σε καταστάσεις 
όπως φούσκωμα χρώματος και ξεφλούδισμα σοβά.

ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Χρησιμοποιείται για τη μόνωση των θεμελίων, σαν παραπέτασμα και 
για τη συγκράτηση των τοίχων σε οριζόντιες και κάθετες επιφάνειες 
εσωτερικών και εξωτερικών χώρων, και για τοίχους υπογείων 
υπαρχόντων κτιρίων. Χρησιμοποιείται για προ-κεραμική μόνωση υγρών 
επιφανειών όπως μπαλκόνια, μπάνια, τουαλέτες· για την προστασία 
των παραθαλάσσιων κτιρίων από σκυρόδεμα από τη διαβρωτική 
επίδραση του νερού· για προστασία ενάντια στο νερό της βροχής που 
εισέρχεται με τον άνεμο· για μόνωση των υπόγειων κατασκευών όπως 
φρεάτια, αυλάκια, σήραγγες, καταφύγια, χώροι στάθμευσης και φρεάτια 
ανελκυστήρων· για μόνωση των κατασκευών από σκυρόδεμα που 
συγκρατούν το νερό όπως οι δεξαμενές νερού και οι πισίνες.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ
Καθαρίστε την επιφάνεια εφαρμογής από κάθε είδους ακαθαρσία, σκόνη 
κ.λπ. που εμποδίζει την πρόσφυση του προϊόντος. Χρησιμοποιήστε 
νερό υπό πίεση και χλιαρό σαπουνόνερο, αν χρειάζεται. Εφαρμόστε το 
σε ακατέργαστο σοβά ή σε επιφάνεια σκυροδέματος. Αφαιρέστε όλα 
τα υλικά από την επιφάνεια όπως οι στρώσεις ή το χρώμα με μηχανικές 
μεθόδους μέχρι να φτάσετε στο τραχύ σκυρόδεμα. Βεβαιωθείτε ότι η 
επιφάνεια εφαρμογής είναι ελαφρώς υγρή και καθαρή. Βεβαιωθείτε ότι 
η επιφάνεια εφαρμογής διαθέτει κλίση που αποτρέπει τη συγκέντρωση 
υδάτων (ελάχ. 5%). Χρησιμοποιήστε το κονίαμα επισκευής Betek Stako 
ή/και το Betek Stako 0 για τη στιλπνότητα της επιφάνειας πριν από την 
εφαρμογή. Λοξοτομήστε τους κάθετους και τους οριζόντιους ψυχρούς 
αρμούς με το κονίαμα επισκευής Stako ανοίγοντας κενά στους αρμούς.
Υγράνετε τις επιφάνειες μόλις ολοκληρώσετε την προετοιμασία της 
επιφάνειας.
Αναμίξτε 25 kg Betekstop με 6-6,5 L καθαρό νερό για εφαρμογή με 
πινέλο και με 5-5,5 L καθαρό νερό για εφαρμογή με μυστρί. Βεβαιωθείτε 
ότι το μίγμα έχει προετοιμαστεί με αναμίκτη χαμηλής ταχύτητας (400-
600 σ.α.λ.). Αναμίξτε μέχρι να εξαφανιστούν όλες οι φυσαλίδες αέρα και 
να πετύχετε ένα ομοιογενές μίγμα. Εφαρμόστε σε 2 στρώσεις. 

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
Μπορεί να αποθηκευτεί για 1 χρόνο στη σφραγισμένη του συσκευασία 
σε δροσερό και στεγνό περιβάλλον, προστατευμένο από υγρασία, 
παγετό και άμεση ηλιακή ακτινοβολία.

Σημείωση: Εφαρμόστε σε θερμοκρασίες μεταξύ +5 °C και ±30 °C
Προστατέψτε την επιφάνεια εφαρμογής από βροχή, παγετό, άμεση ηλιακή ακτινοβολία, 
κίνηση πεζών και οχημάτων τουλάχιστον 24 ώρες πριν από την εφαρμογή.
Καλύψτε τις περιοχές που μπορεί να είναι εκτεθειμένες στην άμεση ηλιακή ακτινοβολία.
Καθαρίστε τα εργαλεία χειρός που χρησιμοποιήσατε για την εφαρμογή με νερό μετά την 
εφαρμογή. Να φοράτε γάντια κατά την εφαρμογή. Σε περίπτωση επαφής με το προϊόν, 
πλύντε τα μάτια και το δέρμα με άφθονο νερό. Σε περίπτωση αλλεργικής αντίδρασης, 
συμβουλευτείτε επειγόντως γιατρό.

  Παρασκευάζεται με ανάμιξη μόνο με νερό 

 Εφαρμόζεται εύκολα με πινέλο ή μυστρί

  Χρησιμοποιείται με ασφάλεια για την αδιαβροχοποίηση 
οριζόντιων και κάθετων επιφανειών και στην 
αρνητική και τη θετική πλευρά

  Εφαρμόζεται με ασφάλεια σε κάθε είδους επιφάνεια 
με επίστρωση τσιμέντου και σε όλες τις παλιές 
και νέες επιφάνειες τραχιού σκυροδέματος

  Προσφέρει μη διαβρωτική και πλήρη υγρομόνωση που δεν 
μπορεί να διαπεραστεί ούτε να αποκολληθεί από την επιφάνεια

  Παρέχει αντοχή ενάντια σε μηχανικές και χημικές 
κρούσεις Προστατεύει το σίδηρο και το σκυρόδεμα 
από τις διαβρωτικές επιδράσεις του νερού

BETEKSTOP



81

0,33kg

Χη
μικ

ά κ
ατ

ασ
κε

υώ
ν

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ
Συνδετικό μέσο Στεατικό οξύ

Μορφή Σκόνη

Χλωρίδιο Κανένα

Πυκνότητα 0,35 g/ml

Χρώμα Λευκό

Κατανάλωση

Σε ένα κονίαμα με ελάχιστη δόση 300 kg/

m² (τουλάχιστον 6 σακιά τσιμέντο), πρέπει 

να προστεθεί μία συσκευασία Bepermo 

(330 g) σε κάθε συσκευασία νωπού 

τσιμέντου Portland (50 kg).

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Πρόσμιγμα σκόνης χωρίς λευκό χλωρίδιο που χρησιμοποιείται για τη 
δημιουργία υδροαπωθητικής επιφάνειας υψηλής ποιότητας σε όλους 
τους τύπους εργασιών με σοβά, 
επίχρισμα και σκυρόδεμα.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Εξασφαλίζει υδατοστεγανότητα αποτρέποντας το σχηματισμό 
τριχοειδών ρωγμών και κενών στο σοβά, το επίχρισμα και το 
σκυρόδεμα μετά την αντίδραση με το τσιμέντο στο κονίαμα χάρη 
στα υδροφοβικά (υδροαπωθητικά) χημικά που περιέχει. Επομένως, 
δημιουργεί επιφάνειες με υψηλή συγκράτηση νερού αφαιρώντας 
την ιδιότητα ύγρανσης από τα σωματίδια νερού. Ο ασβέστης που θα 
χρησιμοποιήσετε στις εργασίες με σοβά δεν ασκεί αρνητική επίδραση 
στο Bepermo. Βελτιώνει την ποιότητα και την αντοχή αυξάνοντας 
το σχηματισμό αέρα στο νωπό κονίαμα σοβά και σκυροδέματος. 
Δεν προκαλεί καμία αλλαγή στους χρόνους πήξεως του κανονικού 
τσιμέντου Portland.

ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Το Bepermo μπορεί να χρησιμοποιηθεί με ασφάλεια σε εργασίες με 
σοβά και επίχρισμα όλων των τύπων δομικών υλικών με βάση ορυκτά 
που εκτίθενται σε νερό και υγρασία. Χρησιμοποιείται στις εργασίες 
με επίχρισμα κάτω από το κεραμικό υλικό σε συνεχή επαφή με νερό 
όπως το μπάνιο, η κουζίνα και το μπαλκόνι. Χρησιμοποιείται ως 
υδροαπωθητικό πρόσμιγμα σε εξωτερικούς σοβάδες, δεξαμενές νερού, 
πισίνες, υπόγεια, στοές, θεμέλια και διατμητικά σκυροδέματα ενάντια 
στην υγρασία που προκαλείται από τη βροχή ή το νερό πλύσης.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ
Προσθέστε μία συσκευασία Bepermo (330 g) για κάθε σακί τσιμέντο 
(50 kg) στο ξηρό κονίαμα σοβά ή σκυροδέματος, προετοιμάστε ένα 
πρόμιγμα και μόνο τότε προσθέστε το νερό μίξης κονιάματος λόγω των 
υδροαπωθητικών χημικών ουσιών που περιέχει το Bepermo. Μπορεί 
να εφαρμοστεί με όλες τις γνωστές μεθόδους, σε συμμόρφωση με 
τους γενικούς κανόνες κατασκευής, μετά τη σχολαστική προετοιμασία 
του σοβά, του επιχρίσματος και του σκυροδέματος που περιέχει το 
Bepermo.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
Μπορεί να αποθηκευτεί για 2 χρόνια σε δροσερό και στεγνό περιβάλλον 
στη σφραγισμένη του συσκευασία.

Σημείωση: Το Bepermo πρέπει να προστεθεί στο ξηρό μίγμα και να ανακατευτεί 2 φορές. 
Μόνο τότε μπορείτε να προσθέσετε νερό. Αποφύγετε να προσθέσετε το Bepermo σε 
μίγμα που έχει προστεθεί νερό.

  Δημιουργεί μια υδροαπωθητική επιφάνεια υψηλής ποιότητας

  Εξασφαλίζει την υδατοστεγανότητα αποτρέποντας 
το σχηματισμό τριχοειδών ρωγμών και κενών 
στο σοβά, το επίχρισμα και το σκυρόδεμα

  Δημιουργεί επιφάνειες με υψηλή συγκράτηση νερού

  Αφαιρεί την ιδιότητα ύγρανσης των σωματιδίων νερού

  Ο ασβέστης που θα χρησιμοποιήσετε στις εργασίες με 
σοβά δεν ασκεί αρνητική επίδραση στο Bepermo

  Βελτιώνει την ποιότητα και την αντοχή αυξάνοντας το 
σχηματισμό αέρα στο νωπό κονίαμα σοβά και σκυροδέματος

BETEK BEPERMO
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  Παρέχει υδατοστεγανότητα και αντοχή ενάντια σε χημικές ουσίες

  Μειώνει το σχηματισμό των τριχοειδών ρωγμών

  Αυξάνει την πρόσφυση ανάμεσα στα 
σωματίδια μέσα στο κονίαμα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ
Συνδετικό μέσο Lateks

Εργαλεία εφαρμογής

Μορφή Υγρό

Χρώμα Λευκό

Πυκνότητα 1,05 g/ml

Κατανάλωση

Αναμίξτε μια ποσότητα που είναι σχεδόν 

10% του βάρους του ξηρού τσιμέντου 

ανάλογα με την ποσότητα του τσιμέντου 

στο κονίαμα 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Το Lateks είναι ένα υγρό γαλάκτωμα έτοιμο για χρήση που προσφέρει 
υδατοστεγανότητα και αντοχή ενάντια σε χημικές ουσίες χάρη στο 
συμπολυμερές που περιέχει, και μειώνει το σχηματισμό τριχοειδών 
ρωγμών αυξάνοντας την πρόσφυση ανάμεσα στα σωματίδια στο 
εσωτερικό του κονιάματος.

ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Χρησιμοποιείται για να παρέχει πρόσφυση ανάμεσα στον παλιό και το 
νέο σοβά-σκυρόδεμα, για την αποτροπή ρωγμών σε επιχρίσματα, την 
επισκευή επιφανειών, τη δημιουργία ανθεκτικών και απαλλαγμένων 
από σκόνη επιφανειών, την αύξηση της αντοχής στην πρόσφυση 
πλακών όπως πλακάκια και κεραμικά, την προετοιμασία πάσης 
φύσεως επιφανειών που χρειάζονται υγρομόνωση, και τη δημιουργία 
κονιαμάτων επισκευής με βάση το τσιμέντο για επισκευή και 
εξομάλυνση επιφανειών.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ
Καθαρίστε την επιφάνεια εφαρμογής από λάδι, σκόνη και χύδην υλικά. 
Βουρτσίστε με μια συρμάτινη βούρτσα, ξεσκονίστε και βρέξτε με 
άφθονο νερό, αν χρειάζεται.
Δημιουργήστε μια γέφυρα πρόσφυσης. Αναμίξτε το Lateks και το νερό 
σε αναλογία 1:1 μέχρι να πετύχετε ένα τσιμέντο με ροή και υψηλή 
συγκέντρωση. Εφαρμόστε το τσιμέντο με πινέλο ή χύστε το στην 
επιφάνεια. Εφαρμόστε σοβά ή επίχρισμα πριν στεγνώσει εντελώς.
Προσθέστε το στο μίγμα που θα χρησιμοποιηθεί στις επισκευές με τα 
κονιάματα επισκευής Stako και Stako 0 σε καιρικές συνθήκες με ζέστη 
και άνεμο, σε ποσότητα ίση με το 10% του βάρους της σκόνης τσιμέντου 
στο μίγμα επισκευής, για να αποτρέψετε την ξαφνική απώλεια νερού και 
να επισκευάσετε τις ρωγμές συστολής.
Εφαρμόστε το μίγμα Lateks στην επιφάνεια για να αυξήσετε την αντοχή 
της κόλλας των πλακιδίων και των κεραμικών. Εφαρμόστε ως αστάρι 
στην επιφάνεια για πρόσφυση, αραιώνοντας με νερό σε αναλογία 1/1 ή 
1/2 ανάλογα με την επιφάνεια.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
Μπορεί να αποθηκευτεί για 1 χρόνια στην αρχική του συσκευασία σε 
δροσερό περιβάλλον προστατευμένο από υγρασία, παγετό και άμεση 
ηλιακή ακτινοβολία.

Σημείωση: Προσθέστε το μίγμα Lateks/Νερό αφού προετοιμάσετε και αναμίξετε το ξηρό 
κονίαμα. Εφαρμόστε το μίγμα Lateks/Νερό ανάμεσα σε κάθε στρώση για πρόσφυση σε 
παχιά στρώματα. Η χρήση του Betek Lateks περισσότερο από 10% του βάρους του τσιμέ-
ντου επιμηκύνει το χρόνο πήξεως του μίγματος και μειώνει την αντοχή. 
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  Διευκολύνει την ανάμιξη του κονιάματος

  Παρέχει αδιαπερατότητα 

  Αποτρέπει τυχόν ρωγμές στο κονίαμα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ

Εργαλεία εφαρμογής

Πυκνότητα 1,05 g/ml

Κατανάλωση

Σοβάς 2,5 cm: 1,25-1,6 m²/kg

ανάλογα με τη δομή, τη στιλπνότητα και το 

πορώδες της κατασκευής εφαρμογής, μέση 

κατανάλωση

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Το Betek-1 είναι ένα πρόσμιγμα υγρού κονιάματος που διευκολύνει την 
ανάμιξη του κονιάματος, παρέχει αδιαπερατότητα με το γέμισμα των 
κενών στο κονίαμα και εμποδίζει τυχόν ρωγμές στο κονίαμα.

ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Χρησιμοποιείται σε όλα τα είδη εφαρμογών με σοβά και επίχρισμα 
που εκτίθενται σε νερό και υγρασία, εξωτερικούς σοβάδες και πισίνες, 
βόθρους, μονάδες επεξεργασίας λυμάτων, υπόγεια, μπάνια, σοβάδες 
και επιχρίσματα βεραντών. Χρησιμοποιείται σε όλα τα μίγματα 
κονιάματος που αποτελούνται από άμμο, τσιμέντο και βότσαλο και δεν 
περιέχουν ενίσχυση.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ
Βεβαιωθείτε ότι η επιφάνεια είναι καθαρή και στέρεη αφαιρώντας όλα 
τα σπασμένα ή τα εύθραυστα κομμάτια και βρέχοντας την επιφάνεια. 
Βεβαιωθείτε ότι η άμμος είναι απαλλαγμένη από αλλουβιακές 
αποθέσεις, καθαρή και γωνιώδης και ξεκαθαρίζει με κόσκινο 3 mm. 
Βεβαιωθείτε ότι το τσιμέντο είναι νωπό και άθικτο. Μην προσθέτετε 
ασβέστη στο έτοιμο κονίαμα.

Υγρομόνωση στους σοβάδες
Με την προσθήκη του Betek-1 στο κονίαμα σοβά, εξασφαλίζεται 
πλήρης μόνωση επιτρέποντας παράλληλα στην επιφάνεια να αναπνέει. 
Για το σκοπό αυτό, το νερό ανάμιξης που λαμβάνεται με τη μίξη 9 
μονάδων νερού με 1 μονάδα Betek-1 προστίθεται στο μίγμα ξηρού 
κονιάματος και αυτό το κονίαμα εφαρμόζεται στην επιφάνεια σε 2 
στρώσεις. Το Lateks συνιστάται να προστίθεται σε αυτό το μίγμα σε 
ποσότητα ίση με το 10% του βάρους του τσιμέντου αν απαιτείται καλή 
πρόσφυση και ευκαμψία.

Εφαρμογή σοβά ενάντια στην υγρασία του εδάφους
Φράξτε τα σημεία διαρροής αν υπάρχει σοβαρή διαρροή νερού 
στην επιφάνεια. Δημιουργήστε γέφυρα πρόσφυσης με το Lateks. 
Αναμίξτε 1 μονάδα Betek-1 με 9 μονάδες νερού. Προσθέστε αυτό το 
νερό ανάμιξης σε 400-500 δόσεις κονιάματος και εφαρμόστε το στην 
επιφάνεια.

Μόνωση ενάντια στο νερό πίεσης
Βεβαιωθείτε ότι η επιφάνεια εφαρμογής είναι στεγνή και καθαρή. 
Αναμίξτε 1 μονάδα Betek-1 με 9 μονάδες νερού. Προτιμήστε ένα μίγμα 
σε αναλογία 1:8 ή 1:6 αν η άμμος είναι βρεγμένη. Αναμιγνύετε το νερό 
ανάμιξης Betek-1 συχνά ενώ προετοιμάζετε το κονίαμα. Σοβατίστε την 
πρώτη στρώση του κονιάματος Betek-1 με 1 μονάδα τσιμέντου και 1 
μονάδα άμμου σε πάχος 5 mm. Σοβατίστε τη δεύτερη και την τρίτη 
στρώση του κονιάματος Betek-1 με 1 μονάδα τσιμέντου και 1 μονάδα 
άμμου σε πάχος 2-3 mm. Μην προχωρήσετε στην επόμενη στρώση 
πριν απορροφηθεί πλήρως η πρώτη στρώση. Γυαλίστε την τελευταία 
στρώση με αναλογία 1:1 τσιμέντο:άμμο.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
Μπορεί να αποθηκευτεί για 2 χρόνια στη σφραγισμένη του 
συσκευασία προστατευμένο από παγετό.
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ
Συνδετικό μέσο Τσιμέντο

Εργαλεία εφαρμογής

Πρώτο στέγνωμα 24 ώρες

Τελικό στέγνωμα 3 μέρες

Κατανάλωση

Η κατά προσέγγιση κατανάλωση για κάθε 

στρώση πάχους 1 mm είναι 0,6 m²/kg

θα υπάρχουν διαφορές βάσει του αριθμού 

των πόρων και των οπών στην επιφάνεια

  Κατασκευάζεται σε συμμόρφωση με το πρότυπο DIN 1164 
και παρασκευάζεται με τσιμέντο Portland και πυριτική άμμο 
με το κατάλληλο μέγεθος κόσκινου και σωματιδίων

  Η μεγαλύτερη διάμετρος σωματιδίων είναι 0,5 mm. 
Σε μια κατασκευή που μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
με πάχος 1,0 – 10 mm σε μία μόνο εφαρμογή

  Άψογη αντοχή πρόσφυσης

  Δεν δημιουργούνται ρωγμές, συστολή, κοιλώματα ή καθιζήσεις 
κατά την εφαρμογή εξασφαλίζοντας τέλειο γυάλισμα

  Συνιστάται να χρησιμοποιείτε το Betek Lateks με 
βάση συνθετικό γαλάκτωμα και μίγμα νερού για να 
βελτιώσετε τις χαρακτηριστικές ιδιότητες του νωπού 
σκληρυμένου Stako. (1kg Lateks + 4kg νερό)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Τραχύ τσιμεντοκονίαμα επισκευής που περιέχει τροποποιημένο 
γεμιστικό υλικό από πολυμερή, χωρίς ασβέστη, με σκοπό τη μερική ή 
πλήρη διόρθωση, το γέμισμα και την επισκευή επιφανειών.

ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Χρησιμοποιείται για την επισκευή των εσωτερικών ή εξωτερικών 
επιφανειών κανονικού ή ελαφρού σκυροδέματος, ρωγμών και οπών, 
για τη διόρθωση των επιφανειών ώστε να επιλυθούν τα λάθη στις 
διαστάσεις, την εξομάλυνση των επιφανειών πριν από την τοποθέτηση 
κεραμικών ή πλακιδίων, την επιδιόρθωση μικρών προβλημάτων, το 
γέμισμα ή την επισκευή σπασμένων ή πεσμένων γωνιακών κομματιών. 
Χρησιμοποιείται με ασφάλεια για το γέμισμα κενών ή οπών έως 10 
mm σε τέτοιες επιφάνειες και τη δημιουργία ομαλών επιφανειών 
διορθώνοντας τα λάθη στις διαστάσεις.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ
Καθαρίστε την επιφάνεια εφαρμογής από όλα τα φουσκωμένα 
στρώματα, τη σκόνη και τις ακαθαρσίες. Αφαιρέστε τις εύθραυστες και 
χαλαρές επιφάνειες από την παλιά επιφάνεια με μηχανικές μεθόδους. 
Αναμίξτε 5 L νερό και 25 kg Stako σε ένα καθαρό δοχείο με έναν αναμίκτη 
χαμηλής ταχύτητας (μέγ. 400 σ.α.λ.) μέχρι να εξαφανιστούν οι φυσαλίδες 
αέρα. Περιμένετε 3-4 λεπτά μετά τη διαδικασία πρώτης ανάμιξης για να 
πετύχετε το σωστό μίγμα. Εξομαλύντε ξανά την επιφάνεια 3 λεπτά μετά 
την πρώτη εφαρμογή, όταν χρειάζεται, ανάλογα με την απορρόφηση 
της επιφάνειας, το πάχος εφαρμογής και τις καιρικές συνθήκες. Υγράνετε 
την επιφάνεια μετά την εφαρμογή. Εφαρμόστε με ένα μυστρί και με ένα 
σπρέι κατάλληλο για κονίαμα.

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΝΩΠΟΥ ΚΟΝΙΑΜΑΤΟΣ
• Χαμηλή τιμή απορρόφησης νερού.

• Είναι εύκολο στην εφαρμογή και εξοικονομεί εργασία.

• Μεγάλη διάρκεια ζωής.

• 75 L νωπός σοβάς με 100 kg ξηρό Stako.

• Πυκνότητα νωπού σοβά: 1,60 g/cm²

• Πυκνότητα ξηρής σκόνης: 1,35 g/cm²

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΣΚΛΗΡΥΜΕΝΟΥ ΚΟΝΙΑΜΑΤΟΣ
• Υψηλή πίεση και αντοχή στην κάμψη.

• Υψηλή δύναμη πρόσφυσης.

• Αυξημένη ελαστικότητα.

• Δεν φθείρεται λόγω καιρικών συνθηκών ούτε καλύπτεται με βρύα.

• Αντοχή στη συμπίεση ≥ 10 N / mm²

• Αντοχή στην κάμψη  ≥ 1,5 N / mm²

• Αντοχή πρόσφυσης  ≥ 1 N/mm² 

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
Μπορεί να αποθηκευτεί για 1 χρόνο στην αρχική του συσκευασία σε 
δροσερό περιβάλλον προστατευμένο από υγρασία, παγετό και άμεση 
ηλιακή ακτινοβολία.

Σημείωση: Υγράνετε τις επιφάνειες με ψεκασμό (νερό χωρίς πίεση) πρωί και βράδυ για 3 
μέρες μετά την εφαρμογή, για να αποτρέψετε την ξαφνική απώλεια νερού και τη μείωση της 
αντοχής σε θερμοκρασίες άνω των +25 °C. Εφαρμόστε το χρώμα πριν η επιφάνεια βραχεί 
από το νερό της βροχής μετά την εφαρμογή. Διαφορετικά, εφαρμόστε το σοβά και το χρώμα 
που προτιμάτε μόνο αφότου η επιφάνεια που βράχηκε με το νερό της βροχής στεγνώσει 
πλήρως και εφαρμοστεί το Boxan 451 και το μίγμα νερού σε αναλογία 1:1. Εφαρμόστε σε 
θερμοκρασίες μεταξύ +5 °C και +30 °C. Προστατέψτε την επιφάνεια εφαρμογής από βροχή, 
παγετό, κίνηση πεζών και οχημάτων τουλάχιστον για 48 ώρες. Καθαρίστε τα εργαλεία χειρός 
που χρησιμοποιήσατε για την εφαρμογή με νερό μετά την εφαρμογή. Να φοράτε γάντια 
κατά την εφαρμογή. Σε περίπτωση επαφής με το προϊόν, πλύντε τα μάτια και το δέρμα με 
άφθονο νερό. Σε περίπτωση αλλεργικής αντίδρασης, συμβουλευτείτε επειγόντως γιατρό.

BETEK STAKO
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Συνδετικό μέσο Τσιμέντο

Εργαλεία εφαρμογής

Πρώτο στέγνωμα 24 ώρες

Τελικό στέγνωμα 3 μέρες

Κατανάλωση

Η κατά προσέγγιση κατανάλωση για κάθε 

στρώση πάχους 1 mm είναι 0,5-0,6 m²/kg

θα υπάρχουν διαφορές βάσει του αριθμού 

των πόρων και των οπών στην επιφάνεια

  Παράγεται με πληρωτικά υλικά όπως πυριτική 
άμμο και ασβεστίτη από τσιμέντο Portland σε 
συμμόρφωση με το πρότυπο DIN 1164 με το 
κατάλληλο μέγεθος κόσκινου και σωματιδίων

  Τροποποιείται με ειδική σκόνη και προϊόντα πολυμερών 
ενάντια στην υγρασία και τη διάβρωση

  Η μεγαλύτερη διάμετρος σωματιδίων είναι 0,2 mm. 
Σε μια κατασκευή που μπορεί να χρησιμοποιηθεί με 
πάχος 0,2 – 3,0 mm σε μία μόνο εφαρμογή. Παρέχει 
τέλειο γυάλισμα. Δεν δημιουργούνται ρωγμές, συστολή, 
κοιλώματα ή καθιζήσεις κατά την εφαρμογή

  Εξασφαλίζει τη λεία όψη του τελικού χρώματος ή 
της τελικής στρώσης και αυξάνει την αντοχή του 
δημιουργώντας μια πολύ λεία επιφάνεια

  Συνιστάται να χρησιμοποιείτε το Betek Lateks με 
βάση συνθετικό γαλάκτωμα και μίγμα νερού για να 
βελτιώσετε τις χαρακτηριστικές ιδιότητες του νωπού 
σκληρυμένου Stako 0. (1kg Lateks + 4kg νερό)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Λεπτό τσιμεντοκονίαμα επισκευής που περιέχει τροποποιημένο 
γεμιστικό υλικό από πολυμερή, χωρίς ασβέστη, με σκοπό τη μερική ή 
πλήρη διόρθωση, το γέμισμα και την επισκευή επιφανειών.

ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Χρησιμοποιείται για την επισκευή των επιφανειακών τριχοειδών 
ρωγμών εσωτερικών ή εξωτερικών επιφανειών με βάση ορυκτά 
όπως σκυρόδεμα, εκτεθειμένο σκυρόδεμα, αεριούχο σκυρόδεμα 
και σοβάς που σχηματίζονται αργότερα, ακόμη και αν διορθώθηκαν 
προηγουμένως με αμμοκονίαμα, σοβά τελικής στρώσης ή ειδικούς 
σοβάδες με βάση ορυκτά. Χρησιμοποιείται με ασφάλεια για το γέμισμα 
κενών ή οπών έως 3 mm σε τέτοιες επιφάνειες και τη δημιουργία 
ομαλών επιφανειών διορθώνοντας τα λάθη στις διαστάσεις.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ
Καθαρίστε την επιφάνεια εφαρμογής από όλα τα φουσκωμένα 
στρώματα, τη σκόνη και τις ακαθαρσίες. Αφαιρέστε εντελώς τις 
εύθραυστες και χαλαρές επιφάνειες από την παλιά επιφάνεια με 
μηχανικές μεθόδους. Καθαρίστε το παλιό στρώμα χρώματος που 
υπάρχει στην επιφάνεια όσο περισσότερο γίνεται ή εντελώς πριν 
εφαρμόσετε το Stako 0, ειδικά για να λειάνετε τις επιφάνειες που είχαν 
βαφτεί έστω και αν δεν ήταν πολύ λείες. Βρέξτε σωστά πριν από την 
εφαρμογή. Αναμίξτε 5 L νερό με 1 σακί (25 kg) Stako 0 σε ένα καθαρό 
δοχείο με έναν αναμίκτη χαμηλής ταχύτητας (μέγ. 400 κύκλοι/λεπτό) 
μέχρι να εξαφανιστούν οι φυσαλίδες αέρα. Περιμένετε 3-4 λεπτά και 
ανακατέψτε ξανά. Εφαρμόστε χρησιμοποιώντας μια σπάτουλα ή 
ένα ατσάλινο μυστρί ή μια κατάλληλη συσκευή ψεκασμού. Τρίψτε 
με γυαλόχαρτο ή διορθώστε την επισκευασμένη επιφάνεια με έναν 
πλωτήρα.

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΝΩΠΟΥ ΚΟΝΙΑΜΑΤΟΣ
• Χαμηλή τιμή απορρόφησης νερού.
• Είναι εύκολο στην εφαρμογή και εξοικονομεί εργασία.
• Μεγάλη διάρκεια ζωής.
• Παρέχει τη δυνατότητα δημιουργίας πολύ ομαλών επιφανειών.
• 70 L νωπό κονίαμα με 100 kg ξηρό Stako 0.
• Πυκνότητα νωπού σοβά: 1,80 g/cm²
• Πυκνότητα ξηρής σκόνης: 1,35 g/cm²

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΣΚΛΗΡΥΜΕΝΟΥ ΚΟΝΙΑΜΑΤΟΣ
• Υψηλή πίεση και αντοχή στην κάμψη.
• Υψηλή δύναμη πρόσφυσης.
• Αυξημένη ελαστικότητα.
• Ανθεκτικό στο νερό και την υγρασία.
• Δεν φθείρεται λόγω καιρικών συνθηκών, δεν καλύπτεται με βρύα 
ούτε υφίσταται συστολή.
• Αντοχή στη συμπίεση  ≥ 12 N / mm²
• Αντοχή στην κάμψη  ≥ 2 N / mm²
• Αντοχή πρόσφυσης  ≥ 1 N/mm²

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
Μπορεί να αποθηκευτεί για 1 χρόνο στην αρχική του συσκευασία 
σε δροσερό περιβάλλον προστατευμένο από υγρασία, παγετό και 
άμεση ηλιακή ακτινοβολία.

Σημείωση: Υγράνετε τις επιφάνειες με ψεκασμό (νερό χωρίς πίεση) πρωί και βράδυ για 3 
μέρες μετά την εφαρμογή, για να αποτρέψετε την ξαφνική απώλεια νερού και τη μείωση 
της αντοχής σε θερμοκρασίες άνω των +25 °C. Εφαρμόστε το χρώμα πριν η επιφάνεια 
βραχεί από το νερό της βροχής μετά την εφαρμογή. Διαφορετικά, εφαρμόστε το σοβά 
και το χρώμα που προτιμάτε μόνο αφότου η επιφάνεια που βράχηκε με το νερό της 
βροχής στεγνώσει πλήρως και εφαρμοστεί το Boxan 451 και το μίγμα νερού σε αναλογία 
1:1. Εφαρμόστε σε θερμοκρασίες μεταξύ +5 °C και +30 °C. Προστατέψτε την επιφάνεια 
εφαρμογής από βροχή, παγετό, κίνηση πεζών και οχημάτων τουλάχιστον για 48 ώρες. 
Καθαρίστε τα εργαλεία χειρός που χρησιμοποιήσατε για την εφαρμογή με νερό μετά την 
εφαρμογή. Να φοράτε γάντια κατά την εφαρμογή. Σε περίπτωση επαφής με το προϊόν, 
πλύντε τα μάτια και το δέρμα με άφθονο νερό. Σε περίπτωση αλλεργικής αντίδρασης, 
συμβουλευτείτε επειγόντως γιατρό.

BETEK STAKO 0
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ
Εργαλεία εφαρμογής

Μορφή Υγρό

pH 6,5 ± 0,5

Ιξώδες (23 °C) 100 mPas

Χλωρίδιο Κανένα

Πυκνότητα 1,25 ± 0,03 g/ml

Χρώμα Ανοιχτό καφέ

Κατανάλωση
Αναμίξτε μια ποσότητα που είναι 1-3% του 

βάρους του ξηρού τσιμέντου ανάλογα με 

την ποσότητα του τσιμέντου στο κονίαμα 

  Επιταχύνει την ύγρανση του τσιμέντου

  Μειώνει το χρόνο πήξεως

  Προσθέτει αντίσταση ενάντια στο πάγωμα

  Επιταχύνει την ύγρανση του νωπού σκυροδέματος

  Εξαλείφει τον κίνδυνο παγώματος κατά την έγχυση 
σκυροδέματος σε χαμηλές θερμοκρασίες

  Συντομεύει το χρόνο σκλήρυνσης του τσιμέντου

  Βελτιώνει την αντοχή του σκυροδέματος στην αρχή

  Δεν ασκεί διαβρωτική επίδραση στην ενίσχυση

  Επιτρέπει την εξοικονόμηση χρημάτων εφόσον 
μειώνει τη θερμοκρασία και το χρόνο εφαρμογής, ενώ 
παράλληλα εξοικονομεί χρόνο σε ορισμένα σημεία

  Βελτιώνει την ευπλαστότητα του νωπού σκυροδέματος

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Το Friol 0°C είναι ένα υγρό πρόσμιγμα κονιάματος που προσθέτει 
αντοχή ενάντια στο πάγωμα επιταχύνοντας την ύγρανση του τσιμέντου 
και μειώνοντας το χρόνο πήξεως.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Επιταχύνει το σχηματισμό γέλης αργιλίου και πυριτίου στην αρχή λόγω 
των αντιδράσεων του τσιμέντου με το νερό στο νωπό σκυρόδεμα. 
Επιταχύνει την ύγρανση του νωπού σκυροδέματος και άρα επιτρέπει 
την ταχεία σκλήρυνση και ενίσχυση του σκυροδέματος. Εξαλείφει 
τον κίνδυνο παγώματος κατά την έγχυση σκυροδέματος σε χαμηλές 
θερμοκρασίες (κάτω από 0 °C). Συντομεύει το χρόνο σκλήρυνσης 
του τσιμέντου, όπως τα προσμίγματα σε άλλες αλκαλικές δομές, και 
βελτιώνει την αντοχή του σκυροδέματος στην αρχή. Δεν εμφανίζει 
μείωση στις τιμές αντοχής και συνολικής αντοχής στη συμπίεση 
με τον καιρό. Πιο ενεργό από το πρόσμιγμα με χλωρίδιο στην ίδια 
συγκέντρωση παρόλο που δεν περιλαμβάνει χλωρίδιο. Δεν ασκεί 
διαβρωτική επίδραση στην ενίσχυση λόγω της φύσης του. Επιτρέπει 
την εξοικονόμηση χρημάτων εφόσον μειώνει τη θερμοκρασία και 
το χρόνο εφαρμογής, ενώ παράλληλα εξοικονομεί χρόνο σε σημεία 
όπου απαιτείται πρώιμο καλούπωμα χάρη στη γρήγορη πήξη του. Έχει 
την ιδιότητα μικρής μείωσης του νερού λόγω της ικανότητάς του να 
προσθέτει ρευστότητα στο νωπό σκυρόδεμα. Αυξάνει τις αντοχές και 
την αντίσταση ενάντια στον παγετό με τη μειωμένη ποσότητα νερού 
που διαθέτει. Βελτιώνει την ευπλαστότητα του νωπού σκυροδέματος σε 
εργασίες με προκατασκευασμένο και προχυτευμένο σκυρόδεμα.

ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Χρησιμοποιείται για την προστασία του σκυροδέματος και του 
κονιάματος ενάντια στο πάγωμα το χειμώνα, χύνοντας το σκυρόδεμα 
έως και στους -10 °C, μειώνοντας το χρόνο πήξεως του σκυροδέματος 
και του κονιάματος.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ
Η συνιστώμενη ποσότητα για το Friol 0 °C είναι 2% του βάρους του 
τσιμέντου. Η ποσότητα αυτή αλλάζει μεταξύ 1% και 3% ανάλογα με 
τις συνθήκες εργασίας και τους απαιτούμενους χρόνους πήξεως. 
Συνιστάται να χρησιμοποιείτε νωπό και αμιγές τσιμέντο Portland. 
Επιπλέον, η δοσολογία δεν πρέπει να είναι μικρότερη από 300 kg/m² (6 
σακιά τσιμέντο). Το νερό ανάμιξης κονιάματος μειώνεται στην ποσότητα 
του Friol 0 °C. Το Friol 0°C προστίθεται σε αυτό το νερό ανάμιξης.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
Μπορεί να αποθηκευτεί για μεγάλο χρονικό διάστημα στην αρχική 
σφραγισμένη του συσκευασία (σε θερμοκρασία -10 °C έως +90 °C).

Σημείωση: Το σκυρόδεμα που χύνεται μαζί με Friol 0°C πρέπει 
να προστατεύεται με ψάθινο χαλάκι, νάιλον, ψάθα, σάκο ή υλικά 
θερμομόνωσης.

Σημείωση: Το Friol 0°C πρέπει να αποψύχεται σε θερμοκρασία δωματίου όταν παγώνει 
στη συσκευασία του σε θερμοκρασίες κάτω των -10 °C. Το αποψυγμένο προϊόν πρέπει να 
αναμιγνύεται σχολαστικά και μετά να χρησιμοποιείται. Αν το σκυρόδεμα πρόκειται να χυ-
θεί σε χαμηλές θερμοκρασίες, απαιτείται να λάβετε τα μέτρα προφύλαξης που ορίζονται 
στα πρότυπα. Επίσης, απαιτείται να λάβετε μέτρα προφύλαξης ενάντια στη σκλήρυνση και 
το πάγωμα. Το περιβάλλον που απαιτείται για τη σκλήρυνση του σκυροδέματος πρέπει να 
δημιουργείται διασφαλίζοντας ότι η εσωτερική θερμοκρασία του σκυροδέματος είναι του-
λάχιστον +5 °C με εργασίες όπως θέρμανση του νερού ανάμιξης κονιάματος, των αδρανών 
και των καλουπιών, και θερμομονωτικές επιφάνειες σκυροδέματος και καλούπια.
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ
Συνδετικό μέσο Τσιμέντο

Εργαλεία εφαρμογής

Μειωμένη 
απορροφητικότητα 
νερού (μετά από 30 
λεπτά) 

≤ 5 g

Μειωμένη 
απορροφητικότητα 
νερού (μετά από 240 
λεπτά) 

≤ 10 g

Αντοχή στη συμπίεση ≥ 15 N / mm²

Αντοχή στην κάμψη ≥ 3,5 N / mm²

Χρόνος εφαρμογής Μέγ. 1 ώρα

Χρόνος σκλήρυνσης 12 ώρες

Χρόνος αναμονής 
μέχρι να επιτραπεί η 
κίνηση στο δάπεδο

Τουλάχιστον 24 ώρες

Πυκνότητα 1,05 g/ml

Κατηγορία CG1

Χρώμα Χρωματολόγιο Fleks Fuga

Κατανάλωση
Περίπου 0,25-0,33 m²/kg, θα υπάρχουν 

διαφορές βάσει του αριθμού των πόρων 

και των οπών στην επιφάνεια

  Χρησιμοποιείται σε εύρος αρμών 1-6 mm 

  Ανθεκτικό στο νερό

  Έχει καλή πρόσφυση

  Δεν προκαλεί ρωγμές

  Είναι ανθεκτικό σε λεκέδες

  Διατίθεται σε 8 διαφορετικά χρώματα 

  Μπορείτε να προσθέσετε χρώμα από 
το χρωματολόγιο Betekmatic 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Διακοσμητικό γεμιστικό υλικό αρμών βάσεως τσιμέντου για αρμούς 
κεραμικών και πλακιδίων έως 6 mm.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Χρησιμοποιείται σε εύρος αρμών 1-6 mm, ανθεκτικό στο νερό, με καλή 
πρόσφυση, δεν δημιουργεί ρωγμές, ανθεκτικό σε λεκέδες. 
Διατίθεται γενικώς σε λευκό χρώμα αλλά μπορείτε να το προμηθευτείτε 
σε 8 διαφορετικά χρώματα: μπεζ, ιβουάρ, μπλε, γκρι, πράσινο, ροζ, 
χρώμα καραμέλας, καφέ. Επιπλέον, μπορείτε να προσθέσετε χρώμα 
από το χρωματολόγιο Betekmatic (μόνο με 3-4-5 αποχρώσεις).

ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Χρησιμοποιείται για το γέμισμα των αρμών των πλακιδίων, των 
κεραμικών και παρεμφερών υλικών επίστρωσης.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ
Καθαρίστε τη σκόνη, το πριονίδι και τα θραύσματα στα κενά των 
αρμών με μια συρμάτινη βούρτσα πριν από την εφαρμογή. Προσθέστε 
6-7 L νερό στη συσκευασία 20 kg και ανακατέψτε. Αφήστε το 
παρασκευασμένο κονίαμα να ηρεμήσει για 5 λεπτά μετά την ανάμιξη 
και ανακατέψτε ξανά για 1-2 λεπτά πριν από την εφαρμογή. Γεμίστε 
πλήρως τα κενά με το κονίαμα χρησιμοποιώντας ένα πλαστικό μυστρί 
με παράλληλες και σταυρωτές κινήσεις. Αφαιρέστε το περιττό κονίαμα 
από την επιφάνεια με ένα υγρό σφουγγάρι, αφού περιμένετε 15-
20 λεπτά ανάλογα με τη θερμοκρασία περιβάλλοντος. Λειάνετε και 
γυαλίστε με ένα στεγνό πανί μόλις στεγνώσει το κονίαμα.

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
Μέγεθος κεραμικού Πλάτος αρμού  Κατανάλωση
10 cm x 10 cm   3 mm, 4 mm, 6 mm  800 g/m², 1000 g/m², 1500 g/m²
20 cm x 20 cm   3 mm, 4 mm, 6 mm  400 g/m² , 500 g/m², 750 g/m²
30 cm x 30 cm   3 mm, 4 mm, 6 mm  250 g/m² , 300 g/m², 500 g/m²

Οι καθορισμένες τιμές κατανάλωσης είναι κατά προσέγγιση. Εφόσον 
θα υπάρχουν διαφορές βάσει του αριθμού των πόρων και των οπών 
στην επιφάνεια, η ακριβής κατανάλωση μπορεί να καθοριστεί μόνο στο 
τέλος της εφαρμογής.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
Μπορεί να αποθηκευτεί για 1 χρόνο κατά μέσο όρο σε στεγνό 
περιβάλλον στη σφραγισμένη του συσκευασία.

Σημείωση: Αποφύγετε τη χρήση περισσότερου νερού από όσο καθορίζεται γιατί 
μπορεί να προκαλέσει ρωγμές, κοιλώματα και πτώση. Διασφαλίστε ότι η θερμοκρασία 
περιβάλλοντος είναι μεταξύ +5 °C και +30 °C υπό άμεση ηλιακή ακτινοβολία. Υγράνετε τα 
κενά των αρμών πριν την εφαρμογή.

* Τα νούμερα που καθορίζονται παραπάνω ισχύουν για θερμοκρασία 23±2 °C και σχετική 
υγρασία 50±5%. Ο χρόνος μειώνεται σε συνθήκες περισσότερης ζέστης και αυξάνεται σε 
συνθήκες περισσότερου κρύου.
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ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΟΛΛΩΝ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ
1  Τυπική απόδοση
2  Βελτιωμένη με πρόσθετες ιδιότητες

Αυξημένη αντίσταση κάθετης 
ολίσθησης, τυπική σκλήρυνση, κόλλα 

πλακιδίων βάσεως τσιμέντου (C1T)

Αυξημένη αντίσταση κάθετης 
ολίσθησης, παρατεταμένος χρόνος 

ανοίγματος, κόλλα πλακιδίων βάσεως 
τσιμέντου (C1TE)

Αυξημένη αντίσταση κάθετης ολίσθησης με 
βελτιωμένη αντοχή οριζόντιας πρόσφυσης 
και παρατεταμένο χρόνο ανοίγματος, κόλλα 

πλακιδίων βάσεως τσιμέντου (C2TE) 

T  Βελτιωμένη αντίσταση ολίσθησης

E  Παρατεταμένος χρόνος 

ανοίγματος

ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑ
C   Βάσεως τσιμέντου

D   Βάσεως διασποράς (ακρυλικό) 

ΤΥΠΟΣ ΚΟΛΛΑΣ
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Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ FAYFIKS 
 ΜΕΓΑΛΩΝΕΙ
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25 kg

BETEK FAYFIKS

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ
Συνδετικό μέσο Τσιμέντο

Εργαλεία εφαρμογής

Χρόνος αναμονής 
ανοίγματος

20 λεπτά

Χρόνος στεγνώμα-
τος δοχείου (χρόνος 
χρήσης)

Περίπου 3 ώρες

Χρόνος εφαρμογής 
στον αρμό

Μετά από τουλάχιστον 48 ώρες

Αντοχή πρόσφυσης ≥ 0,5 N/mm²

Αναλογία ανάμιξης 
νερού

5,5 - 6,5 L

Πυκνότητα ξηρού 
τσιμέντου

1,4 ± 0,1 gr/cm³

Κατηγορία C1T 

Χρώμα Γκρι, λευκό

Κατανάλωση
Περίπου 0,25-0,33 m²/kg, θα υπάρχουν 

διαφορές βάσει του αριθμού των πόρων 

και των οπών στην επιφάνεια

  Βάσεως τσιμέντου

  Χρησιμοποιείται για τη στερέωση κεραμικών, 
πλακιδίων και άλλων υλικών επίστρωσης 

  Εφαρμόζεται σε επιφάνειες από σοβά βάσεως 
τσιμέντου, επίχρισμα και σκυρόδεμα

  Αυξημένη αντίσταση οριζόντιας ολίσθησης

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Μια κόλλα πλακιδίων και κεραμικών βάσεως τσιμέντου με αυξημένη 
αντίσταση οριζόντιας ολίσθησης.

ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Χρησιμοποιείται για τη στερέωση κεραμικών, πλακιδίων και άλλων 
υλικών επίστρωσης σε εσωτερικούς τοίχους, δάπεδα και εξωτερικά 
δάπεδα. Συνιστάται να εφαρμόζεται σε επιφάνειες από σοβά βάσεως 
τσιμέντου, επίχρισμα και σκυρόδεμα.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ
Βεβαιωθείτε ότι η επιφάνεια εφαρμογής είναι καθαρή, στεγνή και 
ασφαλής. Ξύστε τα τραχιά σημεία στην επιφάνεια εφαρμογής. Βρέξτε 
τις πορώδεις επιφάνειες και τις επιφάνειες που απορροφούν νερό 
πριν από την εφαρμογή. Εφαρμόστε μόλις εξαφανιστεί το υδάτινο 
στρώμα. Λειάνετε τις μικρές ατέλειες στην επιφάνεια με το Stako 
0 (λεπτό κονίαμα επισκευής) και τις μεγάλες ατέλειες με το Stako 
(χοντρό κονίαμα επισκευής) τουλάχιστον 4 μέρες πριν από την 
εφαρμογή. Εφαρμογή: Χύστε 5,5-6,5 L νερό σε ένα δοχείο, προσθέστε 
25 kg Fayfiks στο νερό αργά και αναμίξτε σε χαμηλή ταχύτητα μέχρι 
να πετύχετε ένα ομοιογενές μίγμα. Αφήστε το παρασκευασμένο 
κονίαμα να ηρεμήσει για 5 λεπτά μετά την ανάμιξη και ανακατέψτε 
ξανά για 1-2 λεπτά πριν από την εφαρμογή. Εφαρμόστε το κονίαμα 
στην επιφάνεια με ένα μυστρί με κατάλληλο μέγεθος δοντιών. 
Ολοκληρώστε τη διαδικασία στερέωσης των κεραμικών ή των 
πλακιδίων το αργότερο σε 20 λεπτά. Το πάχος του παρασκευασμένου 
κονιάματος καθορίζεται με το οδοντωτό μυστρί. Στην εφαρμογή σε 
κεραμικά πάνω από 20 x 20 cm χρησιμοποιήστε συνδετικό μέσο 
με κόλλα διπλής όψεως (και στην επιφάνεια και την πίσω πλευρά 
του κεραμικού) και αυξήστε το μέγεθος των δοντιών. Για τη σωστή 
εφαρμογή πρέπει να χρησιμοποιείτε αποστάτες πλακιδίων και για 
καλή πρόσφυση λαστιχένιο σφυρί. Η θερμοκρασία περιβάλλοντος 
πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ +5 °C και +30 °C. Αποφύγετε την 
εφαρμογή υπό άμεση ηλιακή ακτινοβολία.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
Μπορεί να αποθηκευτεί για 1 χρόνο σε στεγνό περιβάλλον στη 
σφραγισμένη του συσκευασία.

* Τα νούμερα που καθορίζονται παραπάνω ισχύουν για θερμοκρασία 23±2 °C και 
σχετική υγρασία 50±5%. Ο χρόνος μειώνεται σε συνθήκες περισσότερης ζέστης και 
αυξάνεται σε συνθήκες περισσότερου κρύου.
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25 kg

BETEK FAYFIKS TA-10 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ
Συνδετικό μέσο Τσιμέντο

Εργαλεία εφαρμογής

Χρόνος αναμονής 
ανοίγματος 30 λεπτά

Χρόνος στεγνώμα-
τος δοχείου (χρόνος 
χρήσης)

Περίπου 3 ώρες

Χρόνος εφαρμογής 
στον αρμό Μετά από 24-48 ώρες

Αντοχή πρόσφυσης ≥ 0,5 N/mm²

Αναλογία ανάμιξης 
νερού 5,5 - 6,5 L

Πυκνότητα ξηρού 
τσιμέντου

1,35 g/ml

Κατηγορία απόκρι-
σης σε πυρκαγιά

A1

Κατηγορία C1TE

Χρώμα Ανοικτό γκρι

Κατανάλωση
Περίπου 0,25-0,33 m2/kg, θα υπάρχουν 

διαφορές βάσει του αριθμού των πόρων 

και των οπών στην επιφάνεια

  Μπορεί να χρησιμοποιηθεί με ασφάλεια για την τοποθέτηση 
κεραμικών, πλακιδίων και παρεμφερών επιστρώσεων σε 
πισίνες, δεξαμενές νερού, μπάνια, τουαλέτες και κουζίνες

  Έχει εύκολη πρόσφυση στην επιφάνεια εφαρμογής 
χάρη στα ειδικά υλικά του και δεν γλιστράει

  Παρέχει στα πλακίδια και τα κεραμικά τη δυνατότητα 
επεξεργασίας χάρη στην ανοχή κάμψης του

  Είναι ανθεκτικό στις διαφορές θερμοκρασίας και έχει 
άριστη απόδοση πρόσφυσης σε εξωτερικούς χώρους

  Απλώνεται εύκολα και η μεγάλη διάρκεια 
ζωής εξοικονομεί χρόνο και εργασία

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Μια κόλλα βάσεως τσιμέντου με υψηλή αντίσταση ολίσθησης, 
παρατεταμένο χρόνο ανοίγματος και υψηλή απόδοση.
Συμμορφώνεται με το Πρότυπο TS EN 12004 κατηγορίας C1TE.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Το Fayfiks TA-10 έχει εύκολη πρόσφυση στην επιφάνεια εφαρμογής 
χάρη στα ειδικά υλικά του και δεν γλιστράει· παρέχει στα πλακίδια και τα 
κεραμικά τη δυνατότητα επεξεργασίας χάρη στην ανοχή κάμψης του. 
Είναι ανθεκτικό στις διαφορές θερμοκρασίας και έχει άριστη απόδοση 
πρόσφυσης σε εξωτερικούς χώρους. Απλώνεται εύκολα και η μεγάλη 
διάρκεια ζωής εξοικονομεί χρόνο και εργασία.

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί με ασφάλεια για την τοποθέτηση κεραμικών, 
πλακιδίων και παρεμφερών επιστρώσεων σε πισίνες, δεξαμενές 
νερού, μπάνια, τουαλέτες και κουζίνες. Συνιστάται να εφαρμόζεται σε 
επιφάνειες από σοβά βάσεως τσιμέντου, επίχρισμα και σκυρόδεμα.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ
Βεβαιωθείτε ότι η επιφάνεια εφαρμογής στην οποία θα εφαρμοστεί 
το Fayfiks TA-10 είναι καθαρή, στεγνή και σταθερή. Ξύστε τα τραχιά 
σημεία στην επιφάνεια εφαρμογής. Βρέξτε τις πορώδεις επιφάνειες 
και τις επιφάνειες που απορροφούν νερό πριν από την εφαρμογή. 
Εφαρμόστε το προϊόν μόλις εξαφανιστεί το υδάτινο στρώμα. 
Λειάνετε τις μικρές ατέλειες στην επιφάνεια με το Stako 0 (λεπτό 
κονίαμα επισκευής) και τις μεγάλες ατέλειες με το Stako (χοντρό 
κονίαμα επισκευής) τουλάχιστον 4 μέρες πριν από την εφαρμογή. 
Εφαρμογή: Χύστε 5,5-6,5 L νερό σε ένα δοχείο και προσθέστε 25 kg 
Fayfiks TA 10 αργά. Αναμίξτε με χαμηλές σ.α.λ. μέχρι να επιτευχθεί ένα 
ομοιογενές μίγμα. Αφήστε το παρασκευασμένο κονίαμα να ηρεμήσει 
για 5 λεπτά μετά την ανάμιξη και ανακατέψτε ξανά για 1-2 λεπτά πριν 
από την εφαρμογή. Εφαρμόστε το κονίαμα στην επιφάνεια με ένα 
μυστρί με κατάλληλο μέγεθος δοντιών. Ολοκληρώστε τη διαδικασία 
στερέωσης των κεραμικών ή των πλακιδίων το αργότερο σε 20 λεπτά.
• Το πάχος του παρασκευασμένου κονιάματος καθορίζεται με το 
οδοντωτό μυστρί. Στην εφαρμογή σε κεραμικά πάνω από 20 x 20 cm 
χρησιμοποιήστε συνδετικό μέσο με κόλλα διπλής όψεως (και στην 
επιφάνεια και την πίσω πλευρά του κεραμικού) και αυξήστε το μέγεθος 
των δοντιών.
• Για τη σωστή εφαρμογή πρέπει να χρησιμοποιείτε αποστάτες 
πλακιδίων και για καλή πρόσφυση λαστιχένιο σφυρί.
• Η θερμοκρασία περιβάλλοντος πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ +5 °C και 
+30 °C.
• Αποφύγετε την εφαρμογή υπό άμεση ηλιακή ακτινοβολία.

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

* Τα νούμερα που καθορίζονται παραπάνω ισχύουν για θερμοκρασία 23 ± 2 °C και σχετική 
υγρασία 50 ± 5%. Ο χρόνος μειώνεται σε συνθήκες περισσότερης ζέστης και αυξάνεται σε 
συνθήκες περισσότερου κρύου.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 
Μπορεί να αποθηκευτεί για 1 χρόνια στην αρχική του συσκευασία σε 
δροσερό περιβάλλον προστατευμένο από υγρασία, παγετό και άμεση 
ηλιακή ακτινοβολία.

Μέγεθος κεραμικού Μέγεθος 
δοντιού

Κατανάλωση

Έως 10 x 10 cm 6 x 6 x 6 mm 3-4 kg/m2

Μεταξύ 10 x 10 cm και 
20 x 20 cm

8 x 8 x 8 mm 4-5 kg/m2

Μεταξύ 20 x 20 cm και 
30 x 30 cm

10 x 10 x 10 mm 7-8 kg/m2 (Συνδετικό 
μέσο με κόλλα διπλής 
όψεως)
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25 kg

BETEK FAYFIKS TA-15 
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ
Συνδετικό μέσο Τσιμέντο

Εργαλεία εφαρμογής
Χρόνος αναμονής 
ανοίγματος

30 λεπτά

Χρόνος στεγνώματος 
δοχείου (χρόνος χρήσης)

Περίπου 2 ώρες

Χρόνος εφαρμογής 
στον αρμό

Τουλάχιστον 24 ώρες

Αντοχή πρόσφυσης ≥ 1,5 N/mm²

Ολίσθηση ≤0,5 mm

Αναλογία ανάμιξης 
νερού

7,0 - 7,5 L

Πυκνότητα ξηρού 
τσιμέντου 1,4 g/ml

Κατηγορία απόκρισης 
σε πυρκαγιά A1

Κατηγορία C2TE

Χρώμα Γκρι

Κατανάλωση
Περίπου 0,25-0,33 m2/kg, θα υπάρχουν 
διαφορές βάσει του αριθμού των πόρων 
και των οπών στην επιφάνεια

  Συμμορφώνεται με το Πρότυπο EN 12004 κατηγορίας C2TE

  Έχει εύκολη πρόσφυση στην επιφάνεια εφαρμογής

  Δεν γλιστράει

  Χρησιμοποιείται για τη στερέωση υλικών όπως 
γρανίτης, μάρμαρο, κεραμικά, φυσικοί λίθοι, κεραμικά 
μεγάλου μεγέθους, μωσαϊκό υάλου, πορσελάνινα 
πλακίδια σε εξωτερικούς και εσωτερικούς χώρους

  Κατάλληλο για χρήση σε χώρους όπως νοσοκομεία, σχολεία και 
επαγγελματικοί χώροι με συχνή κυκλοφορία πεζών και οχημάτων

  Κατάλληλο για χρήση βαριών υλικών όπως το μάρμαρο και ο 
γρανίτης σε εφαρμογές κάθετης και οριζόντιας επιφάνειας

  Κατάλληλο για χρήση σε υγρούς χώρους όπως σάουνες και πισίνες

  Παρέχει στα πλακίδια και τα κεραμικά τη δυνατότητα 
επεξεργασίας χάρη στην ανοχή κάμψης του

  Είναι ανθεκτικό στις διαφορές θερμοκρασίας και έχει 
άριστη απόδοση πρόσφυσης σε εξωτερικούς χώρους

  Απλώνεται εύκολα και η μεγάλη διάρκεια 
ζωής εξοικονομεί χρόνο και εργασία

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Μια κόλλα για γρανίτη και μάρμαρο βάσεως τσιμέντου με πολυμερή 
πρόσθετα, υψηλή απόδοση, βελτιωμένη ευκαμψία και αντίσταση 
ολίσθησης, και παρατεταμένο χρόνο ανοίγματος. Είναι ένα εύκαμπτο 
προϊόν με υψηλή θιξοτροπία που απλώνεται εύκολα. 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Παρέχει στα πλακίδια και τα κεραμικά τη δυνατότητα επεξεργασίας 
χάρη στην ανοχή κάμψης του. Είναι ανθεκτικό στις διαφορές 
θερμοκρασίας και έχει άριστη απόδοση πρόσφυσης σε εξωτερικούς 
χώρους. Απλώνεται εύκολα και η μεγάλη διάρκεια ζωής εξοικονομεί 
χρόνο και εργασία.

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Χρησιμοποιείται για τη στερέωση υλικών όπως γρανίτης, μάρμαρο, 
κεραμικά, φυσικοί λίθοι, κεραμικά μεγάλου μεγέθους, μωσαϊκό υάλου, 
πορσελάνινα πλακίδια σε εξωτερικούς και εσωτερικούς χώρους. 
Συνιστάται να εφαρμόζεται σε επιφάνειες από σοβά βάσεως τσιμέντου, 
επίχρισμα και σκυρόδεμα. Κατάλληλο για χρήση σε χώρους όπως 
νοσοκομεία, σχολεία και επαγγελματικοί χώροι με συχνή κυκλοφορία 
πεζών και φορτίων. Κατάλληλο για χρήση βαριών υλικών όπως 
το μάρμαρο και ο γρανίτης σε εφαρμογές κάθετης και οριζόντιας 
επιφάνειας. Κατάλληλο για χρήση σε υγρούς χώρους όπως χαμάμ, 
σάουνες και πισίνες.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ
Βεβαιωθείτε ότι η επιφάνεια εφαρμογής στην οποία θα εφαρμοστεί το 
Fayfiks TA-15 είναι καθαρή, στεγνή και σταθερή. Ξύστε τα τραχιά σημεία 
στην επιφάνεια εφαρμογής. Βρέξτε τις πορώδεις επιφάνειες και τις 
επιφάνειες που απορροφούν νερό πριν από την εφαρμογή. Εφαρμόστε 
το προϊόν μόλις εξαφανιστεί το υδάτινο στρώμα. Λειάνετε τις μικρές 
ατέλειες στην επιφάνεια με το Stako 0 (λεπτό κονίαμα επισκευής) και τις 
μεγάλες ατέλειες με το Stako (χοντρό κονίαμα επισκευής) τουλάχιστον 
4 μέρες πριν από την εφαρμογή. Εφαρμογή: Χύστε 7,0-7,5 L νερό σε 
ένα δοχείο και προσθέστε 25 kg Fayfiks TA-15 αργά. Αναμίξτε με 
χαμηλές σ.α.λ. μέχρι να επιτευχθεί ένα ομοιογενές μίγμα. Αφήστε το 
παρασκευασμένο κονίαμα να ηρεμήσει για 5 λεπτά μετά την ανάμιξη 
και ανακατέψτε ξανά για 1-2 λεπτά πριν από την εφαρμογή. Απλώστε 
το κονίαμα στην επιφάνεια με μυστρί με κατάλληλο μέγεθος δοντιού. 
Η στερέωση του μαρμάρου ή του γρανίτη πρέπει να ολοκληρώνεται το 
αργότερο σε 30 λεπτά.

• Χρησιμοποιείται για εφαρμογές επίστρωσης κεραμικών μεσαίου 
μεγέθους, κ.λπ. ύψους έως 3 μέτρα με πάχος έως 10 mm και μέγεθος 
εξωτερικά 33 x 33 cm. Η κόλλα πρέπει να εφαρμόζεται και στις δύο 
πλευρές (επιφάνεια εφαρμογής και πίσω πλευρά της επίστρωσης). 
• Για τη σωστή εφαρμογή πρέπει να χρησιμοποιείτε αποστάτες 
πλακιδίων και για καλή πρόσφυση λαστιχένιο σφυρί.
• Η θερμοκρασία περιβάλλοντος πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ +5 °C και +30 °C.
• Αποφύγετε την εφαρμογή υπό άμεση ηλιακή ακτινοβολία.

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
Μέγεθος κεραμικού Μέγεθος δοντιού Κατανάλωση
Μεταξύ 10 x 10 cm και 20 x 20 cm 8 x 8 x 8 mm 4-5 kg/m2

Μεταξύ 20 x 20 cm και 60 x 60 cm 10 x 10 x 10 mm 7-8 kg/m2  (Συνδετικό μέσο 
   με κόλλα διπλής όψεως)

*Οι καθορισμένες τιμές κατανάλωσης είναι κατά προσέγγιση. Εφόσον θα υπάρχουν διαφο-
ρές βάσει του αριθμού των πόρων και των οπών στην επιφάνεια, η ακριβής κατανάλωση 
μπορεί να καθοριστεί μόνο στο τέλος της εφαρμογής.

* Τα νούμερα που καθορίζονται παραπάνω ισχύουν για θερμοκρασία 23 ± 2 °C και σχετική 
υγρασία 50 ± 5%. Ο χρόνος μειώνεται σε συνθήκες περισσότερης ζέστης και αυξάνεται σε 
συνθήκες περισσότερου κρύου.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 
Μπορεί να αποθηκευτεί για 1 χρόνια στην αρχική του συσκευασία 
σε δροσερό περιβάλλον προστατευμένο από υγρασία, παγετό και 
άμεση ηλιακή ακτινοβολία.
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25 kg

BETEK FAYFIKS SL-40
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ
Συνδετικό μέσο Τσιμέντο

Εργαλεία εφαρμογής

Χρόνος επεξεργασίας 15 λεπτά

Διάρκεια ζωής 20 λεπτά

Χρόνος μέχρι να 
επιτραπεί η κίνηση

6-8 ώρες

Πυκνότητα μίγματος 
σκόνης

1,35 g/ml

Αντοχή  
στη συμπίεση

≥ 20 N/mm²

Αντοχή στην κάμψη ≥ 6 N/mm²

Χρώμα Γκρι

Κατανάλωση
Περίπου 1,5 - 1,7 kg/m² για κάθε 

1 mm πάχους.

  Εξοικονομεί εργασία και χρόνο επιτρέποντας τη 
γρήγορη κάλυψη μεγάλων επιφανειών.

  Χρησιμοποιείται για την κάλυψη χώρων που πρέπει να 
διατίθενται σύντομα για κίνηση σε πεζούς χάρη στην 
ικανότητά του να αυξάνει γρήγορα την αντοχή.

  Η κίνηση πεζών μπορεί να ξεκινήσει μετά από 24 ώρες.

  Επίχρισμα τελικής στρώσης δαπέδου: συμβατό 
με όλα τα είδη κόλλας εφόσον είναι βάσεως 
τσιμέντου και δεν περιέχει τοξικές ουσίες.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Ένα αυτοσταθεροποιούμενο κονίαμα βάσεως τσιμέντου που χρησιμοποιείται για τη 
δημιουργία λείας, σταθερής και απαλλαγμένης από σκόνη υποδομής εξαλείφοντας 
τις διαφορές επιπέδων της επιφάνειας. 

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Χρησιμοποιείται ειδικά πριν από τη διακοσμητική κάλυψη των δαπέδων όπως το 
δάπεδο PVC, το πάτωμα laminate, το βινύλιο, το παρκέ, το χαλί και ειδικά υλικά. 
Πριν στερεώσετε τα κεραμικά, τα πλακίδια και τα μάρμαρα, και για το γέμισμα των 
κενών στο σκυρόδεμα ή τα προκατασκευασμένα δάπεδα από σκυρόδεμα, μαζί με 
την επισκευή και την εξομάλυνση του παλιού σκυροδέματος και των επιφανειών με 
επίχρισμα στο εσωτερικό των κτιρίων που εκτίθενται σε κίνηση πεζών.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ
Όλες οι ακαθαρσίες, η σκόνη, η λάσπη, κ.λπ. που εμποδίζουν την πρόσφυση και 
την επάλειψη του προϊόντος στο δάπεδο πρέπει να καθαριστούν από το δάπεδο 
εφαρμογής. Στις υπερβολικά σκονισμένες, πολύ απορροφητικές και πορώδεις 
επιφάνειες πρέπει να εφαρμόζεται ένα υγρό διάλυμα παρασκευασμένο με 1 δόση 
Latex, 1 δόση καθαρό νερό χρησιμοποιώντας ένα πινέλο ή ένα ρολό πριν από 
την εφαρμογή. Αφού ολοκληρώσετε τον απαραίτητο καθαρισμό της υποδομής, 
χύστε 25 kg επίχρισμα ομαλοποίησης δαπέδου σταδιακά σε ένα καθαρό δοχείο 
γεμάτο με 5,5 - 6 L νερό και αναμίξτε με έναν αναμίκτη ή ένα τρυπάν χαμηλών σ.α.λ. 
(400 σ.α.λ.) μέχρι να επιτευχθεί ένα ομοιογενές μίγμα. Χύστε το παρασκευασμένο 
κονίαμα αργά δημιουργώντας καμπύλες σχήματος S ξεκινώντας από τον τοίχο κατά 
την εφαρμογή. Χύστε το μίγμα στο δάπεδο εφαρμογής και απλώστε με τη βοήθεια 
μιας πλαστικής σπάτουλας· η διαδικασία επάλειψης πρέπει να συνεχιστεί μέχρι 
να επιτευχθεί το επιθυμητό πάχος με ένα κατάλληλο μυστρί. Για να πετύχετε μια 
γυαλιστερή και λεία επιφάνεια και για να αφαιρέσετε τις φυσαλίδες αέρα, πρέπει να 
χρησιμοποιήσετε ένα ρολό ομαλοποίησης (ακιδωτό ρολό) κατά την επάλειψη και να 
απλώσετε το επίχρισμα ομαλοποίησης δαπέδου καλά επάνω στην επιφάνεια. Ενώ 
η μία ομάδα απλώνει το παρασκευασμένο κονίαμα πάνω στην επιφάνεια, η άλλη 
ομάδα πρέπει να συνεχίσει την ανάμιξη και η εφαρμογή πρέπει να ολοκληρωθεί 
γρήγορα χωρίς διακοπή.

• Οι περιοχές εφαρμογής πρέπει να προστατεύονται από την κίνηση πεζών και 
οχημάτων, τις διαρροές νερού, τον υπερβολικό άνεμο και την άμεση ηλιακή 
ακτινοβολία τουλάχιστον για 24 ώρες.

• Η θερμοκρασία περιβάλλοντος πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ +5 °C και +30 °C για 
την εφαρμογή.

• Το προϊόν δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε ξύλινες επιφάνειες και επιφάνειες που 
δεν είναι αρκετά ανθεκτικές γι’ αυτό.

• Μην το χρησιμοποιείτε σε βιομηχανικές επιφάνειες και εφαρμογές εξωτερικών 
χώρων. Μην το αφήνετε εκτεθειμένο αν δεν το ολοκληρώσετε.

• Για εφαρμογές πιο παχιές από 8 mm, πρέπει να εφαρμοστεί 2ο στρώμα αμέσως 
μόλις στεγνώσει πλήρως το 1ο στρώμα.

• Μην προσθέτετε νερό σε εντελώς πηγμένο κονίαμα.

• Μην προσθέτετε πρόσθετα (συνδετικό μέσο, ασβέστη, σοβά, πρόσθετα 
κονιάματος, κ.λπ.) σε παρασκευασμένο μίγμα.

• Καθαρίστε τα εργαλεία που χρησιμοποιήσατε για την εφαρμογή με νερό μετά την 
εφαρμογή.

• Σε περίπτωση επαφής με το προϊόν, πλύντε τα μάτια και το δέρμα με άφθονο νερό. 
• Σε περίπτωση αλλεργικής αντίδρασης, συμβουλευτείτε αμέσως γιατρό.

* Τα νούμερα που καθορίζονται παραπάνω ισχύουν για θερμοκρασία 23 ± 2 °C και 
σχετική υγρασία 50 ± 5%. Ο χρόνος μειώνεται σε συνθήκες περισσότερης ζέστης και 
αυξάνεται σε συνθήκες περισσότερου κρύου.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 
Μπορεί να αποθηκευτεί για 1 χρόνια στην αρχική του συσκευασία 
σε δροσερό περιβάλλον προστατευμένο από υγρασία, παγετό και 
άμεση ηλιακή ακτινοβολία.
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28 kg 10 kg 3 
kg 0,85 

kg

BETEK PVA GLUE

Κό
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ες

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ
Συνδετικό μέσο Οξικό πολυβινύλιο

Εργαλεία εφαρμογής

Χρόνος στεγνώματος 30 λεπτά - 2 ώρες

Εμφάνιση Λευκό

Αναλογία στερεών 
(%)*

54 ± 2

pH 7,0 ± 1,0

Ιξώδες (mPa.s)**  12500 ± 2500 mPa.s

MFFT 5 ± 1

Πυκνότητα 1,25 g/ml

Κατανάλωση
4,5-6,6 m²/kg ανάλογα με το πάχος 

της εφαρμοσμένης μεμβράνης και την 

επιφάνεια εφαρμογής.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 
Λευκή στερεή κόλλα βάσεως οξικού πολυβινυλίου 54% με 
γεμιστικό υλικό που σταθεροποιείται με πολυβινυλική αλκοόλη και 
επιφανειοδραστική ουσία.

ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί με ασφάλεια για την επίστρωση, τη 
στερέωση και τη στήριξη όλων των τύπων ξύλου, μοριοσανίδας, MDF.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ
Καθαρίστε τη σκόνη, τα λάδια και τις ακαθαρσίες από την επιφάνεια 
εφαρμογής. Βεβαιωθείτε ότι η θερμοκρασία επιφάνειας και η 
θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι πάνω από +5 °C κατά την εφαρμογή. 
Εφαρμόστε την κόλλα σε ποσότητα που να ξεχειλίζει από τα άκρα 
της επιφάνειας εφαρμογής και καθαρίστε το προϊόν που ξεχειλίζει με 
ένα στεγνό πανί. Στερεώστε μετά από έως 10 λεπτά. Το προϊόν είναι 
έτοιμο για χρήση. Μην προσθέτετε νερό. Κλείστε καλά το καπάκι της 
συσκευασίας μετά την εφαρμογή. Εφαρμόζεται με πινέλο ή ρολό. Μετά 
από την εφαρμογή όλα τα εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν θα πρέπει 
να καθαριστούν με νερό. Μην χρησιμοποιείτε σκουριασμένα εργαλεία.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
Μπορεί να αποθηκευτεί για 1 χρόνο εφόσον η συσκευασία του είναι 
σφραγισμένη και βρίσκεται σε χώρο με θερμοκρασία 0-40 °C μακριά 
από την ηλιακή ακτινοβολία. Προστατέψτε το από παγετό. *3 ώρες στους 110 °C-115 °C

**Brookfield LVDV-II +, 20 °C, Άτρακτος 3/20 σ.α.λ.
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20 kg

BETEK
TRANSPARENT GLUE

Κό
λλ

ες

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ
Συνδετικό μέσο Οξικό πολυβινύλιο

Αραιωτικό Έτοιμο για χρήση

Εργαλεία εφαρμογής

Εμφάνιση Λευκό 

Αναλογία στερεών 
(%)*

45

pH 4,5 ± 0,5

Χρόνος στεγνώματος 30 λεπτά - 2 ώρες

Ιξώδες (mPa.s)** 14000 ± 2000 mPa.s

MFFT 5 ± 1

Πυκνότητα 1,07 g/ml

Κατανάλωση
4,5-6,7 m²/kg ανάλογα με το πάχος 

της εφαρμοσμένης μεμβράνης και την 

επιφάνεια εφαρμογής.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 
Στερεό γαλάκτωμα με οξικό πολυβινύλιο 45% χωρίς γεμιστικό υλικό 
που σταθεροποιείται με πολυβινυλική αλκοόλη και επιφανειοδραστική 
ουσία.

ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί με ασφάλεια για τη στερέωση ξύλου, 
χαρτιού, επίστρωσης, κ.λπ., και ειδικά στη βιομηχανία ξύλου σαν 
κόλλα για σκελετούς εφόσον σχηματίζει ένα διαφανές στρώμα μόλις 
στεγνώνει.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ 
Καθαρίστε τη σκόνη, τα λάδια και τις ακαθαρσίες από την επιφάνεια 
εφαρμογής. Βεβαιωθείτε ότι η θερμοκρασία επιφάνειας και η 
θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι κάτω από +5 °C για τη διαφανή κόλλα 
(χειμώνας) και +10 °C για τη διαφανή κόλλα (καλοκαίρι). Εφαρμόστε 
την κόλλα σε ποσότητα που να ξεχειλίζει από τα άκρα της επιφάνειας 
εφαρμογής και καθαρίστε το προϊόν που ξεχειλίζει με ένα στεγνό πανί. 
Στερεώστε μετά από έως 10 λεπτά. Το προϊόν είναι έτοιμο για χρήση. 
Μην προσθέτετε νερό. Κλείστε καλά το καπάκι της συσκευασίας μετά 
την εφαρμογή. Εφαρμόζεται με πινέλο ή ρολό. Μετά από την εφαρμογή 
όλα τα εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν θα πρέπει να καθαριστούν με 
νερό. Μην χρησιμοποιείτε σκουριασμένα εργαλεία.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
Μπορεί να αποθηκευτεί για 1 χρόνο εφόσον η συσκευασία του είναι 
σφραγισμένη και βρίσκεται σε χώρο με θερμοκρασία 5-40 °C μακριά 
από την ηλιακή ακτινοβολία. Προστατέψτε το από παγετό.

*3 ώρες στους 110 °C-115 °C
**Brookfield LVDV-II +, 20 °C, Άτρακτος 3/20 σ.α.λ.



ΚΟΛΛΕΣ ΥΨΗΛΗΣ 
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
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BETEK
PARQUET ADHESIVE

20 kg

Κό
λλ

ες

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ

Συνδετικό μέσο Οξικό πολυβινύλιο

Εργαλεία εφαρμογής

Χρόνος στεγνώματος 30 λεπτά - 2 ώρες

Εμφάνιση Ροζ

Αναλογία στερεών* 67%

pH 7,0 ± 1,0

Ιξώδες** 40000 ± 10000 mPa.s

MFFT 10 ± 1

Πυκνότητα 1,37 g/ml

Κατανάλωση
0,6-1 m²/kg ανάλογα με το πάχος της 

εφαρμοσμένης μεμβράνης και την 

επιφάνεια εφαρμογής.

*3 ώρες στους 110 °C-115 °C
**Brookfield LVDV-II +, 20 °C, Άτρακτος 3/20 σ.α.λ.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 
Στερεό γαλάκτωμα με οξικό πολυβινύλιο 67% με γεμιστικό υλικό που 
σταθεροποιείται με πολυβινυλική αλκοόλη και επιφανειοδραστική 
ουσία.

ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Δημιουργείται ειδικά για τη στερέωση των παρκέ σε δάπεδο από 
σκυρόδεμα. Επιτρέπει εργασία χωρίς οσμές εφόσον δεν περιέχει 
διαλύτες.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ
Καθαρίστε τη σκόνη, τα λάδια και τις ακαθαρσίες από την επιφάνεια 
εφαρμογής. Βεβαιωθείτε ότι η θερμοκρασία επιφάνειας και η 
θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι πάνω από +10 °C κατά την 
εφαρμογή. Εφαρμόστε την κόλλα σε ποσότητα που να ξεχειλίζει από 
τα άκρα της επιφάνειας εφαρμογής και καθαρίστε το προϊόν που 
ξεχειλίζει με ένα στεγνό πανί. Στερεώστε μετά από έως 10 λεπτά. Το 
προϊόν είναι έτοιμο για χρήση. Μην προσθέτετε νερό. Κλείστε καλά το 
καπάκι της συσκευασίας μετά την εφαρμογή. Εφαρμόστε την κόλλα 
στην επιφάνεια με οδοντωτό μυστρί. Μετά από την εφαρμογή όλα τα 
εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν θα πρέπει να καθαριστούν με νερό. 
Μην χρησιμοποιείτε σκουριασμένα εργαλεία.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
Μπορεί να αποθηκευτεί για 1 χρόνο εφόσον η συσκευασία του είναι 
σφραγισμένη και βρίσκεται σε χώρο με θερμοκρασία 0-40 °C μακριά 
από την ηλιακή ακτινοβολία.
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BETEK TECT DALMATIAN EPS 
THERMAL INSULATION BOARD
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Το Betek Tect Dalmatian Eps Thermal Insulation Board είναι μια θερμομονωτική πλάκα βάσεως πολυστυρενίου η οποία έχει μια διαδικασία παραγωγής 
συμβατή με το Πρότυπο για τα υλικά θερμομόνωσης TS EN 13163, το Πρότυπο υλικών μόνωσης TS EN 13499 και το ευρωπαϊκό πρότυπο ETAG 004.

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ 
• Το Betek Tect Dalmatian Insulation Board παρέχει 20% καλύτερη θερμομόνωση από τις τυπικές λευκές πλάκες θερμομόνωσης EPS, επειδή έχει 
προστεθεί άνθρακας στη δομή του σε ιδανική αναλογία. Σύμφωνα με τη διαδικασία υπολογισμού στο Πρότυπο για τα υλικά θερμομόνωσης TS EN 13163, 
ο Συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας του Capatect Dalmatian είναι λD=0,033 W/mK. 
• Ο συντελεστής διαπερατότητας υδρατμών του Capatect Dalmatian είναι (µ=20-40). Χάρη σε αυτήν την ιδιότητα, στα κτίρια που έχουν μονωθεί με το 
σύστημα θερμομόνωσης Betektect Dalmatian δεν παρατηρείται συγκέντρωση ατμού. 
• Υπό κανονικές συνθήκες, το Betek Tect Dalmatian Insulation Board παρουσιάζει ικανοποιητική αντοχή σε μηχανικές κρούσεις μακροπρόθεσμα και 
βραχυπρόθεσμα. Επίσης, το Betektect Dalmatian Insulation Board αποτρέπει τις ρωγμές που προκαλούνται λόγω των κινήσεων διαστολής και συστολής 
των κτιρίων σε σοβάδες, χρώματα ή επιστρώσεις. 
• Το Betek Tect Dalmatian Insulation Board αποθηκεύεται σύμφωνα με τα πρότυπα για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Σε αυτό το διάστημα, όλα 
τα αέρια και οι ατμοί που παράγονται μετακινούνται στην πλάκα και το Betek Tect Dalmatian Insulation Board επιτυγχάνει τέλεια σταθερότητα στις 
διαστάσεις.
• Διατηρεί τη την απόδοση θερμομόνωσης της πρώτης μέρας με υψηλή αντοχή στο νερό.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
Αποθηκεύστε το σε δροσερό και αεριζόμενο χώρο μακριά από την άμεση ηλιακή ακτινοβολία και ουσίες όπως διαλύτες και αραιωτικά.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

 
BETEK TECT DALMATIAN EPS 

THERMAL INSULATION BOARD ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας  ( λ ) 0,033 W/mK  

Αντοχή σε εφελκυσμό κάθετα προς την επιφάνεια >100 kPa TR 100

Αντοχή στη συμπίεση με παραμόρφωση 10% >60 kPa CS(10)60

Ανοχή μήκους ± 2 mm L2

Ανοχή πλάτους ± 2 mm W2

Ανοχή πάχους ± 1 mm T1

Ανοχή μεγέθους/γωνίας ± 2 mm/m Sb(2)

Αντοχή σε κάμψη ≥115 kPa BS115

Στιλπνότητα επιφάνειας 5 mm P5

Σταθερότητα διαστάσεων      

23 °C, 50% σχετική υγρασία ± 0,2%   DS(N)2

48 ώρες, 70 °C, 50% σχετική υγρασία 1%   DS(70,-)1

Μακροχρόνια απορρόφηση νερού  ≥%5   WL(T)5

Μερική βύθιση < 0,5 kg/m²  

Συντελεστής αντίστασης στη διάχυση υδρατμών 20-40 µ  

Αντοχή σε πυρκαγιά
Αναφλέγεται δύσκολα.   B1(DIN 4102)

    E(EN 13501-1)

Θερμοκρασία χρήσης (-50) / 75 °C

Διαστάσεις 50 x 100 cm  

Πάχος 2,3,4,5,6,7,8,9 10 cm  
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Η ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΟΥ DALMATIAN 
THERMAL INSULATION PLATE 
Το σύστημα θερμομόνωσης Betek Tect Dalmatian EPS είναι ένα σύστημα που 
συνδυάζει τα περισσότερα από 50 χρόνια παγκόσμιας εμπειρίας της μάρκας Betek με 
το Betek Tect Dalmatian EPS.

Και με την ιδανική του ισορροπία άνθρακα, προσφέρει πλεονέκτημα εφαρμογής σε σύγκριση 
με τις τυπικές πλάκες άνθρακα. Επομένως, με το Betek Tect Dalmatian EPS μπορείτε να πετύχετε 
ανώτερη απόδοση μόνωσης χωρίς να αυξήσετε το πάχος της πλάκας.

ΑΝΩΤΕΡΗ ΑΠΟΔΟΣΗ

• Εγγυημένος συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας 

• Υψηλή απόδοση πρόσφυσης 

• Ιδανική αντοχή σε συμπίεση

• Μόνιμη σταθερότητα μεγέθους/γωνίας 

• Στιλπνότητα επιφάνειας 

• Υψηλή διαπερατότητα υδρατμών

Χάρη στην 
υψηλή απόδοση μόνωσης

Το Betek Tect Dalmatian EPS διαθέτει 20% περισσότερη αντοχή 
θερμομόνωσης από τις τυπικές λευκές πλάκες EPS.

IDEAL 
CARBON 
BALANCE 

IDEAL 
CARBON 
BALANCE 
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BETEK TECT CARBON BLACK 
EPS INSULATION BOARD
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Το Betek Tect Carbon Black EPS Insulation Board είναι μια θερμομονωτική πλάκα βάσεως πολυστυρενίου από άνθρακα η οποία 
παράγεται σε συμμόρφωση με το Πρότυπο για τα υλικά θερμομόνωσης TS EN 13163, το Πρότυπο υλικών μόνωσης TS EN 13499 
και το ευρωπαϊκό πρότυπο ETAG 004. 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
• Συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας λD = 0,032 W/mK.
• Υψηλή διαπερατότητα υδρατμών (µ=20-40). Αποτρέπει το σχηματισμό υγρασίας και μούχλας στις κατασκευές.
• Ικανότητα αντοχής όλων των μηχανικών φορτίων στις κατασκευές. Αποτρέπει το σχηματισμό ρωγμών στο σοβά, το χρώμα και 
τις επιστρώσεις που προκύπτουν από τη διαστολή, τη συστολή και τη φθορά των τοιχωμάτων.  
• Επιτυγχάνει την τέλεια ισορροπία μεγέθους εφόσον ηρεμεί μετά την παραγωγή σύμφωνα με τα πρότυπα και δεν ενέχει 
κίνδυνο μεταβολής μεγέθους/γωνίας με τον καιρό.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
Αποθηκεύστε το σε δροσερό και αεριζόμενο χώρο μακριά από την άμεση ηλιακή ακτινοβολία και ουσίες όπως διαλύτες και 
αραιωτικά.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

 
BETEK TECT CARBON 

BLACK EPS ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας  ( λ ) 0,032 W/mK  

Αντοχή σε εφελκυσμό κάθετα προς την επιφάνεια >100 kPa TR 100

Αντοχή στη συμπίεση με παραμόρφωση 10% >60 kPa CS(10)60

Ανοχή μήκους ± 2 mm L2

Ανοχή πλάτους ± 2 mm W2

Ανοχή πάχους ± 1 mm T1

Ανοχή μεγέθους/γωνίας ± 2 mm/m Sb2

Αντοχή σε κάμψη ≥115 kPa BS115

Στιλπνότητα επιφάνειας 5 mm P5

Σταθερότητα διαστάσεων      

23 °C, 50% σχετική υγρασία ± 0,2%   DS(N)2

48 ώρες, 70 °C, 50% σχετική υγρασία 1%   DS(70,-)1

Μακροχρόνια απορρόφηση νερού  ≥%5   WL(T)5

Μερική βύθιση < 0,5 kg/m²  

Συντελεστής αντίστασης στη διάχυση υδρατμών 20-40 µ  

Αντοχή σε πυρκαγιά
Αναφλέγεται δύσκολα.   B1 (DIN 4102)

    E (13501-1)

Θερμοκρασία χρήσης (-50) / 75 °C

Διαστάσεις 50 x 100 cm  

Πάχος 2,3,4,5,6,7,8 cm  Θε
ρμ
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BETEK TECT WHITE EPS 
THERMAL INSULATION BOARD
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Το Betek Tect White EPS Thermal Insulation Board είναι μια θερμομονωτική πλάκα βάσεως πολυστυρενίου που παράγεται σε συμμόρφωση με 
το Πρότυπο για τα υλικά θερμομόνωσης TS EN 13163.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
• Συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας λD = 0,0348 W/mK.
• Υψηλή διαπερατότητα υδρατμών (µ=20-40). Αποτρέπει το σχηματισμό υγρασίας και μούχλας στις κατασκευές.
• Ικανότητα αντοχής όλων των μηχανικών φορτίων στις κατασκευές. Αποτρέπει το σχηματισμό ρωγμών στο σοβά, το χρώμα και τις 
επιστρώσεις που προκύπτουν από τη διαστολή, τη συστολή και τη φθορά των τοιχωμάτων.  
• Επιτυγχάνει την τέλεια ισορροπία μεγέθους εφόσον ηρεμεί μετά την παραγωγή σύμφωνα με τα πρότυπα και δεν ενέχει κίνδυνο μεταβολής 
μεγέθους/γωνίας με τον καιρό.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
Αποθηκεύστε το σε δροσερό και αεριζόμενο χώρο μακριά από την άμεση ηλιακή ακτινοβολία και ουσίες όπως διαλύτες και αραιωτικά.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

  BETEK TECT WHITE EPS ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας ( λ ) 0,0348 W/mK  

Αντοχή σε εφελκυσμό κάθετα προς την επιφάνεια >100 kPa TR 100

Αντοχή στη συμπίεση με παραμόρφωση 10% >60 kPa CS(10)60 

Ανοχή μήκους ± 2 mm L2

Ανοχή πλάτους ± 2 mm W2

Ανοχή πάχους ±1 mm T1

Ανοχή μεγέθους/γωνίας ± 2 mm/m Sb2

Αντοχή σε κάμψη ≥115 kPa BS115

Στιλπνότητα επιφάνειας 5 mm P5

Σταθερότητα διαστάσεων      

23 °C, 50% σχετική υγρασία ± 0,2%   DS(N)2

48 ώρες, 70 °C, 50% σχετική υγρασία 1%   DS(70,-)1

Μακροχρόνια απορρόφηση νερού  ≥%5   WL(T)5

Μερική βύθιση < 0,5 kg/m²  

Συντελεστής αντίστασης στη διάχυση υδρατμών 20-40 µ  

Αντοχή σε πυρκαγιά
Αναφλέγεται δύσκολα.   B1(DIN 4102)

    E(EN 13501-1)

Θερμοκρασία χρήσης (-50) / 75 °C

Διαστάσεις 50 x 100 cm  

Πάχος 2,3,4,5,6,7,8 cm  
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BETEK TECT STONE WOOL 
THERMAL INSULATION BOARD

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Το Betek Tect Stone Wool Thermal Insulation Board με πλεγμένες ίνες είναι άκαμπτο, ανθεκτικό στην πίεση και την αποκόλληση στρωμάτων, το 
οποίο παράγεται βιομηχανικά από τετηγμένο πέτρωμα με κλωσμένες ίνες. Ταξινομείται ως προϊόν λιθοβάμβακα για χρήση στη μόνωση κτιρίων, 
σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο EN 13162 (Ορυκτόμαλλο - Προϊόντα μόνωσης από λιθοβάμβακα). Τα προϊόντα από λιθοβάμβακα της Betek 
είναι συμβατά με το πρότυπο EN 13500.
Ο λιθοβάμβακας είναι ένα φυσικό ανόργανο ινώδες υλικό, ευρέως αναγνωρισμένο για τις θερμομονωτικές και ηχομονωτικές του ιδιότητες, 
καθώς και για την άριστη απόδοσή του στην προστασία από πυρκαγιά.

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ 

Συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας λD = 0,036 W/mK.
Εξαιρετική θερμομόνωση
Εξαιρετική ηχητική απορρόφηση και μείωση του ήχου
Άκαυστο υλικό με άριστη αντοχή στη φωτιά
Υψηλή αντοχή στην πίεση
Η ανοικτή κυψελωτή δομή με πολύ χαμηλή αντίσταση στη διάχυση υδρατμών, παρεμφερής με την αντίσταση του αέρα (μ=1), βελτιώνει τη 
διαπνοή των στοιχείων του κτιρίου.
Εκτός από τη θερμομόνωση παρέχει και μόνωση από πυρκαγιά και ηχομόνωση. Η κατηγορία αντοχής του στην ανάφλεξη είναι η A1.
Υδροαπωθητικό και μη υγροσκοπικό
Φυσικό, ανόργανο, άοσμο, χημικά αδρανές (πρακτικά ουδέτερο PΗ)
Ελαφρύ, εύχρηστο, κόβεται και τοποθετείται εύκολα
Ανθεκτικό σε κραδασμούς
Δεν επιτρέπει την εμφάνιση μικροοργανισμών, εντόμων ή τρωκτικών
Ανακυκλώσιμο
Φιλικό προς το περιβάλλον

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
Αποθηκεύστε το σε δροσερό και αεριζόμενο χώρο μακριά από την άμεση ηλιακή ακτινοβολία και ουσίες όπως διαλύτες και αραιωτικά.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

 
BETEK TECT STONE WOOL THERMAL 

INSULATION BOARD ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Πυκνότητ 150 kg/m3

Συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας ( λ ) 0,036 W/mK  

Αντοχή στη συμπίεση με παραμόρφωση 10% 25-60 kPa CS(10)25-CS(10)60

Ανοχή μήκους ± 2% mm

Ανοχή πλάτους ± 1,5% mm

Ανοχή πάχους -1, +3 mm T5

Σταθερότητα διαστάσεων ± 0,1%    

Συντελεστής αντίστασης στη διάχυση υδρατμών 1 µ  

Αντοχή σε πυρκαγιά   A1

Θερμοκρασία χρήσης (-50) / 750 °C

Διαστάσεις 60 x 120 cm  

Πάχος      3,4,5,6,7,8,10 cm  T5
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ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ
Με τα προϊόντα του συστήματος θερμομόνωσης Betek Tect σε συνδυασμό και 
σύμφωνα με τις ανάγκες σας, πετυχαίνετε την καλύτερη λύση θερμομόνωσης για 
τις ανάγκες σας.

Betek Tect Dowel

Betek Tect Mesh

Betek Tect Thermal Insulation Plaster
Betek Tect 135/136 Mineral Coating

Betek Tect Primer

Purakril Silk / BetekSilan / Betakril

Betek Tect Thermal Insulation Adhesive

Betek Tect Dalmatian EPS Betek Tect Carbon Black EPS 

Το Betek Tect Thermal Insulation System απέδειξε ξανά την ποιότητά 

του με την απόκτηση της Ευρωπαϊκής τεχνικής έγκρισης ETAG 004 που 

εκδίδει ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Τεχνικών Εγκρίσεων (EOTA).

Τι είναι το ETAG;
Το ETAG 004 που εκδίδεται από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Τεχνικών 

Εγκρίσεων (EOTA) είναι ένα ολοκληρωμένο σύστημα αξιολόγησης 

απόδοσης και αντίστασης που αφορά συστήματα θερμομόνωσης 

σοβατισμένων εξωτερικών επιφανειών. Το σύστημα θερμομόνωσης 

που εφαρμόζεται σε τοίχους με πιστοποίηση ETAG θερμαίνεται με τη 

θερμότητα του ήλιου και βρέχεται με το νερό της βροχής. Απώτερος 

σκοπός των δοκιμών αντίστασης του ETAG 004 είναι ο προσδιορισμός 

των συστημάτων θερμομόνωσης που μπορούν να συνεχίσουν τη 

θερμομόνωση χωρίς τεχνικά και αισθητικά προβλήματα στους τοίχους 

σε όλη τη διάρκεια ζωής ενός κτιρίου. Τα συστήματα που περνάνε με 

επιτυχία αυτές τις δοκιμές λαμβάνουν το πιστοποιητικό ευρωπαϊκής 

τεχνικής έγκρισης από τον EOTA σε συμμόρφωση με το ETAG 004.

Σε συμμόρφωση με το ETAG 004. 
Παράγεται σε συμμόρφωση με το ευρωπαϊκό 
πρότυπο 
EN13499. Γιατί να επιλέξουμε θερμομονωτικά 

συστήματα Betek
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ

Συνδετικό μέσο Τσιμέντο

Εργαλεία εφαρμογής

Πλήρες στέγνωμα 2-3 ημέρες

Πρόσφυση 
(Σε επιφάνεια πολυ-
στυρενίου)

>0,08 N/mm² EN 13494 

Πυκνότητα 1,30 g/ml

Χρώμα Γκρι

Κατανάλωση
0,25 m²/kg μπορεί να ποικίλλει ανάλογα 

με τις συνθήκες της επιφάνειας και της 

εφαρμογής.

  Επιτρέπει ισχυρή πρόσφυση των πλακών πολυστυρενίου 
και πετροβάμβακα σε επιφάνειες ορυκτών

  Χάρη στα πολλά και υγιή πολυμερή που διαθέτει είναι
 - Ασφαλές
 - Εύκαμπτο
 - Έχει υψηλή απόδοση πρόσφυσης

  Η μακροχρόνια αντίστασή του στις εξωτερικές 
καιρικές συνθήκες αποδεικνύεται με 
υδροθερμικούς ελέγχους στους τοίχους

  Έχει υψηλή διαπερατότητα υδρατμών

  Έχει κορυφαία ευπλαστότητα και ποιότητα εφαρμογής 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Το Betek Thermal Insulation Adhesive είναι μια ειδική κόλλα 
βάσεως τσιμέντου που χρησιμοποιείται για τη στερέωση 
υλικών θερμομόνωσης και ηχομόνωσης όπως πλάκες βάσεως 
πολυστυρενίου και πλάκες πετροβάμβακα σε επιφάνειες με βάση 
ορυκτά όπως σκυρόδεμα, σοβάς, τούβλο, πάνελ αεριούχου 
σκυροδέματος σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ
Βεβαιωθείτε ότι η επιφάνεια είναι αρκετά λεία, καθαρή, στεγνή και 
ματ για να επιτρέπει την πρόσφυση, ανθεκτική και αυτοστηριζόμενη. 
Ξεκινήστε την εφαρμογή του Betek Thermal Insulation Adhesive 
τουλάχιστον 4 εβδομάδες μετά την εφαρμογή της βάσης του σοβά ή 
του αμμοκονιάματος. Υγράνετε ειδικά τις απορροφητικές επιφάνειες 
όπως το αεριούχο σκυρόδεμα κατά την εφαρμογή. Ξύστε τα τμήματα 
με φουσκώματα και ξεφλουδίσματα στις επιφάνειες με παλιό χρώμα 
και γεμίστε τις ρωγμές της επιφάνειας με τα κονιάματα επισκευής 
BETEK STAKO και BETEK STAKO 0. Χαράξτε τις επιφάνειες με παλιό 
χρώμα για να τις προετοιμάσετε να συγκρατήσουν το προϊόν. 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΟΝΙΑΜΑΤΟΣ
Προσθέστε αργά καθαρό και κρύο νερό στο Betek Thermal 
Insulation Adhesive  και ανακατέψτε για περίπου 10 λεπτά με έναν 
αναμίκτη χαμηλής ταχύτητας, μέχρι να μην υπάρχουν σβώλοι στο 
μίγμα. Προσαρμόστε την απαιτούμενη ποσότητα νερού ανάλογα 
με τις καιρικές συνθήκες. Αφήστε το μίγμα να ηρεμήσει για 5 λεπτά 
και ανακατέψτε ξανά. Αν χρειάζεται, προσαρμόστε την πυκνότητα 
προσθέτοντας νερό. Καταναλώστε το παρασκευασμένο μίγμα εντός 
2-2,5 ωρών, ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες. Μην χρησιμοποιείτε 
ξανά το σκληρυμένο υλικό με ανασύσταση.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ
Εφαρμόστε το Betek Thermal Insulation Adhesive σε προετοιμασμένες 
επιφάνειες με μυστρί μεγέθους 3 σε ίση απόσταση στο κέντρο και 
σαν γραμμή πάχους 4-5 cm κατά μήκος των άκρων της μονωτικής 
πλάκας. Χαράξτε τις λείες επιφάνειες με ατσάλινο οδοντωτό μυστρί 
8x8 m.
Αν η πλάκα είναι από πετροβάμβακα, μπορείτε να την ασταρώσετε 
εφαρμόζοντας λεπτή στρώση κόλλας στα άκρα και τα κεντρικά 
σημεία της. Μετά από αυτό το βήμα, μπορείτε να εφαρμόσετε τυπική 
κόλλα.  
Αποφύγετε την εφαρμογή κόλλας στις πλευρές των πλακών. 
Προσαρμόστε το πάχος του στρώματος της κόλλας ανάλογα με την 
ομαλότητα της επιφάνειας εφαρμογής. Στερεώστε τις πλάκες προς 
τα επάνω εφαρμόζοντας ήπια πίεση στην επιφάνεια εφαρμογής 
ξεκινώντας από το προφίλ υπόβασης στο κάτω μέρος με τρόπο που 
το ένα να εφάπτεται με το άλλο. Αποφύγετε την αλληλεπικάλυψη των 
αρμών των πλακών μόνωσης και τοποθετήστε τις πλάκες ακανόνιστα. 
Βεβαιωθείτε ότι δημιουργήσατε μια επίπεδη επιφάνεια πιέζοντας 
σταθερά με τη βοήθεια ενός πήχη σοβατίσματος. Βεβαιωθείτε ότι 
οι θερμοκρασίες περιβάλλοντος και επιφάνειας κυμαίνονται μεταξύ 

+5 °C και +30 °C κατά την εφαρμογή και το στέγνωμα. Αποφύγετε 
την εφαρμογή σε συνθήκες με άμεση ηλιακή ακτινοβολία, βροχή και 
ισχυρούς ανέμους. Προστατέψτε το προϊόν από το πάγωμα μέχρι να 
πήξει. Καθαρίστε σχολαστικά τα εργαλεία που χρησιμοποιήσατε με 
νερό μετά την εφαρμογή.

ΑΝΑΜΙΞΗ
Αναμίξτε 25 kg Betek Thermal Insulation Adhesive με 5 έως 6 L νερό, 
ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
Μπορεί να αποθηκευτεί έως 12 μήνες σε ξηρή μορφή στη 
σφραγισμένη του συσκευασία προστατευμένο από υγρασία.
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BETEK THERMAL 
INSULATION PLASTER

BETEK THERMAL 
INSULATION PLASTER

25 kg

  Προσφέρει υψηλή δυνατότητα πρόσφυσης σε 
πλάκες πολυστυρενίου και πετροβάμβακα

  Χάρη στα πολλά και υγιή πολυμερή που διαθέτει είναι 
 - Ασφαλές
 - Εύκαμπτο
 - Ανθεκτικό στις κρούσεις
       - Υψηλή απόδοση πρόσφυσης

  Απορροφά τις τάσεις και τις δονήσεις που προκύπτουν 
από τις διαφορές θερμοκρασίας και έτσι ελαχιστοποιεί 
τον κίνδυνο ρωγμών χάρη στις ίνες στη σύνθεσή του

  Η μακροχρόνια αντίστασή του στις εξωτερικές 
καιρικές συνθήκες αποδεικνύεται με 
υδροθερμικούς ελέγχους στους τοίχους

  Έχει υψηλή διαπερατότητα υδρατμών

  Έχει κορυφαία ευπλαστότητα και ποιότητα εφαρμογής

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ
Συνδετικό μέσο Τσιμέντο

Εργαλεία εφαρμογής

Στέγνωμα επιφάνειας 1 ημέρα

Πλήρες στέγνωμα 2-3 ημέρες

Πρόσφυση 
(σε πλάκα πολυστυ-
ρενίου)

> 0,08 N/mm² EN 13494

Απορρόφηση νερού < 0,1 kg/m². min.0,5 EN 1062-3

Αντοχή στις κρούσεις > 3 joule       EN 13497

Πυκνότητα 1,30 g/ml

Χρώμα Γκρι, λευκό

Κατανάλωση
0,25 m²/kg μπορεί να ποικίλλει ανάλογα 

με τις συνθήκες της επιφάνειας και της 

εφαρμογής.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Το Betek Thermal Insulation Plaster είναι ένας ειδικός τσιμεντοσοβάς 
με προσθήκη ινών, που χρησιμοποιείται για την εφαρμογή λευκού 
υποστρώματος σε θερμομονωτικά και ηχομονωτικά υλικά όπως πλάκες 
πολυστυρενίου και πετροβάμβακα σε εσωτερικές και εξωτερικές 
επιφάνειες, όπως και για την επισκευή αυτών των υλικών, ενώ αυξάνει 
επίσης και την αντοχή των επιφανειών με εφαρμογή πλέγματος. 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ
Η επιφάνεια πρέπει να είναι λεία, στεγνή, καθαρή, σταθερή και 
αυτοφερόμενη.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΟΝΙΑΜΑΤΟΣ
Προσθέστε αργά καθαρό και κρύο νερό στο Betek Thermal Insulation 
Plaster  και ανακατέψτε για περίπου 10 λεπτά με έναν αναμίκτη χαμηλής 
ταχύτητας, μέχρι να μην υπάρχουν σβώλοι στο μίγμα. Προσαρμόστε 
την απαιτούμενη ποσότητα νερού ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες. 
Αφήστε το μίγμα να ηρεμήσει για 5 λεπτά και ανακατέψτε ξανά. 
Αν χρειάζεται, προσαρμόστε την πυκνότητα προσθέτοντας νερό. 
Καταναλώστε το παρασκευασμένο μίγμα εντός 2-2,5 ωρών, ανάλογα με 
τις καιρικές συνθήκες. Μην χρησιμοποιείτε ξανά το σκληρυμένο υλικό 
με ανασύσταση.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ
Στερεώστε τα υλικά θερμομόνωσης και ηχομόνωσης όπως οι 
κολλημένες πλάκες πολυστυρενίου και πετροβάμβακα με βλήτρα 
μετά από τουλάχιστον 24 ώρες. Εγκαταστήστε τα προφίλ ιδιαίτερα στις 
γωνίες του κτιρίου, στις γωνίες ανοιγμάτων όπως πόρτες και παράθυρα 
και τα κενά στους αρμούς. Εφαρμόστε Betek Thermal Insulation Plaster 
στις θερμομονωτικές πλάκες με πάχος 4 mm χρησιμοποιώντας ένα 
ατσάλινο οδοντωτό μυστρί 10 x 10 mm. Πρεσάρετε το ανθεκτικό στα 
αλκάλια πλέγμα (160 g/m²) 1-1,5 mm με τρόπο που να είναι κοντά 
στην εξωτερική επιφάνεια με μυστρί προτού στεγνώσει εντελώς ο 
σοβάς, υπερκαλύπτοντας τα πλέγματα κατά 10 cm, εξομαλύνετε την 
επιφάνεια του σοβά. Ενισχύστε τις γωνίες σε παράθυρα και πόρτες με 
σταυρωτό πλέγμα. Βεβαιωθείτε ότι οι θερμοκρασίες περιβάλλοντος και 
επιφάνειας είναι τουλάχιστον +5 °C και το πολύ +30 °C κατά τη διάρκεια 
της εφαρμογής και του στεγνώματος. Αποφύγετε την εφαρμογή σε 
συνθήκες με άμεση ηλιακή ακτινοβολία, βροχή και ισχυρούς ανέμους. 
Προστατέψτε το προϊόν από το πάγωμα μέχρι να πήξει. Προστατέψτε 
την εφαρμογή από βροχή και βρέξιμο από διάφορες αιτίες μέχρι 
να στεγνώσει πλήρως. Βρέχετε τακτικά με τη μέθοδο ψεκασμού 
(χρησιμοποιώντας νερό χωρίς πίεση) για να αποτρέψετε την ξαφνική 
απώλεια νερού και για να κάτσει σωστά ο σοβάς σε περιπτώσεις που 
οι θερμοκρασίες περιβάλλοντος και επιφάνειας ξεπερνούν τους +25 °C. 
Καθαρίστε σχολαστικά τα εργαλεία που χρησιμοποιήσατε με νερό μετά 
την εφαρμογή. Καλύψτε την επιφάνεια πριν εκτεθεί σε ακραία δρόσο, 
υγρασία και βροχόπτωση.

ΑΝΑΜΙΞΗ
Αναμίξτε 25 kg Betek Thermal Insulation Plaster με 6 έως 7 L νερό, 
ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
Μπορεί να αποθηκευτεί έως 12 μήνες σε ξηρή μορφή στη σφραγισμένη 
του συσκευασία προστατευμένο από υγρασία.
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25 kg

BETEK FAYFIKS P-40 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ
Συνδετικό μέσο Τσιμέντο

Εργαλεία εφαρμογής  
Στέγνωμα επιφάνειας 1 ημέρα

Πλήρες στέγνωμα 2-3 ημέρες

Πρόσφυση 
(σε πλάκα πολυστυρενίου)     

 > 0,08 N/mm2

EN 13494

Απορρόφηση νερού
< 0,1 kg/m2.h 0,5

 EN 1062-3

Αντοχή στις κρούσεις > 2 joule EN 13497

Πυκνότητα 1,50 g/ml

Αναλογία ανάμιξης νερού 6-7 L 

Χρώμα Γκρι

Κατανάλωση
0,25 m2 μπορεί να ποικίλλει ανάλογα 

με τις συνθήκες της επιφάνειας και της 

εφαρμογής.

  Μπορεί να εφαρμοστεί σε επιφάνειες σκυροδέματος, 
εκτεθειμένου σκυροδέματος και αεροσκυροδέματος 
εσωτερικών και εξωτερικών προσόψεων

  Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για σκοπούς επιδιόρθωσης

  Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την πρόσφυση μονωτικών υλικών

  Κατάλληλο για τη δημιουργία μοτίβων με ρολό

  Προσφέρει υψηλή δυνατότητα πρόσφυσης σε 
πλάκες πολυστυρενίου και πετροβάμβακα

  Χάρη στα πολλά και υγιή πολυμερή που διαθέτει είναι 

  - Ασφαλές

  - Εύκαμπτο και

  - Ανθεκτικό στις κρούσεις με υψηλή απόδοση πρόσφυσης

  Απορροφά τις τάσεις και τις δονήσεις που προκύπτουν 
από τις διαφορές θερμοκρασίας και έτσι ελαχιστοποιεί 
τον κίνδυνο ρωγμών χάρη στις ίνες στη σύνθεσή του

  Η μακροχρόνια αντίστασή του στις εξωτερικές καιρικές συνθήκες 
αποδεικνύεται με υδροθερμικούς ελέγχους στους τοίχους.

  Έχει υψηλή διαπερατότητα υδρατμών

  Έχει κορυφαία ευπλαστότητα και ποιότητα εφαρμογής

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Το Betek Fayfiks P-40 είναι ένας ειδικός τσιμεντοσοβάς με προσθήκη 
ινών, που χρησιμοποιείται για την εφαρμογή λευκού υποστρώματος σε 
θερμομονωτικά και ηχομονωτικά υλικά όπως πλάκες πολυστυρενίου 
και πετροβάμβακα σε εσωτερικές και εξωτερικές επιφάνειες, όπως και 
για την επισκευή αυτών των υλικών, ενώ αυξάνει επίσης και την αντοχή 
των επιφανειών με εφαρμογή πλέγματος. 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ
Η επιφάνεια πρέπει να είναι λεία, στεγνή, καθαρή, σταθερή και 
αυτοφερόμενη.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΟΝΙΑΜΑΤΟΣ
Προσθέστε αργά καθαρό και κρύο νερό στο Betek Fayfiks P-40 
και ανακατέψτε για περίπου 10 λεπτά με έναν αναμίκτη χαμηλής 
ταχύτητας, μέχρι να μην υπάρχουν σβώλοι στο μίγμα. Προσαρμόστε 
την απαιτούμενη ποσότητα νερού ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες. 
Αφήστε το μίγμα να ηρεμήσει για 5 λεπτά και ανακατέψτε ξανά. 
Αν χρειάζεται, προσαρμόστε την πυκνότητα προσθέτοντας νερό. 
Καταναλώστε το παρασκευασμένο μίγμα εντός 2-2,5 ωρών, ανάλογα με 
τις καιρικές συνθήκες. Μην χρησιμοποιείτε ξανά το σκληρυμένο υλικό 
με ανασύσταση.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ
Στερεώστε τα υλικά θερμομόνωσης και ηχομόνωσης όπως οι 
κολλημένες πλάκες πολυστυρενίου και πετροβάμβακα με βλήτρα μετά 
από τουλάχιστον 24 ώρες. Εγκαταστήστε τα προφίλ ιδιαίτερα στις γωνίες 
του κτιρίου, στις γωνίες ανοιγμάτων όπως πόρτες και παράθυρα και τα 
κενά στους αρμούς. Εφαρμόστε Betek Fayfiks P-40 στις θερμομονωτικές 
πλάκες με πάχος 4 mm χρησιμοποιώντας ένα ατσάλινο οδοντωτό 
μυστρί 10 x 10 mm. Πρεσάρετε το ανθεκτικό στα αλκάλια πλέγμα (160 
g/m2) 1-1,5 mm με τρόπο που να είναι κοντά στην εξωτερική επιφάνεια 
με μυστρί προτού στεγνώσει εντελώς ο σοβάς, υπερκαλύπτοντας τα 
πλέγματα κατά 10 cm, εξομαλύνετε την επιφάνεια του σοβά. Ενισχύστε 
τις γωνίες σε παράθυρα και πόρτες με σταυρωτό πλέγμα. Βεβαιωθείτε 
ότι οι θερμοκρασίες περιβάλλοντος και επιφάνειας είναι τουλάχιστον 
+5 °C και το πολύ +30 °C κατά τη διάρκεια της εφαρμογής και του 
στεγνώματος. Αποφύγετε την εφαρμογή σε συνθήκες με άμεση ηλιακή 
ακτινοβολία, βροχή και ισχυρούς ανέμους. Προστατέψτε το προϊόν από 
το πάγωμα μέχρι να πήξει. Προστατέψτε την εφαρμογή από βροχή 
και βρέξιμο από διάφορες αιτίες μέχρι να στεγνώσει πλήρως. Βρέχετε 
τακτικά με τη μέθοδο ψεκασμού (χρησιμοποιώντας νερό χωρίς πίεση) 
για να αποτρέψετε την ξαφνική απώλεια νερού και για να κάτσει σωστά 
ο σοβάς σε περιπτώσεις που οι θερμοκρασίες περιβάλλοντος και 
επιφάνειας ξεπερνούν τους +25 °C. Καθαρίστε σχολαστικά τα εργαλεία 
που χρησιμοποιήσατε με νερό μετά την εφαρμογή. Καλύψτε την 
επιφάνεια πριν εκτεθεί σε ακραία δρόσο, υγρασία και βροχόπτωση.

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
Σε πλάκα πολυστυρενίου:  4,0 - 4,5 kg/m2

Σε πλάκα πετροβάμβακα:  5,5 – 6,5 kg/m2

Σημειώστε ότι οι τιμές κατανάλωσης που αναφέρονται μπορούν 
να διαφέρουν ανάλογα με την κατάσταση της επιφάνειας και της 
εφαρμογής. Πρέπει να πραγματοποιηθεί μια ελεγχόμενη δοκιμή 
εφαρμογής για την ακριβή κάλυψη/κατανάλωση.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
Μπορεί να αποθηκευτεί έως 1 χρόνο σε ξηρή μορφή στη σφραγισμένη 
του συσκευασία προστατευμένο από υγρασία.

* Τα νούμερα που καθορίζονται παραπάνω ισχύουν για θερμοκρασία 23 ± 2 °C και σχετική 
υγρασία 50 ± 5%. Ο χρόνος μειώνεται σε συνθήκες περισσότερης ζέστης και αυξάνεται σε 
συνθήκες περισσότερου κρύου.Θε
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Ένα από τα συχνά λάθη όσον αφορά τη μόνωση είναι να θεωρείται ότι υπάρχει 
μεγαλύτερη απώλεια θερμότητας από την οροφή και τα παράθυρα. Ενώ ένα μεγάλο 
μέρος της απώλειας θερμότητας οφείλεται στους κρύους εξωτερικούς τοίχους που 
έχουν μεγάλες εκτάσεις επιφάνειας και η απώλεια αυτή αποτελεί σχεδόν το μισό της 
συνολική θερμικής ενέργειας.

ΟΡΟΦΗ 
25%

Εξωτερικοί 
τοίχοι 50%

ΤΙΜΕΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ

Παράθυρα 
και πόρτες 
10-25%

Δάπεδο 
10%

Αν ο κύριος στόχος είναι η εξοικονόμηση ενέργειας, τότε η μόνωση των εξωτερικών τοίχων που προκαλούν τη 
μέγιστη θερμική απώλεια θα είναι το αποτελεσματικότερο μέτρο.

Ένα από τα συχνά λάθη όσον αφορά τη μόνωση είναι να θεωρείται ότι υπάρχει μεγαλύτερη απώλεια θερμότητας 
από την οροφή και τα παράθυρα. Ενώ ένα μεγάλο μέρος της απώλειας θερμότητας οφείλεται στους κρύους 
εξωτερικούς τοίχους που έχουν μεγάλες εκτάσεις επιφάνειας και η απώλεια αυτή αποτελεί σχεδόν το μισό της 
συνολική θερμικής ενέργειας.

Αν ο κύριος στόχος είναι η εξοικονόμηση ενέργειας, τότε η μόνωση των εξωτερικών τοίχων που 
προκαλούν τη μέγιστη θερμική απώλεια θα είναι το αποτελεσματικότερο μέτρο.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ 
ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ

*Οι τιμές θερμικής απώλειας που αναφέρονται είναι οι μέσες τιμές και μπορούν να ποικίλλουν ανάλογα με το ύψος του 
δαπέδου και την αρχιτεκτονική του κτιρίου.
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BETEK ACRYLIC THERMAL 
INSULATION ADHESIVE

25 kg
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ
Συνδετικό μέσο Ακρυλικό

Αραιωτικό Έτοιμο για χρήση

Εργαλεία εφαρμογής

Πλήρες στέγνωμα 3-5 ημέρες

Πρόσφυση (σε ξύλο) ≥ 0,60 N/mm²

Πρόσφυση 
(σε πλάκα πολυστυ-
ρενίου)

≥ 0,10 N/mm²

Πυκνότητα 1,62 g/ml

Χρώμα Λευκό

Κατανάλωση
0,25-0,28 m²/kg μπορεί να ποικίλλει 

ανάλογα με τις συνθήκες της επιφάνειας και 

της εφαρμογής.

  Υψηλή απόδοση πρόσφυσης

  Έτοιμο για χρήση

  Μικρή απώλεια καθώς το υπερβάλλον υλικό 
μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί

  Υδατοστεγανότητα

  Ευελιξία

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Το Betek Acrylic Thermal Insulation Adhesive είναι μια ακρυλική, 
έτοιμη προς χρήση κόλλα θερμομόνωσης με κορυφαία αντοχή στις 
κρούσεις και υδατοστεγανότητα, που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για 
την ασφαλή κόλληση θερμομονωτικών και ηχομονωτικών υλικών 
όπως πλάκες πολυστυρενίου και πετροβάμβακα, ιδανικά σε ξύλινες και 
προκατασκευασμένες επιφάνειες.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ
Βεβαιωθείτε ότι η επιφάνεια είναι καθαρή, στεγνή, σταθερή, ασφαλής 
και χωρίς ουσίες που θα μπορούσαν να εμποδίσουν την πρόσφυση. 
Χρησιμοποιήστε αντισκωριακό ή Astarix Surface Primer σε επιφάνειες 
λαμαρινών, ανάλογα με τις προδιαγραφές του υλικού.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ
Εφαρμόστε Betek Acrylic Thermal Insulation Adhesive στις 
θερμομονωτικές πλάκες με πάχος 2,5 - 3,0 mm χρησιμοποιώντας ένα 
ατσάλινο οδοντωτό μυστρί 8x8. Βεβαιωθείτε ότι οι θερμοκρασίες 
περιβάλλοντος και επιφάνειας είναι μεταξύ +5 °C και +30 °C κατά 
τη διάρκεια της εφαρμογής και του στεγνώματος. Αποφύγετε την 
εφαρμογή σε συνθήκες με άμεση ηλιακή ακτινοβολία, βροχή και 
ισχυρούς ανέμους. Προστατέψτε το προϊόν από το πάγωμα μέχρι να 
πήξει.

ΑΡΑΙΩΣΗ
Έτοιμο για χρήση. Μην το αραιώνετε.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
Μπορεί να αποθηκευτεί για 12 μήνες στη σφραγισμένη του συσκευασία 
σε δροσερό περιβάλλον, προστατευμένο από παγετό.
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BETEK ACRYLIC THERMAL 
INSULATION PLASTER

25 kg
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ
Συνδετικό μέσο Ακρυλικό

Αραιωτικό Έτοιμο για χρήση

Εργαλεία εφαρμογής

Στέγνωμα επιφάνειας 24 ώρες

Πλήρες στέγνωμα 3 μέρες

Πρόσφυση 
(σε πλάκα πολυστυ-
ρενίου)

≥ 0,1 N/mm² 

Διαπερατότητα 
υδρατμών (Sd)

< 0,8 m

Απορρόφηση νερού < 0,02 kg/m². τουλ.0,5

Πυκνότητα 1,72 g/ml

Χρώμα Λευκό

Κατανάλωση
0,25-0,28 m²/kg μπορεί να ποικίλλει 

ανάλογα με τις συνθήκες της επιφάνειας και 

της εφαρμογής.

  Με προσθήκη σιλικόνης

  Έτοιμο για χρήση 

  Μικρή απώλεια καθώς το υπερβάλλον υλικό 
μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί

  Αδιάβροχο

  Ευελιξία

  Κορυφαία αντοχή στις κρούσεις

  Μεγάλη επιμήκυνση θραύσης

  Καλή αντοχή σε εφελκυσμό

  Κορυφαία ευπλαστότητα και εφαρμογή

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Το Betek Acrylic Thermal Insulation Plaster είναι ένας ακρυλικός, 
έτοιμος προς χρήση, με προσθήκη σιλικόνης, υγρός σοβάς μόνωσης με 
κορυφαία αντοχή στις κρούσεις και υδατοστεγανότητα, που μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί για την επισκευή των επιφανειών θερμομονωτικών και 
ηχομονωτικών υλικών όπως πλάκες πολυστυρενίου και πετροβάμβακα, 
καθώς και αυτοφερόμενων χρωμάτων και ασταριών.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ
Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει εξόγκωμα στην επιφάνεια της πλάκας 
πολυστυρενίου ή πετροβάμβακα, , αν υπάρχει τρίψτε το με γυαλόχαρτο 
και καθαρίστε τη σκόνη που θα δημιουργηθεί από το τρίψιμο.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ
Στερεώστε τα υλικά θερμομόνωσης και ηχομόνωσης όπως οι 
κολλημένες πλάκες πολυστυρενίου και πετροβάμβακα με βλήτρα μετά 
από τουλ. 24 ώρες. Εγκαταστήστε τα προφίλ ιδιαίτερα στις γωνίες του 
κτιρίου, στις γωνίες ανοιγμάτων όπως πόρτες και παράθυρα και τα κενά 
στους αρμούς. Εφαρμόστε Betek Acrylic Thermal Insulation Plaster 
στις θερμομονωτικές πλάκες με πάχος 4 mm χρησιμοποιώντας ένα 
ατσάλινο οδοντωτό μυστρί 8 x 8 mm. Πρεσάρετε το ανθεκτικό στα 
αλκάλια πλέγμα (105 g/m²) 1-1,5 mm με τρόπο που να είναι κοντά 
στην εξωτερική επιφάνεια με μυστρί προτού στεγνώσει εντελώς ο 
σοβάς, υπερκαλύπτοντας τα πλέγματα κατά 10 cm, εξομαλύνετε την 
επιφάνεια του σοβά. Ενισχύστε τις γωνίες σε παράθυρα και πόρτες με 
σταυρωτό πλέγμα. Βεβαιωθείτε ότι οι θερμοκρασίες περιβάλλοντος και 
επιφάνειας είναι τουλάχιστον +5 °C και το πολύ +30 °C κατά τη διάρκεια 
της εφαρμογής και του στεγνώματος. Αποφύγετε την εφαρμογή σε 
συνθήκες με άμεση ηλιακή ακτινοβολία, βροχή και ισχυρούς ανέμους. 
Προστατέψτε το προϊόν από το πάγωμα μέχρι να πήξει. Προστατέψτε 
την εφαρμογή από βροχή και βρέξιμο από διάφορες αιτίες μέχρι 
να στεγνώσει πλήρως. Καθαρίστε σχολαστικά τα εργαλεία που 
χρησιμοποιήσατε με νερό μετά την εφαρμογή.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
Μπορεί να αποθηκευτεί για 12 μήνες στη σφραγισμένη του συσκευασία 
σε δροσερό περιβάλλον, προστατευμένο από παγετό.
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25 kg

BETEK TECT 135 
LINE TEXTURE 3.00 mm
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Ελαφρύ επίχρισμα τελικής στρώσης εσωτερικού και εξωτερικού χώρου με 
βάση το τσιμέντο και ενισχυμένο με ίνες που δίνει μια φυσική υφή στην 
επιφάνεια.

ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Χρησιμοποιείται με ασφάλεια σε σοβά φινιρίσματος, λείο αμμοκονίαμα, 
σκυρόδεμα, αεροσκυρόδεμα ή σε παλιά αυτοφερόμενα χρώματα με βάση 
πυριτικά ή ακρυλικά για την ανανέωση ή σε θερμομονωτικά και ηχομονωτικά 
υλικά όπως οι πλάκες πολυστυρενίου και πετροβάμβακα.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ
Βεβαιωθείτε ότι η επιφάνεια είναι καθαρή, στεγνή και σταθερή. Εφαρμόστε 
τουλάχιστον 48 ώρες μετά την εφαρμογή του Betek Thermal Insulation 
Plaster με πάχος 4 mm ώστε να έχει στεγνώσει πλήρως ο σοβάς. Εφαρμόστε 
Betek Tect Primer. Καλύψτε τις πορώδεις και απορροφητικές επιφάνειες όπως 
αεροσκυρόδεμα με Betek Tect 135 (3,00 mm) μόνο μετά από αστάρωμα με 
μια λεπτή στρώση χρησιμοποιώντας θερμομονωτικό σοβά. Βεβαιωθείτε 
για την πλήρη πρόσφυση του παλιού χρώματος για εφαρμογές σε παλιά 
βαμμένες επιφάνειες.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΟΝΙΑΜΑΤΟΣ
Προσθέστε αργά καθαρό και κρύο νερό στο Betek Tect 135 (3,00 mm) και 
ανακατέψτε  για περίπου 10 λεπτά με έναν αναμίκτη χαμηλής ταχύτητας, 
μέχρι να μην υπάρχουν σβώλοι στο μίγμα. Αφήστε το μίγμα να ηρεμήσει για 
5 λεπτά και ανακατέψτε ξανά. Αν χρειάζεται, προσαρμόστε την πυκνότητα 
προσθέτοντας νερό. Προσαρμόστε την απαιτούμενη ποσότητα νερού 
ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες. Το κονίαμα μπορεί να αναμιχθεί με 
μια κατάλληλη συσκευή ανάμιξης και να εφαρμοστεί στην επιφάνεια με 
ψεκασμό. Προσέξτε να μην διαβρώσετε τα σωματίδια μέσα στο προϊόν 
όταν ανακατεύετε με συσκευή. Χρησιμοποιήστε ίσες ποσότητες νερού για 
κάθε μέρος κονιάματος. Διαφορετικά ενδέχεται να υπάρχουν διαφορές στο 
μοτίβο και την απόχρωση. Καταναλώστε το προετοιμασμένο μίγμα εντός  
2 ωρών, ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες. Μην χρησιμοποιείτε ξανά το 
σκληρυμένο υλικό με ανασύσταση.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ
Εφαρμόστε ομοιόμορφα το ομογενές μίγμα στην επιφάνεια και λειάνετε με 
ένα μυστρί από ατσάλι ή με μια κατάλληλη συσκευή ψεκασμού και αφαιρέστε 
το υπερβάλλον υλικό από την επιφάνεια για να επιτύχετε μια στρώση με 
πολύ μικρό πάχος. Δημιουργήστε μοτίβα στην επιφάνεια εντός το πολύ 10 
λεπτών μετά την ομοιογενή εφαρμογή του Betek Tect 135 (3,00 mm) στην 
επιφάνεια. Δημιουργήστε μοτίβα με κυκλικές κινήσεις χρησιμοποιώντας ένα 
μυστρί από πλαστικό ή πολυουρεθάνη για να επιτύχετε λεπτόκοκκη υφή. 
Ξύνετε συχνά την επιφάνεια του μυστριού για να επιτύχετε ένα καλό μοτίβο. 
Χρησιμοποιήστε προϊόντα με τον ίδιο αριθμό παρτίδας στην ίδια επιφάνεια. 
Βεβαιωθείτε ότι θα εργάζεται επαρκής αριθμός εργαζομένων κατά τη 
διάρκεια της εφαρμογής για την αποφυγή υπερκαλύψεων σε μεγάλες 
επιφάνειες και βεβαιωθείτε ότι το προϊόν θα εφαρμοστεί συνεχόμενα μέχρι 
και τα άκρα των αρμών ή τις γωνίες του κτίσματος χωρίς να μένουν κενά. 
Αποφύγετε την εφαρμογή υπό άμεση ηλιακή ακτινοβολία, πάνω σε καυτές 

επιφάνειες που τις έχει θερμάνει ο ήλιος, όταν υπάρχουν δυνατοί άνεμοι, 
ομίχλη και υψηλή σχετική υγρασία καθώς και δυνατή βροχή. Αν χρειάζεται, 
χρησιμοποιήστε προστατευτικό καμβά. Βεβαιωθείτε ότι οι θερμοκρασίες 
υποστρώματος και αέρα είναι τουλάχιστον +5 °C και το πολύ +30 °C κατά 
τη διάρκεια της εφαρμογής.  Υγραίνετε τακτικά τις επιφάνειες με ψεκασμό 
(νερό χωρίς πίεση) για να αποτρέψετε την ξαφνική απώλεια νερού και τη 
μείωση της αντοχής του επιχρίσματος ορυκτών σε θερμοκρασίες πάνω 
από 25 °C. Περιμένετε 24 ώρες για να βάψετε την επιφάνεια σε κανονικές 
συνθήκες.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
Μπορεί να αποθηκευτεί έως 12 μήνες σε ξηρή μορφή, προστατευμένο από 
υγρασία.

Σημείωση: Ενδέχεται να υπάρχουν διαφορές στις αποχρώσεις των προϊόντων εξαιτίας 
της θερμοκρασίας περιβάλλοντος, της απορροφητικότητας της επιφάνειας, της 
ποσότητας νερού, του χρόνου ανάμιξης, του ασταριού της επιφάνειας εφαρμογής και 
τους διαφορετικούς αριθμούς παρτίδας. Σε όλες τις εφαρμογές επιχρίσματος πρέπει να 
χρησιμοποιηθεί Betektect Primer. Το αστάρι που θα χρησιμοποιήστε μπορεί να χρωματιστεί 
κατά προσέγγιση με σωληνάρια Betekmatic. Ολόκληρη η επιφάνεια θα πρέπει να βαφτεί με  
2 στρώσεις Betek Exterior Paint για να αυξηθεί η αντοχή του Betektect 135 (3,00 mm) ως 
προς τις ακαθαρσίες και τις εξωτερικές κρούσεις και να αποφευχθούν οι διαφορές στην 
απόχρωση. Η ποσότητα κατανάλωσης ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το μοτίβο. 
Ελέγξτε το χρώμα πριν την εφαρμογή. Αγοράστε τα υλικά ανάλογα με τις ανάγκες. 
Σε περίπτωση έκθεσης σε βροχόπτωση, δρόσο και υγρασία μέχρι την εφαρμογή του 
χρώματος, θα πρέπει να εφαρμοστεί στην επιφάνεια ένα μίγμα 1 δόσης Betek Boxan 451 + 
1 δόσης νερού πριν το χρώμα τελικής στρώσης.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ 
Συνδετικό μέσο Τσιμέντο

Εργαλεία εφαρμογής

Στέγνωμα επιφά-
νειας*

24 ώρες

Πλήρες στέγνωμα* 3 μέρες

Αντοχή στη συμπίεση > 3,0 N/mm² EN 196

Αντοχή στην κάμψη > 1,5 N/mm² EN 196

Πάχος Μέγ. 3,0 mm

Πυκνότητα 1,25 g/ml

Αναλογία ανάμιξης Προσθέστε 6 με 6,5 L νερό, ανάλογα με τις 
καιρικές συνθήκες

Χρώμα Λευκό

Κατανάλωση

Κατανάλωση ξηρού προϊόντος: 0,2-0,3 
m²/kg μπορεί να ποικίλλει ανάλογα με 
τις συνθήκες της επιφάνειας και της 
εφαρμογής

  Ιδανικό επίχρισμα εξωτερικού χώρου για συστήματα 
θερμομόνωσης με τέλεια διαπερατότητα ατμών χάρη 
στην ειδική σύνθεση με βάση το τσιμέντο

  Ανθεκτικό στις εξωτερικές καιρικές συνθήκες και 
υδροαπωθητικό, αποτρέπει τη συσσώρευση υγρασίας

  Εύκολη εφαρμογή και δημιουργία μοτίβων χάρη στην ελαφριά του μορφή

  Προσθέτει μια φυσική και διακοσμητική εμφάνιση. Προσφέρει 
ένα ομοιογενές μοτίβο χάρη στην αρμονία των κόκκων

  Κρύβει τα ελαττώματα των επιφανειών

  Εξασφαλίζει την πλήρη συμβατότητα και την υψηλή 
πρόσφυση στις επιφάνειες εφαρμογής

  Αποτρέπει τη δημιουργία ρωγμών και την πτώση 
χάρη στις ίνες στη σύνθεσή του.

  Απόλυτα λευκό

  Πρέπει να βαφτεί με χρώματα Betek Exterior, τα 
οποία έχουν πολλές εναλλακτικές επιλογές

* Με 20 °C και 65% σχετική υγρασία. Πλήρες στέγνωμα: 2-3 ημέρες. Η χαμηλή 
θερμοκρασία και η υψηλή σχετική υγρασία μεγαλώνουν το χρόνο στεγνώματος.
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25 kg

BETEK TECT 136 
GRAIN TEXTURE 2.00 mm
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Ελαφρύ επίχρισμα τελικής στρώσης εσωτερικού και εξωτερικού χώρου με 
βάση το τσιμέντο και ενισχυμένο με ίνες που δίνει μια φυσική υφή στην 
επιφάνεια.

ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Χρησιμοποιείται με ασφάλεια σε σοβά φινιρίσματος, λείο αμμοκονίαμα, 
σκυρόδεμα, αεροσκυρόδεμα ή σε παλιά αυτοφερόμενα χρώματα με βάση 
πυριτικά ή ακρυλικά για την ανανέωση ή σε θερμομονωτικά και ηχομονωτικά 
υλικά όπως οι πλάκες πολυστυρενίου και πετροβάμβακα.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ
Βεβαιωθείτε ότι η επιφάνεια είναι καθαρή, στεγνή και σταθερή. Εφαρμόστε 
τουλάχιστον 48 ώρες μετά την εφαρμογή του Betek Thermal Insulation 
Plaster με πάχος 4 mm ώστε να έχει στεγνώσει πλήρως ο σοβάς. Εφαρμόστε 
Betek Tect Primer. Καλύψτε τις πορώδεις και απορροφητικές επιφάνειες όπως 
αεροσκυρόδεμα με Betek Tect 136 (2,00 mm) μόνο μετά από αστάρωμα με 
μια λεπτή στρώση χρησιμοποιώντας θερμομονωτικό σοβά. Βεβαιωθείτε 
για την πλήρη πρόσφυση του παλιού χρώματος για εφαρμογές σε παλιά 
βαμμένες επιφάνειες.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΟΝΙΑΜΑΤΟΣ
Προσθέστε αργά καθαρό και κρύο νερό στο Betek Tect 136 (2,00 mm) και 
ανακατέψτε  για περίπου 10 λεπτά με έναν αναμίκτη χαμηλής ταχύτητας, 
μέχρι να μην υπάρχουν σβώλοι στο μίγμα. Αφήστε το μίγμα να ηρεμήσει για 
5 λεπτά και ανακατέψτε ξανά. Αν χρειάζεται, προσαρμόστε την πυκνότητα 
προσθέτοντας νερό. Προσαρμόστε την απαιτούμενη ποσότητα νερού 
ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες. Το κονίαμα μπορεί να αναμιχθεί με 
μια κατάλληλη συσκευή ανάμιξης και να εφαρμοστεί στην επιφάνεια με 
ψεκασμό. Προσέξτε να μην διαβρώσετε τα σωματίδια μέσα στο προϊόν 
όταν ανακατεύετε με συσκευή. Χρησιμοποιήστε ίσες ποσότητες νερού για 
κάθε μέρος κονιάματος. Διαφορετικά ενδέχεται να υπάρχουν διαφορές στο 
μοτίβο και την απόχρωση. Καταναλώστε το προετοιμασμένο μίγμα εντός  
2 ωρών, ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες. Μην χρησιμοποιείτε ξανά το 
σκληρυμένο υλικό με ανασύσταση.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ
Εφαρμόστε ομοιόμορφα το ομογενές μίγμα στην επιφάνεια και λειάνετε με 
ένα μυστρί από ατσάλι ή με μια κατάλληλη συσκευή ψεκασμού και αφαιρέστε 
το υπερβάλλον υλικό από την επιφάνεια για να επιτύχετε μια στρώση με 
πολύ μικρό πάχος. Δημιουργήστε μοτίβα στην επιφάνεια εντός το πολύ 10 
λεπτών μετά την ομοιογενή εφαρμογή του Betek Tect 136 (2,00 mm) στην 
επιφάνεια. Δημιουργήστε μοτίβα με κυκλικές κινήσεις χρησιμοποιώντας ένα 
μυστρί από πλαστικό ή πολυουρεθάνη για να επιτύχετε λεπτόκοκκη υφή. 
Ξύνετε συχνά την επιφάνεια του μυστριού για να επιτύχετε ένα καλό μοτίβο. 
Χρησιμοποιήστε προϊόντα με τον ίδιο αριθμό παρτίδας στην ίδια επιφάνεια. 
Βεβαιωθείτε ότι θα εργάζεται επαρκής αριθμός εργαζομένων κατά τη 
διάρκεια της εφαρμογής για την αποφυγή υπερκαλύψεων σε μεγάλες 
επιφάνειες και βεβαιωθείτε ότι το προϊόν θα εφαρμοστεί συνεχόμενα μέχρι 
και τα άκρα των αρμών ή τις γωνίες του κτίσματος χωρίς να μένουν κενά. 
Αποφύγετε την εφαρμογή υπό άμεση ηλιακή ακτινοβολία, πάνω σε καυτές 
επιφάνειες που τις έχει θερμάνει ο ήλιος, όταν υπάρχουν δυνατοί άνεμοι, 
ομίχλη και υψηλή σχετική υγρασία καθώς και δυνατή βροχή. Αν χρειάζεται, 

χρησιμοποιήστε προστατευτικό καμβά. Βεβαιωθείτε ότι οι θερμοκρασίες 
υποστρώματος και αέρα είναι τουλάχιστον +5 °C και το πολύ +30 °C κατά τη 
διάρκεια της εφαρμογής.  Υγραίνετε τακτικά τις επιφάνειες με ψεκασμό (νερό 
χωρίς πίεση) για να αποτρέψετε την ξαφνική απώλεια νερού και τη μείωση 
της αντοχής του επιχρίσματος ορυκτών σε θερμοκρασίες πάνω από 25 °C. 
Περιμένετε 24 ώρες για να βάψετε την επιφάνεια σε κανονικές συνθήκες.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
Μπορεί να αποθηκευτεί έως 12 μήνες σε ξηρή μορφή, προστατευμένο από 
υγρασία.

Σημείωση: Ενδέχεται να υπάρχουν διαφορές στις αποχρώσεις των προϊόντων εξαιτίας 
της θερμοκρασίας περιβάλλοντος, της απορροφητικότητας της επιφάνειας, της 
ποσότητας νερού, του χρόνου ανάμιξης, του ασταριού της επιφάνειας εφαρμογής και 
τους διαφορετικούς αριθμούς παρτίδας. Σε όλες τις εφαρμογές επιχρίσματος πρέπει να 
χρησιμοποιηθεί Betek Tect Primer. Το αστάρι που θα χρησιμοποιήστε μπορεί να χρωματιστεί 
κατά προσέγγιση με σωληνάρια Betekmatic. Ολόκληρη η επιφάνεια θα πρέπει να βαφτεί με  
2 στρώσεις Betek Exterior Paint για να αυξηθεί η αντοχή του Betek Tect 136 (2,00 mm) 
ως προς τις ακαθαρσίες και τις εξωτερικές κρούσεις και να αποφευχθούν οι διαφορές 
στην απόχρωση. Η ποσότητα κατανάλωσης ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το μοτίβο. 
Ελέγξτε το χρώμα πριν την εφαρμογή. Αγοράστε τα υλικά ανάλογα με τις ανάγκες. 
Σε περίπτωση έκθεσης σε βροχόπτωση, δρόσο και υγρασία μέχρι την εφαρμογή του 
χρώματος, θα πρέπει να εφαρμοστεί στην επιφάνεια ένα μίγμα 1 δόσης Betek Boxan 451 + 
1 δόσης νερού πριν το χρώμα τελικής στρώσης.

  Ιδανικό επίχρισμα εξωτερικού χώρου για συστήματα 
θερμομόνωσης με τέλεια διαπερατότητα ατμών χάρη 
στην ειδική σύνθεση με βάση το τσιμέντο

  Ανθεκτικό στις εξωτερικές καιρικές συνθήκες και 
υδροαπωθητικό, αποτρέπει τη συσσώρευση υγρασίας

  Εύκολη εφαρμογή και δημιουργία μοτίβων χάρη στην ελαφριά του μορφή

  Προσθέτει μια φυσική και διακοσμητική εμφάνιση. Προσφέρει 
ένα ομοιογενές μοτίβο χάρη στην αρμονία των κόκκων

  Κρύβει τα ελαττώματα των επιφανειών

  Εξασφαλίζει την πλήρη συμβατότητα και την υψηλή 
πρόσφυση στις επιφάνειες εφαρμογής

  Αποτρέπει τη δημιουργία ρωγμών και την πτώση 
χάρη στις ίνες στη σύνθεσή του

  Απόλυτα λευκό

  Πρέπει να βαφτεί με χρώματα Betek Exterior, τα 
οποία έχουν πολλές εναλλακτικές επιλογές

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ 
Συνδετικό μέσο Τσιμέντο

Εργαλεία εφαρμογής

Στέγνωμα επιφά-
νειας*

24 ώρες

Πλήρες στέγνωμα* 3 μέρες

Αντοχή στη συμπίεση > 3,0 N/mm² EN 196

Αντοχή στην κάμψη > 1,5 N/mm² EN 196

Πάχος Μέγ. 2,0 mm

Πυκνότητα 1,30 g/ml

Αναλογία ανάμιξης 6 με 7 L νερό, ανάλογα με τις καιρικές 
συνθήκες.

Χρώμα Λευκό

Κατανάλωση

Κατανάλωση ξηρού προϊόντος: 0,4-0,5 
m²/kg μπορεί να ποικίλλει ανάλογα με 
τις συνθήκες της επιφάνειας και της 
εφαρμογής

* Με 20 °C και 65% σχετική υγρασία. Πλήρες στέγνωμα: 2-3 ημέρες. Η χαμηλή 
θερμοκρασία και η υψηλή σχετική υγρασία μεγαλώνουν το χρόνο στεγνώματος.
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BETEK COATING WITH 
SILICONE (THIN LINE 2 mm)

25 kg

 HIGH UV 
PROTECTION

Perfect & Homogeneous Finish

Easy to Pattern • Easy to ApplyMaximum Water Resistance & Breathability

Θε
ρμ

ομ
όν

ωσ
η

  Μέγιστη αντοχή στο νερό και αναπνευσιμότητα

 Υψηλή προστασία από την υπεριώδη ακτινοβολία

  Μεγάλη διάρκεια ζωής

  Υψηλή πρόσφυση και ελαστικότητα

  Χρώματα που δεν ξεθωριάζουν

  Εύκολη δημιουργία μοτίβων και ομοιόμορφη εφαρμογή

 Τέλειο και ομοιόμορφο φινίρισμα

 Κορυφαία απόδοση

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ
Συνδετικό μέσο Ακρυλικό

Αραιωτικό Έτοιμο για χρήση

Εργαλεία εφαρμογής      

Στέγνωμα επιφάνειας 24 ώρες

Πλήρες στέγνωμα 2-3 ημέρες

Φωτεινότητα Ματ

Πάχος Μέγ. 2 mm

Πυκνότητα 1,80 g/ml

Χρώμα Κάρτα χρωμάτων Coating With Silicone

Κατανάλωση
0,3-0,4 m²/kg μπορεί να ποικίλλει ανάλογα 

με τις συνθήκες της επιφάνειας και της 

εφαρμογής.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Το Betek Coating with Silicone 2,0 mm είναι ένα ακρυλικό, έτοιμο προς 
χρήση επίχρισμα εξωτερικού χώρου για συστήματα θερμομόνωσης, με 
προσθήκη σιλικόνης και με δυνατότητα δημιουργίας μοτίβων, το οποίο 
διαθέτει αυξημένη αντοχή στο νερό και διαπνοή χάρη στην τεχνολογία 
σιλικόνης νέας γενιάς.

ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Χρησιμοποιείται με ασφάλεια σε σοβά φινιρίσματος, λείο αμμοκονίαμα, 
σκυρόδεμα, αεροσκυρόδεμα ή σε παλιά αυτοφερόμενα χρώματα με 
βάση πυριτικά ή ακρυλικά για την ανανέωση ή σε θερμομονωτικά και 
ηχομονωτικά υλικά όπως οι πλάκες πολυστυρενίου και πετροβάμβακα.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ
Βεβαιωθείτε ότι η επιφάνεια είναι καθαρή, στεγνή και σταθερή. 
Εφαρμόστε θερμομονωτικό σοβά με πάχος 4 mm, περιμένετε να 
στεγνώσει πλήρως ο σοβάς για τουλάχιστον 48 ώρες, εφαρμόστε 
Betektect Primer και συνεχίστε με την εφαρμογή του Betek Coating 
With Silicone Thin Line. Καλύψτε τις πορώδεις και απορροφητικές 
επιφάνειες όπως αεροσκυρόδεμα με Betek Coating With Silicone Thin 
Line μόνο μετά από αστάρωμα με μια λεπτή στρώση χρησιμοποιώντας 
θερμομονωτικό σοβά. Βεβαιωθείτε για την πλήρη πρόσφυση του 
παλιού χρώματος για εφαρμογές σε παλιά βαμμένες επιφάνειες.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ
Ξεκινήστε την εφαρμογή 4 με 5 ημέρες μετά την εφαρμογή του 
θερμομονωτικού σοβά αν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί το Betek 
Coating With Silicone Thin Line στο σύστημα θερμομόνωσης. 
Ανακατέψτε καλά το προϊόν μέσα στον κουβά με ένα τρυπάνι πριν 
την εφαρμογή. Εφαρμόστε ομοιογενώς το Betek Coating with Silicone 
Thin Line στην επιφάνεια και λειάνετε με ένα μυστρί από ανοξείδωτο 
ατσάλι ή με μια κατάλληλη συσκευή ψεκασμού και αφαιρέστε το 
υπερβάλλον υλικό από την επιφάνεια για να επιτύχετε μια στρώση με 
πολύ μικρό πάχος. Δημιουργήστε μοτίβα μόνο μετά την ομοιογενή 
εφαρμογή του Betek Coating With Silicone Thin Line στην επιφάνεια. 
Δημιουργήστε μοτίβα μετακινώντας τις πέτρες με κυκλικές κινήσεις που 
πραγματοποιούνται πιέζοντας το μυστρί από πλαστικό ή πολυουρεθάνη 
για μια υφή λεπτών γραμμών. Λάβετε υπόψη ότι τα εργαλεία που 
χρησιμοποιούνται επηρεάζουν το μοτίβο. Χρησιμοποιήστε τον ίδιο 
τύπο μυστριού στις ίδιες επιφάνειες για να αποφύγετε τις διαφορές στα 
μοτίβα. Ξύνετε συχνά την επιφάνεια του μυστριού για να επιτύχετε ένα 
καλό μοτίβο. Χρησιμοποιήστε προϊόντα με τον ίδιο αριθμό παρτίδας 
στην ίδια επιφάνεια. Βεβαιωθείτε ότι θα εργάζεται επαρκής αριθμός 
εργαζομένων σε αυτήν την εργασία, για την αποφυγή υπερκαλύψεων 
σε μεγάλες επιφάνειες και βεβαιωθείτε ότι το προϊόν θα εφαρμοστεί σε 
υγρή μορφή μέχρι και τα άκρα των αρμών ή τις γωνίες των λεπτομερειών 
χωρίς να μένουν κενά. Αποφύγετε την εφαρμογή υπό άμεση ηλιακή 
ακτινοβολία, πάνω σε καυτές επιφάνειες που τις έχει θερμάνει ο ήλιος, 
όταν υπάρχουν δυνατοί άνεμοι, ομίχλη και υψηλή σχετική υγρασία 
καθώς και δυνατή βροχή. Αν χρειάζεται, χρησιμοποιήστε προστατευτικό 
καμβά. Βεβαιωθείτε ότι οι θερμοκρασίες υποστρώματος και αέρα είναι 
τουλάχιστον +5 °C και το πολύ +30 °C κατά τη διάρκεια της εφαρμογής. 
Προστατέψτε την επιφάνεια από παγετό και βροχόπτωση 24 ώρες πριν 

και μετά την εφαρμογή. Εφαρμόζετε πίεση 3-4 bar κατά τη χρήση της 
συσκευής. Βεβαιωθείτε ότι το μέγεθος του ακροφυσίου αντιστοιχεί στο 
πάχος του σοβά. Βεβαιωθείτε ότι το προϊόν κατανέμεται ομοιόμορφα.

ΑΡΑΙΩΣΗ
Έτοιμο για χρήση. Μην το αραιώνετε.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
2 χρόνια στη σφραγισμένη του συσκευασία σε δροσερό μέρος, 
προστατευμένο από παγετό.

Σημείωση: Σε εφαρμογές του Betek Coating With Silicone Thin Line με χρώμα, 
χρησιμοποιήστε οπωσδήποτε αστάρι Betektect Primer. Το αστάρι επίχρισης που θα 
χρησιμοποιήστε μπορεί να χρωματιστεί κατά προσέγγιση με σωληνάρια Betekmatic. 
Χρησιμοποιήστε τα προϊόντα με τον ίδιο αριθμό παρτίδας ή ανακατέψτε προϊόντα με 
διαφορετικούς αριθμούς παρτίδας καθώς ενδέχεται να υπάρξουν διαφορές στο χρώμα 
εξαιτίας της χρήσης φυσικών ουσιών.
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BETEK COATING  
WITH SILICONE  
(THIN GRAIN 1.5 mm)

25 kg

 HIGH UV 
PROTECTION

Perfect & Homogeneous Finish

Easy to Pattern • Easy to ApplyMaximum Water Resistance & Breathability

Θε
ρμ

ομ
όν

ωσ
η

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ
Συνδετικό μέσο Ακρυλικό

Αραιωτικό Έτοιμο για χρήση

Εργαλεία εφαρμο-
γής     

Στέγνωμα επιφά-
νειας

24 ώρες

Πλήρες στέγνωμα 2-3 ημέρες

Φωτεινότητα Ματ

Πάχος Μέγ. 1,5 mm

Χρώμα Κάρτα χρωμάτων Coating With Silicone

Πυκνότητα 1,80 g/ml

Κατανάλωση
0,3 m²/kg μπορεί να ποικίλλει ανάλογα με τις 

συνθήκες της επιφάνειας και της εφαρμογής.

  Μέγιστη αντοχή στο νερό και αναπνευσιμότητα

 Υψηλή προστασία από την υπεριώδη ακτινοβολία

  Μεγάλη διάρκεια ζωής

  Υψηλή πρόσφυση και ελαστικότητα

  Χρώματα που δεν ξεθωριάζουν!

  Εύκολη δημιουργία μοτίβων και ομοιόμορφη εφαρμογή

 Τέλειο και ομοιόμορφο φινίρισμα

 Κορυφαία απόδοση

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Το Betek Coating With Silicone Thin Grain είναι ένα ακρυλικό, 
έτοιμο προς χρήση επίχρισμα εξωτερικού χώρου για συστήματα 
θερμομόνωσης, με προσθήκη σιλικόνης και με δυνατότητα 
δημιουργίας μοτίβων, το οποίο διαθέτει αυξημένη αντοχή στο νερό 
και διαπνοή χάρη στην τεχνολογία σιλικόνης νέας γενιάς.

ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Χρησιμοποιείται με ασφάλεια σε σοβά φινιρίσματος, λείο αμμοκονίαμα, 
σκυρόδεμα, αεροσκυρόδεμα ή σε παλιά αυτοφερόμενα χρώματα με 
βάση πυριτικά ή ακρυλικά για την ανανέωση ή σε θερμομονωτικά και 
ηχομονωτικά υλικά όπως οι πλάκες πολυστυρενίου και πετροβάμβακα.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ
Βεβαιωθείτε ότι η επιφάνεια είναι καθαρή, στεγνή και σταθερή. 
Εφαρμόστε θερμομονωτικό σοβά με πάχος 4 mm, περιμένετε να 
στεγνώσει πλήρως ο σοβάς για τουλάχιστον 48 ώρες, εφαρμόστε 
Betektect Primer και συνεχίστε με την εφαρμογή του Betek Coating 
With Silicone Thin Grain. Καλύψτε τις πορώδεις και απορροφητικές 
επιφάνειες όπως αεροσκυρόδεμα με Betek Coating With Silicone Thin 
Grain μόνο μετά από αστάρωμα με μια λεπτή στρώση χρησιμοποιώντας 
θερμομονωτικό σοβά. Βεβαιωθείτε για την πλήρη πρόσφυση του 
παλιού χρώματος για εφαρμογές σε παλιά βαμμένες επιφάνειες.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ
Ξεκινήστε την εφαρμογή 4 με 5 ημέρες μετά την εφαρμογή του 
θερμομονωτικού σοβά αν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί το Betek 
Coating With Silicone Thin Grain στο σύστημα θερμομόνωσης. 
Ανακατέψτε καλά το προϊόν μέσα στον κουβά με ένα τρυπάνι πριν 
την εφαρμογή. Εφαρμόστε ομοιογενώς το Silicone Thin Grain στην 
επιφάνεια και λειάνετε με ένα μυστρί από ανοξείδωτο ατσάλι ή με μια 
κατάλληλη συσκευή ψεκασμού και αφαιρέστε το υπερβάλλον υλικό 
από την επιφάνεια για να επιτύχετε μια στρώση με πολύ μικρό πάχος. 
Δημιουργήστε μοτίβα μόνο μετά την ομοιογενή εφαρμογή του Betek 
Coating With Silicone Thin Grain στην επιφάνεια. Δημιουργήστε μοτίβα 
μετακινώντας τις πέτρες με κυκλικές κινήσεις που πραγματοποιούνται 
πιέζοντας το μυστρί από πλαστικό ή πολυουρεθάνη για μια υφή 
λεπτών κόκκων. Λάβετε υπόψη ότι τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται 
επηρεάζουν το μοτίβο. Χρησιμοποιήστε τον ίδιο τύπο μυστριού 
στις ίδιες επιφάνειες για να αποφύγετε τις διαφορές στα μοτίβα. 
Ξύνετε συχνά την επιφάνεια του μυστριού για να επιτύχετε ένα καλό 
μοτίβο. Χρησιμοποιήστε προϊόντα με τον ίδιο αριθμό παρτίδας 
στην ίδια επιφάνεια. Βεβαιωθείτε ότι θα εργάζεται επαρκής αριθμός 
εργαζομένων σε αυτήν την εργασία, για την αποφυγή υπερκαλύψεων 
σε μεγάλες επιφάνειες και βεβαιωθείτε ότι το προϊόν θα εφαρμοστεί 
σε υγρή μορφή μέχρι και τα άκρα των αρμών ή τις γωνίες των 
λεπτομερειών χωρίς να μένουν κενά. Αποφύγετε την εφαρμογή 
υπό άμεση ηλιακή ακτινοβολία, πάνω σε καυτές επιφάνειες που τις 
έχει θερμάνει ο ήλιος, όταν υπάρχουν δυνατοί άνεμοι, ομίχλη και 
υψηλή σχετική υγρασία καθώς και δυνατή βροχή. Αν χρειάζεται, 
χρησιμοποιήστε προστατευτικό καμβά. Βεβαιωθείτε ότι οι 
θερμοκρασίες υποστρώματος και αέρα είναι τουλάχιστον +5 °C και 
το πολύ +30 °C κατά τη διάρκεια της εφαρμογής. Προστατέψτε την 

επιφάνεια από παγετό και βροχόπτωση 24 ώρες πριν και μετά την 
εφαρμογή. Εφαρμόζετε πίεση 3-4 bar κατά τη χρήση της συσκευής. 
Βεβαιωθείτε ότι το μέγεθος του ακροφυσίου αντιστοιχεί στο πάχος 
του σοβά. Βεβαιωθείτε ότι το προϊόν κατανέμεται ομοιόμορφα.

ΑΡΑΙΩΣΗ
Έτοιμο για χρήση. Μην το αραιώνετε.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
2 χρόνια στη σφραγισμένη του συσκευασία σε δροσερό μέρος, 
προστατευμένο από παγετό.Σημείωση: Σε εφαρμογές του Betek Coating With Silicone Thin Grain με χρώμα, 

χρησιμοποιήστε οπωσδήποτε αστάρι Betektect Primer. Το αστάρι επίχρισης που θα 
χρησιμοποιήστε μπορεί να χρωματιστεί κατά προσέγγιση με σωληνάρια Betekmatic. 
Χρησιμοποιήστε τα προϊόντα με τον ίδιο αριθμό παρτίδας ή ανακατέψτε προϊόντα με 
διαφορετικούς αριθμούς παρτίδας καθώς ενδέχεται να υπάρξουν διαφορές στο χρώμα 
εξαιτίας της χρήσης φυσικών ουσιών.
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BETEK TECT PRIMER
25 kg

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ
Συνδετικό μέσο Ακρυλικό

Αραιωτικό Έτοιμο για χρήση

Εργαλεία εφαρμογής

Πρώτο στέγνωμα 1 ώρα

Τελικό στέγνωμα 24 ώρες

Πυκνότητα 1,61 g/ml

Χρώμα Λευκό

Γυαλάδα Ματ

Κατανάλωση
2,5-4 m²/kg σε μία στρώση ανάλογα με 

την απορροφητικότητα και τη δομή της 

επιφάνειας εφαρμογής

  Υψηλή δύναμη πρόσφυσης

  Δημιουργεί μια ειδική συγκράτηση μεταξύ της 
επιφάνειας εφαρμογής και του Betektect Primer

  Αποτρέπει την εμφάνιση των ακαθαρσιών και των λεκέδων 
στην παλιά επιφάνεια μέσα από τα επιχρίσματα Betektect 

  Διαθέτει υψηλή καλυπτική ικανότητα

  Σκληραίνει την επιφάνεια εφαρμογής

  Μειώνει την απορρόφηση νερού στην επιφάνεια 

  Κάνει την επιφάνεια ομοιογενή για την επίχριση

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Το Betektect Primer είναι ένα ειδικό λευκό αστάρι με βάση γαλάκτωμα 
ακρυλικού συμπολυμερούς με υψηλό επίπεδο πρόσφυσης.

ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
Εφαρμόζεται, πριν την επίχριση, σε συστήματα θερμομόνωσης και 
εξωτερικές και εσωτερικές επιφάνειες που ίσως να έχουν, ίσως και να 
μην έχουν βαφτεί.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ
Η επιφάνεια στην οποία πρόκειται να εφαρμοστεί το Betektect Primer 
πρέπει να είναι στεγνή και χωρίς ακαθαρσίες. Αν στην επιφάνεια είχε 
εφαρμοστεί στο παρελθόν χρώμα με βάση διαλύτη, αυτή η επιφάνεια 
θα πρέπει να απο-οξειδωθεί με τρίψιμο. Το Betektect Primer θα 
εφαρμοστεί απευθείας με πινέλο, ρολό ή ψεκαστήρα σε εσωτερικές 
ή εξωτερικές επιφάνειες που είτε είχαν βαφτεί με χρώματα με βάση 
γαλάκτωμα είτε στα οποία δεν είχε γίνει ποτέ κάποια εφαρμογή. 
Ανακατέψτε πριν την εφαρμογή. Φροντίστε η θερμοκρασία της 
επιφάνειας εφαρμογής και του περιβάλλοντος να βρίσκεται μεταξύ +5 
˚C και +30 °C. Μην εφαρμόζετε σε σημεία που υπάρχουν ισχυροί άνεμοι 
ή σε καυτές επιφάνειες υπό άμεση ηλιακή ακτινοβολία. Συνιστάται να 
εφαρμόζεται 1 ημέρα πριν την εφαρμογή του Betektect Coating σε μία 
στρώση.
Λαμβάνοντας υπόψη την απόχρωση, μπορεί να προστεθεί το πολύ 5% 
χρωστικής ουσίας Betekmatic στο Betektect Primer για να εξασφαλιστεί 
ότι ταιριάζει με το χρώμα του Betektect Coating πάνω στο οποίο 
πρόκειται να γίνει η εφαρμογή.

ΑΡΑΙΩΣΗ
Το αστάρι Betektect Primer είναι έτοιμο για χρήση. Μπορεί να αραιωθεί 
με το πολύ 5% καθαρό νερό, όπου απαιτείται.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
Μπορεί να αποθηκευτεί για 2 χρόνια στη σφραγισμένη του συσκευασία 
σε δροσερό περιβάλλον, προστατευμένο από άμεση ηλιακή 
ακτινοβολία και παγετό.
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BETEK TECT FIBER MESH
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  Ανθεκτικό στα αλκάλια
  Εξαιρετική μηχανική αντοχή

   Μπορεί να συνδυαστεί τέλεια με όλα τα βασικά συστήματα 

πρόσοψης

  Μεγάλη σταθερότητα διαστάσεων

  160 g/m² βάρος

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Το πλέγμα Betektect Fiber Mesh είναι ένα πλέγμα υαλονήματος με ειδική 
επίστρωση με 160 g/m² βάρος, 4x4 μέγεθος πλέγματος και αντίσταση 
στα αλκάλια που χρησιμοποιείται σε εφαρμογές τσιμεντοσοβά.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
• Βάρος : 160 g/m² ± 5% DIN 53 854

• Αντοχή : ελάχ. 40 N/mm (στημόνι και υφάδι) DIN EN ISO 13934-1

• Αντοχή μετά τη δοκιμή σε αλκάλια: τουλ. 50%   (28 ημέρες σε διάλυμα 5% NaOH)

• Σε συμμόρφωση με το TS EN 13496.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ
Το Betektect Fiber Mesh πρεσάρεται με τρόπο που να είναι κοντά στην 
εξωτερική επιφάνεια με μυστρί προτού στεγνώσει εντελώς ο σοβάς 
μόνωσης, υπερκαλύπτοντας τα πλέγματα κατά 10 cm στις ενώσεις.  
Οι γωνίες σε παράθυρα και πόρτες ενισχύονται με ειδικό σταυρωτό 
πλέγμα. Τοποθετούνται προφίλ γωνιών και παραθύρων. Βεβαιωθείτε ότι 
το εφαρμοσμένο πλέγμα δεν είναι ορατό από την εξωτερική πλευρά. 
Ολοκληρώστε το σύστημα με χρώμα ή τελική στρώση.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
50 x 1,1 = 55 m² ρολά.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
Απεριόριστη διάρκεια ζωής προϊόντος εξαιρώντας τη φυσική ζημιά.
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BETEK TECT PANZER MESH
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  Ανθεκτικό στα αλκάλια

  Παρέχει αντοχή στις κρούσεις

  Παρέχει ενίσχυση των εξωτερικών προσόψεων

  340 g/m² βάρος

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Το πλέγμα Betektect Panzer Mesh είναι ένα πλέγμα υαλονήματος με 
ειδική επίστρωση με 340 g/m² βάρος, 5,0 x 5,5 μέγεθος πλέγματος και 
αντίσταση στα αλκάλια. Χρησιμοποιείται ως στοιχείο σταθεροποίησης 
σε επιφάνειες που απαιτούν μεγαλύτερη αντοχή, όπως δάπεδα εισόδου, 
χώροι πάρκινγκ και περιοχές αποθήκευσης αποβλήτων.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
• Βάρος: 340 g/m² ± 5% DIN 53 854
• Αντοχή: ελάχ. 80 N/mm (στημόνι και υφάδι) DIN EN ISO 13934-1
• Αντοχή μετά τη δοκιμή σε αλκάλια: τουλ. 50%
(28 ημέρες σε διάλυμα 5% NaOH)

ΕΦΑΡΜΟΓΗ
Το Betektect Panzer Mesh (340 g/m²) πρεσάρεται με τρόπο που να 
είναι κοντά στην εξωτερική επιφάνεια με μυστρί προτού στεγνώσει 
εντελώς ο σοβάς μόνωσης, υπερκαλύπτοντας τα πλέγματα κατά 10 cm 
στις ενώσεις.  Οι γωνίες σε παράθυρα και πόρτες ενισχύονται με ειδικό 
σταυρωτό πλέγμα. Τοποθετούνται προφίλ γωνιών και παραθύρων. 
Βεβαιωθείτε ότι το εφαρμοσμένο πλέγμα δεν είναι ορατό από την 
εξωτερική πλευρά. Ολοκληρώστε το σύστημα με χρώμα ή τελική 
στρώση.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
25 x 1 = 25 m² ρολά.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
Απεριόριστη διάρκεια ζωής προϊόντος εξαιρώντας τη φυσική ζημιά.
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BETEK PROFILES
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ΠΡΟΦΙΛ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ BETEK (ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ) 2,5 m
2,5 m προφίλ υποστρώματος ανοξείδωτου ατσάλι. Χρησιμοποιείται για να διασφαλίσει την ομαλότητα 
στο κατώτερο άκρο του θερμομονωτικού συστήματος και να δημιουργήσει το κατακόρυφο τελείωμα, 
όπου απαιτείται. Παρέχεται σε μοντέλα κατάλληλα για πλάκες 3-4-5-6-7-8 cm. 

Συσκευασία: 10 μονάδες - 25 m 

ΓΩΝΙΑΚΟ ΠΡΟΦΙΛ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ BETEK (PVC) 2,5 m
2,5 m PVC γωνιακό προφίλ πλέγματος. Χρησιμοποιείται για την προστασία γωνιών κτιρίου, ακμών 
παραθύρου και πόρτας από πιθανή μηχανική ζημιά και για την ομαλότητα του στρώματος του σοβά.

Συσκευασία: 50 μονάδες - 125 m 

ΓΩΝΙΑΚΟ ΠΡΟΦΙΛ BETEK (ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ) 2,5 m
2,5 m προφίλ ανοξείδωτου αλουμινίου. Χρησιμοποιείται για την προστασία γωνιών κτιρίου, ακμών 
παραθύρου και πόρτας από πιθανή μηχανική ζημιά και για την ομαλότητα του στρώματος του σοβά.

Συσκευασία: 30 μονάδες - 75 m 

ΠΡΟΦΙΛ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ BETEK (PVC) 2,5 m
2,5 m αποκλειστικό προφίλ πλέγματος διαστολής PVC που χρησιμοποιείται στο σοβά σε οριζόντιες 
και κατακόρυφες ενώσεις. Αντέχει μετατοπίσεις έως και 3 cm. 

Συσκευασία: 25 μονάδες - 62,5 m 

ΠΡΟΦΙΛ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΚΕΝΟΥ ΕΝΩΣΗΣ BETEK (PVC) 3 m
3 m PVC προφίλ κενού ένωσης. Χρησιμοποιείται στα σημεία μετάβασης των κενών στις ενώσεις στις 
πλάκες θερμομόνωσης. Εξοικονομεί εργασία και χρήμα και προλαμβάνει ανθρώπινα σφάλματα χάρη 
στο πλέγμα υαλονήματος που είναι κολλημένο στο προφίλ. Παρέχεται σε δύο διαφορετικά μοντέλα 
με 3 cm και 5 cm και βάθος 1,6 cm.

Συσκευασία: 10 μονάδες - 30 m

ΠΡΟΦΙΛ ΣΤΑΛΑΞΗΣ ΜΕ ΠΛΕΓΜΑ BETEK (PVC) 3 m 
3 m PVC γωνιακό προφίλ στάλαξης. Χρησιμοποιείται στις επάνω ακμές των ανοιγμάτων των κτιρίων, 
όπως τα παράθυρα και οι πόρτες. Η στάλαξη δίνει τη δυνατότητα στο νερό στην επιφάνεια να ρέει 
απευθείας προς τα κάτω χωρίς να διεισδύει στο εσωτερικό των πορτών και των παραθύρων.

Συσκευασία: 20 μονάδες - 60 m 
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BETEK TECT DOWELS

IMPERMEABILITY BAND
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Αδιάβροχη ταινία μόνωσης με μήκος 15 x 8 mm και 18 m και ακρυλική επεξεργασμένη δομή. Χρησιμοποιείτε σε σημεία με μεγάλο 
κίνδυνο διαρροής νερού σε προεξοχές στεγών, πλαίσια παραθύρων και περβάζια σε θερμομονωτικά συστήματα. 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Στο Θερμομονωτικό σύστημα Betektect αυτά χρησιμοποιούνται για τη 
στερέωση των Θερμομονωτικών πλακών Betektect στις επιφάνειες και 
για την προστασία του συστήματος από κενό αέρα. 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ
Διανοίξτε μια οπή με διάμετρο όση το βλήτρο με ένα τρυπάνι. 
Τοποθετήστε την υποδοχή του βλήτρου μέσα σε αυτήν την οπή έτσι 
ώστε να βρίσκεται παρακείμενα με τη μονωτική πλάκα και οδηγήστε 
ένα πλαστικό ή χαλύβδινο καρφί ανάλογα με την επιφάνεια.

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
Κατά μέσο όρο, χρησιμοποιούνται 6 βλήτρα ανά m² με την 
προϋπόθεση ότι ένα βλήτρο χρησιμοποιείται σε κάθε ένωση γωνίας 
της θερμομονωτικής πλάκας και δύο στο κέντρο.

ΣΤΑΝΤΑΡ ΒΛΗΤΡΟ BETEKTECT 
(ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΑΡΦΙ)
Χρησιμοποιείται σε σκυροδέματα, συμπαγή τούβλα, διάτρητα τούβλα, 
αεροσκυροδέματα και συμπαγή και διάτρητα μπλοκ από ελαφρύ 
σκυρόδεμα.
Σε επιφάνειες αεροσκυροδέματος, συνιστάται να χρησιμοποιείτε 
βλήτρο αεροσκυροδέματος και σε επιφάνειες τούβλων χρησιμοποιείτε 
βλήτρο τούβλου.
Βάθος στερέωσης  : > 3 cm 
Βάθος οπής  : > 4 cm 
Διάμετρος διάτρησης  : 8-10 mm 
Διάμετρος κεφαλής βλήτρου : 6 cm 
Μήκος  : 9,5 / 11,5 / 13,5 / 15,5 cm 
Συσκευασία  : 600 μονάδες

ΒΛΗΤΡΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ BETEKTECT 
(ΑΤΣΑΛΙΝΟ ΚΑΡΦΙ)
Χρησιμοποιείται σε σκυροδέματα, εκτεθειμένα σκυροδέματα, 
σκυροδέματα τούνελ, συμπαγή τούβλα, διάτρητα τούβλα, 
αεροσκυροδέματα και συμπαγή και διάτρητα μπλοκ από ελαφρύ 
σκυρόδεμα.
Σε επιφάνειες αεροσκυροδέματος, συνιστάται να χρησιμοποιείτε 
βλήτρο αεροσκυροδέματος και σε επιφάνειες τούβλων χρησιμοποιείτε 
βλήτρο τούβλου.
Βάθος στερέωσης   : > 3 cm 
Βάθος οπής   : > 4 cm 
Διάμετρος διάτρησης   : 8-10 mm 
Διάμετρος κεφαλής βλήτρου : 6 cm 

Μήκος   : 9,5 / 11,5 / 13,5 / 15,5 cm 
Συσκευασία   : 200 μονάδες

ΒΛΗΤΡΟ ΤΟΥΒΛΟΥ BETEKTECT 
(ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΑΡΦΙ)
Παρέχει μεγαλύτερη ισχύ σε διάτρητα τούβλα και διάτρητες επιφάνειες 
με τον ειδικό σχεδιασμό τους με αιχμές.
Βάθος στερέωσης   : > 7 cm 
Βάθος οπής   : > 8 cm 
Διάμετρος διάτρησης   : 10 mm 
Διάμετρος κεφαλής βλήτρου : 6 cm 
Μήκος   : 13,5/15,5 cm 
Συσκευασία   : 200 μονάδες

ΒΛΗΤΡΟ ΑΕΡΟΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ 
BETEKTECT 
(ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΑΡΦΙ)
Παρέχει μεγαλύτερη ισχύ σε επιφάνειες αεροσκυροδέματος με ειδικό 
σχεδιασμό τους με αιχμές.
Βάθος στερέωσης  : > 6 cm 
Βάθος οπής  : > 12 cm 
Διάμετρος διάτρησης  : 10 mm 
Διάμετρος κεφαλής βλήτρου : 6 cm 
Μήκος  : 11 - 14 cm 
Συσκευασία  : 200 μονάδες

ΒΛΗΤΡΟ ΛΕΠΙΔΟΣΑΝΙΔΑΣ BETEKTECT 
(ΧΩΡΙΣ ΚΑΡΦΙ)
Αποκλειστικά κατασκευασμένος για χρήση σε λεπιδοσανίδες και 
παρόμοιες προκατασκευασμένες επιφάνειες. Εφόσον η διάμετρος και 
το μέγεθος του καρφιού πρέπει να αλλάξουν ανάλογα με την επιφάνεια, 
το βλήτρο Betektect OSB Dowel δεν έχει καρφί.
Διάμετρος κεφαλής βλήτρου : 6 cm
Μήκος  : 2,5 cm

ΒΛΗΤΡΟ ΚΑΛΟΥΠΙΟΥ ΟΡΥΚΤΟΒΑΜΒΑΚΑ 
BETEKTECT
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί με όλα τα βλήτρα Betektect Dowels 
σε εφαρμογές θερμομονωτικής πλάκας σε εξωτερικά συστήματα 
θερμομόνωσης. Παρέχει εξαιρετική συγκράτηση εκτείνοντας την 
περιοχή συμπίεσης των βλήτρων.
Διάμετρος κεφαλής βλήτρου : 9 cm
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Εικόνα Περιγραφή

Εμβάπτιση

Ρολό με γούνα 

Πινέλο με μαλακή τρίχα 

Πλαστική ξύστρα

Σπάτουλα

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

Πιθανές διαφορές χρωματικού τόνου σε εφαρμογές κοπής 
σκούρων χρωμάτων: Εφαρμόστε με πινέλο πριν από την εφαρμογή 
με ρολό και αμέσως συνεχίστε με το ρολό για να είστε βέβαιοι για την 
ακεραιότητα των επιφανειών εφαρμογής στις διαδικασίες κοπής. 

Διάφανα αστάρια: Εφαρμόστε Betek Primer ή Betek 1/7-1/10 
Concentrated Primer σε απορροφητικές εσωτερικές επιφάνειες 
και επιφάνειες που δημιουργούν πολλή σκόνη, όπως ο σοβάς, 
ο ασβέστης, το ασβεστόχρωμα και το κυψελωτό σκυρόδεμα 
(εσωτερικό-εξωτερικό), σε μία στρώση, χωρίς άπλωμα και γυάλισμα. 
Μια γυαλιστερή επιφάνεια θα σχηματιστεί εάν εφαρμόσετε αυτά τα 
αστάρια στις παλιά βαμμένες (υδατοδιαλυτά χρώματα) επιφάνειες που 
δεν δημιουργούν πολλή σκόνη και επιφάνειες με κόλλα/πάστα. Μπορεί 
να παρατηρηθούν θέματα κάλυψης, ρωγμών ή/και προσκόλλησης σε 
αυτές τις δημιουργημένες επιφάνειες, ακόμα και εάν έχει εφαρμόσει 
την τελευταία στρώση 7-8 φορές. Σε μια τέτοια περίπτωση, συνεχίστε 
με το τρίψιμο με γυαλόχαρτο και την απόξεση μέχρι να αφαιρεθεί 
πλήρως το γυαλιστερό στρώμα.

Αστάρια με χρωστικές: Χρησιμοποιήστε το Betek Primer ως αστάρι/
αστάρι μετάβασης σε επιφάνειες τοίχων που έχουν περαστεί με αστάρι 
και έχουν βαφτεί με υδατοδιαλυτά χρώματα. Εφόσον το συνδετικό 
μέσο θα απορροφηθεί όταν εφαρμόζονται τέτοια αστάρια σε 
απορροφητικές επιφάνειες και επιφάνειες που παράγουν πολλή σκόνη, 
όπως σοβάς, ασβέστης, ασβεστόχρωμα και κυψελωτό σκυρόδεμα, 
θα υπάρχει εμφάνιση με σκόνη στην επιφάνεια και θα είναι ορατά 
προβλήματα.

Επιφάνειες με πάστα: Εφαρμόστε διάφανα αστάρια χωρίς 
άπλωμα/γυάλισμα (ρολάροντας το ρολό προς τα κάτω μία φορά) σε 
απορροφητικές επιφάνειες και επιφάνειες που παράγουν πολλή σκόνη, 
όπως σοβάς, ασβέστης, ασβεστόχρωμα και κυψελωτό σκυρόδεμα, εάν 
οι επιφάνειες τοίχου θα διορθωθούν με πάστα. Έπειτα, εφαρμόστε την 
έτοιμη για χρήση πάστα (η επιφάνεια πρέπει να έχει γίνει επίπεδη με 
μια πάστα που είναι συμβατή με το χρώμα κάτω και τελικής στρώσης), 
συνεχίστε με ένα Betek Lux Primer και συνεχίστε στην τελική στρώση 
χρώματος. Χαράσσετε την επιφάνεια συχνά, εάν θα εφαρμοστεί σοβάς 
επάνω σε παλιό χρώμα. Διαφορετικά, η τελική στρώση χρώματος θα 
πέσει μαζί με το σοβά. 

Καθαρισμός ασβέστη και χαλαρής στρώσης: Καθαρίστε τις 
στρώσεις της παλιάς μπογιάς που δεν μπορεί να συγκρατηθεί και τις 

απορροφητικές επιφάνειες, όπως ο ασβέστης, κάτω από το χρώμα με 
ένα συρμάτινο πινέλο, ξύστρα ή/και σπιράλ. Ή καθαρίστε με ψεκασμό 
νερού με έως 250 bar, αφού κάνετε μια δοκιμή. Μην ξεχνάτε να κάνετε 
μια δοκιμή σε ένα σημείο για τον ψεκασμό νερού ή τις μεθόδους 
τριψίματος με γυαλόχαρτο. Διαφορετικά, η υψηλή πίεση μπορεί να 
καταστρέψει τις επιφάνειες και να οδηγήσει σε σημαντικές ανάγκες 
επισκευής και διόρθωσης.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 

Επιφάνειες που απαιτούν πάστα:
 Για επιφάνειες με βάσει το τσιμέντο που θα βαφτούν για πρώτη 
φορά, αναμίξτε το Betek Exterior Paste με μίγμα φρέσκου λευκού/
γκρι τσιμέντου και νερού που ισοδυναμεί με το 20% του βάρους του. 
Εφαρμόστε το μίγμα απευθείας σε καθαρές και βρεγμένες επιφάνειες 
σοβά/σκυροδέματος. Για παλιά βαμμένες επιφάνειες, εφαρμόστε μία 
μόνο στρώση εξωτερικού ασταριού χρώματος πριν από την πάστα. 
Συνεχίστε με το βάψιμο αφού εφαρμόσετε πάστα και αστάρι χρώματος 
ξανά. Βεβαιωθείτε ότι οι έτοιμες για χρήση πάστες εφαρμόζονται σε 
πάχος έως 1 mm για την πρόληψη των ρωγμών και των πτώσεων από 
αποκόλληση.

 Επιφάνειες που απαιτούν κονίαμα επισκευής:
 Εφαρμόστε Betek Stako για την ευθυγράμμιση και τη διόρθωση 
επιφάνειας 0-10 mm. Συνιστάται η χρήση 1 kg Betek 1 + 4 kg νερού 
για αραίωση.
Εφαρμόστε πλέγμα υαλονήματος με πλάτος 10 cm κατά μήκος της 
ρωγμής, εάν η ρωγμή συνεχίζει ως ευθεία γραμμή στην επιφάνεια και 
10 cm σε όλες τις ενώσεις στην επιφάνεια, εάν υπάρχουν πολλές ρωγμές 
στην επιφάνεια. Βεβαιωθείτε ότι ο πλέγμα υαλονήματος εφαρμόζεται 
στην εξωτερική επιφάνεια ως το 1/3 του συνολικού πάχους του 
υλικού διόρθωσης και ευθυγράμμισης επιφάνειας. Προστατέψτε τις 
επιφάνειες από ακραίο δρόσο και βροχή, ειδικά κατά την περίοδο 
ανάμεσα στη διόρθωση επιφάνειας που βασίζεται σε τσιμέντο και της 
εφαρμογής πάστας επισκευής και της τελικής στρώσης. Διαφορετικά, 
θα σχηματιστούν λευκά σημάδια. Σε μια τέτοια περίπτωση, βρέξτε την 
επιφάνεια με μια βούρτσα πλυσίματος αυτοκινήτου και εφαρμόστε 1 
μονάδα υλικού εμποτισμένης επιφάνειας που βασίζεται σε νερό και 
σιλοξάνιο + 1 μονάδα μίγματος νερού.

ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Εικόνα Περιγραφή

Πινέλο

Ρολό

Ψεκαστήρας

Μυστρί

Εύκαμπτο ατσάλινο μυστρί

Οδοντωτό μυστρί
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ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΕΣ 
ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ
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ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ
Αρχικά, πρέπει να αναγνωρίσετε τα υπάρχοντα προβλήματα που σχετίζονται 
με το κτίριο στο οποίο θα γίνει η εφαρμογή, την κατάσταση των επιφανειών 
και τα λεπτομερή αρχιτεκτονικά λάθη. Είναι απαραίτητο στις εξωτερικές 
επιφάνειες να εξετάσετε την κατάσταση ολόκληρης της επιφάνειας από την 
οροφή του κτιρίου έως το ισόγειο και το υπόγειο και να εκτελέσετε τους 
παρακάτω ελέγχους για αυτόν το σκοπό:
Για τις λεπτομέρειες της ταράτσας του κτιρίου:
• Είναι η ταράτσα του κτιρίου ανοιχτή ή κλειστή;
• Έχουν ληφθεί τα μέτρα προφύλαξης μόνωσης στην ταράτσα;
• Είναι τα αυλάκια της οροφής καλυμμένα ή σύστημα αυλακιών 
εγκατεστημένο απέξω;
• Έχουν ληφθεί μέτρα μόνωσης στο καλυμμένο αυλάκι;
• Είναι οι σωλήνες απορροής ανθεκτικοί; Υπάρχει κάποια διαρροή;

• Υπάρχει τοίχος για τη στάλαξη και στις δύο πλευρές ή σταλάκτης σε 
καλυμμένα παραπέτασμα αυλακιού;

Για τις λεπτομέρειες της πρόσοψης του κτιρίου:
• Υπάρχει σκόνη, ρύποι, λάδια και παρόμοια υλικά που θα εμποδίσουν την 
προσκόλληση του χρώματος στην επιφάνεια της πρόσοψης;   
 
 

• Υπάρχουν ασθενή στρώματα σοβά και ρωγμές στην επιφάνεια της 
πρόσοψης του κτιρίου;

• Υπάρχουν σταξίματα σκουριάς που προκαλούνται από ανεπαρκή κάλυψη 
του σκυροδέματος σε εκτεθειμένο σκυρόδεμα και παρόμοιες επιφάνειες;

• Υπάρχουν περβάζια παραθύρου;
• Τα περβάζια παραθύρου εκτείνονται αρκετά από την επιφάνεια της 
πρόσοψης, έχουν σταξίματα;
• Υπάρχουν ανοίγματα στις ενώσεις του τοιχώματος περβαζιού παραθύρου - 
ξυλουργική παραθύρου;

• Έχουν ληφθεί υδατοστεγανά μέτρα κάτω από τα δάπεδα στα ανοιχτά 
μπαλκόνια του κτιρίου, υπάρχει φούσκωμα χρώματος, αλατονέφωσης αλάτων 
και παρόμοια προβλήματα που σχετίζονται με αυτά σε περιοχές μπαλκονιών; 
Πώς είναι η κατάσταση των σωλήνων αποστράγγισης φίλτρου, ενώσεων 
σοβατεπί ή δαπέδων; Πώς είναι η κατάσταση των μαρμάρινων περβαζιών 
παραθύρου μπαλκονιού; Εξέχουν και από τις δύο πλευρές; Έχουν σταξίματα;
 

 

 

• Προκύπτουν προβλήματα από τις εγκαταστάσεις του κτιρίου; Υπάρχει 
διαρροή νερού από περιοχές με νερό, όπως η κουζίνα, το μπάνιο και WC;
 

Για τις λεπτομέρειες της κατάστασης δαπέδων και εδάφους:
• Εξέρχεται νερό από το έδαφος μέσω των δαπέδων;
• Έχουν ληφθεί μέτρα υδατοστεγανότητας στα θεμέλια του κτιρίου; 

 

Για τις λεπτομέρειες των εσωτερικών τοίχων:
• Ποιος τύπος υλικού υπάρχει στις επιφάνειες των εσωτερικών τοίχων;
• Υπάρχουν φουσκώματα και πιτσιλίσματα στις επιφάνειες;
• Υπάρχουν ρωγμές στις επιφάνειες;

  

• Υπάρχουν προβλήματα που προκύπτουν προβλήματα από τις εγκαταστάσεις 
του διαμερίσματος; Υπάρχουν διαρροές νερού από περιοχές με νερό, όπως η 
κουζίνα, το μπάνιο και WC;
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ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ
Ένα από τα πιο σημαντικά στάδια μιας εφαρμογής χρώματος χωρίς 
προβλήματα είναι ο καθαρισμός της επιφάνειας. Οι επιφάνειες πρέπει να 
καθαρίζονται από σκόνη, ρύπους, λάδια και μούχλα και πρέπει να έχουν 
στεγνώσει εντελώς πριν από το βάψιμο.
Μέθοδοι καθαρισμού επιφάνειας:
1. Απόξεση
2. Λείανση
3. Τρίψιμο με γυαλόχαρτο
4. Συρμάτινο πινέλο
5. Πεπιεσμένο νερό
6. Αμμοβολή
7. Χημικά κατασκευών
ΑΠΟΞΕΣΗ: Είναι η διαδικασία αφαίρεσης των υλικών, όπως χαλαρό χρώμα, 
πάστα κ.λπ. από την επιφάνεια με σπάτουλα ή ηλεκτρικά εργαλεία με μύτη 
ατσάλινης σπάτουλας.

ΛΕΙΑΝΣΗ: Είναι η διαδικασία αφαίρεσης των υλικών, όπως χαλαρό χρώμα, 
πάστα κ.λπ. από την επιφάνεια και η αφαίρεση καμμένων σημείων και λεπτών 
νημάτων στην επιφάνεια, που εκτελείται χρησιμοποιώντας διάφορα μοτέρ 
λείανσης και μυτών λείανσης κατάλληλων για τον τύπο της επιφάνειας.

ΤΡΙΨΙΜΟ ΜΕ ΓΥΑΛΟΧΑΡΤΟ: Είναι η διαδικασία που πραγματοποιείται 
με γυαλόχαρτο με διαφορετικά μεγέθη κόκκων σύμφωνα με τον τύπο της 
επιφάνειας με σκοπό την αφαίρεση της λάμψης κυρίως από γυαλιστερές 
επιφάνειες με παλιό χρώμα, για να επιτευχθεί μια ομαλή επιφάνεια τελικών 
στρώσεων των υλικών, όπως σατινέ σοβάς, έτοιμη για χρήση πάστα και 
για την αφαίρεση στρωμάτων χαλαρού χρώματος από την επιφάνεια. 
Υπάρχουν δύο τύποι γυαλόχαρτου για χρήση σε σίδηρο και ξύλο. Οι 
αριθμοί υποδεικνύουν το εύρος γυαλοχαρτίσματος του γυαλόχαρτου. Οι 
μεγάλοι αριθμοί είναι γυαλόχαρτα με λεπτό κόκκο και οι μικροί αριθμοί είναι 
γυαλόχαρτα με χοντρό κόκκο. Συνιστάται η χρήση γυαλόχαρτων αρ. 80-120 
για την ευθυγράμμιση της πάστας τοίχου, γυαλόχαρτα αρ. 120-200 για την 
αφαίρεση της γυαλάδας παλιών γυαλιστερών χρωμάτων, γυαλόχαρτα αρ. 
400 για τρίψιμο με γυαλόχαρτο ανάμεσα σε στρώσεις σε χρώματα επίπλων, 
αστάρια και υλικά πλήρωσης.
 

ΣΥΡΜΑΤΙΝΟ ΠΙΝΕΛΟ: Χρησιμοποιείται για την αφαίρεση υλικών σε ασθενές 
δάπεδο με συμπεριφορά συγκέντρωσης σκόνης από την επιφάνεια μηχανικά.

ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟ ΝΕΡΟ: Είναι η διαδικασία που εκτελείται ως αποτέλεσμα του 
ψεκασμού νερού για την αφαίρεση σκόνης και ρύπων που έχουν διεισδύσει 
στην επιφάνεια, επίσης χαλαρού χρώματος και στρωμάτων πάστας με 
συγκεκριμένη πίεση.

ΑΜΜΟΒΟΛΗ: Είναι η διαδικασία που εκτελείται ως αποτέλεσμα του 
ψεκασμού ειδικών υλικών που ονομάζεται άμμος, και μοιάζει σαν άμμος, αλλά 
διαφέρει και κατασκευάζεται ειδικά για αυτήν την εργασία. Έχει διάφορους 

τύπους, όπως πυριτική, βασάλτης, κόκκος και διαφορετικά σημεία χρήσης 
μέσω συμπιεσμένου αέρα σε επιφάνειας προς βάψιμο.
Πυριτική: Η πυριτική άμμος έχει πολύ λεπτούς τύπους και συχνά 
χρησιμοποιείται όταν εκτελείται ελαφριά αμμοβολή σε λεπτά φύλλα.
Βασάλτης: Είναι ο τύπος άμμου που δεν προκαλεί μεγάλη παραγωγή σκόνης 
και συνήθως χρησιμοποιείται για την αμμοβολή σε κλειστούς χώρους, όπου η 
άμμος μπορεί να χρησιμοποιηθεί μετά από ανακύκλωση.
Κόκκος: Είναι ο τύπος άμμου που παράγει τη λιγότερη σκόνη και την 
καλύτερη ισχύ βολής. Στην πραγματικότητα, δεν είναι άμμος, αλλά σκωρία 
αργού σιδήρου.
Για να πραγματοποιήσετε την αμμοβολή χωρίς σκόνη, τότε εκτελέστε υγρή 
αμμοβολή. Σε αυτό το σύστημα, η υγρή άμμος ψεκάζεται στο υλικό προς 
αμμοβολή με μια ειδική μέθοδο κατά την αμμοβολή, κι έτσι δεν παράγεται 
σκόνη. Η υγρή αμμοβολή προτιμάται κατά την αφαίρεση, την απόξεση σοβά, 
τον καθαρισμό τοίχων (απόξεση χρώματος, αφαίρεση) σε εργοτάξια ή κτίρια 
εντός πόλεων μέσω αμμοβολής και κατά τη μεταφορά άμμου για αμμοβολή 
για διόρθωση της γήρανσης των μαρμάρων ή άλλων επιφανειών φυσικής 
πέτρας.

ΧΗΜΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ: Προτιμάται ο καθαρισμός σε περίτεχνη 
κατεστραμμένη επιφάνεια με μεγάλη καλλιτεχνική και ιστορική αξία 
χρησιμοποιώντας αυτήν την τεχνική. Ο χημικά εμποτισμένος πολτός 
εφαρμόζεται στην επιφάνεια. Αφού περιμένετε συγκεκριμένο χρονικό 
διάστημα, ξεπλύνετε με άφθονο νερό. Εάν δεν μπορεί να επιτευχθεί ο 
καθαρισμός που θέλετε με την αρχική εφαρμογή, ανάλογα με την κατάσταση 
προστασίας της επιφάνειας, η ίδια διαδικασία μπορεί να επαναληφθεί 
αρκετές φορές. Πρέπει να σημειωθεί ότι η διαδικασία έκπλυσης πρέπει να 
πραγματοποιείται μετά από κάθε εφαρμογή για να προληφθεί η ζημιά στην 
επιφάνεια από το χημικό που χρησιμοποιείται.

ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΠΑΣΤΑΣ
Είναι απαραίτητη η επιλογή και προετοιμασία κατάλληλων στόκων επισκευής 
και ευθυγράμμισης επιφάνειας ανάλογα με τα ελαττώματα της επιφάνειας 
πριν από την εφαρμογή του ασταριού και του χρώματος.

ΓΙΑ ΠΡΟΣΟΨΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ:
• Η πάστα πρόσοψης μπορεί να εφαρμοστεί για φινίρισμα επιφάνειας 0 – 1 
mm. Πρακτικά, τσιμέντο Πόρτλαντ σε ποσότητα 20% του βάρους της 
πάστας υποβάλλεται σε θερμική επεξεργασία σε ξεχωριστό κοντέινερ για 
να έχει ρευστή και πυκνή σύσταση και έπειτα προσθέτεται στην πάστα και 
εφαρμόζεται στην επιφάνεια μετά την ανάμειξη.
Εάν η ευθυγράμμιση εκτελείται σε επιφάνειες με παλιό χρώμα με πάστας, δεν 
προστίθεται τσιμέντο, αλλά εφαρμόζεται αστάρι τόσο πριν όσο και μετά την 
εφαρμογή της πάστας.
• Betek Stako 0 + Betek Latex για ρωγμές και πάχος επιφάνειας 3-10 mm.
• Για ρωγμές και πάχος επιφάνειας 3 – 10 mm, τα Betek Stako + Betek Latex 
πρέπει να εφαρμόζονται κατά μήκος της ρωγμής με πάχος τουλάχιστον 10 cm 
μαζί με το 160 g/m² Betek Fiber Mesh με μεγάλη αντοχή σε εφελκυσμό. Για 
την αποφυγή της διαφοράς στο ύψος της επιφάνειας, συνιστάται να ανοίγετε 
την επιφάνεια κατά μήκος του πλάτος του πλέγματος και του βάθους της 
πάστας ευθυγράμμισης.
• Για το σπάσιμο κομματιών μεγαλύτερων από 1 cm από την επιφάνεια, 
συνιστάται η χρήση σοβά που προετοιμάζεται προσθέτοντας Betek Latex σε 
ποσοστό 10% της ποσότητας του τσιμέντου στο κονίαμα.

ΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΤΟΙΧΟΥΣ:
• Εάν υπάρχουν επιφάνειες σοβά, σκυροδέματος και παρόμοιων επιφανειών 
με βάση το τσιμέντο στους εσωτερικούς τοίχους, η εφαρμογή εκτελείται για 
την επισκευή της πρόσοψης. 
• Εάν η επιφάνεια πρέπει να είναι λεία, μπορεί να εφαρμοστεί σατινέ σοβάς 
ή έτοιμη για χρήση ακρυλική πάστα σε ολόκληρη την επιφάνεια. Πρέπει να 
χρησιμοποιηθούν κατάλληλα αστάρια τόσο πριν όσο και μετά τα έτοιμα για 
χρήση στόκων (Betek Interior Paste).

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΥΠΟ-ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΣΕ ΞΥΛΙΝΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ:
Θέματα που θεωρούνται εποικοδομητικά
• Τα ξύλινα μέρη πρέπει να βρίσκονται σε γωνία ώστε το νερό να μην 
παραμένει στην επιφάνεια,
• Τα άκρα πρέπει να είναι στρογγυλεμένα σε ακτίνα 2 mm. Δεν πρέπει να 
υπάρχουν αιχμηρές ακμές,
• Πρέπει να κατασκευαστούν σημεία σύνδεσης ώστε να αποτραπεί η είσοδος 
του νερού. Δεν πρέπει να υπάρχουν κατάλοιπα κόλλας,
• Πρέπει να υπάρχει προστασία από την υγρασία κατά την αποθήκευση πριν 
από την τοποθέτηση,
• Εάν υπάρχουν χαλαροί κόμποι στην επιφάνεια, πρέπει να αφαιρούνται και να 
επισκευάζονται,
• Τα υλικά που εμποδίζουν την αναπνοή, όπως λινέλαιο, πάστα και γεμιστικό 
βερνίκι δεν πρέπει να εφαρμόζονται στις επιφάνειες.
• Για να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος περιστροφής για τα υλικά επιχρίσματος 
πρόσοψης, μία μόνο εφαρμογή πρέπει να εκτελείται στις πίσω επιφάνειές 
τους.
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ΝΕΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ: 
• Εάν το ξύλο έχει κόμπους και ροές ρητίνης, πρέπει να καθαριστούν 
με κυτταρινικό αραιωτικό προτού πραγματοποιηθούν εφαρμογές σε 
ακατέργαστο ξύλο.
• Η υγρασία του ξύλου μετριέται και πρέπει να διασφαλιστεί ότι είναι κάτω του 
15%.
• Αρχικά, το ξύλο πρέπει να εμποτιστεί για να προστατευτεί από επιβλαβείς 
μικροοργανισμούς.
• Έπειτα, μπορεί να επιλεγεί βερνίκι, χρώμα και συντηρητικό ξύλου ανάλογα με 
την ύπαρξη τελικής στρώσης.

ΒΑΜΜΕΝΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ:
• Αρχικά, αφαιρέστε τα χαλαρά χρώματα με συρμάτινο πινέλο, διαλυτικό 
χρώματος ή πιστόλι θερμού αέρα.
• Αν το ακατέργαστο ξύλο είναι εκτεθειμένο και δεν έχει πραγματοποιηθεί 
εμποτισμός, τότε πραγματοποιείται εμποτισμός του ξύλου.
• Αν τα χρώματα δεν αποξεστούν εντελώς, η επιφάνεια με το παλιό χρώμα 
χάνει τη γυαλάδα της εκτελώντας πλήρες τρίψιμο με γυαλόχαρτο.
• Μετά την αφαίρεση της σκόνης από την επιφάνεια, μπορεί να τοποθετηθεί 
αστάρι και να εφαρμοστεί χρώμα.

.
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΥΠΟ-ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΣΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ:
• Αρχικά, καθαρίζεται η σκουριά που έχει σχηματιστεί στην επιφάνεια με 
συρμάτινο πινέλο ή γυαλόχαρτο. Συνιστάται να σκουπίσετε την επιφάνεια με 
κυτταρινικό αραιωτικό.
• Αφού στεγνώσει η επιφάνεια, εφαρμόστε δύο στρώσεις αντισκωριακό. Οι 
χρόνοι αναμονής ανάμεσα στις στρώσεις να είναι 24 ώρες. Κάθε στρώση 
από αντισκωριακό πρέπει να εφαρμόζεται σε διαφορετικά χρώματα ή να 
αλλάξει ελαφρώς το χρώμα της δεύτερης στρώσεις προσθέτοντας χρώμα 
τελικής στρώσεις σε αναλογία 5% στη δεύτερη στρώση αντισκωριακού. 
Αυτή η διαδικασία επιτρέπει τον έλεγχο των επιφανειών στις οποίες δεν έχει 
εφαρμοστεί αντισκωριακό.
• Αν πρέπει να εφαρμοστεί πάστα, πρέπει να εκτελεστεί ευθυγράμμιση με 
συνθετική πάστα μετά την εφαρμογή αντισκωριακού και έπειτα συνθετικού 
ασταριού.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ 
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ 
ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ 
1) Εφαρμογή χρώματος σε επιφάνειες εκτεθειμένου σκυροδέματος:

α) Εφαρμογή χρώματος απευθείας σε επιφάνειες εκτεθειμένου 
σκυροδέματος:
• Αρχικά, για να καθοριστεί αν υπάρχει έλαιο μούχλας σε επιφάνειες 
εκτεθειμένου σκυροδέματος, ρίξτε νερό στην επιφάνεια.
• Αν το νερό παραμείνει στην επιφάνεια με τη μορφή σταγόνων νερού, 
αυτό σημαίνει ότι υπάρχει έλαιο μούχλας.
• Το έλαιο μούχλας καθαρίζεται με ζεστό νερό και ήπιο σαπούνι και το 
στρώμα λαδιού αφαιρείται από την επιφάνεια. Αυτή η διαδικασία πρέπει 
να εκτελείται προσεκτικά ανάλογα τις καιρικές συνθήκες με τον κίνδυνο 
παγετού.
• Έπειτα, η επιφάνεια να στεγνώσει εντελώς,
Για εσωτερικές επιφάνειες: Μετά την εφαρμογή του Betek Primer, ένα από 
τα υδατοδιαλυτά μας χρώματα στις απαιτούμενη κατηγορία γυαλιστερών 
προϊόντων μπορεί να εφαρμοστεί σε δύο στρώσεις.
Για εξωτερικές επιφάνειες: Εφαρμόζεται μία στρώση ασταριού κατάλληλου 

για το χρώμα πρόσοψης τελικής στρώσης και δύο στρώσεις χρώματος 
πρόσοψης τελικής στρώσης. 
β) Η εφαρμογή σοβά από γύψο, έτοιμης για χρήση πάστας ή γύψου σε 
επιφάνειες εκτεθειμένου σκυροδέματος:
• Πριν από την εφαρμογή, η επιφάνεια πρέπει να έχει καθαριστεί και να μην 
υπάρχουν έλαια μούχλας, αν υπήρχαν. 
• Έπειτα, για να αυξηθεί η πρόσφυση επιφάνειας, το Betek Contact πρέπει να 
εφαρμόζεται με ρολό.      
• Αφού στεγνώσει εντελώς η επιφάνεια, μπορείτε να προχωρήσετε με την 
εφαρμογή γύψου ή σοβά. 
• Μετά την εφαρμογή σοβά από γύψο, εφαρμόζεται ένα από τα διάφανα 
αστάρια μας και μετά την εφαρμογή της έτοιμης προς χρήση πάστας, 
εφαρμόζεται ένα από τα αστάρια με χρωστικές.   
• Το στάδιο της βαφής ξεκινάει μετά από αυτές τις διαδικασίες.

2) Εφαρμογή χρώματος σε ακατέργαστες επιφάνειες σοβά:

• Αρχικά, η επιφάνεια σοβά πρέπει να προετοιμαστεί για βάψιμο. Για να το 
κάνετε αυτό, πριν από την εφαρμογή του χρώματος και της πάστας, πρέπει 
να κολληθεί μια διάφανη ταινία συσκευασίας στην επιφάνεια και έπειτα να 
αφαιρεθεί.

• Εάν παραμένουν σε μεγάλο βαθμό κόκκοι άμμου ή σοβάς από τσιμέντο 
στην ταινία, η επιφάνεια του σοβά έχει χαλαρή υφή. Σε μια τέτοια περίπτωση, 
πρώτα πρέπει να αφαιρεθεί αυτή η χαλαρή υφή από την επιφάνεια, 
σκουπίζοντάς την, τροχίζοντας με τροχό μωσαϊκού ή με απόξεση με 
σπάτουλα.
 
• Αν έχει προηγηθεί βάψιμο πριν από αυτήν τη διαδικασία, τα έντονα 
σωματίδια σοβά μπορούν να διαχωριστούν από την επιφάνεια με τριβή 
ή σύγκρουση. Εκτός από την κακή εμφάνιση, το χρώμα δεν μπορεί να 
σχηματίσει επαρκές φιλμ και μπορεί να παρατηρηθούν διαφορετικοί 
χρωματικοί τόνοι ή διαχωρισμοί από την επιφάνεια σε αυτό το τμήμα.

Μετά τη διαδικασία λείανσης/απόξεσης,
• Για εσωτερικές επιφάνειες: Μετά την εφαρμογή του Betek Primer, ένα από 
τα υδατοδιαλυτά μας χρώματα στις απαιτούμενη κατηγορία γυαλιστερών 
προϊόντων μπορεί να εφαρμοστεί σε δύο στρώσεις.
• Για εξωτερικές επιφάνειες: Εφαρμόζεται μία στρώση ασταριού κατάλληλου 
για το χρώμα πρόσοψης τελικής στρώσης και δύο στρώσεις χρώματος 
πρόσοψης τελικής στρώσης.
3) Εφαρμογή χρώματος σε σατινέ επιφάνειες σοβά:
Επειδή ο σατινέ σοβάς είναι απορροφητικό υλικό που μαζεύει σκόνη, προτού 
προχωρήσετε με την εφαρμογή χρώματος και πάστας σε αυτές τις επιφάνειες, 
η επιφάνεια πρέπει να έχει περαστεί ολόκληρη με κατάλληλο διάφανο αστάρι.
• Σε τέτοιες επιφάνειες
α) Εάν θα εφαρμοστούν χρώματα με βάσει τη σιλικόνη ή/και ελαφρώς ματ/
σατινέ ματ/ημι-γυαλιστερά, πρώτα εφαρμόζεται το προϊόν Betek Gypsum 
Primer ή Betek 1/7-1/10 Concentrated Primer χωρίς σκούπισμα (χωρίς 
εφαρμογή χρώματος με ρολάρισμα προς τα εμπρός και πίσω αρκετές φορές 
στην ίδια επιφάνεια, αλλά μία φορά).
β) Εάν θα εφαρμοστούν πλαστικά χρώματα ή/και ματ, εντελώς, πρώτα 
εφαρμόζεται το προϊόν Betek 1/7-1/10 Concentrated Primer χωρίς σκούπισμα 
(χωρίς εφαρμογή χρώματος με ρολάρισμα προς τα εμπρός και πίσω αρκετές 
φορές στην ίδια επιφάνεια, αλλά μία φορά). 
•Στο τέλος του χρόνου στεγνώματος, ένα από τα υδατοδιαλυτά μας χρώματα 
στις απαιτούμενη κατηγορία γυαλιστερών προϊόντων μπορεί να εφαρμοστεί 
σε δύο στρώσεις.
•Εάν θα πραγματοποιηθεί εφαρμογή συνθετικού χρώματος, εφαρμόζεται μία 
στρώση Betek Astarix Paint μετά το αστάρι σατινέ σοβά. Έπειτα, μπορούν 
να εφαρμοστούν δύο στρώσεις από ένα από τα συνθετικά χρώματα τελικής 
χρήσης στην απαιτούμενη κατηγορία γυαλίσματος.
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4) Εφαρμογή χρώματος σε επιφάνειες με ασβεστόχρωμα:
• Ο ασβέστης είναι ένα υλικό που είναι βέβαιο ότι η χρήση του δεν συνιστάται 
από εμάς.
• Πρώτα από όλα, συνιστάται να τον αφαιρέσετε από την επιφάνεια.
• Επιπλέον, εφόσον το ασβεστόχρωμα είναι ένα υλικό που μαζεύει σκόνη, 
προτού προχωρήσετε με την εφαρμογή χρώματος και πάστας σε αυτές 
τις επιφάνειες, η επιφάνεια πρέπει να έχει περαστεί με κατάλληλο διάφανο 
αστάρι.
• Σε τέτοιες επιφάνειες, πρώτα εφαρμόζεται το προϊόν Betek Gypsum Primer 
ή Betek 1/7-1/10 Concentrated Primer χωρίς σκούπισμα (χωρίς εφαρμογή 
χρώματος με ρολάρισμα προς τα εμπρός και πίσω αρκετές φορές στην ίδια 
επιφάνεια, αλλά μία φορά).
• Στο τέλος του χρόνου στεγνώματος, ένα από τα υδατοδιαλυτά μας χρώματα 
στις απαιτούμενη κατηγορία γυαλιστερών προϊόντων μπορεί να εφαρμοστεί 
σε δύο στρώσεις.
• Εάν θα πραγματοποιηθεί εφαρμογή συνθετικού χρώματος, εφαρμόζεται 
μία στρώση Betek Astarix Paint μετά το αστάρι σατινέ σοβά. Έπειτα, μπορούν 
να εφαρμοστούν δύο στρώσεις από ένα από τα συνθετικά χρώματα τελικής 
χρήσης στην απαιτούμενη κατηγορία γυαλίσματος.

5) Εφαρμογή χρώματος σε επιφάνειες γυψοσανίδας:
Εάν θα εφαρμοστεί πάστα: 
• Το Betek Lux Primer εφαρμόζεται σε ολόκληρη της επιφάνεια και το δάπεδο 
ευθυγραμμίζεται, εφαρμόζοντας την έτοιμη για χρήση πάστας με βάση το 
ακρυλικό, Betek Interior Paste, τουλάχιστον αφού έχουν περάσει 12 ώρες.
• Το προϊόν Betek Interior Paste γυαλοχαρτίζεται τουλάχιστον αφού έχουν 
περάσει 24 ώρες και η σκόνη αφαιρείται από την επιφάνεια.
• Μετά την εφαρμογή μίας ή περισσότερων στρώσεων του Betek Lux 
Primer, ένα από τα υδατοδιαλυτά μας χρώματα στις απαιτούμενη κατηγορία 
γυαλιστερών προϊόντων μπορεί να εφαρμοστεί σε δύο στρώσεις.
Εάν το χρώμα α εφαρμοστεί απευθείας χωρίς πάστα: 
• Σκουπίστε την επιφάνεια με υγρό πανί.
• Αφού η επιφάνεια στεγνώσει τελείως, το Betek Lux Primer εφαρμόζεται 
και ένα από τα υδατοδιαλυτά μας χρώματα στην απαιτούμενη κατηγορία 
γυαλιστερών προϊόντων μπορεί να εφαρμοστεί σε δύο στρώσεις.

6) Εφαρμογή χρώματος σε επιφάνειες προχυτευμένων πάνελ 
σκυροδέματος:

Εάν θα εφαρμοστεί πάστα:
α) Για εσωτερικές επιφάνειες: Το Betek Primer εφαρμόζεται και το δάπεδο 
ευθυγραμμίζεται, εφαρμόζοντας την έτοιμη για χρήση πάστα με βάση το 
ακρυλικό, Betek Interior Paste, τουλάχιστον αφού έχουν περάσει 12 ώρες.
β) Για εξωτερικές επιφάνειες: Το Betek Exterior Paste εφαρμόζεται και το 
δάπεδο ευθυγραμμίζεται, εφαρμόζοντας την έτοιμη για χρήση πάστας με 
βάση το ακρυλικό, Betek Exterior Paste, τουλάχιστον αφού έχουν περάσει 12 
ώρες.
• Η πάστα γυαλοχαρτίζεται τουλάχιστον αφού έχουν περάσει 24 ώρες και η 
σκόνη αφαιρείται από την επιφάνεια.
• Μετά την εφαρμογή ενός ή περισσότερων στρώσεων ασταριού πρόσοψης, 
το επιλεγμένο χρώμα εφαρμόζεται σε δύο στρώσεις.
Εάν το χρώμα α εφαρμοστεί απευθείας χωρίς πάστα:
• Αρχικά χρησιμοποιείται το κατάλληλο αστάρι με χρωστικές και έπειτα 
εφαρμόζεται χρώμα τελικής στρώσης σε δύο στρώσεις.
• Το 1/7-1/10 Concentrated Primer πρέπει να χρησιμοποιείται σε επιφάνειες 
προχυτευμένων πάνελ σκυροδέματος.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η εφαρμογή που περιγράφεται παραπάνω δεν εφαρμόζεται σε 
ενώσεις προχυτευμένου πάνελ σκυροδέματος. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν 
ειδικές μαστίχες στις ενώσεις του προχυτευμένου πάνελ σκυροδέματος 
και αυτά τα τμήματα δεν πρέπει να βάφονται. Διαφορετικά, μπορεί να 
προκύψουν προβλήματα ρωγμών στις ενώσεις.
7) Εφαρμογή υδατοδιαλυτού χρώματος σε παλιό υδατοδιαλυτό 
χρώμα:
• Μόλις ολοκληρωθούν οι εργασίες προετοιμασίας επιφάνειας, εφαρμόζεται 
μία στρώση Betek Primer.
• Έπειτα, μπορούν να εφαρμοστούν δύο στρώσεις από ένα από τα 
υδατοδιαλυτά χρώματα στην απαιτούμενη κατηγορία γυαλίσματος.
• Εάν το παλιό χρώμα είναι ελαφρώς ματ, σατινέ ματ, ημι-γυαλιστερό ή 
γυαλιστερό, συνιστάται η αφαίρεση της γυαλάδας του παλιού χρώματος με 
λεπτόκοκκο γυαλόχαρτο.

8) Εφαρμογή συνθετικού χρώματος σε παλιό συνθετικό χρώμα:
• Αρχικά, πρέπει να γυαλοχαρτιστεί το παλιό συνθετικό χρώμα.
• Αφού αφαιρέσετε τη σκόνη από την επιφάνεια, πρέπει να εφαρμοστεί το 
Betek Astarix Paint.
• Έπειτα, μπορούν να εφαρμοστούν δύο στρώσεις από ένα από τα συνθετικά 
χρώματα τελικής χρήσης στην απαιτούμενη κατηγορία γυαλίσματος.

9) Εφαρμογή χρώματος σε επιφάνειες με ρύπους και λεκέδες καπνιάς:
• Για την κάλυψη των ιχνών καπνού, νικοτίνης, λαδιού, μελανιού, μαρκαδόρων 
επισήμανσης/κηρομπογιών που δεν μπορούν να καλυφθούν με χρώμα, 
πρώτα εφαρμόζονται δύο στρώσεις Betek Kapatan Paint χωρίς αραίωση που 
δεν περιλαμβάνει μόλυβδο και αρωματικές ουσίες και έχει εξαιρετική ιδιότητα 
κάλυψης.
• Εάν θα εφαρμοστεί συνθετικό χρώμα, μπορεί να εφαρμοστεί απευθείας στο 
Betek Kapatan Paint.
• Εάν θα εφαρμοστεί υδατοδιαλυτό χρώμα, εφαρμόζεται το Betek Primer στο 
Betek Kapatan Paint, αφού τρίψετε ελαφρώς την επιφάνεια με γυαλόχαρτο. 
Έπειτα, μπορεί να εφαρμοστεί το υδατοδιαλυτό χρώμα με την απαραίτητη 
γυαλάδα. 

 

 

10) Εφαρμογή χρώματος σε σιδερένιες επιφάνειες:
• Οι σιδερένιες επιφάνειες αντιδρούν με το οξυγόνο στον αέρα και 
διαβρώνονται με το πέρασμα του χρόνου και έτσι σχηματίζεται σκουριά.
• Για την πρόληψη αυτής της κατάστασης, εφαρμόζονται δύο στρώσεις από το 
Betek Antirust για την πρόληψη της σκουριάς που δεν περιέχει μόλυβδο.
• Έπειτα, μπορεί να εφαρμοστεί το σύστημα συνθετικού χρώματος ανάλογα 
με τις πληροφορίες προϊόντος σε αυτό.

11) Εφαρμογή χρώματος σε γαλβανισμένο ψευδάργυρο, σκληρό PVC, 
αλουμίνιο, χαλκό και παρόμοιες επιφάνειες:
• Απαιτείται η χρήση ειδικών ασταριών για τη διασφάλιση της πρόσφυσης στο 
χρώμα σε τέτοιες επιφάνειες.
• Επομένως, αρχικά όλες αυτές οι επιφάνειες πρέπει να καθαριστούν από 
τη σκόνη, τους ρύπους και το στρώμα λαδιού και να τριφτούν ελαφρώς με 
λεπτόκοκκο γυαλόχαρτο.
• Έπειτα, πρέπει να χρησιμοποιηθεί μία στρώση από το αστάρι μας Betek 
Astarix Paint με εξαιρετικές ιδιότητες πρόσφυσης σε εξωτερικούς τοίχους και 
δύο στρώσεις σε προσόψεις.
• Έπειτα, μπορούν να εφαρμοστούν τα χρώματα με βάση το νερό ή τους 
διαλύτες ανάλογα με τις πληροφορίες του προϊόντος.

12) Εφαρμογή χρώματος σε ξύλινες επιφάνειες:

• Εάν το χρώμα θα εφαρμοστεί σε ακατέργαστο ξύλο, αρχικά η προστασία 
του ξύλου από επιβλαβείς μικροοργανισμούς επιτυγχάνεται με τον εμποτισμό 
του ξύλου.
α) Αφού βάψετε με συντηρητικό ξύλου, το Betek Yacht Varnish πρέπει να 
εφαρμοστεί προαιρετικά.
Β) Εναλλακτικά, μετά την εφαρμογή υδατοδιαλυτού ασταριού ξύλου 
πρόσοψης, εφαρμόζεται υδατοδιαλυτό χρώμα ξύλου πρόσοψης στο χρώμα 
που θέλετε.
• Εάν η εφαρμογή θα πραγματοποιηθεί σε παλιό συνθετικό χρώμα, τα χαλαρά 
χρώματα αφαιρούνται από την επιφάνεια, οι βαμμένες επιφάνειες τρίβονται 
με γυαλόχαρτο και έπειτα εφαρμόζεται το συνθετικό αστάρι και χρώμα.
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ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΧΗΜΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

Πριν από την εφαρμογή κεραμικών πλακιδίων, η επιφάνεια εφαρμογής πρέπει 
να ελέγχεται με μανόμετρο ύδατος για να έχετε τα σωστά αποτελέσματα όσον 
αφορά την τεχνική και την αισθητική. Εάν υπάρχει απόκλιση στο μανόμετρο 
ύδατος, το επίχρισμα της επιφάνειας του δαπέδου πρέπει να διορθωθεί με 
κονίαμα επισκευής Betek Fayfiks SL-40 ή Betek Stako σύμφωνα με το μέγεθος 
της απόκλισης.

240/5000 Σε επιφάνειες με μεγάλη απορροφητικότητα υπάρχει πιθανότητα 
πρόωρης ξήρανσης και σταξίματος του κονιάματος, γι' αυτό στις ιδιαίτερα 
απορροφητικές επιφάνειες πρέπει να εφαρμόζεται αστάρι με αραιωμένο 1/1 
Betek Latex πριν από την εφαρμογή. Αυτή η εφαρμογή θα αυξήσει την ισχύ 
του κονιάματος.

Για να πετύχετε τη μέγιστη απόδοση των προϊόντων, πρέπει να 
συμμορφώνεστε με τις αναλογίες ανάμιξης νερού που ορίζονται στις 
οδηγίες εφαρμογής. Αν προσθέσετε περισσότερο νερό στο μίγμα, μπορεί να 
προκληθεί ολίσθηση μετά τη διαδικασία σύνδεσης και δεν θα επιτευχθεί η 
πλήρης αποδοτικότητα του προϊόντος. Επίσης, συνιστάται να αναμιγνύετε το 
κονίαμα με τον αναμίκτη για την επίτευξη ομοιογενούς μίγματος κονιάματος.

Στις εφαρμογές κεραμικών πάνω από 20x20 cm πρέπει να χρησιμοποιείτε 
συνδετικό μέσο με κόλλα διπλής όψεως (και στην επιφάνεια και την πίσω 
πλευρά του κεραμικού) και να αυξάνετε το μέγεθος των δοντιών.

Η ήπια ύγρανση της επιφάνειας πριν από την εφαρμογή αυξάνει το χρόνο 
ζωής.

13) Εφαρμογή χρώματος σε προσόψεις που έχουν βαφτεί με χρώμα 
τσιμέντου (ορυκτή βάση) ή/και δεν έχουν βαφτεί:
• Αρχικά οι επιφάνειες που έχουν λευκανθεί καθαρίζονται με υγρή βούρτσα 
πλυσίματος αυτοκινήτου.
• Έπειτα, το προϊόν προστασίας επιφάνειας πρόσοψης Betek Boxan 451 
αραιώνεται με νερό σε αναλογία 1:1 και έπειτα εφαρμόζεται σε όλη την 
επιφάνεια.
• Εάν δεν υπάρχει χρώμα στην επιφάνεια, μετά την εφαρμογή του Betek 
Boxan, εφαρμόζεται αστάρι χρώματος πρόσοψης και δύο στρώσεις τελικής 
στρώσης.
• Εάν η επιφάνεια είναι βαμμένη, αφού εφαρμόσετε το Betek Boxan, 
εφαρμόζεται μία στρώση χρώματος τελικής στρώσης.

  

14) Προστασία φυσικής πέτρας, πεπιεσμένου τούβλου και παρόμοιων 
επιφανειών έναντι εξωτερικών καιρικών συνθηκών:
• Το προστατευτικό επιφάνειας πρόσοψης Betek Boxan 452 εφαρμόζεται για 
την προστασία τέτοιων επιφανειών.
Επομένως, οι επιφάνειες παραμένουν καθαρές και χωρίς να προκαλούνται 
ζημιές από τη βροχή, την ηλιακή ακτινοβολία και τα αλκάλια.

 

 

 



Επιφάνεια που 
έχει
εφαρμοστεί 
πάστα

BETEK 1/7-1/10  
CONCENTRATED PRIMER

Προϊόν κατάλληλο για χρήση:  
Πλαστικό χρώμα βάσεως σιλικόνης

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
-Αποτρέπει το ανομοιόμορφο άπλωμα του χρώματος 

- Υψηλή διείσδυση και πρόσφυση
- Μειώνει την κατανάλωση χρώματος και σας εξοικονομεί 

χρήματα

BETEKSILAN PRIMER
Προϊόν κατάλληλο για χρήση: 
Χρώμα εξωτερικών επιφανειών βάσεως 
σιλικόνης
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
- Υψηλή δύναμη πρόσφυσης
- Μειώνει την κατανάλωση χρώματος
- Υψηλή διαπνοή

BETEK PRIMER
Προϊόν κατάλληλο για χρήση: 
Πλαστικό χρώμα βάσεως σιλικόνης
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
- Βελτιώνει την πρόσφυση 
- Μειώνει την κατανάλωση χρώματος.
- Παρέχει ομοιογενή απορρόφηση
- Μειώνει την κατανάλωση χρώματος και σας 
εξοικονομεί χρήματα
- Μεγάλη καλυπτική ικανότητα

BETEK ASTARIX
Επιφάνεια κατάλληλη για χρήση: Μπορεί να χρησιμοποι-

ηθεί εσωτερικά ή εξωτερικά σε σίδηρο, ατσάλι, αλουμίνιο, 
ψευδάργυρο (γαλβανισμένες επιφάνειες), σκληρό PVC, χαλκό, 
ξύλο και επιφάνειες κατασκευασμένες από διάφορα προϊόντα 

ξύλου. 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
- Αντιδιαβρωτικό για επιφάνειες από σίδηρο και ατσάλι 

- Ανθεκτικό στις καιρικές συνθήκες.
- Μπορεί να εφαρμοστεί χρώμα βάσεως νερού ή διαλύτη.

SYNTHETIC PAINT
Προϊόν κατάλληλο για χρήση:  

Συνθετικά χρώματα
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Εξοικονομεί εργασία χάρη στην εύκολη επάλειψη και την αντοχή 
της επίστρωσης 

- Δημιουργεί μια λεία επιφάνεια
- Προετοιμάζει την επιφάνεια για την εφαρμογή της στρώσης 

φινιρίσματος

BETAKRIL PRIMER
Προϊόν κατάλληλο για χρήση:  
Χρώμα εξωτερικών επιφανειών ακρυλικής βάσης
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
- Υψηλή διείσδυση και πρόσφυση
- Μειώνει την κατανάλωση χρώματος και σας 
εξοικονομεί χρήματα

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΣΤΑΡΙΩΝ

Παλιό χρώμα

Γύψινη επιφάνεια



PURAKRIL PRIMER
Προϊόν κατάλληλο για χρήση:  
Χρώματα εξωτερικών επιφανειών βάσεως σιλικόνης
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
- Ειδικό σύστημα γεμίσματος
- Δεν επιτρέπει στο αλάτι να ανέβει μέχρι 
 τη στρώση του χρώματος μέσω διάσπασης
- Υψηλή διαπνοή

Επιφάνεια που 
έχει
εφαρμοστεί 
πάστα

BETEK GYPSUM PRIMER/GEL PRIMER
Προϊόν κατάλληλο για χρήση:  
Χρώμα βάσεως σιλικόνης
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
- Υψηλή διείσδυση και πρόσφυση
- Μειώνει την κατανάλωση χρώματος και σας εξοικονομεί χρήματα
- Αποτρέπει το πρόωρο στέγνωμα του χρώματος 

BETEK KAPATAN 
Προϊόν κατάλληλο για χρήση: 
Όλοι οι τύποι βαμμένων ή άβαφων επιφανειών 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
- Καλύπτει λεκέδες σε επιφάνειες όπως μουτζούρες, νικοτί-
νη, γράσο, υγρασία, γκράφιτι (χρώμα, μελάνι, μαρκαδόρος/
στένσιλ, κραγιόν, κ.λπ.) και σημάδια από φωτιά
- Δεν επιτρέπει να φαίνονται οι λεκέδες από την επιφάνεια 
- Ανθεκτικό σε λεκέδες από υγρασία, μούχλα και θρυμ-
ματισμό.

BETEK CONTACT
Επιφάνεια κατάλληλη για χρήση: Επιφάνειες τραχιού 
σκυροδέματος
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
- Βελτιώνει την πρόσφυση της επιφάνειας 
- Χρησιμοποιείται ως αστάρι για εσωτερικές και εξωτερικές 
επιφάνειες

Γύψινη επιφάνεια

Γύψινη επιφάνεια

BETEK LUX PRIMER
Προϊόν κατάλληλο για χρήση:  
Χρώματα λείας υφής βάσεως σιλικόνης
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
- Δημιουργεί μια ιδανική επιφάνεια εφαρμογής
- Ελαχιστοποιεί τις βασικές-αλκαλικές 
επιδράσεις
- Δεν εμποδίζει τη διαπνοή



Betek Synthetic 
Parquet Varnish

Betek Parquet 
Filling Varnish

Betek Impregnation Care

Betek Wood Care

Betek Wood Care Varnished

Betek Wood Care

Betek Wood Care VarnishedΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ 
ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΞΥΛΟΥ 
Η σελίδα αυτή σας βοηθά να επιλέξετε το πιο 
αποτελεσματικό προϊόν για την επιφάνεια εφαρμογής 
γρήγορα και απλά.



Betek Wood Care

Betek Wood Care Varnished

Betek Wood Care

Betek Wood Care Varnished

Betek Yacht Varnish



134

ΠΡΟΪΟΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 
ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΟΣ ΑΡΑΙΩΣΗΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 

(m2/lt) ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΓΙΑΛΙΓΟ-ΚΑΘΟ-
ΛΟΥ ΑΠΟΡ-
ΡΟΦΗΤΙΚΟ

ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙ-
ΚΟ-ΠΟΛΥ ΑΠΟΡ-

ΡΟΦΗΤΙΚΟ
ΠΑΛΙΟ ΧΡΩΜΑ

BETEK
GEL PRIMER

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ 
ΧΩΡΟΙ

Έτοιμο για χρήση X X 15-20 Διαφανές, βάσεως νερού
Για χρώματα τελικής στρώσης βάσεως σιλικόνης σε 
σοβατισμένες επιφάνειες

BETEK
GYPSUM 
PRIMER

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ 
ΧΩΡΟΙ

Έτοιμο για χρήση X X 8-12,5 Διαφανές, βάσεως νερού
Για χρώματα τελικής στρώσης βάσεως σιλικόνης σε σοβατι-
σμένες επιφάνειες

BETEK 1/7 - 1/10 
CONCENTRATED 
PRIMER

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ 
ΧΩΡΟΙ

1:7 - 1:10 νερό X X 40-65 Διαφανές, βάσεως νερού
Σοβατισμένες επιφάνειες χρωματισμένες με χρώμα βάσεως 
σιλικόνης

BETEK 
PRIMER

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ 
ΧΩΡΟΙ

10% X 7-10 Χρωματισμένο, βάσεως νερού Για χρωματισμένες επιφάνειες βάσεως διαλύτη και νερού

BETEKSILAN 
PRIMER

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ 
ΧΩΡΟΙ

10% 7-11 Χρωματισμένο, βάσεως νερού Για χρώματα βάσεως σιλικόνης ή με προσθήκη σιλικόνης

BETEK LUX
PRIMER

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ 
ΧΩΡΟΙ

10-15% 10-15 Χρωματισμένο, βάσεως νερού Για επιφάνειες που έχει εφαρμοστεί πάστα και για λείες επιφάνειες

BETAKRIL 
PRIMER

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ 
ΧΩΡΟΙ

10% 7-11 Χρωματισμένο, βάσεως νερού Για ακρυλικά χρώματα

BETEK 
CONTACT

ΕΣΩΤ-ΕΞΩΤ 
ΧΩΡΟΙ

50% X X m²/kg: 4 Βάσεως νερού Για επιφάνειες τραχιού σκυροδέματος

BETEK SYNTHETIC 
PRIMER

ΕΣΩΤ-ΕΞΩΤ 
ΧΩΡΟΙ

5-10% X 9-12 Συνθετικής βάσης Για χρώματα βάσεως διαλύτη

BETEK 
ASTARIX

ΕΣΩΤ-ΕΞΩΤ 
ΧΩΡΟΙ

5% X 10 - 11 Αποτελεσματική λύση

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε σίδηρο, ατσάλι, αλουμίνιο, 
ψευδάργυρο (γαλβανισμένες επιφάνειες), σκληρό PVC, 
χαλκό, ξύλο και επιφάνειες κατασκευασμένες από διάφορα 
προϊόντα ξύλου

BETEK 
KAPATAN

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ 
ΧΩΡΟΙ

Έτοιμο για χρήση X 5 - 7 Αποτελεσματική λύση
Για την κάλυψη λεκέδων σε επιφάνειες όπως μουτζούρες, 
νικοτίνη, γράσο, υγρασία, γκράφιτι (χρώμα, μελάνι, 
μαρκαδόρος/στένσιλ, κραγιόν, κ.λπ.) και σημάδια από φωτιά

Σημείωση: Η κατανάλωση εξαρτάται από τον τύπο, την απορροφητικότητα και τη δομή της επιφάνειας εφαρμογής. 
Πραγματοποιήστε μια ελεγχόμενη δοκιμή για να υπολογίσετε την ακριβή κατανάλωση.

ΠΙΝΑΚΑΣ 
ΧΡΗΣΗΣ ΑΣΤΑΡΙΩΝ
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ΠΡΟΪΟΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 
ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΟΣ ΑΡΑΙΩΣΗΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 

(m2/lt) ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΓΙΑΛΙΓΟ-ΚΑΘΟ-
ΛΟΥ ΑΠΟΡ-
ΡΟΦΗΤΙΚΟ

ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙ-
ΚΟ-ΠΟΛΥ ΑΠΟΡ-

ΡΟΦΗΤΙΚΟ
ΠΑΛΙΟ ΧΡΩΜΑ

BETEK
GEL PRIMER

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ 
ΧΩΡΟΙ

Έτοιμο για χρήση X X 15-20 Διαφανές, βάσεως νερού
Για χρώματα τελικής στρώσης βάσεως σιλικόνης σε 
σοβατισμένες επιφάνειες

BETEK
GYPSUM 
PRIMER

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ 
ΧΩΡΟΙ

Έτοιμο για χρήση X X 8-12,5 Διαφανές, βάσεως νερού
Για χρώματα τελικής στρώσης βάσεως σιλικόνης σε σοβατι-
σμένες επιφάνειες

BETEK 1/7 - 1/10 
CONCENTRATED 
PRIMER

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ 
ΧΩΡΟΙ

1:7 - 1:10 νερό X X 40-65 Διαφανές, βάσεως νερού
Σοβατισμένες επιφάνειες χρωματισμένες με χρώμα βάσεως 
σιλικόνης

BETEK 
PRIMER

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ 
ΧΩΡΟΙ

10% X 7-10 Χρωματισμένο, βάσεως νερού Για χρωματισμένες επιφάνειες βάσεως διαλύτη και νερού

BETEKSILAN 
PRIMER

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ 
ΧΩΡΟΙ

10% 7-11 Χρωματισμένο, βάσεως νερού Για χρώματα βάσεως σιλικόνης ή με προσθήκη σιλικόνης

BETEK LUX
PRIMER

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ 
ΧΩΡΟΙ

10-15% 10-15 Χρωματισμένο, βάσεως νερού Για επιφάνειες που έχει εφαρμοστεί πάστα και για λείες επιφάνειες

BETAKRIL 
PRIMER

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ 
ΧΩΡΟΙ

10% 7-11 Χρωματισμένο, βάσεως νερού Για ακρυλικά χρώματα

BETEK 
CONTACT

ΕΣΩΤ-ΕΞΩΤ 
ΧΩΡΟΙ

50% X X m²/kg: 4 Βάσεως νερού Για επιφάνειες τραχιού σκυροδέματος

BETEK SYNTHETIC 
PRIMER

ΕΣΩΤ-ΕΞΩΤ 
ΧΩΡΟΙ

5-10% X 9-12 Συνθετικής βάσης Για χρώματα βάσεως διαλύτη

BETEK 
ASTARIX

ΕΣΩΤ-ΕΞΩΤ 
ΧΩΡΟΙ

5% X 10 - 11 Αποτελεσματική λύση

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε σίδηρο, ατσάλι, αλουμίνιο, 
ψευδάργυρο (γαλβανισμένες επιφάνειες), σκληρό PVC, 
χαλκό, ξύλο και επιφάνειες κατασκευασμένες από διάφορα 
προϊόντα ξύλου

BETEK 
KAPATAN

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ 
ΧΩΡΟΙ

Έτοιμο για χρήση X 5 - 7 Αποτελεσματική λύση
Για την κάλυψη λεκέδων σε επιφάνειες όπως μουτζούρες, 
νικοτίνη, γράσο, υγρασία, γκράφιτι (χρώμα, μελάνι, 
μαρκαδόρος/στένσιλ, κραγιόν, κ.λπ.) και σημάδια από φωτιά
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ΠΡΟΪΟΝ ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ ΜΕΣΟ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ (ΜΟΝΗ ΣΤΡΩΣΗ) ΜΕΣΗ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ  
±0,05 g/ml

ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΑΡΑΙΩΣΗΣ/ΜΙΓΜΑΤΟΣ Εφαρμογές με πινέλο και 
ρολό ΠΙΕΣΗ ΑΡΑΙΩΣΗ ΜΕ ΨΕΚΑ-

ΣΤΗΡΑ
m²/L m²/ kg (%)

ΧΡΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΣΤΑΡΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ
BETEKSATIN ΑΚΡΥΛΙΚΟ/ΣΙΛΙΚΟΝΗ 13-18 - 1,38 20% 140 10
BETEK SIL ΑΚΡΥΛΙΚΟ/ΣΙΛΙΚΟΝΗ 13-18 - 1,33 10% 140 5
BETEK MAX ΑΚΡΥΛΙΚΟ/ΣΙΛΙΚΟΝΗ 13-18 - 1,44 20% 140 10
ELIXIR SILK ΒΙΝΥΛΙΟ/ΑΚΡΥΛΙΚΟ 14-19 - 1,28 10-15% 120-140 5
ELIXIR MATT ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΣΥΜΠΟΛΥΜΕΡΕΣ 16-20 - 1,46 25-30% 120-140 10
BETEK PLUS ΣΤΥΡΕΝΙΟ-ΑΚΡΥΛΙΚΟ 13-17 - 1,65 25% 140 10
BETEK SUPER PLUS ΑΚΡΥΛΙΚΟ 13-17 - 1,65 25% 120-140 10
BETEK PRO ΑΚΡΥΛΙΚΟ 14-20 - 1,46 25% 120-140 10
BETEK PLASTIC ΑΚΡΥΛΙΚΟ 12-16 - 1,58 30% 120-140 10
HYGIENIC PAINT ΑΚΡΥΛΙΚΟ/ΣΙΛΙΚΟΝΗ 13-18 - 1,33 10% 120-140 5
BETEK ROYAL SATIN ΑΚΡΥΛΙΚΟ 8-12 - 1,1 - - -
BETEKMATIC ΑΚΡΥΛΙΚΟ 6-9 - 1,33 5-10% - -
BETEK CEILING PLASTIC ΑΚΡΥΛΙΚΟ -  7-10 1,63 20% 120-140 10-15
BETEK SATIN CEILING ΑΚΡΥΛΙΚΟ 12-16 - 1,64 25% 120-140 10
BETEK INTERIOR PASTE ΑΚΡΥΛΙΚΟ -  0,6-2 1,77 Έτοιμο για χρήση. - -
BETEK 1/7-1/10 CONCENTRATED PRIMER ΑΚΡΥΛΙΚΟ 40-65 - 1,02 Σε αναλογία 1/7 και 1/10 - -
BETEK PRIMER ΑΚΡΥΛΙΚΟ 07-10 - 1,54 10% 140 5
BETEK LUX PRIMER ΑΚΡΥΛΙΚΟ 7-15 1,54 10-15% 140 5
BETEK CONTACT ΑΚΡΥΛΙΚΟ -  4 1,5 50% - -
BETEK GEL PRIMER ΑΚΡΥΛΙΚΟ 15-20 - 1,02 Έτοιμο για χρήση. - -
BETEK GYPSUM PRIMER ΑΚΡΥΛΙΚΟ 8-12,5 - 1,01 Έτοιμο για χρήση. - -
ΧΡΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ
BETEKSILAN ΑΚΡΥΛΙΚΟ/ΣΙΛΙΚΟΝΗ 6-10 - 1,58 15% 140 5
BETEKSILAN PRIMER ΑΚΡΥΛΙΚΟ/ΣΙΛΙΚΟΝΗ 7-11 - 1,47 10% 140 5
BETEKSILAN TEXTURE ΑΚΡΥΛΙΚΟ/ΣΙΛΙΚΟΝΗ -  0,77-1,25 1,61 Έτοιμο για χρήση. 200 -
BETEK BOXAN 451 ΣΙΛΟΞΑΝΙΟ -  2-5 1,05 Έτοιμο για χρήση. 100-120 -
BETEK BOXAN 452 ΣΙΛΟΞΑΝΙΟ -  3-6,25 0,79 Έτοιμο για χρήση. 100-120 -
BETAKRIL ΑΚΡΥΛΙΚΟ 6-10 - 1,56 15% 140 5
BETAKRIL PRIMER ΑΚΡΥΛΙΚΟ  7-11 - 1,54 10% 140 5
BETAKRIL TEXTURE ΑΚΡΥΛΙΚΟ -  0,8-1,3 1,61 Έτοιμο για χρήση. 200 -
PURAKRIL SILK ΚΑΘΑΡΟ ΑΚΡΥΛΙΚΟ 6-10 1,3-2 (για εφαρμ. κοκκώδους χρώματος.) 1,32 15% (έτοιμο για χρήση για εφαρμ. κοκκώδους χρώματος) 140 5
PURAKRIL PRIMER ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΓΑΛΑΚΤΩΜΑ 7-12 - 1,42 μέγ. 10% 140 5
BETEK EXTERIOR PASTE ΑΚΡΥΛΙΚΟ - 0,6-1,4 1,72 Έτοιμο για χρήση. 200 -
ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΑ
BETEK SYNTHETIC PAINT ΑΛΚΥΔΙΚΗ ΡΗΤΙΝΗ 16-20 - 1,21 10% 120-140 10
BETEK MATT SYNTHETIC PAINT ΑΛΚΥΔΙΚΗ ΡΗΤΙΝΗ 10-14 - 1,49 5-10% 140 10

SYNTHETIC PRIMER  ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΑΛΚΥΔΙ-
ΚΗ ΡΗΤΙΝΗ 9-12 - 1,6 10-15% 140 10-15%

BETEK FLOOR PAINT ΑΛΚΥΔΙΚΗ ΡΗΤΙΝΗ 8-12 - 0,98 5-10%
BETEK ASTARIX ΑΛΚΥΔΙΚΗ ΡΗΤΙΝΗ 10-11 - 1,32 5% 150 5-15
BETEK KAPATAN ΘΕΡΜΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΡΗΤΙΝΗ 5-7 - 1,43 Έτοιμο για χρήση. - -
BETEK ANTIRUST ΑΛΚΥΔΙΚΗ ΡΗΤΙΝΗ 12-14 - 1,61 5-10% 140 10-15
BETEK PAINT REMOVER CMC -  3,3-4,2 1,2 Έτοιμο για χρήση. - -
BETEK ROAD MARKING PAINT ΧΛΩΡΙΩΜΕΝΟ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ - 2 1,67 - - -
BETEK ROAD MARKING PAINT THINNER - - - 0,86 Έτοιμο για χρήση. - -
BETEK SYNTHETIC THINNER - - - 0,77 Έτοιμο για χρήση. - -
BETEK ALUMINIUM PAINT ΡΗΤΙΝΗ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ 9,4 m²/L (για εφαρμογή 30 micron) - 0,94 10%
BETEK HAMMER METAL PAINT ΑΛΚΥΔΙΚΗ ΡΗΤΙΝΗ 8-10 - 0,94 Έτοιμο για χρήση. - -
 ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΤΙΣΜΟΣ ΞΥΛΟΥ
BETEK WOOD CARE ΑΛΚΥΔΙΚΗ ΡΗΤΙΝΗ 8-12 - 0,85 Έτοιμο για χρήση. 120-140 -
BETEK WOOD CARE VARNISHED ΑΛΚΥΔΙΚΗ ΡΗΤΙΝΗ 11-13 - 0,85 Έτοιμο για χρήση. 120-140 -
BETEK IMPREGNATION CARE ΑΛΚΥΔΙΚΗ ΡΗΤΙΝΗ 8-12 - 0,8 Έτοιμο για χρήση. - -
ΒΕΡΝΙΚΙΑ ΚΑΙ ΛΑΚΕΣ

BETEK YACHT VARNISH ΟΥΡΕΘΑΝΗ-ΑΛΚΥΔΙΚ 
ΡΗΤΙΝΗ 14-18 - 0,93 5-10% 120-140 10-20

BETEK YACHT VARNISH SEMI GLOSS ΟΥΡΕΘΑΝΗ-ΑΛΚΥΔΙΚΗ ΡΗΤΙΝΗ 14-18 - 0,91 5-10% 120-140 10-20
BETEK SYNTHETIC PARQUET VARNISH ΟΥΡΕΘΑΝΗ-ΑΛΚΥΔΙΚΗ ΡΗΤΙΝΗ 14-16 - 0,92 1η στρώση 25% - 2η στρώση 10-15% 120-140 10-15
SYNTHETIC PARQUET VARNISH SEMI GLOSS ΟΥΡΕΘΑΝΗ-ΑΛΚΥΔΙΚΗ ΡΗΤΙΝΗ 14-16 - 0,92 1η στρώση 25% - 2η στρώση 10-15% 120-140 10-15
SYNTHETIC PARQUET VARNISH MATT ΟΥΡΕΘΑΝΗ-ΑΛΚΥΔΙΚΗ ΡΗΤΙΝΗ 14-16 - 0,93 1η στρώση 25% - 2η στρώση 10-15% 120-140 10-15
PARQUET FILLING VARNISH ΚΥΤΤΑΡΙΝΙΚΟ 8-10 - 0,94 50-100% 120-140 15
ΑΔΙΑΒΡΟΧΟΠΟΙΗΣΗ
BETEK AQUASET ΑΚΡΥΛΙΚΟ Κάθετα:1,33 m²/kg    Οριζόντια: 0,67m²/kg 1,30 Έτοιμο για χρήση. - -
BETEK FIBRIOUS AQUASET ΑΚΡΥΛΙΚΟ Κάθετα:1,33 m²/kg    Οριζόντια: 0,67m²/kg 1,30 Έτοιμο για χρήση. - -
BETEK POLYCRETE ΤΣΙΜΕΝΤΟ-ΑΚΡΥΛΙΚΟ Εφαρμογή 2 στρώσεων: Μ.Ο. 0,3 m²/kg 1,35 (σκόνη)   1,05(υγρό) 1 υγρό / 2 σκόνη - -
BITUMFLEKS ΒΙΤΟΥΜΕΝΙΟ Εφαρμογή 2 στρώσεων: 0,25-0,33 m²/kg 1,10 Έτοιμο για χρήση. - -
BETEKSTOP ΤΣΙΜΕΝΤΟ Εφαρμογή 2 στρώσεων: 0,25-0,5 m²/kg 1,25 22-24% - -
BEPERMO ΣΤΕΑΤΙΚΟ ΟΞΥ 330 g για 50 kg τσιμέντο portland 0,35 - - -
BETEK LATEKS LATEKS Ελέγξτε το φύλλο τεχνικών δεδομένων. 1,05 - - -
BETEK-1 - Σοβάς 2,5 cm: 1,25-1,6 m²/kg 1,05 Σε αναλογία 1/9 - -
BETEK STAKO ΤΣΙΜΕΝΤΟ - 0,6 1,25 20% - -
BETEK STAKO 0 ΤΣΙΜΕΝΤΟ - 0,5-0,6 1,25 20% - -
BETEK FRIOL 0 - Ελέγξτε το φύλλο τεχνικών δεδομένων. 1,26 1-3% - -
BETEK FAYFIKS ΤΣΙΜΕΝΤΟ -   0,25-0,33 1,41 25% - -
BETEK FAYFIKS TA 10 ΤΣΙΜΕΝΤΟ   0,25-0,33 1,35 25%
BETEK FAYFIKS TA 15 ΤΣΙΜΕΝΤΟ   0,25-0,33 1,40 35-40%
BETEK FAYFIKS P-40 ΤΣΙΜΕΝΤΟ   0,22-0,25 1,50 25%
BETEK FAYFIKS SL-40 ΤΣΙΜΕΝΤΟ 0,6-0,7 για κάθε 1 mm πάχους 1,35 24%
BETEK FLEKS FUGA ΤΣΙΜΕΝΤΟ -   0,25-0,33 1,05 25% - -
ΚΟΛΛΕΣ
BETEK PVA GLUE ΟΞΙΚΟ ΠΟΛΥΒΙΝΥΛΙΟ -  4,5-6,6 1,25 Έτοιμο για χρήση. - -
BETEK TRANSPARENT GLUE ΟΞΙΚΟ ΠΟΛΥΒΙΝΥΛΙΟ -  4,5-6,7 1,07 Έτοιμο για χρήση. - -
BETEK PARQUET ADHESIVE ΟΞΙΚΟ ΠΟΛΥΒΙΝΥΛΙΟ -  0,6-1 1,37 Έτοιμο για χρήση. - -
ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΣΤΑΡΙΑ
BETEK TECT-135 ΤΣΙΜΕΝΤΟ - 0,28-0,3 1,25 23-27% - -
BETEK TECT-136 ΤΣΙΜΕΝΤΟ - 0,4-0,5 1,30 30-40% - -
BETEK COATING WITH SILICONE (THIN GRAIN) ΑΚΡΥΛΙΚΟ - 0,4 1,80 Έτοιμο για χρήση. - -
BETEK COATING WITH SILICONE (THIN LINE) ΑΚΡΥΛΙΚΟ - 0,3-0,4 1,80 Έτοιμο για χρήση. - -
BETEK TECT PRIMER ΑΚΡΥΛΙΚΟ - 2,5-4 1,61 Έτοιμο για χρήση. - -
ΚΟΛΛΕΣ ΚΑΙ ΣΟΒΑΔΕΣ
THERMAL INSULATION ADHESIVE ΤΣΙΜΕΝΤΟ - 0,22-0,25 1,30 23-27% - -
THERMAL INSULATION PLASTER ΤΣΙΜΕΝΤΟ - 0,22-0,25 1,30 24-28% - -
ACRYLIC THERMAL INSULATION ADHESIVE ΑΚΡΥΛΙΚΟ - 0,25-0,28 1,62 Έτοιμο για χρήση. - -
ACRYLIC THERMAL INSULATION PLASTER ΑΚΡΥΛΙΚΟ - 0,25-0,28 1,72 Έτοιμο για χρήση. - -

Προϊόντα χρωμάτων: Η κατανάλωση εξαρτάται από τον τύπο, την απορροφητικότητα και τη δομή της επιφάνειας εφαρμογής. Πραγματοποιήστε μια ελεγχόμενη δοκιμή για να υπολογίσετε την ακριβή κατανάλωση.
 Προϊόντα ξύλου: Το χρώμα και η κατανάλωση μπορεί να ποικίλλει ανάλογα με τον τύπο του ξύλου, την κατάσταση της επιφάνειας, τον αριθμό των στρώσεων και τη μέθοδο εφαρμογής. Πραγματοποιήστε μια 
ελεγχόμενη δοκιμή για να υπολογίσετε την ακριβή κατανάλωση.

ΦΥΛΛΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ
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ΠΡΟΪΟΝ ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ ΜΕΣΟ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ (ΜΟΝΗ ΣΤΡΩΣΗ) ΜΕΣΗ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ  
±0,05 g/ml

ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΑΡΑΙΩΣΗΣ/ΜΙΓΜΑΤΟΣ Εφαρμογές με πινέλο και 
ρολό ΠΙΕΣΗ ΑΡΑΙΩΣΗ ΜΕ ΨΕΚΑ-

ΣΤΗΡΑ
m²/L m²/ kg (%)

ΧΡΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΣΤΑΡΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ
BETEKSATIN ΑΚΡΥΛΙΚΟ/ΣΙΛΙΚΟΝΗ 13-18 - 1,38 20% 140 10
BETEK SIL ΑΚΡΥΛΙΚΟ/ΣΙΛΙΚΟΝΗ 13-18 - 1,33 10% 140 5
BETEK MAX ΑΚΡΥΛΙΚΟ/ΣΙΛΙΚΟΝΗ 13-18 - 1,44 20% 140 10
ELIXIR SILK ΒΙΝΥΛΙΟ/ΑΚΡΥΛΙΚΟ 14-19 - 1,28 10-15% 120-140 5
ELIXIR MATT ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΣΥΜΠΟΛΥΜΕΡΕΣ 16-20 - 1,46 25-30% 120-140 10
BETEK PLUS ΣΤΥΡΕΝΙΟ-ΑΚΡΥΛΙΚΟ 13-17 - 1,65 25% 140 10
BETEK SUPER PLUS ΑΚΡΥΛΙΚΟ 13-17 - 1,65 25% 120-140 10
BETEK PRO ΑΚΡΥΛΙΚΟ 14-20 - 1,46 25% 120-140 10
BETEK PLASTIC ΑΚΡΥΛΙΚΟ 12-16 - 1,58 30% 120-140 10
HYGIENIC PAINT ΑΚΡΥΛΙΚΟ/ΣΙΛΙΚΟΝΗ 13-18 - 1,33 10% 120-140 5
BETEK ROYAL SATIN ΑΚΡΥΛΙΚΟ 8-12 - 1,1 - - -
BETEKMATIC ΑΚΡΥΛΙΚΟ 6-9 - 1,33 5-10% - -
BETEK CEILING PLASTIC ΑΚΡΥΛΙΚΟ -  7-10 1,63 20% 120-140 10-15
BETEK SATIN CEILING ΑΚΡΥΛΙΚΟ 12-16 - 1,64 25% 120-140 10
BETEK INTERIOR PASTE ΑΚΡΥΛΙΚΟ -  0,6-2 1,77 Έτοιμο για χρήση. - -
BETEK 1/7-1/10 CONCENTRATED PRIMER ΑΚΡΥΛΙΚΟ 40-65 - 1,02 Σε αναλογία 1/7 και 1/10 - -
BETEK PRIMER ΑΚΡΥΛΙΚΟ 07-10 - 1,54 10% 140 5
BETEK LUX PRIMER ΑΚΡΥΛΙΚΟ 7-15 1,54 10-15% 140 5
BETEK CONTACT ΑΚΡΥΛΙΚΟ -  4 1,5 50% - -
BETEK GEL PRIMER ΑΚΡΥΛΙΚΟ 15-20 - 1,02 Έτοιμο για χρήση. - -
BETEK GYPSUM PRIMER ΑΚΡΥΛΙΚΟ 8-12,5 - 1,01 Έτοιμο για χρήση. - -
ΧΡΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ
BETEKSILAN ΑΚΡΥΛΙΚΟ/ΣΙΛΙΚΟΝΗ 6-10 - 1,58 15% 140 5
BETEKSILAN PRIMER ΑΚΡΥΛΙΚΟ/ΣΙΛΙΚΟΝΗ 7-11 - 1,47 10% 140 5
BETEKSILAN TEXTURE ΑΚΡΥΛΙΚΟ/ΣΙΛΙΚΟΝΗ -  0,77-1,25 1,61 Έτοιμο για χρήση. 200 -
BETEK BOXAN 451 ΣΙΛΟΞΑΝΙΟ -  2-5 1,05 Έτοιμο για χρήση. 100-120 -
BETEK BOXAN 452 ΣΙΛΟΞΑΝΙΟ -  3-6,25 0,79 Έτοιμο για χρήση. 100-120 -
BETAKRIL ΑΚΡΥΛΙΚΟ 6-10 - 1,56 15% 140 5
BETAKRIL PRIMER ΑΚΡΥΛΙΚΟ  7-11 - 1,54 10% 140 5
BETAKRIL TEXTURE ΑΚΡΥΛΙΚΟ -  0,8-1,3 1,61 Έτοιμο για χρήση. 200 -
PURAKRIL SILK ΚΑΘΑΡΟ ΑΚΡΥΛΙΚΟ 6-10 1,3-2 (για εφαρμ. κοκκώδους χρώματος.) 1,32 15% (έτοιμο για χρήση για εφαρμ. κοκκώδους χρώματος) 140 5
PURAKRIL PRIMER ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΓΑΛΑΚΤΩΜΑ 7-12 - 1,42 μέγ. 10% 140 5
BETEK EXTERIOR PASTE ΑΚΡΥΛΙΚΟ - 0,6-1,4 1,72 Έτοιμο για χρήση. 200 -
ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΑ
BETEK SYNTHETIC PAINT ΑΛΚΥΔΙΚΗ ΡΗΤΙΝΗ 16-20 - 1,21 10% 120-140 10
BETEK MATT SYNTHETIC PAINT ΑΛΚΥΔΙΚΗ ΡΗΤΙΝΗ 10-14 - 1,49 5-10% 140 10

SYNTHETIC PRIMER  ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΑΛΚΥΔΙ-
ΚΗ ΡΗΤΙΝΗ 9-12 - 1,6 10-15% 140 10-15%

BETEK FLOOR PAINT ΑΛΚΥΔΙΚΗ ΡΗΤΙΝΗ 8-12 - 0,98 5-10%
BETEK ASTARIX ΑΛΚΥΔΙΚΗ ΡΗΤΙΝΗ 10-11 - 1,32 5% 150 5-15
BETEK KAPATAN ΘΕΡΜΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΡΗΤΙΝΗ 5-7 - 1,43 Έτοιμο για χρήση. - -
BETEK ANTIRUST ΑΛΚΥΔΙΚΗ ΡΗΤΙΝΗ 12-14 - 1,61 5-10% 140 10-15
BETEK PAINT REMOVER CMC -  3,3-4,2 1,2 Έτοιμο για χρήση. - -
BETEK ROAD MARKING PAINT ΧΛΩΡΙΩΜΕΝΟ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ - 2 1,67 - - -
BETEK ROAD MARKING PAINT THINNER - - - 0,86 Έτοιμο για χρήση. - -
BETEK SYNTHETIC THINNER - - - 0,77 Έτοιμο για χρήση. - -
BETEK ALUMINIUM PAINT ΡΗΤΙΝΗ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ 9,4 m²/L (για εφαρμογή 30 micron) - 0,94 10%
BETEK HAMMER METAL PAINT ΑΛΚΥΔΙΚΗ ΡΗΤΙΝΗ 8-10 - 0,94 Έτοιμο για χρήση. - -
 ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΤΙΣΜΟΣ ΞΥΛΟΥ
BETEK WOOD CARE ΑΛΚΥΔΙΚΗ ΡΗΤΙΝΗ 8-12 - 0,85 Έτοιμο για χρήση. 120-140 -
BETEK WOOD CARE VARNISHED ΑΛΚΥΔΙΚΗ ΡΗΤΙΝΗ 11-13 - 0,85 Έτοιμο για χρήση. 120-140 -
BETEK IMPREGNATION CARE ΑΛΚΥΔΙΚΗ ΡΗΤΙΝΗ 8-12 - 0,8 Έτοιμο για χρήση. - -
ΒΕΡΝΙΚΙΑ ΚΑΙ ΛΑΚΕΣ

BETEK YACHT VARNISH ΟΥΡΕΘΑΝΗ-ΑΛΚΥΔΙΚ 
ΡΗΤΙΝΗ 14-18 - 0,93 5-10% 120-140 10-20

BETEK YACHT VARNISH SEMI GLOSS ΟΥΡΕΘΑΝΗ-ΑΛΚΥΔΙΚΗ ΡΗΤΙΝΗ 14-18 - 0,91 5-10% 120-140 10-20
BETEK SYNTHETIC PARQUET VARNISH ΟΥΡΕΘΑΝΗ-ΑΛΚΥΔΙΚΗ ΡΗΤΙΝΗ 14-16 - 0,92 1η στρώση 25% - 2η στρώση 10-15% 120-140 10-15
SYNTHETIC PARQUET VARNISH SEMI GLOSS ΟΥΡΕΘΑΝΗ-ΑΛΚΥΔΙΚΗ ΡΗΤΙΝΗ 14-16 - 0,92 1η στρώση 25% - 2η στρώση 10-15% 120-140 10-15
SYNTHETIC PARQUET VARNISH MATT ΟΥΡΕΘΑΝΗ-ΑΛΚΥΔΙΚΗ ΡΗΤΙΝΗ 14-16 - 0,93 1η στρώση 25% - 2η στρώση 10-15% 120-140 10-15
PARQUET FILLING VARNISH ΚΥΤΤΑΡΙΝΙΚΟ 8-10 - 0,94 50-100% 120-140 15
ΑΔΙΑΒΡΟΧΟΠΟΙΗΣΗ
BETEK AQUASET ΑΚΡΥΛΙΚΟ Κάθετα:1,33 m²/kg    Οριζόντια: 0,67m²/kg 1,30 Έτοιμο για χρήση. - -
BETEK FIBRIOUS AQUASET ΑΚΡΥΛΙΚΟ Κάθετα:1,33 m²/kg    Οριζόντια: 0,67m²/kg 1,30 Έτοιμο για χρήση. - -
BETEK POLYCRETE ΤΣΙΜΕΝΤΟ-ΑΚΡΥΛΙΚΟ Εφαρμογή 2 στρώσεων: Μ.Ο. 0,3 m²/kg 1,35 (σκόνη)   1,05(υγρό) 1 υγρό / 2 σκόνη - -
BITUMFLEKS ΒΙΤΟΥΜΕΝΙΟ Εφαρμογή 2 στρώσεων: 0,25-0,33 m²/kg 1,10 Έτοιμο για χρήση. - -
BETEKSTOP ΤΣΙΜΕΝΤΟ Εφαρμογή 2 στρώσεων: 0,25-0,5 m²/kg 1,25 22-24% - -
BEPERMO ΣΤΕΑΤΙΚΟ ΟΞΥ 330 g για 50 kg τσιμέντο portland 0,35 - - -
BETEK LATEKS LATEKS Ελέγξτε το φύλλο τεχνικών δεδομένων. 1,05 - - -
BETEK-1 - Σοβάς 2,5 cm: 1,25-1,6 m²/kg 1,05 Σε αναλογία 1/9 - -
BETEK STAKO ΤΣΙΜΕΝΤΟ - 0,6 1,25 20% - -
BETEK STAKO 0 ΤΣΙΜΕΝΤΟ - 0,5-0,6 1,25 20% - -
BETEK FRIOL 0 - Ελέγξτε το φύλλο τεχνικών δεδομένων. 1,26 1-3% - -
BETEK FAYFIKS ΤΣΙΜΕΝΤΟ -   0,25-0,33 1,41 25% - -
BETEK FAYFIKS TA 10 ΤΣΙΜΕΝΤΟ   0,25-0,33 1,35 25%
BETEK FAYFIKS TA 15 ΤΣΙΜΕΝΤΟ   0,25-0,33 1,40 35-40%
BETEK FAYFIKS P-40 ΤΣΙΜΕΝΤΟ   0,22-0,25 1,50 25%
BETEK FAYFIKS SL-40 ΤΣΙΜΕΝΤΟ 0,6-0,7 για κάθε 1 mm πάχους 1,35 24%
BETEK FLEKS FUGA ΤΣΙΜΕΝΤΟ -   0,25-0,33 1,05 25% - -
ΚΟΛΛΕΣ
BETEK PVA GLUE ΟΞΙΚΟ ΠΟΛΥΒΙΝΥΛΙΟ -  4,5-6,6 1,25 Έτοιμο για χρήση. - -
BETEK TRANSPARENT GLUE ΟΞΙΚΟ ΠΟΛΥΒΙΝΥΛΙΟ -  4,5-6,7 1,07 Έτοιμο για χρήση. - -
BETEK PARQUET ADHESIVE ΟΞΙΚΟ ΠΟΛΥΒΙΝΥΛΙΟ -  0,6-1 1,37 Έτοιμο για χρήση. - -
ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΣΤΑΡΙΑ
BETEK TECT-135 ΤΣΙΜΕΝΤΟ - 0,28-0,3 1,25 23-27% - -
BETEK TECT-136 ΤΣΙΜΕΝΤΟ - 0,4-0,5 1,30 30-40% - -
BETEK COATING WITH SILICONE (THIN GRAIN) ΑΚΡΥΛΙΚΟ - 0,4 1,80 Έτοιμο για χρήση. - -
BETEK COATING WITH SILICONE (THIN LINE) ΑΚΡΥΛΙΚΟ - 0,3-0,4 1,80 Έτοιμο για χρήση. - -
BETEK TECT PRIMER ΑΚΡΥΛΙΚΟ - 2,5-4 1,61 Έτοιμο για χρήση. - -
ΚΟΛΛΕΣ ΚΑΙ ΣΟΒΑΔΕΣ
THERMAL INSULATION ADHESIVE ΤΣΙΜΕΝΤΟ - 0,22-0,25 1,30 23-27% - -
THERMAL INSULATION PLASTER ΤΣΙΜΕΝΤΟ - 0,22-0,25 1,30 24-28% - -
ACRYLIC THERMAL INSULATION ADHESIVE ΑΚΡΥΛΙΚΟ - 0,25-0,28 1,62 Έτοιμο για χρήση. - -
ACRYLIC THERMAL INSULATION PLASTER ΑΚΡΥΛΙΚΟ - 0,25-0,28 1,72 Έτοιμο για χρήση. - -

Σημείωση: Δεδομένου ότι ο πίνακας κατανάλωσης καταρτίζεται λαμβάνοντας υπόψη γενικές συνθήκες, σε περίπτωση ανεπαρκών στοιχείων επικοινωνήστε με το τεχνικό προσωπικό. Διαφορετικά, 
η ευθύνη για την έλλειψη πληροφοριών δεν βαρύνει τον κατασκευαστή. Η εταιρεία μας διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των πληροφοριών.
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BETAKRIL 39
BETAKRIL PRIMER 44
BETAKRIL TEXTURE 41
BETEK 1/7-1/10 CONCENTRATED PRIMER 24
BETEK ACRYLIC THERMAL INSULATION ADHESIVE 112
BETEK ACRYLIC THERMAL INSULATION PLASTER 113
BETEK ALUMINIUM PAINT 59
BETEK ANTIRUST 58
BETEK AQUASET 76
BETEK ASTARIX 54
BETEK BEPERMO 81
BETEK BITUMFLEKS 79
BETEK BOXAN 451 46
BETEK BOXAN 452 47
BETEK CEILING PLASTIC 20
BETEK CLEAN-FIX 29
BETEK COATING WITH SILICONE (THIN LINE 2 mm) 116
BETEK COATING WITH SILICONE (THIN GRAIN 1,5 mm) 117
BETEK CONTACT 25
BETEK ELIXIR MATT 15
BETEK ELIXIR SILK 11
BETEK EXTERIOR PASTE 45
BETEK FAYFIKS 90
BETEK FAYFIKS P-40 110
BETEK FAYFIKS SL-40 93
BETEK FAYFIKS TA-10 91
BETEK FAYFIKS TA-15 92
BETEK FIBRIOUS AQUASET 77
BETEK FLEKS FUGA 87
BETEK FLOOR PAINT 53
BETEK FRIOL 0°C 86
BETEK GEL PRIMER 22
BETEK GYPSUM PRIMER 23
BETEK HAMMER METAL PAINT 57
BETEK HYGIENIC PAINT SEMI-GLOSS 33
BETEK IMPREGNATION CARE 70
BETEK INTERIOR PASTE 28
BETEK KAPATAN 55
BETEK LATEKS 82
BETEK LUX PRIMER 26
BETEK MATT SYNTHETIC PAINT 51
BETEK MAX 12
BETEK PAINT REMOVER 64
BETEK PARQUET ADHESIVE 99
BETEK PARQUET FILLING VARNISH 73
BETEK PLASTIC 18
BETEK PLUS 17

BETEK POLYCRETE 78
BETEK PRIMER 27

BETEK PRO 13
BETEK PROFILES 121
BETEK PURAKRIL SILK 37
BETEK PVA GLUE 96
BETEK ROAD MARKING PAINT 61
BETEK ROAD MARKING PAINT THINNER 62
BETEK ROYAL SATIN 31
BETEK SATIN 8
BETEK SATIN CEILING 21
BETEK SIL 9
BETEK STAKO 84
BETEK STAKO 0 85
BETEK SUPER PLUS 16
BETEK SYNTHETIC PAINT 50
BETEK SYNTHETIC PARQUET VARNISH 72
BETEK SYNTHETIC PRIMER 52
BETEK SYNTHETIC THINNER 63
BETEK TECT 135 LINE TEXTURE 3.00 mm 114

BETEK TECT 136 GRAIN TEXTURE 2.00 mm 115
BETEK TECT CARBON BLACK EPS 
INSULATION BOARD

104

BETEK TECT DALMATIAN EPS 
THERMAL INSULATION BOARD

102

BETEK TECT DOWELS 122

BETEK TECT FIBER MESH 119
BETEK TECT PANZER MESH 120
BETEK TECT PRIMER 118
BETEK TECT STONE WOOL 
THERMAL INSULATION BOARD

106

BETEK TECT WHITE EPS 
THERMAL INSULATION BOARD

105

BETEK THERMAL INSULATION ADHESIVE 108
BETEK THERMAL INSULATION PLASTER 109
BETEK TRANSPARENT GLUE 97
BETEK WOOD CARE 68
BETEK WOOD CARE VARNISHED 69
BETEK YACHT VARNISH 71
BETEK-1 83
BETEKMATIC 19
BETEKSILAN 38
BETEKSILAN PRIMER 43
BETEKSILAN TEXTURE 40
BETEKSTOP 80
IMPERMEABILITY BAND 122
PURAKRIL PRIMER 42

ΟΔΗΓΟΣ 
ΓΡΗΓΟΡΗΣ 

ΑΝΑΦΟΡΑΣ



Σημείωση



Σημείωση



Σημείωση



Σημείωση





04
,2

01
6

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΓΚΕΜΠΤΖΕ
Gebze Organize Sanayi Bölgesi Tembelova Alanı 3200. Sok No:3206 Gebze - Kocaeli - TÜRKİYE
Τηλ.: +90 (262) 678 30 00 (pbx)   Φαξ: +90 (262) 678 32 95

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ KAYSERİ
İncesu Org. San. Bölgesi, 7. Cad. No: 9 Kayseri Adana Devlet Karayolu 37. Km İncesu - Kayseri - TÜRKİYE
Τηλ.: +90 (352) 207 57 00 (pbx)   Φαξ: +90 (352) 207 57 02

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ MISIR
1St Industrial Zone No: 198 6St October City - EGYPT

GENEL MÜDÜRLÜK
Zümrütevler Mah. Ural Sok. No:38 34852  
Maltepe - İstanbul / TÜRKİYE

Τηλ.: +90 (216) 571 10 00 (pbx) 
 Φαξ: +90 (216) 571 13 15

GEBZE FABRİKA
Gebze Organize Sanayi Bölgesi Tembelova Alanı  
3200. Sok No:3206 Gebze - Kocaeli - TÜRKİYE

Τηλ.: +90 (262) 678 30 00 (pbx)    
Φαξ: +90 (262) 678 32 95
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/betekpaint www.betekexport.com

"Όλα τα δικαιώματα που αφορούν πάσης φύσεως ενδείξεις, εμπορικά σήματα, άρθρα, φωτογραφίες, σχέδια και εικόνες σε αυτόν τον κατάλογο ανήκουν 
στην Betek Boya ve Kimya Sanayi A.Ş. και δεν επιτρέπεται η μερική ή πλήρης χρήση και αντιγραφή τους χωρίς άδεια. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος 
της Betek Boya ve Kimya Sanayi A.Ş. όπως προκύπτει από τη νομοθεσία περί δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και άλλους σχετικούς κανονισμούς. (2016 

/ Betek Boya ve Kimya Sanayi A.Ş. / Ankara Asfaltı Hüseyin Çelik Sok. No:2, Bostancı, 34742 İstanbul / Turkey)"

Τα προϊόντα μας κατασκευάζονται στις εγκαταστάσεις μας σύμφωνα με τα πρότυπα των πιστοποιητικών συμμόρφωσης 
TS EN ISO 9001, TS EN ISO 14001, TS 18001, TS EN ISO 50001, TS ISO 10002 TS ISO/IEC 27001.

 
Τα τεχνικά έγγραφα αυτού του καταλόγου προϊόντων συντάσσονται λαμβάνοντας υπόψη γενικές συνθήκες· σε περίπτωση ανεπαρκών στοιχείων επικοινω-

νήστε μαζί μας. Διαφορετικά, η ευθύνη για την έλλειψη πληροφοριών δεν βαρύνει τον κατασκευαστή. Η εταιρεία μας διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των 
πληροφοριών. Αν χρειαστεί, μπορείτε να βρείτε λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τους κινδύνους και τις προφυλάξεις για την υγεία, την ασφάλεια και τη 

μεταφορά των προϊόντων στο MSDS.

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ
Zümrütevler Mah. Ural Sok. No: 38 34852 Maltepe - İstanbul / Türkiye
Τηλ.: +90 (216) 571 13 15 (pbx)  Φαξ: +90 (216) 571 13 31

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΓΚΕΜΠΤΖΕ
Gebze Organize Sanayi Bölgesi Tembelova Alanı 3200. Sok No:3206 Gebze - Kocaeli - TÜRKİYE
Τηλ.: +90 (262) 678 30 00 (pbx)   Φαξ: +90 (262) 678 32 95

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ KAYSERİ
İncesu Org. San. Bölgesi, 7. Cad. No: 9 Kayseri Adana Devlet Karayolu 37. Km İncesu - Kayseri - TÜRKİYE
Τηλ.: +90 (352) 207 57 00 (pbx)   Φαξ: +90 (352) 207 57 02

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ RİZE
Aksu OSB Mahallesi Rize Organize Sanayii Bölgesi Cadde 4 No:2 Kalkandere/Rize

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ MISIR
1St Industrial Zone No: 198 6St October City - EGYPT


