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ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΤΕΛΕΙΏΜΑΤΑ

DUNE
Ακρυλική τεχνοτροπία για 
εσωτερικούς χώρους. Προσφέρει 
βελούδινο μεταλλικό φινίρισμα σε 
διαφορετικούς τόνους και οπτικά 
εφέ ανάλογα τον φωτισμό και την 
τεχνική εφ αρμογής.

Κωδικός Αποχρώσεις Σ/σία

N379350 Dune Silver 1lt

5lt

N379390 Dune Gold 8600 1lt

5lt

neo

N360070 Dune Opaco Silver 1lt

5lt

SWAHILI
Ακρυλικό διακοσμητικό επίχρισμα 
κατάλληλο για εσωτερική 
χρήση. Προσφέρει ανάγλυφο 
μεταλλικό φινίρισμα και με την 
βοήθεια επιλεγμένων χαλαζιακών 
πετρωμάτων δημιουργεί μοναδικά 
παιχνίδια με το φως.

Εφαρμογή: Το DUNE είναι ένα πρακτικό και 
εύκολο στην εφαρμογή υλικό. Το αποτέλεσμα 
διαφοροποιείται ανάλογα με την τεχνική εφαρμογής. 
1η στρώση με ρολό, πινέλο ή σπάτουλα. 2η στρώση 
με ανοξείδωτη σπάτουλα. 
Προετοιμασία υποστρώματος: Αστάρωμα με 
Novaprimer, κατάλληλα αραιωμένο με βούρτα 
ή πινέλο. Σε επιφάνειες απορροφητικές ή με 
προβλήματα προτείνεται η χρήση του Decofix 
(κατάλληλα αραιωμένου) με βούρτσα. 
Απόδοση: 8-10m2/l για δυο στρώσεις
Αποχρώσεις: σύμφωνα με το χρωματολόγιο. Ισχύουν 
επιπλέον χρεώσεις.

Εφαρμογή: Το Swahili είναι κατάλληλο και για 
μη εντελώς λείες επιφάνειες. Το αποτέλεσμα 
διαφοροποιείται ανάλογα με την τεχνική εφαρμογής. 
Μπορεί να εφαρμοστεί με κοντότριχο ρολό αλλά και 
με ειδικές σπάτουλες τεχνοτροπίας. 1η στρώση με 
ρολό. 2η στρώση με ρολό και 20% αραίωση. 
Προετοιμασία υποστρώματος: Αστάρωμα με 
Novaprimer, κατάλληλα αραιωμένο με βούρτα 
ή πινέλο. Σε επιφάνειες απορροφητικές ή με 
προβλήματα προτείνεται η χρήση του Decofix 
(κατάλληλα αραιωμένου) με βούρτσα. Προτείνεται 
στη συνέχεια βαφή 2 στρώσεων σε λευκό ή παρόμοια 
απόχρωση με την τελική απόχρωση του Swahili.
Απόδοση: 6-7m2/l για δυο στρώσεις
Αποχρώσεις: σύμφωνα με το χρωματολόγιο. Ισχύουν 
επιπλέον χρεώσεις.

Κωδικός Αποχρώσεις Σ/σία

N376950 Swahili Silver 1lt

5lt

N376970 Swahili Gold 1lt

5lt
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ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΤΕΛΕΙΏΜΑΤΑ

AFRICA
Το μεταξένιο μεταλλικό 
αποτέλεσμα του Africa θα 
μεταμορφώσει τις εσωτερικές 
επιφάνειες σε έναν μοντέρνο 
πολυτελή καμβά. Ακρυλική 
τεχνοτροπία σε συγκεκριμένες 
αποχρώσεις για ιδιαίτερους 
χώρους.

Εφαρμογή: Το AFRICA είναι ένα πρακτικό και 
εύκολο στην εφαρμογή υλικό. Το αποτέλεσμα 
διαφοροποιείται ανάλογα με το εργαλείο εφαρμογής. 
1η στρώση με ρολό ή σπάτουλα, με ιδιαίτερη 
προσοχή στην ομοιόμορφη κατανομή. 2η στρώση 
με κοντότριχο ρολό ή με ανοξείδωτη σπάτουλα 
και λίγο περισσότερο προϊόν. Σε νωπή επιφάνεια 
διαμορφώστε με κυκλικές κινήσεις με τη σπάτουλα. 
Προετοιμασία υποστρώματος: Αστάρωμα με 
Novaprimer, κατάλληλα αραιωμένο με βούρτα 
ή πινέλο. Σε επιφάνειες απορροφητικές ή με 
προβλήματα προτείνεται η χρήση του Decofix 
(κατάλληλα αραιωμένου) με βούρτσα. 
Απόδοση: 8-10m2/l για δυο στρώσεις
Αποχρώσεις: σύμφωνα με το χρωματολόγιο. 
Συμβουλή: Σε επιφάνειες ιδιαίτερα εκτεθειμένες 
σε κοινό, εφαρμόστε δυο στρώσεις από το Clear 
Coat με λεπρό ρολό από πάνω προς τα κάτω. 1η 
στρώση με 5% αραίωση με νερό, 2η στρώση με 20% 
αραίωση. Ενδέχεται να αλλάξει ελαφρά το τελικό 
αποτέλεσμα.

Κωδικός Αποχρώσεις Σ/σία

N219302 A 302 MOMBASA 1lt

N219303 A 303 BENGASI 1lt

N219304 A 304 TUNISI 1lt

N219305 A 305 DAKAR 1lt

N219306 A 306 ALESSANDRIA 1lt

N219307 A 307 TRIPOLI 1lt

N219312 A 312 CASABLANCA 1lt

N219313 A 313 MOGADISCIO 1lt

N219314 A 314 ASMARA 1lt

nea

N219315 A 315 LOME 1lt

N219316 A 316 ABUJA 1lt

N219317 A 317 ACCRA 1lt

N219318 A 318 MAPUTO 1lt

N219319 A 319 LUSAKA 1lt

N219320 A 320 KIGALI 1lt

N219321 A 321 KAMPALA 1lt
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ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΤΕΛΕΙΏΜΑΤΑ

RUSTON
Τεχνική μεταλλικής πατίνας με 
επιλεγμένα μεταλλικά χρωστικά, 
ακρυλική ρητίνη και ειδικά 
χρωστικά που καλύπτουν σαν 
πέπλο την αρχική απόχρωση του 
υποστρώματος δημιουργώντας 
ένα ιδιαίτερο εφέ σκουριάς. Το 
υπόστρωμα αποκτά εμφάνιση 
παλαιωμένης επιφάνειας ανάλογα 
με την τεχνική εφαρμογής και την 
προετοιμασία του υποστρώματος. 
Διατίθεται σε κόκκινο, πράσινο, 
μπλε και περλέ αποχρώσεις. 
Ενδείκνυται για την διακόσμηση 
ιδιαίτερων εσωτερικών χώρων με 
υψηλή αισθητική.

Κωδικός Αποχρώσεις Σ/σία

N389310 Fondo Λευκό 20kg

5kg

1kg

N377310 RustOn Rosso 2,5lt

1lt

RustOn Verde 2,5lt

1lt

RustOn Blu 2,5lt

1lt

RustOn Perla 2,5lt

1lt

eξωτερικησ 
χρησησ

N389310 Fondo Λευκό 20kg

5kg

1kg

N422019 Fondo 20kg

Grosso 5kg

N389313 Perla Per Esterni 2,5lt

N377314 Metal Silver 2,5lt

1lt

N389190 Metal Gold 2,5lt

Εφαρμογή: Με το RustOn δημιουργείτε επιφάνειες 
που μοιάζουν σκουριασμένες χωρίς τη χρήση 
σπρέι. Επίσης μπορείτε να δημιουργήσετε 
πολλές διαφορετικές επιφάνειες ανάλογα με: τις 
αποχρώσεις, την προετοιμασία του υποστρώματος, 
τα εργαλεία εγαρμογής. 
Εργαλεία εφαρμογής. ανοξείδωτη σπάτουλα. 
Προετοιμασία υποστρώματος: Αστάρωμα με 
Novaprimer, κατάλληλα αραιωμένο με βούρτα 
ή πινέλο. Σε επιφάνειες απορροφητικές ή με 
προβλήματα προτείνεται η χρήση του Decofix 
(κατάλληλα αραιωμένου) με βούρτσα. 
Απόδοση:  
Fondo: 1kg/m2 για δυο στρώσεις 
RustOn: 8-10m2/lt για δυο στρώσεις 
RustOn Perla & Perla Per Esterni: 8-10m2/lt για δυο 
στρώσεις 
RustOn Grosso: 1,5-2,0kg/m2 για κάθε στρώσεις 
Τα προϊόντα είναι έτοιμα προς χρήση
Αποχρώσεις: Rosso (κόκκινο), Verde (πράσινο), 
Blu (μπλε), Perla (μεταλλικό περλσύμφωνα με το 
χρωματολόγιο. Ισχύουν επιπλέον χρεώσεις.
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ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΤΕΛΕΙΏΜΑΤΑ

ANIMAMUNDI
Η σύγχρονη απόδοση ξεπλυμένης 
επιφάνειας σκυροδέματος. Το 
animamundi είναι ένα μοναδικό 
προϊόν που προσφέρει επιφάνειες 
με απαλό θαμπό περλέ εφέ και 
παράλληλα έντονο φινίρισμα. Για 
εσωτερικούς χώρους που ζητούν 
τον συνδυασμό πολυτέλειας των 
απαλών σκιών και αποθεώνουν 
την αισθητική του σκυροδέματος. 

Κωδικός Αποχρώσεις Σ/σία

N370300 Animamundi Silver 1lt

N370340 Animamundi Gold 1lt

Εφαρμογή: Το Animamundi δημιουργεί εύκολα 
διακριτικά ανάγλυφες επιφάνεις με θαμπό μεταλλικό 
φινίρισμα.  
Εργαλεία εφαρμογής. ανοξείδωτη σπάτουλα. 
Προετοιμασία υποστρώματος: Αστάρωμα με 
Novaprimer, κατάλληλα αραιωμένο με βούρτα 
ή πινέλο. Σε επιφάνειες απορροφητικές ή με 
προβλήματα προτείνεται η χρήση του Decofix 
(κατάλληλα αραιωμένου) με βούρτσα. 
Απόδοση: 5-8m2/l για δυο στρώσεις
Αποχρώσεις: σύμφωνα με το χρωματολόγιο. Ισχύουν 
επιπλέον χρεώσεις.
Επιπλέον προστασία: Clear Coat – 1η στρώση 
αραίωση 20%, 2η 5% με νερό.

ANIMAMUNDI  
per ESTERNI
Το animamundi διατίθεται και για 
εξωτερική χρήση με προσθήκη 
σιλοξάνης για εξαιρετική αντοχή. 
Κατάλληλο για εφαρμογή ακόμη 
και σαν φινίρισμα σε συστήματα 
εξωτερικής θερμομόνωσης, πάντα 
όμως με τη σωστή προετοιμασία 
των επιφανειών με RustOn 
Fondo. Δεν απαιτείται επιπλέον 
προστασία. Το απαλό ιδιαίτερο 
περλέ φινίρισμά του δημιουργεί 
παιχνίδια με το φως και η λεπτή 
γυαλάδα του προσδίδει ήσυχη 
πολυτέλεια στις επιφάνειες που 
εφαρμόζεται.

Κωδικός Αποχρώσεις Σ/σία

N37833 Base Silver 5lt

Εφαρμογή: Το animamundi per esterni μπορεί 
να εφαρμοστεί σε όλες τις επιφάνειες καθώς και 
σε επιφάνειες με εξωτερική θερμομόνωση. Είναι 
κατάλληλο και για μη εντελώς λείες επιφάνειες.  
Βλ. τεχνικό φυλλάδιο για προετοιμασία 
υποστρώματος ανάλογα με την επιφάνεια. 
Εργαλεία εφαρμογής. Ανοξείδωτη σπάτουλα
Προετοιμασία υποστρώματος: Αστάρωμα με 
Decofix (κατάλληλα αραιωμένου) με βούρτσα. 
Απόδοση: 3-6m2/l για δυο στρώσεις
Αποχρώσεις: σύμφωνα με το χρωματολόγιο. Ισχύουν 
επιπλέον χρεώσεις.
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ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΤΕΛΕΙΏΜΑΤΑ

NEO ZEUS
Ακρυλικό διακοσμητικό επίχρισμα 
κατάλληλο για εσωτερική χρήση 
για επιφάνειες που μοιάζουν σαν 
μεταλλικά φύλλα στον τοίχο. 
Το ZEUS σε συνδυασμό με τα 
φινιρίσματα σκουριάς σιδήρου ή 
χαλκού από τη novacolor είναι το 
νέο ιδιαίτερο μεταλλικό φινίρισμα 
που θα εντυπωσιάσει. 

Κωδικός Αποχρώσεις Σ/σία

N736330 Argento 1lt

N736190 Oro 1lt

Εφαρμογή: Το αποτέλεσμα διαφοροποιείται 
ανάλογα με το εργαλείο εφαρμογής.  
Εργαλεία εφαρμογής. ανοξείδωτη σπάτουλα. 
Προετοιμασία υποστρώματος: Αστάρωμα με 
Decofix (κατάλληλα αραιωμένου) με βούρτσα. 
Για τα εφέ σκουριάς παρακαλούμε ανατρέξτε στα 
προίόντα Ironic & Verderame. 
Απόδοση: 6-9m2/l για δυο στρώσεις
Αποχρώσεις: σύμφωνα με το χρωματολόγιο. Ισχύουν 
επιπλέον χρεώσεις.

ANTICHE PATINE FASE 
SILOSSANICA
Η διάφανη πατίνα Fase Silossanica 
είναι συνδυασμός συμπολιμερών 
στυρενίου και ακρυλικού, 
σιλοξανικής ρητίνης και ειδικών 
πρόσθετων. Λόγω της ειδικής 
φόρμουλας, η Fase Silossanica 
είναι κατάλληλη για χρήση σε 
πολλές επιφάνειες, ανόργανες, 
οργανικές, εσωτερικά και 
εξωτερικά. Δημιουργεί διάφανα 
χρωματικά εφέ όλο ζωντάνια 
ενώ επιτρέπει τη δημιουργία 
σκιών και διαφοροποιήσεων με 
συνδυασμούς χρωμάτων αλλά και 
τεχνικών εφαρμογής. Προτείνεται 
για τη διακόσμηση κλασσικών αλλά 
και μοντέρνων χώρων. Μπορεί να 
αποτελέσει το τελικό φινίρισμα σε 
προσόψεις ιστορικών, διατηρητέων 
κτιρίων με σεβασμό στην ιστορική 
κληρονομιά. Εξίσου προσδίδει 
ιδιαίτερο χαρακτήρα όταν 
χρησιμοποιείται και σε προσόψεις 
με μοντέρνα φινιρίσματα.

Κωδικός Αποχρώσεις Σ/σία

N381000 Διάφανη 2,5lt

1lt

Εφαρμογή: Η εφαρμογή της πατίνας Fase 
Silossanica μπορεί να γίνει με βούρτσα, σφουγγάρι ή 
γάντι τεχνοτροπίας. Αραίωση μέγιστο 100% με νερό.
Προετοιμασία υποστρώματος: Αστάρωμα με 
Novaprimer, κατάλληλα αραιωμένο με βούρτα 
ή πινέλο. Σε επιφάνειες απορροφητικές ή με 
προβλήματα προτείνεται η χρήση του Decofix 
(κατάλληλα αραιωμένου) με βούρτσα. Για την απλή 
εφαρμογή προβλέπονται 2 στρώσεις βαφής.
Απόδοση: 12-15m2/l και ανάλογα με την τεχνική 
εφαρμογής και την απορροφητικότητα του 
υποστρώματος.
Αποχρώσεις: σύμφωνα με το χρωματολόγιο. Ισχύουν 
επιπλέον χρεώσεις.
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THE CITY VISION

MI-KU
Το Mi-Ku είναι ακρυλική επικάλυψη 
για την δημιουργία διακοσμητικών 
επιφανειών σε εσωτερικές 
κάθετες επιφάνειες. Επιτρέπει 
τη δημιουργία ποικίλων εφέ, από 
πολύ ανάγλυφες επιφάνειες 
μέχρι εντελώς λείες. Το Mi-Ku 
περιέχει επιλεγμένα αδρανή, 
συνθετική ρητίνη και ρεολογικούς 
παράγοντες που κάνουν την 
εφαρμογή του πολύ εύκολη. 
Διατίθεται σε μια βάση που μπορεί 
να χρωματιστεί στο σύστημα 
Mixcolor και σε χρυσή βάση.

Κωδικός Αποχρώσεις Σ/σία

N949300 Base 5lt

1lt

N949190 Base Dore 5lt

1lt

Εφαρμογή: Το Mi-Ku είναι ένα πρακτικό και 
εύκολο στην εφαρμογή υλικό. Το αποτέλεσμα 
διαφοροποιείται ανάλογα το υπόστρωμα αλλά κα την 
τεχνική εφαρμογής. Έτοιμο προς χρήση. 
Εργαλεία εφαρμογής. ανοξείδωτη σπάτουλα. 
Προετοιμασία υποστρώματος: Αστάρωμα με 
Novaprimer, κατάλληλα αραιωμένο (50%-80%) 
με βούρτα ή πινέλο. Σε ανάγλυφες επιφάνειες 
προτείνεται η χρήση ακρυλικού διαφανούς ασταριού 
νερού με κατάλληλη αραίωση.
Απόδοση: 1-2m2/l για δυο στρώσεις ή 1,5-2,5 m2/l σε 
δυο στρώσεις για πιο ανάγλυφο αποτέλεσμα
Αποχρώσεις: σύμφωνα με το χρωματολόγιο. Ισχύουν 
επιπλέον χρεώσεις.
Συμβουλή: Σε επιφάνειες ιδιαίτερα εκτεθειμένες 
σε κοινό, εφαρμόστε δυο στρώσεις από το Clear 
Coat με λεπρό ρολό από πάνω προς τα κάτω. 1η 
στρώση με 5% αραίωση με νερό, 2η στρώση με 20% 
αραίωση. Ενδέχεται να αλλάξει ελαφρά το τελικό 
αποτέλεσμα.
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THE CITY VISION

HYPNOSE
To Hypnose είναι μια διάφανη 
λαζούρα glitter για εσωτερικούς 
χώρους. Ανάλογα το υπόστρωμα 
το Hypnose αναλαμβάνει να 
ζωντανέψει με τα μεταλλικά glitter 
οποιαδήποτε επιφάνεια. 

Κωδικός Αποχρώσεις Σ/σία

N945300 Base 1lt

N945000 Neutro 1lt

N945070 Toner Argento 65gr

N945190 Toner Oro 65gr

Εφαρμογή: Εφαρμόζουμε 2 στρώσεις Hypnose 
σε διάλυση 20% με νερό, με πινέλο με σταυρωτές 
κινήσεις. Αφήστε να στεγνώσει 4 ώρες ανάμεσα 
στα χέρια. Μπορούμε αντί για πινέλο να 
χρησιμοποιήσουμε γάντι κάνοντας κυκλικές κινήσεις.
Προετοιμασία υποστρώματος: Αστάρωμα με 
Novaprimer, κατάλληλα αραιωμένο με βούρτα 
ή πινέλο. Σε επιφάνειες απορροφητικές ή με 
προβλήματα προτείνεται η χρήση του Decofix 
(κατάλληλα αραιωμένου) με βούρτσα. Προτείνεται 
στη συνέχεια βαφή 2 στρώσεων συνήθως σε σκούρα 
απόχρωση ώστε να αποδίδεται καλύτερα το εφέ. 
Απόδοση: 8-12m2/l για δυο στρώσεις πινέλο, 12-
18m2/l για δυο στρώσεις με γάντι.
Αποχρώσεις: σύμφωνα με το χρωματολόγιο. Ισχύουν 
επιπλέον χρεώσεις.

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2016

11

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2016

10



THE CITY VISION

IRONIC
Το IRONic είναι σύστημα 
οξείδωσης με βάση το νερό. 
Αποτελείται από τη βασική 
στρώση IRONic Fondo και 
τον οξειδωτή IRONic Liquido 
Antichizzante. To IRONic 
δημιουργεί εφέ σκουριάς ίδιο με 
την φυσική οξείδωση. Μπορεί να 
εφαρμοστεί στις περισσότερες 
επιφάνειες και το αποτέλεσμα 
εξαρτάται από τη φαντασία κατά 
την εφαρμογή. 

Κωδικός Αποχρώσεις Σ/σία

N390019 IRONic Fondo 2,5lt

1lt

N391001 IRONic Liquido 1lt

Antichizzante 0,25lt

Εφαρμογή: Σε κατάλληλα προετοιμασμένη 
επιφάνεια εφαρμόζουμε μια στρώση IRONic Fondo 
σε διάλυση 25-35% με νερό, με ρολό ή πινέλο. 
Μετά από 4 ώρες εφαρμόζουμε 2η στρώση. Μετά 
από τουλάχιστον 12 ώρες εφαρμόζουμε το IRONic 
Liquido Antichizzante με σφουγγάρι, βούρτσα ή ρολό 
σφουγγάρι, αδιάλυτο. Για ποιο έντονο αποτέλεσμα 
μπορούμε να επαναλάβουμε μετά από 2 ώρες. 
Αν θέλουμε να σταματήσουμε την αντίδραση της 
οξείδωσης, εφαρμόζουμε μια επίστρωση Decofix 
(άχρωμο sealer μικρογαλακτώματος) σε εντελώς 
στεγνή επιφάνεια μετά από τουλάχιστον 24 ώρες 
από την τελευταία εφαρμογή του οξειδωτή. Σε 
εφαρμογή σε εξωτερικές επιφάνειες η τεχνοτροπία 
πρέπει πάντα να προστατεύεται με το Clear Finish 
Monocomponent. Η εφαρμογή του γίνεται με ρολό 
για βερνίκια και με αραίωση κατά 30%-40% στην 1η 
στρώση και με μέγιστο 5% στη 2η στρώση. 
Προετοιμασία υποστρώματος: Αστάρωμα με 
Decofix (κατάλληλα αραιωμένου) με βούρτσα. 
Ανάλογα με το υπόστρωμα μπορεί να απαιτείται 
διαφορετικό αστάρι.
Απόδοση: IRONic Fondo 5-8m2/l για δυο στρώσεις 
(οξείδωση), 3-6m2/l για δύο στρώσεις (διάβρωση)
IRONic Liquido Antichizzante 8-12 m2/l σε δυο 
στρώσεις
Clear Finish Monocomponent: 12-14 m2/l σε κάθε 
στρώση και ανάλογα την απορροφητικότητα.
Αποχρώσεις: Δεν χρωματίζεται
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THE CITY VISION

VERDERAMME
Διακοσμητικό επίχρισμα με εφέ 
σκουριάς χαλκού, κατάλληλο 
για εσωτερική και εξωτερική 
χρήση. Αποτελείται από τη βασική 
στρώση Verderame_WP Fondo 
και τον οξειδωτή Verderame_WP 
Liquido Antichizzante. Το 
αποτέλεσμα είναι ίδιο με την 
φυσική οξείδωση του χαλκού που 
έχει μείνει εκτεθειμένος.

Κωδικός Αποχρώσεις Σ/σία

N392019 Verderame_WP 1lt

Fondo

N393001 Verderame_WP 0.5lt

Liquido 
Antichizzante

Εφαρμογή: Σε κατάλληλα προετοιμασμένη 
επιφάνεια εφαρμόζουμε μια στρώση Verderame_WP 
Fondo (max 10% με νερό), με ρολό ή πινέλο. Μετά 
από 4 ώρες εφαρμόζουμε 2η στρώση. Μετά από 
τουλάχιστον 12 ώρες εφαρμόζουμε το Verderame_
WP Liquido Antichizzante με σφουγγάρι, βούρτσα 
ή ρολό σφουγγάρι, αδιάλυτο. Για ποιο έντονο 
αποτέλεσμα μπορούμε να επαναλάβουμε μετά από 
2 ώρες. Αν θέλουμε να σταματήσουμε την αντίδραση 
της οξείδωσης, εφαρμόζουμε μια επίστρωση 
Clear Finish Monocomponent σε εντελώς στεγνή 
επιφάνεια μετά από τουλάχιστον 24 ώρες από την 
τελευταία εφαρμογή του οξειδωτή. Σε εφαρμογή σε 
εξωτερικές επιφάνειες η τεχνοτροπία πρέπει πάντα 
να προστατεύεται. Η εφαρμογή του γίνεται με ρολό 
για βερνίκια και με αραίωση κατά 30% 40% στην 1η 
στρώση και με μέγιστο 5% στη 2η στρώση. 
Προετοιμασία υποστρώματος: Αστάρωμα με 
Decofix (κατάλληλα αραιωμένου) με βούρτσα. 
Ανάλογα με το υπόστρωμα μπορεί να απαιτείται 
διαφορετικό αστάρι.
Απόδοση: Verderame_WP Fondo 8-12m2/l για δυο 
στρώσεις  
IRONic Liquido Antichizzante 10-14 m2/l σε δυο 
στρώσεις 
Clear Finish Monocomponent: 12-14 m2/l σε κάθε 
στρώση και ανάλογα την απορροφητικότητα.
Αποχρώσεις: To Verderame_WP Fondo 
χρωματίζεται σύμφωνα με το χρωματολόγιο. Ισχύουν 
επιπλέον χρεώσεις.
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THE CITY VISION

ARCHI+ CONCRETE
Το Archi+ Concrete είναι ανόργανο 
επίχρισμα σε σκόνη για εσωτερική 
και εξωτερική χρήση. Φτιάχνεται 
από ωριμασμένο ασβέστη, λευκό 
τσιμέντο, επιλεγμένα αδρανή 
και ρεολογικούς παράγοντες 
για τέλεια εργασιμότητα. Η 
κοκκομετρία του Archi+ Concrete 
και η δυνατότητα να επικαλυφθεί 
με μια ή και περισσότερες 
στρώσεις της πατίνας Fase 
Silossanica (ματ), δημιουργούν 
επιφάνειες σκυροδέματος, 
σύμφωνα με τις τελευταίες 
εξελίξεις στο εσωτερικό design. 
Με το Archi+ Concrete μπορείτε 
να δώσετε στο χώρο σας τη μετα-
βιομηχανική όψη σκυροδέματος 
και να το τονίσετε με απαλές 
χρωματιστές σκιές. Το πάχος της 
επικάλυψης του Archi+ Concrete 
εξασφαλίζει υψηλή αντοχή στο 
υπόστρωμα που εφαρμόζεται.

Κωδικός Αποχρώσεις Σ/σία

N758009 Bianco 15kg

N381000 Fase Silossanica 2,5lt

Διάφανη 1lt

Εφαρμογή: Αναμίξτε κάθε συσκευασία Archi+ 
Concrete 15kg με 4,8-5,7lt νερό. Αναμίξτε σιγά 
σιγά τη σκόνη σε κατάλληλο καθαρό δοχείο 
και αναδεύστε μηχανικά για περίπου 3 λεπτά 
αυξάνοντας την ταχύτητα του μίξερ έως ότου 
δημιουργηθεί μια ομοιόμορφη πάστα. Αφήστε το 
μίγμα για 5-10 λεπτά σε ηρεμία πριν την εφαρμογή. 
Σε κατάλληλα προετοιμασμένη επιφάνεια 
εφαρμόζουμε μια στρώση Archi+ Concrete με 
ανοξείδωτη σπάτουλα. Στρώνουμε ομοιόμορφα 
την επιφάνεια και αφαιρούμε το υλικό που 
περισσεύει. Μετά από 40 – 90 λεπτά μπορούμε 
να εφαρμόσουμε τη 2η στρώση. Στη 2η στρώση 
συνιστάται να δημιουργήσουμε πατήματα με το 
ειδικό εργαλείο εφαρμογής του Archi+. Στη συνέχεια 
και όταν η επιφάνεια αρχίζει να στεγνώνει πατάμε 
με τη σπάτουλα. Εφόσον το επιθυμούμε, και όταν 
στεγνώσει το υλικό μπορούμε να εφαρμόσουμε μια ή 
περισσότερες στρώσεις Fase Silossanica (αραίωση 
1:1 με νερό) με σφουγγάρι. Στην περίπτωση που το 
Archi+ Concrete θα εφαρμοστεί σε εξωτερική όψη 
απαιτούνται 2 στρώσεις Fase Silossanica. Συστήνεται 
η 1η στρώση Fase Silossanica να είναι διάφανη και η 
επόμενη/ες να είναι χρωματισμένες. 
Προετοιμασία υποστρώματος: Αστάρωμα με 
Novaprimer, κατάλληλα αραιωμένο με βούρτα 
ή πινέλο. Σε επιφάνειες απορροφητικές ή με 
προβλήματα προτείνεται η χρήση του Decofix 
(κατάλληλα αραιωμένου) με βούρτσα. 
Απόδοση: Archi+ Concrete: 1,3-1,8 kg/m2 σε δυο 
στρώσει και βέβαια ανάλόγα με το υπόστρωμα 
Fase Silossanica: 12-15 m2/l σε δυο στρώσεις
Αποχρώσεις: Λευκό και σε αποχρώσεις σύμφωνα 
με το χρωματολόγιο. Ενδέχεται να ισχύουν επιπλέον 
χρεώσεις. 
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ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΦΙΝΙΡΙΣΜΑΤΑ 
STUCCO

NEO CALCECRUDA
Νέο διακοσμητικό επίχρισμα 
εσωτερικής χρήσης με άριστης 
ποιότητας ανόργανες α’ ύλες 
για τα φυσικότερα φινιρίσματα. 
Επιτρέπει τη χρήση stencils για 
δημιουργίες με όριο τη φαντασία 
σας. Σε λευκή βάση και χωρίς 
διαλύτες. 

Κωδικός Αποχρώσεις Σ/σία

N936019 Bianco 20kg

5kg

Εφαρμογή: Το Calcecruda είναι ένα πρακτικό 
και εύκολο στην εφαρμογή υλικό. Το αποτέλεσμα 
διαφοροποιείται ανάλογα με το εργαλείο εφαρμογής. 
1η στρώση με ρολό, πινέλο ή σπάτουλα. 2η στρώση 
με ανοξείδωτη σπάτουλα. 
Προετοιμασία υποστρώματος: Αστάρωμα με 
Novaprimer, κατάλληλα αραιωμένο με βούρτα 
ή πινέλο. Σε επιφάνειες απορροφητικές ή με 
προβλήματα προτείνεται η χρήση του Decofix 
(κατάλληλα αραιωμένου) με βούρτσα. 
Απόδοση: 8-10m2/l για δυο στρώσεις
Αποχρώσεις: σύμφωνα με το χρωματολόγιο. Ισχύουν 
επιπλέον χρεώσεις.

MIRROR
Το Mirror είναι ασβεστούχο 
φινίρισμα Stucco γυαλιστερό 
σαν καθρέπτης, με ειδικά 
πρόσμικτα για ακόμη περισσότερη 
στιλπνότητα. Περιέχει την 
καλύτερη ποιότητα grasselo 
– πάστα ασβέστη, φίνα σκόνη 
λευκού ιταλικού μαρμάρου 
και βελτιωτικά ρεολογίας 
που καθιστούν το Mirror το 
πιο ευκολοδούλευτο της 
κατηγορίας του κα με εξαιρετική 
ανθεκτικότητα. Σχεδιασμένο να 
αποπνέει ήρεμο κύρος και αίγλη. 
Η μεγάλη του διαπνοή εξασφαλίζει 
την υδρατμοδιαπερατότητα του 
υποστρώματος. Διατίθεται σε 
λευκή και σε extra white βάση.

Κωδικός Αποχρώσεις Σ/σία

N940719 Bianco 20kg

5kg

1kg

N940019 Mirror extra white 5kg

Εφαρμογή: Το Mirror είναι έτοιμο προς 
χρήση. Αναμίξτε μηχανικά πριν. Σε κατάλληλα 
προετοιμασμένη, επιφάνεια εφαρμόστε μια στρώση 
Marmorino KS με ανοξείδωτη σπάτουλα. Όταν 
στεγνώσει εφαρμόστε την 1η στρώση Mirror με 
ανοξείδωτη σπάτουλα. Περιμένετε να στεγνώσει 
και εφαρμόστε και τη 2η στρώση όμοια. Μετά 
από τουλάχιστον 12 ώρες γυαλοχαρτάρετε την 
επιφάνεια και απομακρύνετε την σκόνη. Στη συνέχεια 
εφαρμόστε μικρές ποσότητες Mirror στην επιφάνεια. 
Μόλις αρχίσει να στεγνώνει πατήστε και γυαλίστε το 
Mirror με καθαρή σπάτουλα. Τελικό στέγνωμα σε 24 
ώρες. 
Προετοιμασία υποστρώματος: Αστάρωμα με 
Novaprimer, κατάλληλα αραιωμένο με βούρτα 
ή πινέλο. Σε επιφάνειες απορροφητικές ή με 
προβλήματα προτείνεται η χρήση του Decofix 
(κατάλληλα αραιωμένου) με βούρτσα. 
Απόδοση: Marmorino KS: 0,8-1 m2/kg  
Mirror : 2-4 m2/kg, ανάλογα με το επιθυμητό 
φινίρισμα 
Αποχρώσεις: σύμφωνα με το χρωματολόγιο. Ισχύουν 
επιπλέον χρεώσεις. 
Επιπλέον προστασία & φινίρισμα: με την εφαρμογή 
του Cera Wax.
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ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΦΙΝΙΡΙΣΜΑΤΑ 
STUCCO

MARMORINO KS 
Το Marmorino KS είναι 
ασβεστούχο επίχρισμα 
εξομάλυνσης και φινιρίσματος 
με σατινέ τελείωμα και χρήση 
εξωτερική και εσωτερική. Το 
Marmorino KS περιέχει πάστα 
ενυδατωμένου ασβέστη 
μεγάλης ωρίμανσης, φίνα σκόνη 
λευκού ιταλικού μαρμάρου και 
ρεολογικά πρόσθετα για εύκολη 
εργασιμότητα. Δημιουργείστε 
εύκολα επιφάνειες που θυμίζουν 
το ιστορικό παραδοσιακό 
“Marmorino Veneziano”. 
Ενδεδειγμένη επιλογή για 
τη διακόσμηση χώρων τόσο 
με διαχρονικό φινίρισμα (π.χ. 
απομίμηση τραβερτίνο) όσο και 
με πιο μοντέρνων εφέ. Η μεγάλη 
του διαπνοή εξασφαλίζει την 
υδρατμοδιαπερατότητα του 
υποστρώματος. Διατίθεται σε 
λευκή βάση.

Κωδικός Αποχρώσεις Σ/σία

N947019 Bianco 20kg

5kg

1kg

Εφαρμογή: Έτοιμο προς χρήση. Αναμίξτε μηχανικά 
πριν. Σε κατάλληλα προετοιμασμένη επιφάνεια 
εφαρμόστε μια στρώση Marmorino KS με ανοξείδωτη 
σπάτουλα, όταν αρχίσει να στεγνώνει η επιφάνεια 
δουλέψτε την επιφάνεια με νωπή σπάτουλα με 
σφουγγάρι. Σε στεγνή επιφάνεια εφαρμόστε την 
2η στρώση Marmorino KS. Μόλις η επιφάνεια 
σταθεροποιηθεί και αρχίζει να στεγνώνει δουλέψτε 
την επιφάνεια με νωπή σπάτουλα με σφουγγάρι για 
τα επιτύχετε ένα ομοιόμορφο και πορώδες φινίρισμα.  
Για γυαλιστερό φινίρισμα λειάνετε, κάψτε  την 
επιφάνεια με καθαρή σπάτουλα για στούκο.  
Για λείο και ματ αποτέλεσμα λειάνετε και να 
πατήσετε την σχεδόν στεγνή επιφάνεια με 
ανοξείδωτη σπάτουλα.  
Για επιπλέον προστασία ή/ και για επιπλέον εφέ 
μπορείτε να εφαρμόσετε το κερί Cera Wax. 
Σε εξωτερικούς χώρους για επιπλέον προστασία 
συστήνεται το Aquadivetro
Προετοιμασία υποστρώματος: Αστάρωμα με 
Novaprimer, κατάλληλα αραιωμένο με βούρτα 
ή πινέλο. Σε επιφάνειες απορροφητικές ή με 
προβλήματα προτείνεται η χρήση του Decofix 
(κατάλληλα αραιωμένου) με βούρτσα. 
Απόδοση: 0,8-1kg/m2 για δυο στρώσεις
Αποχρώσεις: σύμφωνα με το χρωματολόγιο. Ισχύουν 
επιπλέον χρεώσεις.
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ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΦΙΝΙΡΙΣΜΑΤΑ 
STUCCO

CERA WAX
To Cera-Wax είναι κερί 
πολυεθυλενίου με ειδικά 
μεταλλικά πιγμέντα. Η ειδική 
σύστασή του εγγυάται το υψηλό 
επίπεδο φωτεινότητας και 
διαφορετικές περλέ σκιάσεις 
ενώ προσφέρει και προστασία. 
Για εσωτερικούς χώρους πάνω 
σε ασβεστούχες και ακρυλικές 
επικαλύψεις. Στα ασβεστικά 
αυξάνει το επίπεδο γυαλάδα.

Κωδικός Αποχρώσεις Σ/σία

N316080 Cera Neutra 1klt

N316090 Cera Gold 1lt

N316100 Cera Silver 1lt

N316110 Cera Bronze 1lt

N316190 Cera Barocco Gold 1lt

N316010 Cera Madreperla 1lt

N316290 Cera GoldMica 1lt

Εφαρμογή: Το Cera-Wax είναι έτοιμο προς χρήση. 
Ανάλογα με το αποτέλεσμα μπορεί να αραιωθεί μέχρι 
και 100% με νερό. Με γάντι ή μηχανή στίλβωσης.
Απόδοση: 15-20m2/lt
Αποχρώσεις: φυσικό διάφανο, χρυσό, ασημί, 
χαλκός, παλαιωμένο χρυσό

MARMOR MEDIO E FINE
Το marmor medio και το marmur 
fine είναι ασβεστούχα επιχρίσματα 
κοκκομετρίας 0,5- 1,00 και 
0,3-0,7 αντίστοιχα για χρήση 
εξωτερική και εσωτερική. Ίδιας 
σύστασης με το Marmorino KS 
και με αντίστοιχα μεγάλη του 
διαπνοή που εξασφαλίζει την 
υδρατμοδιαπερατότητα του 
υποστρώματος. Διατίθεται σε 
λευκή βάση.

Κωδικός Αποχρώσεις Σ/σία

N934019 Medio Bianco 20kg

5kg

N935019 Fine Bianco 20kg

5kg

Εφαρμογή: Έτοιμο προς χρήση. Αναμίξτε μηχανικά 
πριν. Σε κατάλληλα προετοιμασμένη επιφάνεια 
εφαρμόστε παρόμοια με το Marmorino KS με 
ανοξείδωτη σπάτουλα.  
Ανάλογα τον τρόπο εφαρμογής μπορείτε να 
επιτύχετε πολύ διαφορετικά αποτελέσματα. 
Για επιπλέον προστασία ή/ και για επιπλέον εφέ 
μπορείτε να εφαρμόσετε το κερί Cera Wax. 
Επίσης μπορεί να εφαρμοστεί χρωματισμένη πατίνα 
Fase Silossanica. 
Σε εξωτερικούς χώρους για επιπλέον προστασία 
συστήνεται το Aquadivetro
Προετοιμασία υποστρώματος: Αστάρωμα με 
Novaprimer, κατάλληλα αραιωμένο με βούρτα 
ή πινέλο. Σε επιφάνειες απορροφητικές ή με 
προβλήματα προτείνεται η χρήση του Decofix 
(κατάλληλα αραιωμένου) με βούρτσα. 
Απόδοση: Medio 2-2,5kg/m2 για δυο στρώσεις / Fine 
1,5-2,5 kg/m2 για δυο στρώσεις
Αποχρώσεις: σύμφωνα με το χρωματολόγιο. Ισχύουν 
επιπλέον χρεώσεις.
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ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΦΙΝΙΡΙΣΜΑΤΑ 
STUCCO

ACQUADIVETRO
Το Acquadivetro είναι διαφανης 
προστασία σιλοξάνης νερού 
για ανόργανα υποστρώματα. 
Προσφέρει επιπλέον προστασία 
και αντοχή σε προσόψεις 
σκυροδέματος, επιφάνειες 
με ασβεστούχες βαφές ή 
επιχρίσματα, σιλοξανικές βαφές 
ή επιχρίσματα. Επιπλέον το 
Acquadivetro είναι εξαιρετική 
προστασία για επιφάνειες πάστας 
ασβέστη και φυσικής πέτρας. Έχει 
εξαιρετική διεισδυτικότητα και 
δεν αλλοιώνει την διαπνοή της 
επιφάνειας.

Κωδικός Αποχρώσεις Σ/σία

N375005 Διαφανές 15lt

5lt

Εφαρμογή: Εφαρμογή με ρολό. Για την πρστασία 
ασβεστούχων επιφανειών εφαρμόστε μετά από 20 
ημέρες. Αραίωση μέχρι 30% με νερό.
Απόδοση: 7-20m2/lt

TEODORICO
Το Teodorico περιέχει πάστα 
ενυδατωμένου ασβέστη που δίνει 
αποτέλεσμα λευκού μαρμάρου. 
Η προσθήκη μεταλλικής mica 
προσδίδει λάμψη και ανακλά 
διακριτικά το φως. Οι επιφάνειες 
ανάλογα τον τρόπο εφαρμογής 
μπορούν να αποκτήσουν 
ανάγλυφη υφή παιχνιδίζοντας 
με τις σκιές. Διατίθεται σε λευκή 
βάση.

Κωδικός Αποχρώσεις Σ/σία

N944490 Base Neutra 20kg

5kg

N944201 Mica Gold 0,2kg

N944202 Mica Silver 0,2kg

N944203 Mica Bronze 0,2kg

Εφαρμογή: Έτοιμο προς χρήση. Αναμίξτε μηχανικά 
πριν. Σε κατάλληλα προετοιμασμένη επιφάνεια 
εφαρμόστε παρόμοια με με ανοξείδωτη σπάτουλα.  
Εάν χρησιμοποιήσετε mica προσθέστε διαδοχικά και 
αναμίξτε για 2 λεπτά.  
Για επιπλέον προστασία ή/ και για επιπλέον εφέ 
μπορείτε να εφαρμόσετε το κερί Cera Wax. 
Σε εξωτερικούς χώρους για επιπλέον προστασία 
συστήνεται το Aquadivetro
Προετοιμασία υποστρώματος: Αστάρωμα με 
Novaprimer, κατάλληλα αραιωμένο με βούρτα 
ή πινέλο. Σε επιφάνειες απορροφητικές ή με 
προβλήματα προτείνεται η χρήση του Decofix 
(κατάλληλα αραιωμένου) με βούρτσα. 
Απόδοση: 2-3kg/m2 για δυο στρώσεις 
Αποχρώσεις: σύμφωνα με το χρωματολόγιο. Ισχύουν 
επιπλέον χρεώσεις.
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WALL2FLOOR 
ΠΑΤΗΤΗ ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑ

WALL2FLOOR by NOVACOLOR
Σύστημα πατητής micro cement χωρίς αρμούς  

για την διακόσμηση κάθετων και οριζόντιων επιφανειών

Το micro cement σύστημα WALL2FLOOR της novacolor με τη νέα ακόμη 
πιο δυνατή φόρμουλα (NF) ήρθε για να δημιουργήσει την νέα τάση στη 
διακόσμηση. 

Οι άριστης ποιότητας ανόργανες α’ ύλες σας συνθέτουν ένα απόλυτα 
αξιόπιστο σύστημα που βρίσκει εφαρμογή σε πλήθος υποστρωμάτων 
και γίνεται εργαλείο αρχιτεκτονικής ευελιξίας. Χρησιμοποιείστε μόνο τη 
φαντασία σας και δημιουργείστε χώρους για να τους απολαμβάνετε κάθε 
στιγμή. 

Το σύστημα Wall2Floor NF system προσφέρετε για εφαρμογή σε 
χώρους οικιακής ή εμπορικής χρήσης, όπως διαμερίσματα, γραφεία, 
καταστήματα και εκθεσιακούς χώρους. Το σύστημα Wall2Floor NF μπορεί 
να εφαρμοστεί είτε καθετες είτε σε οριζόντιες επιφάνειες. Κατάλληλα 
υποστρώματα για το σύστημα Wall2Floor NF μπορεί να είναι:  
• Σκυρόδεμα
• Παραδοσιακοί σοβάδες 
• Επιφάνειες με πλακάκια κεραμικά, πορσελάνη ή μωσαϊκά
• Επιφάνειες με εποξειδικές ή πολυουρεθανικές επικαλύψεις
• Επιφάνειες πέτρας
• Διάφορα τσιμεντοειδή υποστρώματα ( υπό την προϋπόθεση ότι είναι 

απορροφητικά)
• Ανόργανες ή οργανικές διακοσμητικές επικαλύψεις

Για περιορισμούς στη χρήση, συντήρηση, διευρυμένη λίστα κατάλληλων 
υποστρωμάτων και λοιπές πληροφορίες παρακαλούμε ανατρέξατε στο 
Τεχνικό Φυλλάδιο του συστήματος. 

Προϊόντα του συστήματος  
WALL2FLOOR NF 

Wall2Floor Rasal NF: τσιμεντοειδές υλικό προετοιμασίας επιφανειών

Wall2Floor Top Coat NF Α & Β: διακοσμητική επικάλυψη για οριζόντιες 
και κάθετες επιφάνειες, 2 συστατικών 

Wall2Floor Primer Component A& Β: αστάρι 2 συστατικών υψηλής 
διείσδυσης 

Wall2Floor Clear Finish Matt/ Satin / Gloss A & B: Βερνίκι 
πολυουρεθάνης νερού 2 συστατικών σε ματ, σατινέ και γυαλιστερό 
φινίρισμα.
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WALL2FLOOR 
ΠΑΤΗΤΗ ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑ

WALL2FLOOR RASAL NF
Το WALL2FLOOR RASAL NF  
ειίναι τσιμεντοείδες επίχρισμα 
εξομάλυνσης που επιτρέπει τον 
εμβαπτισμό υαλοπλέγματος.

Κωδικός Αποχρώσεις Σ/σία

N759019 W2F Rasal NF 25kg

Εφαρμογή: Προετοιμασία μίγματος: Για κάθε σακί 
25kg αναμίξτε με 5-6lt καθαρό νερό. Αναμίξτε 
μηχανικά. Ο χρόνος ζωής μίγματος είναι 60 min. 
Εφαρμόστε σε καθαρό και στεγνό υπόστρωμα με 
ανοξείδωτη σπάτουλα. Εμβαπτίστε υαλόπλεγμα 
βάρους 80-90 ± 5%g/m2 με ανθεκτικότητα στα 
αλκάλια. Δεν απαιτείται αλληλοεπικάλυψη. Σε 6-8 
ώρες η επιφάνεια συνήθως είναι στεγνή και μπορείτε 
να εφαρμόσετε τη 2η στρώση με ανοξείδωτη 
σπάτουλα και επιπεδώστε. Συνεχίστε πατώντας την 
επιφάνεια. 
Προετοιμασία υποστρώματος: Αστάρωμα με 
Decofix (κατάλληλα αραιωμένου) με βούρτσα. Σε μη 
απορροφητικές επιφάνειες (πχ πλακάκια) αστάρωμα 
με Athena.
Απόδοση: 1.5-2.5 kg/m2, σε 2 στρώσεις ανάλογα 
με τον τρόπο εφαρμογής και την κατάσταση του 
υποστρώματος. 
Αποχρώσεις: σύμφωνα με το χρωματολόγιο. Ισχύουν 
επιπλέον χρεώσεις.

WALL2FLOOR TOP COAT NF 
A & B
Το Wall2Floor είναι ανόργαν 
επικάλυψη για τη διακόσμηση 
οριζόντιων και κάθετων 
επιφανειών.  Δημιουργεί 
επιφάνειες υψηλής αισθητικής 
προσδίδοντας αίσθηση 
πολυτέλειας σύμφωνα με τις 
τελευταίες τάσεις της μόδας στη 
διακόσμηση και την αρχιτεκτονική.

Κωδικός Αποχρώσεις Σ/σία

N900019 Φυσικό Λευκό 15kg

N759002 Β συστατικό 5kg

Εφαρμογή: Προετοιμάστε το μίγμα: πριν την 
εφαρμογή προσθέστε το σακί των 5 kg του Β 
συστατικού στο δοχείο 15 kg του Wall2Floor Top Coat 
NF συστ. Α, και αναμίξτε μηχανικά για περίπου 3 min. 
Αραίωση: μετά τη δημιουργία ομοιόμορφου μίγματα 
μπορείτε να προσθέσετε 5% νερό. Χρόνος ζωής 
μίγματος: περίπου 90 min. Εάν έχετε εφαρμόσει 
Rasal στο υπόστρωμα, μόλις στεγνώσει, περίπου 
6-8 ώρες μετά, εφαρμόστε την πρώτη στρώση 
Wall2Floor Top Coat NF με ανοξείδωτη σπάτουλα. 
Μόλις η επιφάνεια στεγνώσει μετά από περίπου 
6-8 ώρες, εφαρμόστε όμοια την 2η στρώση. Μετά 
από περίπου 4-6 ώρες, όταν η επιφάνεια στεγνώσει 
τρίψτε με γυαλόχαρτο P 400 και καθαρίστε.
Απόδοση: : 1.2-1.5 kg/m2  για δύο στρώσεις, 
ανάλογα με τον τρόπο εφαρμογής και την κατάσταση 
του υποστρώματος. 
Αποχρώσεις: φυσικό λευκό και σύμφωνα με το 
χρωματολόγιο. Ισχύουν επιπλέον χρεώσεις

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2016

23

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2016

22



ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2016

23

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2016

22



WALL2FLOOR 
ΠΑΤΗΤΗ ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑ

WALL2FLOOR PRIMER A & B
Αστάρι δυο συστατικών υψηλής 
διείσδυσης.

Κωδικός Αποχρώσεις Συσκευασία

N476001 Primer A 0,5lt

N476000 Primer B 0,25lt

Εφαρμογή: Ανάμιξη κατά βάρος: 2 μέρη συστ. Α + 1 μέρος συστ. B. Αναμίξτε το συστατικό Α, στη συνέχεια 
προσθέστε το συστατικό Β στο Α και αναμίξτε χειροκίνητα για περίπου 45-60 sec. Αραιώστε το τελικό μίγμα 
(0.500 l A + 0.250 l B) με 3 l νερό. Χρόνος ζωής μίγματος: 60 min.  
Εφαρμόστε μια στρώση χρησιμοποιώντας ρολλό για βερνίκια (μοχερ). Απλώστε ομοιόμορφα σε όλη την 
επιφάνεια. 
Απόδοση: 100-120m2/l. Το τελικό μίγμα αποδίδει 75-90 m2 /συσκευασία. 

WALL2FLOOR CLEAR FINISH 
BI COMPONENT
Πολυουρεθανικό βερνίκι 
δύο συστατικών νερού για 
προστατευτική επικάλυψη. Σε ματ, 
σατινέ και γυαλιστερό.

Κωδικός Αποχρώσεις Συσκευασία

N372001 Σατινέ Α 2,5lt

N372L01 Γυαλιστερό Α 2,5lt

N372E01 Mατ Α 2,5lt

N372000 Συστατικό Β 0,75lt

Εφαρμογή: Αναλογία μίξης κατά βάρος: 10 μέρη συστ. Α + 3 μέρη συστ. Β. Αναμίξτε το συστατικό Α, στη 
συνέχεια προσθέστε το συστατικό Β στο Α και αναμίξτε χειροκίνητα για περίπου 45-60 sec. Για μίξερ αναμίξτε 
σε αργές στροφές για 1 min. Αραιώστε το τελικό μίγμα (2.500 l A + 0.750 l B) με 0.300-0.400 l νερού. Χρόνος 
ζωής μίγματος: 60 min. 
Απόδοση: 6-7m2/l σε 2 στρώσεις. Το τελικό μίγμα αποδίδει 20-22 m2/συσκευασία σε δυο στρώσεις

WALL2FLOOR PATINA
Μεταλλική πατίνα για την 
διακόσμηση του Wall2Floor σε 
εσωτερικές επιφάνειες.

Κωδικός Αποχρώσεις Συσκευασία

N369190 Χρυσό 1lt
N369330 Ασημί 1lt

N369001 Πλατίνα 1lt

Απόδοση: 8-15m2/lt 

CLEAR FINISH COUNTERTOP 
PROTECTION
Πολυουρεθανικής βάσης 
προστασία δυο συστατικών για 
πάγκους κουζίνας και μπανιου.

Κωδικός Αποχρώσεις Συσκευασία

N361001 Διαφανές 1lt

N362000 Διαφανές 1lt

Απόδοση: 6-7m2/lt σε δυο στρώσεις
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ΑΣΤΑΡΙΑ, ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ 
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΚΑΛΥΨΕΙΣ

Κωδικός Αποχρώσεις Συσκευασία

N476001 Primer A 0,5lt

N476000 Primer B 0,25lt

DECOFIX
Το DECOFIX είναι προϊόν νερού 
χωρίς διαλύτες με υψηλή 
διεισδυτική ικανότητα. Είναι 
κατάλληλο για εμποτισμό και 
ρύθμιση απορροφητικότητας 
για εσωτερικές και εξωτερικές 
επιφάνειες ακόμα και σε 
επιφάνειες με πολλές στρώσεις 
παλιότερων βαφών. Είναι 
εξαιρετικής ποιότητας μονωτικό 
και σφραγιστικό.

Κωδικός Αποχρώσεις Συσκευασία

N884001 Διαφανές 15lt

5lt

1lt

Εφαρμογή: Αραίωση με νερό. Το ποσοστό αραίωσης ποικίλει ανάλογα με το υπόστρωμα και την 
απορροφητικότητά του. Σε γυψοσανίδες αραίωση: από 50% έως 100%. Σε σοβάδες, ενδιάμεσες στρώσεις 
σε συστήματα θερμομόνωσης και κιμωλιασμένες επιφάνειες και παλαιές βαφές: από 100% εως 200%. Σε 
επιφάνειες σκυροδέματος: από 200 % εως 300%.  
Εφαρμογή με πινέλο ή ρολλό. 
Απόδοση: 8-18 m2/lt ανάλογα με το υπόστρωμα και την απορροφητικότητα του

ATHENA
Αστάρι νερού σε βάση ακρυλικών 
πολυμερών και επιλεγμένων 
πρόσθετων που προσδίδουν στο 
προϊόν εξαιρετική πρόσφυση σε 
μη απορροφητικές/ γυαλισμένες 
επιφάνειες όπως πλακίδια, 
μωσαϊκά, πορσελάνη κλπ. 

Κωδικός Αποχρώσεις Συσκευασία

N475006 Διαφανές 5lt

5kg

Εφαρμογή: Το προϊόν είναι έτοιμο προς χρήση. Μέγιστη αραίωση: 10%.
Απόδοση: : 15-20m2/lt για κάθε στρώση ανάλογα με την κατάσταση του υποστρώματος. 

NOVAPRIMER
Ακρυλικό λευκό αστάρι νερού για 
εσωτερική και εξωτερική χρήση. 
Εξαιρετικό για όλα τα προϊόντα 
novacolor.

Κωδικός Αποχρώσεις Συσκευασία

N471010 Λευκό 14lt

5lt

1lt

Εφαρμογή: Αραίωση 50-80%. 
Απόδοση: 8-10m2/lt για κάθε στρώση ανάλογα με την κατάσταση του υποστρώματος.

FONDO UNIVERSALE
Αστάρι ακρυλικής διασποράς 
νερού. Εσωτερική και εξωτερική 
χρήση. Ιδανικό για την πρόσφυση 
διακοσμητικών επικαλύψεων 
σε μη συμβατικά υποστρώματα 
όπως πόρτες, σοβατεπί, πανελ, 
ξύλο, μη-ανοδιομένο αλουμίνο, 
γαλβανιζέ, πλαστικό και PVC. 
Ακατάλληλο για επιφάνειες 
νιτροκυτταρίνης ή επιφάνειες 
ασταρωμένες με νίτρο.

Κωδικός Αποχρώσεις Συσκευασία

N396019 Λευκό 2,5lt

Εφαρμογή: Αραίωση 5-10% με νερό. 
Απόδοση: 4-5m2/l σε 2 στρώσεις. 
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ΑΣΤΑΡΙΑ, ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ 
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΚΑΛΥΨΕΙΣ

CLEAR COAT
Διαφανής προστατευτική 
επικάλυψη ακρυλικής βάσης για 
τις μεταλλιζέ τεχνοτροπίες. Χρήση 
μόνο εσωτερική. Αυξάνει την 
αντοχή σε καθαριστικά και τριβή 
των τεχνοτροπιών.

Κωδικός Αποχρώσεις Συσκευασία

N374220 Διαφανές 1lt

Απόδοση: 5 -10m2/lt 

NOVA_WALL CARE
Προστατευική υδρο-ελαιώης 
προστατευτικό κερίγια εσωτερική 
χρήση. Ενδείκνυται σε ιδιαίτερα 
εκτεθειμένες επιφάνειες, όπως 
σε κουζίνες και μπάνια. Δεν 
δημιουργεί φιλμ. 

Κωδικός Αποχρώσεις Συσκευασία

N386000 Διαφανές 1lt

Εφαρμογή: Εφαρμόστε με βούρτσα ή πανί. Έτοιμο προς χρήση. 
Απόδοση: 15m2/lt

CLEAR FINISH 
MONOCOMPONENT
Πολυουρεθανικής βάσης 
προστασία νερού, ενός 
συστατικού. Χρήση εσωτερική και 
εξωτερική. 

Κωδικός Αποχρώσεις Συσκευασία

N386900 Διαφανές 1lt

Εφαρμογή: Αραίωση 5-10% με νερό. Σε πολύ απορροφητικά υποστρώματα 30%. Για σφράγιση IRONic μέχρι 
και 50%.
Απόδοση: 12-14m2/lt
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ΣΎΣΤΗΜΑ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΎ

PASTE COLORANTI
Universal χρωστικές νερού, σε 
μορφή πάστας για το σύστημα 
χρωματισμού MIXCOLOR της 
novacolor.

Κωδικός Αποχρώσεις Συσκευασία

N549928 Mixcolor  EW  VERDE 1lt

N549925 Mixcolor BLU H.R. HW 1lt

N549918 Mixcolor GIALLO GW 1lt

N549804 Mixcolor FW VERDE A.C. 1lt

N549909 Mixcolor BLU A.C. SW 1lt

N549927 Mixcolor ROSSO PW 1lt

N549920 Mixcolor MAGENTA BW 1lt

N549916 Mixcolor VIOLETTO ZW 1lt

N549912 Mixcolor ROSSO A.C. VW 1lt

N549917 Mixcolor GIALLO IW 1lt

N549901 Mixcolor NERO JW 1lt

N549913 Mixcolor TERRA OMBRA MW 1lt

N549922 Mixcolor GIALLO OSSIDO TW 1lt

N549921 Mixcolor ROSSO OSSIDO YW 1lt

N549923 Mixcolor BIANCO OW 1lt

N549926 Mixcolor RW ROSSO H.R. 1lt
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ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

Κωδικός  Color Cards Μονάδα    
  

N000031   NEW	 	 Cartella	Colori	AFRICA	 τμχ	
N000097   NEW  Cartella Colori ANIMAMUNDI (διαθέσιμο	σύντομα)	 τμχ	
N000116	 	 Cartella	Colori	ANIMAMUNDI	PER	ESTERNI	 τμχ	 	
N000010				 	 Cartella	Colori	ANTICHE	PATINE	 τμχ	
N000114			 	 Cartella	Colori	ARCHI+	CONCRETE	 τμχ	 	
N000139   NEW	 	 Cartella	Colori	ARCHI+	PROGETTO	 τμχ	
N000124	 	 Cartella	Colori	CERE	 τμχ	
N000098	 	 Cartella	Colori	DUNE	e	DUNE	D’ORO	 τμχ	
N000058	 	 Cartella	Colori	ERA	VENEZIANA		 τμχ	 	
N000044				 	 Cartella	Colori	HYPNOSE	 τμχ	 	
N000036	 	 Cartella	Colori	INTERIOR	PAINT	COLLECTION	 τμχ	 	
N000014   NEW   Cartella Colori LINEA SIL (διαθέσιμο	σύντομα)	 τμχ	 	
N000113   NEW  Cartella Colori LUCE_WALL PAINTING (διαθέσιμο	σύντομα)	 τμχ	
N000007	 	 Cartella	Colori	MARMORINO	KS		 τμχ	
N000115			 	 Cartella	Colori	MATMOTION	 τμχ	 	
N000045   NEW  Cartella Colori MI-KU (διαθέσιμο	σύντομα)	 τμχ	 	
N000009   NEW	 	 Cartella	Colori	MINERAL	FINISHES			 τμχ	 	
N000129   NEW	 	 Cartella	Colori	MIRROR	 τμχ	
N000096	 	 Cartella	Colori	RUSTON	 τμχ	
N000082	 	 Cartella	Colori	SWAHILI	 τμχ	
N000001   NEW	 				 Cartella	Colori	TEODORICO		 τμχ	 	
N000012	 	 Cartella	Colori	TUSCANIA	ANTICA	 τμχ	
N000011   NEW  Cartella Colori TUSCANIA (διαθέσιμο	σύντομα)	 τμχ	
N000137		 	 Cartella	Colori	VERDERAME_WALL	PAINTING	 τμχ	
N000046	 	 Cartella	Colori	VISIONNAIRE	 τμχ	
N000111   NEW	 	 Cartella	Colori	WALL2FLOOR		 τμχ
N000037	 	 Depliant	WALL2FLOOR		 τμχ	
N000134	 	 Depliant	NOVA	WALL	CARE	 τμχ	
N000128	 	 Catalogo	IRONic	 τμχ	
N000095	 	 Catalogo	CONCRETE	SOLUTIONS	 τμχ	
N000018   NEW	 	 Catalogo	Fotografico	2015	(διαθέσιμο	σύντομα)	 τμχ	 	
N000039  Book EFFETTI DECORATIVI *	 τμχ	
N000136   NEW  Book DECORATIVI 2015	(διαθέσιμο	σύντομα)	 τμχ	
N000140   NEW	 	 Book	MATMOTION	 τμχ	
N000002	 	 Mazzetta	PROGETTO	COLORE	 τμχ	
N000050	 	 Mazzetta	“COLORNOW”	 τμχ	
N000017A	 	 Box	Cataloghi	Futura	 τμχ	
N000017B	 	 Box	Cataloghi	Naturalia	 τμχ	
N00232	 	 Box	“THECITYVISION”	 τμχ	
N000122   NEW	 	 CREATIVE	BOX	Retail	 τμχ	
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ΕΡΓΑΛΕΙΑ

Κωδικός Περιγραφή Μονάδα  τμχ
   
 

NAT001 Σπάτουλα πολουρεθάνης για εφέ τραβερτίνο	 τμχ	 	 (1	τμχ./συσκ.)

 
 
 

 
 
 
NAT002 Σπάτουλα με ξύλινη λαβή για τη δημιουργία εφέ όπως tartan κλπ 15x15cm. 	 τμχ	 	 (1	τμχ./συσκ.)	
 Επιδέχεται ανταλλακτικό.   
  
 
 

 
 
 
NAT003 Ανταλλακτικό για το ΝΑΤ002		 τμχ	 	 (2	τμχ./συσκ.)
   
 
 

 
 
 
 
 
NAT017 Πινέλλο εφαρμογής για τεχνοτροπίες όπως Dune, Swahili, Tuscania κλπ.		 τμχ	 	 (1	τμχ./συσκ.)
   

 

 

NAT031 Πλαστική σπάτουλα για το Archi+ Concrete. Επιδέχεται ανταλλακτικό	 τμχ	 	 (2	τμχ./συσκ.)

 
 
 
 

 
 
 
NAT032 Ανταλλακτικό για το ΝΑΤ032		 τμχ	 	 (1	τμχ./συσκ.)
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