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Τεχνολογίες 
Προϊόντων

Ecolabel 

Οικολογικό σήμα βάσει Ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Δηλώνει ότι το προϊόν είναι 

φιλικότερο στο περιβάλλον και υψηλής ποιότητας.

NORDIC Swan (Νορβηγικός κύκνος)
Το επίσημο οικολογικό σήμα των Βόρειων χωρών. Ικανοποιεί αυστηρά 

περιβαλλοντικά και ποιοτικά κριτήρια, τα οποία καλύπτουν όλο τον κύκλο ζωής 

του προϊόντος (πρώτες ύλες, παραγωγή, χρήσεις, διαχείριση αποβλήτων).

Μ1 (Indoor Air Quality)
Σύμφωνα με την Φιλανδική ταξινόμηση χημικών εκπομπών των δομικών υλικών, η 

κατηγορία Μ1 περιλαμβάνει δομικά υλικά:

• Με το χαμηλότερο δυνατό επίπεδο εκπομπών επικίνδυνων χημικών ενώσεων 

• Που δεν περιέχουν διαλύτες, φορμαλδεΰδη, αμμωνία, καρκινογόνες ουσίες και 

οσμές

A+
(Indoor Air Quality) 
Ανώτερη πιστοποίηση σύμφωνα με την γαλλική νομοθεσία, η οποία κατηγοριοποιεί 

το χρώμα με βάση τις εκπομπές του μετά από 28 ημέρες.

MED (Marine Equipment Directive)
Πιστοποίηση προϊόντων για βαφή σε πλοία. Εμφανίζουν χαμηλή μετάδοση της 

φωτιάς και δεν προκαλούν τοξικούς κινδύνους σε υψηλές θερμοκρασίες.

Προϊόντα με μηδενική ή ελάχιστη περιεκτικότητα 
ΠΟΕ (VOC)

Allergy & Asthma Federation
Υποδεικνύει ότι το προϊόν:

• Είναι ασφαλές και δεν περιέχει ουσίες που είναι ύποπτες τόσο για αλλεργίες 

όσο και για αναπνευστικά προβλήματα.

• Η πιστοποίηση χορηγείται από το Finnish Asthma & Allergy Federation μετά 

από εξέταση του προϊόντος σε ανεξάρτητο διαπιστευμένο εργαστήριο.

• Το προϊόν είναι τελείως άοσμο.

Σύσταση ΡΤΑ
Χρώμα με υποαλλεργική δράση πιστοποιημένο από την POLSKIE TOWARZYSTWO 

ALERGOLOGICZNE (Polish Allergy Society).
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Πιστοποιητικό ΡΖH
Πιστοποιητικό υγιεινής από το NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH – NATIONAL 

INSTITUTE OF HYGIENE.

 
BREEAM
(Building Research Establishment Environmental Assessment 
Method): Air Quality
Αξιολόγηση επιχρισμάτων ότι πληρούν τα αυστηρά κριτήρια κατά BREEAM και 

ενισχύουν την πιστοποίηση της βιωσιμότητας των κτιρίων.

LEED (Leadership In Energy And Environmental Design)
Αξιολόγηση επιχρισμάτων ότι πληρούν τα κριτήρια κατά LEED ενισχύοντας την 

πιστοποίηση κτιριακών δομών ως φιλικές προς το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.

CE (Conformitee Europeene)
Πιστοποίηση που υποδεικνύει τη συμμόρφωση των πιστοποιημένων προϊόντων 

με τα πρότυπα της επίδοσης, της υγείας, της ασφάλειας και της προστασίας του 

περιβάλλοντος και των υποστρωμάτων.

Προστασία του σκυροδέματος από την ενανθράκωση

Για γεφύρωση ρωγμών

Ceramic Technology
Είναι συνδυασμός κεραμικών σφαιριδίων που αυξάνουν την μηχανική αντοχή της 

επιφάνειας, προσφέροντας αντί-ανακλαστικό ματ φινίρισμα και καλύτερη απόδοση 

αποχρώσεων.

Encapsulation Technology
Αυξάνει την κάλυψη, την αντοχή στην υγρή τριβή και την αντιστατική δράση, 

δεσμεύοντας παράλληλα τα αλκάλια.

Stain blocking technology (multistop)
Τεχνολογία μόνωσης λεκέδων.



 

TIKKURILA

Συστήματα βαφής σκανδιναβική ποιότητα με έμφαση στον απόλυτο σεβασμό του 
περιβάλλοντος.

Με ιστορία που ξεκινά από το 1862 στη Φινλανδία, η Tikkurila είναι σταθερά μια από τις 10 
μεγαλύτερες εταιρίες ανάπτυξης και παραγωγής χρωμάτων στην Ευρώπη. 

Διαθέτει πλήθος εργοστασίων παραγωγής και εμπορική παρουσία σε περισσότερες από 
40 χώρες σε όλο τον κόσμο και από τον Ιούνιο του 2021 αποτελεί μέλος του Ομίλου PPG.

Παράγει βιομηχανικά και διακοσμητικά συστήματα βαφής για κάθε επιφάνεια και χρήση.
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Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α  ΣΕ Λ.

ΠΡΟΪΟΝΤΑ Ε ΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 6  
Optiva Colour
Optiva 3 Ceramic
Optiva 5
Optiva 20
Joker
Argentum Plus 20

ΠΡΟΪΟΝΤΑ Ε ΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 9
Finngard Silicone Protect
Finngard Acryl Beton E
Finngard Silicate Paint (Silikaattimaali)

Α Σ ΤΑΡΙΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΪΑ Σ 11
Optiva Primer
Finngard Uni Primer
Finngard Silicate Primer

Ξ ΥΛΙΝΕ Σ Κ ΑΙ  ΜΕ ΤΑ ΛΛΙΚΕ Σ 
ΕΠΙΦΑΝΕΙΕ Σ- ΒΕΡΝΙΚΟΧΡΩΜΑΤΑ 13
Helmi 80/30/10
Miranol
Everal Aqua 10/40/80

ΠΟΛΥΧΡΗΣΤΙΚΑ ΑΣΤΑΡΙΑ 15
Otex Akva Primer
Otex Primer
Rostex Super Akva
Rostex Super

Ξ ΥΛΙΝΕ Σ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕ Σ -  ΠΡΟΕ ΤΟΙΜΑ ΣΙΑ 17
Multistop
Ultra Primer

Ξ ΥΛΙΝΕ Σ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕ Σ -  Ρ ΙΠΟΛΙΝΕ Σ 19
Valtti Opaque
Ultra Classic

Ξ ΥΛΙΝΕ Σ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕ Σ- ΒΕΡΝΙΚΙΑ 21
Valtti Plus Color
Valtti Color Clear 
Unica Super 90/60/20

ΠΡΟΪΟΝΤΑ Δ ΑΠΕ ΔΟΥ 22
Road Marking Paint (Tie - Ja Katumaali) 
Betolux Akva
Betolux Akva Pohjuste (Primer)
Solid Laq

ΕΙΔΙΚΕ Σ ΕΦΑΡΜΟΓ Ε Σ 24
Liitu (BlackBoard Paint)
Magnetic 
Thinner 1120

ΧΡΩΣ ΤΙΚΕ Σ UNIVERSAL 27
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OPTIVA 5
ΠΡΟΪΟΝ TΜΧ/XΑΡΤ. ΑΠΟΧΡΩΣΗ ΣΥΣΚ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΛΕΥΚΟ / 

ΒΑΣΗ A

9L
Τελευταίας γενιάς, υψηλής ποιότητας, οικολογικό, ματ, πλαστικό χρώμα 
νερού, ακρυλικής βάσεως, εσωτερικής χρήσης. Λόγω της ειδικής σύνθεσής 
του προσφέρει:

• Υψηλές ιδιότητες φραγμού της βαμμένης επιφάνειας λόγω της σύγχρονης 
τεχνολογίας ενθυλάκωσης 

• Ανθεκτικότητα στους λεκέδες, στη σκόνη και στους ρύπους 
• Εγγυάται τη διατήρηση της επίπεδης δομής της επίστρωσης με την 

υψηλότερη αντοχή στο πλύσιμο και στην υγρή τριβή (κλάση 1 σύμφωνα με 
το πρότυπο ΕΝ 13300:2002 & ISO 11998:2007) 

• Άοσμο. Χαμηλή περιεκτικότητα ΠΟΕ (VOC < 1,5 gr/lt). Πληροί την απαίτηση 
εκπομπών κατά BREEAM και LEED 

• Ιδανικό για βαφή σωστά προετοιμασμένων γυψοσανίδων και 
τσιμεντοασβεστοκονιαμάτων 

• Υψηλή κάλυψη, πρόσφυση και εξαιρετικές ιδιότητες εφαρμογής 
• Εφαρμόζεται με ρολό, πινέλο, ψεκασμό 
• Μatt φινίρισμα 
• Χρωματίζεται μέσω του συστήματος χρωματισμού Avatint της Tikkurila
Αραίωση: Αν απαιτηθεί έως 5% με νερό • Απόδοση: 14-16m2/L ανά στρώση

2,7L

6 0,9L

ΒΑΣΗ C 

(Διάφανη)

9L

2,7L

6 0,9L

OPTIVA 3 CERAMIC
ΠΡΟΪΟΝ TΜΧ/XΑΡΤ. ΑΠΟΧΡΩΣΗ ΣΥΣΚ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΛΕΥΚΟ / 

ΒΑΣΗ A

9L
Οικολογικό πλαστικό χρώμα, ακρυλικής βάσης με κεραμικά σφαιρίδια, για 
εσωτερική χρήση. Λόγω της ειδικής του σύνθεσης προσφέρει: 
• Οικολογική πιστοποίηση (Ecolabel ) 
• Πιστοποιητικό υποαλεργικής δράσης (PTA) 
• Α+ (Indoor Air Quality) low emission 
• Άοσμο. Χαμηλή περιεκτικότητα ΠΟΕ (VOC < 1,5 gr/lt). Πληροί την 

απαίτηση εκπομπών κατά BREEAM και LEED 
• Ικανότητα αναγέννησης ματ επίστρωσης 
• Άριστη αντοχή στον καθαρισμό λεκέδων, στην απορρόφηση σκόνης και 

στην καταπόνηση 
• Κορυφαία αντοχή στην υγρή τριβή ( κλάση Ι, ΡΝ ΕΝ 13300 / ΡΝ ΕΝ 11998)
• Υψηλή κάλυψη και απόδοση
• Εξαιρετικό δούλεμα και άπλωμα 
• Εφαρμόζεται με ρολό, πινέλο, ψεκασμό
• Ultra matt φινίρισμα 
• Άπειρες αποχρώσεις μέσω του συστήματος χρωματισμού Avatint της 

Tikkurila
Αραίωση: 5-10% με νερό • Απόδοση: 14-16 m2/L ανά στρώση

2,7L

6 0,9L

ΒΑΣΗ C 

(Διάφανη)

9L

2,7L

6 0,9L

OPTIVA COLOUR
ΠΡΟΪΟΝ TΜΧ/XΑΡΤ. ΑΠΟΧΡΩΣΗ ΣΥΣΚ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΒΑΣΗ A

9L
Πλαστικό χρώμα, ακρυλικής βάσης, για εσωτερική χρήση. Λόγω της 
σύνθεσής του προσφέρει:

• Απαιτείται χρωματισμός των βάσεων (A/C) πριν την εφαρμογή» 
• Άριστη αντοχή στην απορρόφηση σκόνης και ρύπων 
• Άοσμο, χαμηλή περιεκτικότητα ΠΟΕ (Low VOC <1,5gr/lt)  
• Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως αστάρι σε παλιές και νέες επιφάνειες 
• Υψηλή κάλυψη και απόδοση  
• Εξαιρετικό άπλωμα και δούλεμα χωρίς τρεξίματα 
• Εφαρμόζεται με ρολό, πινέλο, ψεκασμό
• Ultra matt φινίρισμα 
• Λευκό και άπειρες αποχρώσεις μέσω του συστήματος χρωματισμού Avatint 

της Tikkurila

Αραίωση: 5-10% με νερό • Απόδοση: 10-12 m2/L ανά στρώση

2,7L

6 0,9L

ΒΑΣΗ C 

(Διάφανη)

9L

2,7L

6 0,9L

ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΜΑΤ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

NEW
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OPTIVA 20
ΠΡΟΪΟΝ TΜΧ/XΑΡΤ. ΑΠΟΧΡΩΣΗ ΣΥΣΚ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΛΕΥΚΟ / 

ΒΑΣΗ A

9L
Οικολογικό πλαστικό χρώμα, ακρυλικής βάσης, για εσωτερική χρήση. 
Λόγω της σύνθεσής του προσφέρει:

• Οικολογική πιστοποίηση (Ecolabel) 
• Άοσμο. Χαμηλή περιεκτικότητα ΠΟΕ (VOC < 1,5 gr/lt). Πληροί την απαίτηση 

εκπομπών κατά BREEAM και LEED 
• Πιστοποίηση υποαλεργικής δράσης (ΡΤΑ) 
• Εκπληρώνει τα γερμανικά κριτήρια AgBB & DIBt, καθώς και τα βελγικά 

κριτήρια εκπομπών υλικών που προορίζονται για εσωτερική χρήση 
• Α+ (Indoor Air Quality) low emission 
• Εξαιρετική αντοχή στους λιπαρούς λεκέδες, στην απορρόφηση σκόνης και 

στην καταπόνηση 
• Κορυφαία αντοχή στην υγρή τριβή (κλάση Ι ΕΝ ISO 13300 / PN-EN ISO 11998)
• Μειώνει την μετανάστευση των αλάτων από το υπόστρωμα 
• Υψηλή κάλυψη και απόδοση 
• Εξαιρετικό δούλεμα και άπλωμα 
• Εφαρμόζεται με ρολό, πινέλο, ψεκασμό
• Semi - matt φινίρισμα
• Άπειρες αποχρώσεις μέσω του συστήματος χρωματισμού Avatint της Tikkurila
Αραίωση: 5-10% με νερό • Απόδοση: 14-15 m2/L ανά στρώση

2,7L

6 0,9L

ΒΑΣΗ C 

(Διάφανη)

9L

2,7L

6 0,9L

JOKER
ΠΡΟΪΟΝ TΜΧ/XΑΡΤ. ΑΠΟΧΡΩΣΗ ΣΥΣΚ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΛΕΥΚΟ / 

ΒΑΣΗ A

9L
Οικολογικό πλαστικό χρώμα, ακρυλικής βάσης, για εσωτερική χρήση. 
Λόγω της σύνθεσής του προσφέρει: 

• Διαθέτει τις οικολογικές πιστοποιήσεις Ecolabel και Nordic Swan 
• Πιστοποιημένο από Allergy & Asthma Federation 
• Άριστη αντοχή στον καθαρισμό λεκέδων, στην απορρόφηση σκόνης και 

στην καταπόνηση 
• Πιστοποιήση M1 για χαμηλές εκπομπές και για χρήση σε ναυτιλιακές 

εφαρμογές (MED Certification) 
• Α+ (Indoor Air Quality) Low emission 
• Άοσμο (Low VOC, EN ISO 11890:2) 
• Υψηλή κάλυψη και απόδοση 
• Εξαιρετικό δούλεμα και άπλωμα 
• Εφαρμόζεται με ρολό, πινέλο, ψεκασμό 
• Semi - matt φινίρισμα 
• Άπειρες αποχρώσεις μέσω του συστήματος χρωματισμού Avatint της 

Tikkurila
 
Αραίωση: 0-10% με νερό • Απόδοση: 10-12 m2/L  

2,7L

6 0,9L

ΒΑΣΗ C 

(Διάφανη)

9L

2,7L

6 0,9L

ARGENTUM PLUS 20
ΠΡΟΪΟΝ TΜΧ/XΑΡΤ. ΑΠΟΧΡΩΣΗ ΣΥΣΚ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΛΕΥΚΟ / 

ΒΑΣΗ A

9L

Αντιικό και αντιβακτηριδιακό χρώμα νερού για εσωτερική χρήση. 
Λόγω της σύνθεσής του προσφέρει:
• Aντιβακτηριδιακή δράση της βαμμένης επιφάνειας σύμφωνα με 

το ISO 22196  
• Υψηλή δραστηριότητα απενεργοποίησης έναντι του 

ιού Corona Bovine ελεγμένη σύμφωνα με το ISO 21702:201 
• Προστασία στη βαμμένη επιφάνεια από την ανάπτυξη 

μικροοργανισμών καθώς περιέχει ενεργό άργυρο 
• Ανθεκτικότητα στη βαριά καταπόνηση σε απαιτητικές συνθήκες και 

δυνατότητα καθαρισμού με νοσοκομειακά απορρυπαντικά και απολυμαντικά 
• Αντοχή στην υγρή τριβή: κλάση 1 σύμφωνα με το ΕΝ 13300- ISO 11998 
• Διαθέτει θερμική αντοχή έως 85ΟC (ISO 4211-2 και ISO 4211-3)
• Πολύ χαμηλό επίπεδο εκπομπών VOC 
•  Εφαρμόζεται με ρολό, πινέλο, ψεκασμό
• Semi - matt φινίρισμα 
• Χρωματίζεται σε απαλές αποχρώσεις μέσω του συστήματος 

χρωματισμού Avatint της Tikkurila
Αραίωση: 0-5% με νερό • Απόδοση: 8-10 m2/L 

2,7L
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΧΡΩΜΑ
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FINNGARD ACRYL BETON E
ΠΡΟΪΟΝ TΜΧ/XΑΡΤ. ΑΠΟΧΡΩΣΗ ΣΥΣΚ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΛΕΥΚΟ / 

ΒΑΣΗ A

9L

Ελαστομερές, ακρυλικό τελικό χρώμα νερού καθέτων επιφανειών 
κατάλληλο για εξωτερική αλλά και εσωτερική χρήση. Λόγω της ειδικής του 
σύνθεσης προσφέρει:
• Πιστοποίηση CE – προστασία δομικών επιφανειών 
• Αναστέλλει την διαδικασία της ενανθράκωσης (concrete corrosion) 
• Υψηλή υδρατμοπερατότητα και υδατοαπωθητικότητα 
• Σχεδόν μηδενική απορρόφηση νερού 
• Διατήρηση της ελαστικότητας, ανεξάρτητα των θερμοκρασιακών μεταβολών 

(θετικών και αρνητικών) 
• Γεφύρωση ρωγμών συρρίκνωσης, λόγω της μόνιμης ελαστικότητάς του 
• Εξαιρετική αντοχή σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες και στα χημικά 
• Υψηλή πρόσφυση 
• Πάρα πολύ καλό άπλωμα και δούλεμα
• Εφαρμόζεται με ρολό, πινέλο, ψεκασμό 
• Full matt φινίρισμα 
• Άπειρες αποχρώσεις μέσω του συστήματος χρωματισμού Avatint της 

Tikkurila
Αραίωση: 0-5% με νερό • Απόδοση: 9-11 m2/L σε μη προβληματικές 
κατάλληλα προετοιμασμένες επιφάνειες

2,7L

ΒΑΣΗ C 

(Διάφανη)

9L

2,7L

FINNGARD SILICONΕ PROTECT
ΠΡΟΪΟΝ TΜΧ/XΑΡΤ. ΑΠΟΧΡΩΣΗ ΣΥΣΚ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΛΕΥΚΟ / 

ΒΑΣΗ A

9L
Σιλικονούχο ακρυλικό τελικό χρώμα κατάλληλο για εξωτερική χρήση σε 
κάθετες επιφάνειες. Λόγω της σύνθεσής του προσφέρει:
• Πιστοποίηση CE – προστασία δομικών επιφανειών 
• Υψηλή υδροαπωθητικότητα με σχεδόν μηδενική απορρόφηση νερού 

εξασφαλίζοντας υψηλή αντοχή 
• Μεγάλη διαπερατότητα υδρατμών 
• Πρόσθετη προστασία από μύκητες και άλγη 
• Αντοχή σε υγρασίες 
• Καλή αντοχή στους ρύπους 
• Υψηλή καλυπτική ικανότητα 
• Εξαιρετικό δούλεμα και άπλωμα 
• Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για επιδιόρθωση ή συντήρηση τελικών σοβάδων 

εξωτερικής θερμομόνωσης 
•  Εφαρμόζεται με ρολό, πινέλο, ψεκασμό
• Ultra matt φινίρισμα 
• Άπειρες αποχρώσεις μέσω του συστήματος χρωματισμού Avatint της 

Tikkurila
Αραίωση: 5-10% με νερό • Απόδοση: 8-10 m2/L 

2,7L

6 0,9L

ΒΑΣΗ C 

(Διάφανη)

9L

2,7L

6 0,9L

FINNGARD SILICATE PAINT (SILIKAATTIMAALI) *Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας

ΠΡΟΪΟΝ TΜΧ/XΑΡΤ. ΑΠΟΧΡΩΣΗ ΣΥΣΚ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΛΕΥΚΟ / 

ΒΑΣΗ A
18L

Τελικό χρώμα υδρυάλου, υδατικής βάσης, για εξωτερική αλλά και για 
εσωτερική χρήση. Λόγω της σύνθεσής του προσφέρει:

• Πιστοποίηση Μ1 για χαμηλές εκπομπές 
• Πιστοποιημένο ως μη εύφλεκτο σύμφωνα με το πρότυπο ΡΝ-ΕΝ 13501-1, 

στην κατηγορία Α1 
• Εξαιρετική διαπερατότητα υδρατμών 
• Ιδανική λύση για επίλυση προβλημάτων ανιούσας υγρασίας και συντήρηση 

διατηρητέων κτιρίων 
• Υψηλή αντίσταση στους μύκητες και τα άλγη 
• Μπορεί να εφαρμοστεί σε φρέσκους ανόργανους σοβάδες 
• Αντοχή σε υγρασίες 
• Αρκετά καλή κάλυψη 
• Πολύ καλό δούλεμα και άπλωμα 
•  Εφαρμόζεται με ρολό, πινέλο, ψεκασμό
• Ultra matt φινίρισμα 
• Άπειρες αποχρώσεις μέσω του συστήματος χρωματισμού Avatint της 

Tikkurila
Αραίωση: 5-10% με νερό • Απόδοση: 6-7 m2/L 

ΒΑΣΗ C 

(Διάφανη)
18L





Αστάρια Τοιχοποιΐας
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OPTIVA PRIMER
ΠΡΟΪΟΝ TΜΧ/XΑΡΤ. ΑΠΟΧΡΩΣΗ ΣΥΣΚ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΛΕΥΚΟ / 

ΒΑΣΗ A

9L

Οικολογικό αστάρι νερού, ακρυλικής βάσης, για εσωτερική χρήση σε 
τοίχους και ταβάνια. Λόγω της σύνθεσής του προσφέρει:

• Πιστοποίηση Μ1 για χαμηλές εκπομπές 
• Οικολογική πιστοποίηση (Ecolabel) 
• Άοσμο. Χαμηλή περιεκτικότητα ΠΟΕ (VOC < 1,5 gr/lt) 
• Υποαλλεργική δράση (PTA) 
• Μειώνει την απορροφητικότητα των προς βαφή επιφανειών, αυξάνοντας την 

κάλυψη των τελικών επιστρώσεων 
• Αντοχή σε υγρασίες 
• Εξαιρετική πρόσφυση πάνω σε δομικές επιφάνειες, όπως γυψοσανίδα, 

μπετόν, σοβά
• Υψηλή κάλυψη (υπόλευκο)  
• Εξαιρετικό δούλεμα και άπλωμα 
• Εφαρμόζεται με ρολό, πινέλο, ψεκασμό 
• Full matt φινίρισμα
• Χρωματίζεται σε ανοιχτές αποχρώσεις μέσω του συστήματος χρωματισμού 

Avatint της Tikkurila.
Αραίωση: 5-10% με νερό • Απόδοση: 8-10 m2/L 

2,7L

6 0,9L

FINNGARD UNI PRIMER
ΠΡΟΪΟΝ TΜΧ/XΑΡΤ. ΑΠΟΧΡΩΣΗ ΣΥΣΚ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΛΕΥΚΟ / 

ΒΑΣΗ A

9L

Ακρυλικό αστάρι νερού για εξωτερική χρήση σε κάθετες επιφάνειες. 
Λόγω της σύνθεσής του προσφέρει:

• Εξαιρετική πρόσφυση πάνω σε δομικές επιφάνειες, όπως τσιμεντοσανίδα, 
μπετόν, σοβά 

• Άοσμο 
• Μόνωση της τελικής επιφάνειας από παράγοντες-ουσίες που αποβάλλονται 

από τα δομικά υποστρώματα 
• Αντοχή σε υγρασίες 
• Διαθέτει υψηλό συντελεστή υδρατμοπερατότητας 
• Υψηλή κάλυψη (υπόλευκο)
• Εξαιρετικό δούλεμα και άπλωμα 
• Εφαρμόζεται με ρολό, πινέλο, ψεκασμό
• Χρωματίζεται μόνο σε απαλές αποχρώσεις μέσω του συστήματος 

χρωματισμού Avatint της Tikkurila

Αραίωση: 5-10% με νερό • Απόδοση: 9-10 m2/L 

2,7L

FINNGARD SILICATE PRIMER
ΠΡΟΪΟΝ TΜΧ/XΑΡΤ. ΑΠΟΧΡΩΣΗ ΣΥΣΚ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΔΙΑΦΑΝΟ

10L

Αστάρι νερού υδρυάλου για εσωτερική και εξωτερική χρήση. Λόγω της 
ειδικής σύνθεσής του προσφέρει:

• Υψηλό συντελεστή υδρατμοπερατότητας 
• Μειώνει την απορροφητικότητα του υποστρώματος  
• Χαμηλής οσμής 
• Ιδανική προετοιμασία επιφάνειας για εφαρμογή με FINNGARD SILICATE 

PAINT
• Εξαιρετική πρόσφυση σε δομικές επιφάνειες 
• Εφαρμογή με πινέλο, ρολό  

Αραίωση: 50-100% με νερό αναλόγως της απορροφητικότητας της προς 
βαφή επιφάνειας.
Απόδοση: 6-8 m2/L 

4 3L
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12

 

www.tikkurila.com.gr



13

 

www.tikkurila.com.gr

Ξύλινες και Μεταλλικές Επιφάνειες - Bερνικοχρώματα

MIRANOL
ΠΡΟΪΟΝ TΜΧ/XΑΡΤ. ΑΠΟΧΡΩΣΗ ΣΥΣΚ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΛΕΥΚΟ / 

ΒΑΣΗ A

2,7L

Θιξοτροπικό χρώμα διαλύτου, αλκυδικής βάσης, κατάλληλο για εσωτερική 
και εξωτερική χρήση, τόσο σε ξύλινες όσο και σε μεταλλικές επιφάνειες. 
Λόγω της σύνθεσής του προσφέρει:
• Υψηλή αντοχή 
• Εξαιρετική εφαρμογή χωρίς σταξίματα και τρεξίματα ακόμα και σε κάθετη 

εφαρμογή 
• Χαμηλής οσμής 
• Υψηλή πρόσφυση 
• Πολύ καλή κάλυψη 
• Εύκολο δούλεμα και εξαιρετικό άπλωμα
• Εφαρμογή σε έπιπλα, παιχνίδια, βάρκες, πινακίδες 
• Διαθέτει θερμική αντοχή έως τους 120°C  
• Εφαρμόζεται με ρολό, πινέλο, ψεκασμό 
• Gloss φινίρισμα 
• Άπειρες αποχρώσεις μέσω του συστήματος χρωματισμού Avatint της 

Tikkurila

Αραίωση: 5-10% με White Spirit • Απόδοση: 12-14 m2/L 

6 0,9L

ΒΑΣΗ C 

(Διάφανη)

2,7L

6 0,9L

EVERAL AQUA (10/40/80)
ΠΡΟΪΟΝ TΜΧ/XΑΡΤ. ΑΠΟΧΡΩΣΗ ΣΥΣΚ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΛΕΥΚΟ / 

ΒΑΣΗ A

2,7L

Τελευταίας γενιάς ταχυστέγνωτη ριπολίνη νερού, τόσο για εσωτερική όσο και 
εξωτερική χρήση σε ξύλινες και  μεταλλικές επιφάνειες. Λόγω της σύνθεσής της 
προσφέρει:
• Υποαλεργική δράση (ΡΤΑ)
• Υψηλά επίπεδα αντοχής στις μεταβαλλόμενες καιρικές συνθήκες και την 

υπεριώδη ακτινοβολία, χωρίς να κιτρινίζει διατηρώντας τη στιλπνότητα
• Εξαιρετικές μηχανικές αντοχές
• Ανθεκτικότητα στις γρατζουνιές, στα χημικά και στον καθαρισμό
• Προτείνεται και για εφαρμογή σε ποικιλία επιφανειών, κατάλληλα 

προετοιμασμένων, όπως  μοριοσανίδες, αλουμίνιο, χαλκό, πλαστικό, γυαλί, 
γαλβάνιζέ, πλακάκι κτλ. 

• Θερμική αντοχή έως τους 100°C χωρίς αποχρωματισμό οπότε συνιστάται εκτός 
των υπολοίπων και για βαφή καλοριφέρ

• Εξαιρετική εφαρμογή χωρίς σταξίματα και τρεξίματα
• Θαυμάσιο άπλωμα και δούλεμα
• Υψηλή καλυπτική ικανότητα και πρόσφυση
• Επαναβάφεται σε 4 ώρες στους 23°C.
• Διατίθεται σε τρείς βαθμίδες γυαλάδας: Gloss (80), Semi-mat (40) & Matt (10)
• Άπειρες αποχρώσεις μέσω του συστήματος χρωματισμού AvaTint της Tikkurila
Απόδοση: 12 -14 m2/l Αραίωση: 0-5% με νερό

6 0,9L

ΒΑΣΗ C 

(Διάφανη)

2,7L

6 0,9L

HELMI 80/30/10
ΠΡΟΪΟΝ TΜΧ/XΑΡΤ. ΑΠΟΧΡΩΣΗ ΣΥΣΚ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΛΕΥΚΟ / 

ΒΑΣΗ A

2,7L

Οικολογική ριπολίνη νερού, ακρυλικής βάσης, για εσωτερική χρήση σε 
ξύλινες και μεταλλικές επιφάνειες. Λόγω της σύνθεσής του προσφέρει:

• Οικολογική πιστοποίηση (Nordic Swan) 
• Πιστοποίηση M1 χαμηλών εκπομπών και για χρήση σε ναυτιλιακές 

εφαρμογές (MED Certification) 
• Εξαιρετικά χαμηλής οσμής 
• Κορυφαία αντίσταση στην ηλιακή ακτινοβολία (δεν κιτρινίζει) 
• Εξαιρετική πρόσφυση και σκληρότητα 
• Υψηλή καλυπτική ικανότητα 
• Θαυμάσιο άπλωμα και δούλεμα 
• Εφαρμόζεται με ρολό, πινέλο, ψεκασμό 
• Διατίθεται σε τρείς βαθμούς γυαλάδας: Gloss (80), Satin (30) & Matt (10) 
• Άπειρες αποχρώσεις μέσω του συστήματος χρωματισμού Avatint της 

Tikkurila

Αραίωση: 5-10% με νερό • Απόδοση: 10-12 m2/L 

6 0,9L

ΒΑΣΗ C 

(Διάφανη)

2,7L

6 0,9L

NEW
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Πολυχρηστικά Αστάρια

ROSTEX SUPER AKVA
ΠΡΟΪΟΝ TΜΧ/XΑΡΤ. ΑΠΟΧΡΩΣΗ ΣΥΣΚ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

6 ΓΚΡΙ 1L

Ταχυστέγνωτο αντιδιαβρωτικό αστάρι νερού, ενός συστατικού για 
εσωτερική και εξωτερική χρήση με ενεργά αντισκωριακά πιγμέντα.  
Λόγω της ειδικής σύνθεσής του προσφέρει: 

• Εξαιρετική πρόσφυση σε ποικιλία μεταλλικών επιφανειών όπως χάλυβα, 
χαλκό, ορείχαλκο, ανοξείδωτο, αλουμίνιο, ψευδάργυρο κτλ. 

• Επικαλύπτεται με προϊόντα νερού μετά από 4 ώρες. Στεγνώνει ακόμα και 
σε χαμηλές θερμοκρασίες (3°C) 

• Για αστάρωμα εσωτερικών και εξωτερικών μεταλλικών κατασκευών 
• Εφαρμογή με ρολό, πινέλο, ψεκασμό
• Matt φινίρισμα

Απόδοση: 7-9m2/L
Αραίωση: 0-10% με νερό

OTEX AKVA PRIMER
ΠΡΟΪΟΝ TΜΧ/XΑΡΤ. ΑΠΟΧΡΩΣΗ ΣΥΣΚ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΛΕΥΚΟ / 

ΒΑΣΗ A

9L

Ταχυστέγνωτο τροποποιημένο αστάρι και υπόστρωμα νερού, ακρυλικής 
βάσεως, πρόσφυσης σε απαιτητικές επιφάνειες, κατάλληλο για εσωτερική 
και εξωτερική χρήση. Λόγω της σύνθεσής του προσφέρει:
• Πιστοποίηση χαμηλών εκπομπών Μ1 και για χρήση σε ναυτιλιακές 

εφαρμογές (MED certification) 
• Άοσμο 
• Εξαιρετική πρόσφυση σε απαιτητικές επιφάνειες όπως: πλαστικό, αλουμίνιο, 

μελαμίνη, ανοξείδωτο, γαλβάνιζέ, PVC, γυαλί, πλακάκι κτλ. 
• Άριστη πρόσφυση σε επαναβαφές αλκυδικών, ακρυλικών και 

πολυουρεθανικών χρωμάτων 
• Κατάλληλο για μεταλλικές και ξύλινες επιφάνειες 
• Γρήγορο στέγνωμα (1 ώρα) και επαναβαφή (5 ώρες) 
• Άριστη κάλυψη – λευκό που χρωματίζεται σε ανοιχτές αποχρώσεις 
• Εξαιρετικό δούλεμα και άπλωμα  
• Εφαρμογή με ρολό, πινέλο, ψεκασμό
• Matt φινίρισμα 
• Χρωματίζεται μέσω του συστήματος χρωματισμού Avatint της Tikkurila
Αραίωση: 5-10% με νερό • Απόδοση: 8 -10 m2/L 

2,7L

6 0,9L

OTEX PRIMER
ΠΡΟΪΟΝ TΜΧ/XΑΡΤ. ΑΠΟΧΡΩΣΗ ΣΥΣΚ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΛΕΥΚΟ / 

ΒΑΣΗ ΑΡ

2,7L
Εξειδικευμένο αστάρι και υπόστρωμα διαλύτου, αλκυδικής βάσεως, 
πρόσφυσης σε απαιτητικές επιφάνειες, για εσωτερική και εξωτερική χρήση 
Λόγω της ειδικής  σύνθεσής του προσφέρει: 

• Πιστοποίηση για ναυτιλιακές εφαρμογές (MED certification) 
• Εξαιρετική πρόσφυση σε απαιτητικές επιφάνειες όπως: γυαλί, πλακάκια 

(κεραμικά και μη), PVC, αλουμίνιο, γαλβανιζέ κτλ. 
• Άριστη πρόσφυση σε επαναβαφές αλκυδικών και πολυουρεθανικών 

χρωμάτων 
• Κατάλληλο για εσωτερικές και εξωτερικές επιφάνειες 
• Εξαιρετικό άπλωμα και δούλεμα 
• Εφαρμογή με πινέλο, ρολό, ψεκασμό
• Full matt φινίρισμα 
• Άπειρες αποχρώσεις μέσω του συστήματος χρωματισμού Avatint της 

Tikkurila
Αραίωση: 5-10% με White Spirit • Απόδοση: 8-10 m2/L 

6 0,9L

ΒΑΣΗ C 

(Διάφανη)

9L

2,7L

6 0,9L

NEW
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Πολυχρηστικά Αστάρια

ROSTEX SUPER
ΠΡΟΪΟΝ TΜΧ/XΑΡΤ. ΑΠΟΧΡΩΣΗ ΣΥΣΚ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΝΟΙΧΤΟ 

ΓΚΡΙ

3L

Ταχυστέγνωτο αντισκωριακό αστάρι διαλύτου, αλκυδικής βάσης, κατάλληλο 
για εξωτερική χρήση σε μεταλλικές επιφάνειες. Λόγω της σύνθεσής του 
προσφέρει:

• Υψηλή πρόσφυση σε μεταλλικές, καθώς και σε γυαλιστερές επιφάνειες 
(χαλκό, ορείχαλκο, ανοξείδωτο, αλουμίνιο, PVC, πολυεστέρα) 

• Εξαιρετική αντισκωριακή προστασία και αντοχή 
• Ταχυστέγνωτο (επαναβαφή με αλκυδικό χρώμα σε 2-3 ώρες) 
• Επαναβαφή με προϊόντα νερού μετά από 24 ώρες 
• Δεν περιέχει μόλυβδο και χρωμικά 
• Ευκολία εφαρμογής χωρίς σταξίματα 
• Επικαλύπτεται τόσο με αλκυδικές όσο και με υδατικές επιστρώσεις  
• Εφαρμογή με ρολό, πινέλο, ψεκασμό
• Matt φινίρισμα 
• Γκρι ανοιχτή απόχρωση

Αραίωση: 5-10% με Thinner 1120 • Απόδοση: 9-11 m2/L 

6 1L

ΚΑΙ ΜΕ ΑΝΤΙΣΚΩΡΙΑΚΗ ΔΡΑΣΗ
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Ξύλινες Επιφάνειες - Προετοιμασία

MULTISTOP
ΠΡΟΪΟΝ TΜΧ/XΑΡΤ. ΑΠΟΧΡΩΣΗ ΣΥΣΚ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΛΕΥΚΟ

3L

Τροποποιημένη βελατούρα νερού, ακρυλικής βάσης, κατάλληλη για μόνωση  
εσωτερικών ξύλινων επιφανειών.   
Λόγω της σύνθεσής της προσφέρει:

• Πιστοποίηση χαμηλών εκπομπών Μ1- άοσμο 
• Εξαιρετική μόνωση των ξύλινων επιφανειών, δεσμεύοντας τα εκχυλίσματα 

του ξύλου, αποτρέποντας την απώλεια πρόσφυσης και το κιτρίνισμα του 
τελικού χρώματος 

• Αποτελεσματική μόνωση ρόζων, κίτρινων και σκούρων κηλίδων των 
ξύλινων επιφανειών 

• Πολύ καλή γεμιστικότητα και μείωση της απορροφητικότητας του ξύλου 
• Ιδανικό για νέες καθώς και για επαναβαφή ξύλινων επιφανειών 
• Ενίσχυση της πρόσφυσης της τελικής επίστρωσης ακόμα και σε ξύλινα 

πατώματα 
• Εξαιρετικό δούλεμα και άπλωμα 
• Εφαρμογή με ρολό, πινέλο, ψεκασμό
• Μatt φινίρισμα 
Αραίωση: Δεν αραιώνεται • Απόδοση: 9-10 m2/L 

6 1L

ULTRA PRIMER
ΠΡΟΪΟΝ TΜΧ/XΑΡΤ. ΑΠΟΧΡΩΣΗ ΣΥΣΚ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΛΕΥΚΟ / 

ΒΑΣΗ A

2,7L

Ταχυστέγνωτο αστάρι και υπόστρωμα, ακρυλικής βάσης, κατάλληλο για 
εξωτερικές ξύλινες επιφάνειες.  
Λόγω της σύνθεσής του προσφέρει:

• Επιβραδύνει το κιτρίνισμα λόγω των ουσιών που αποβάλλονται από το 
ξύλο αυξάνοντας την πρόσφυση της τελικής επίστρωσης 

• Προστασία από την υγρασία 
• Εξαιρετική πρόσφυση 
• Εμποτισμό του ξύλου 
• Εξαιρετικά χαμηλής οσμής
• Γρήγορο στέγνωμα (επαναβαφή σε 3-4 ώρες) 
• Εξαιρετικό δούλεμα και άπλωμα
• Εφαρμογή με πινέλο, ψεκασμό
• Matt φινίρισμα 
• Διατίθεται σε λευκό και παλ αποχρώσεις μέσω του συστήματος 

χρωματισμού Avatint της Tikkurila

Αραίωση: 5-10% με νερό • Απόδοση: 9-10 m2/L 

6 0,9L

STAIN BLOCKING



Βερνίκια
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Ξύλινες Επιφάνειες - Ριπολίνες 

VALTTI OPAQUE
ΠΡΟΪΟΝ TΜΧ/XΑΡΤ. ΑΠΟΧΡΩΣΗ ΣΥΣΚ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΛΕΥΚΟ 

/ ΒΑΣΗ 
VVΑ

9L
Τροποποιημένη ριπολίνη εμποτισμού νερού, υβριδικής τεχνολογίας, 
κατάλληλη για εσωτερικές και εξωτερικές ξύλινες επιφάνειες. Λόγω της 
σύνθεσής της προσφέρει:

• Εμποτισμό του ξύλου, έτσι ώστε να φαίνονται τα νερά του 
• Εξαιρετική προστασία από τις καιρικές συνθήκες, την ηλιακή ακτινοβολία και 

τις υγρασίες 
• Υψηλή υδαταπωθητικότητα και υδρατμοπερατότητα 
• Ανθεκτική ελαστική επιφάνεια που δεν ρηγματώνει και δεν ξεφλουδίζει 
• Εξαιρετικά χαμηλής οσμής 
• Γρήγορο στέγνωμα (επαναβαφή σε 3-4 ώρες)  
• Εύκολο δούλεμα και εξαιρετικό άπλωμα 
• Εφαρμογή με πινέλο, ψεκασμό
• Semi-matt φινίρισμα 
• Άπειρες αποχρώσεις μέσω του συστήματος χρωματισμού Avatint της 

Tikkurila

Αραίωση: 5-10% με νερό • Απόδοση: 10-12 m2/L 

2,7L

6 0,9L

ΒΑΣΗ 

VVC 

(Διάφανη)

9L

2,7L

6 0,9L

ULTRA CLASSIC
ΠΡΟΪΟΝ TΜΧ/XΑΡΤ. ΑΠΟΧΡΩΣΗ ΣΥΣΚ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΛΕΥΚΟ / 

ΒΑΣΗ A

9L
Τροποποιημένη ριπολίνη νερού, πολυακρυλικής βάσης, κατάλληλη για 
εσωτερικές και εξωτερικές ξύλινες επιφάνειες. Λόγω της σύνθεσής της 
προσφέρει:

• Εξαιρετική προστασία από τις καιρικές συνθήκες, την ηλιακή ακτινοβολία και 
τις υγρασίες 

• Υψηλή υδαταπωθητικότητα και υδρατμοπερατότητα 
• Ελαστική επιφάνεια που δεν ρηγματώνει και δεν ξεφλουδίζει 
• Διατήρηση καθαρής επιφάνειας λόγω της σωστής σκληρότητάς της 
• Εξαιρετικά χαμηλής οσμής 
• Γρήγορο στέγνωμα (επαναβαφή σε 3-4 ώρες) 
• Εξαιρετικό δούλεμα και άπλωμα 
• Εφαρμογή με πινέλο, ψεκασμό
• Semi-matt φινίρισμα 
• Άπειρες αποχρώσεις μέσω του συστήματος χρωματισμού Avatint της 

Tikkurila

Αραίωση: 5-10% με νερό  • Απόδοση: 8-10 m2/L 

2,7L

6 0,9L

ΒΑΣΗ C 

(Διάφανη)

2,7L

6 0,9L

ΕΜΠΟΤΙΣΜΟΥ
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VALTTI COLOR CLEAR
ΠΡΟΪΟΝ TΜΧ/XΑΡΤ. ΑΠΟΧΡΩΣΗ ΣΥΣΚ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΔΙΑΦΑΝΟ 

/ ΒΑΣΗ 

EC

9L

Βερνίκι εμποτισμού διαλύτου, αλκυδικής βάσης, κατάλληλο για 
εξωτερικές ξύλινες επιφάνειες.
Λόγω της ειδικής σύνθεσής του προσφέρει:

• Πολύ υψηλό εμποτισμό 
• Δεν ξεφλουδίζει και δεν ρηγματώνει 
• Κορυφαία προστασία από τις καιρικές συνθήκες, υγρασία και ηλιακή 

ακτινοβολία 
• Εφαρμόζεται ακόμα και σε θερμικά τροποποιημένες ξύλινες εξωτερικές 

επιφάνειες 
• Εξαιρετικό άπλωμα και δούλεμα 
• Εφαρμόζεται με πινέλο 
• Matt φινίρισμα 
• Χρωματίζεται μέσω του συστήματος χρωματισμού Avatint της Tikkurila

Αραίωση: Το προϊόν δεν αραιώνεται • Απόδοση: 10-12 m2/L 

2,7L

6 0,9L

VALTTI PLUS COLOR
ΠΡΟΪΟΝ TΜΧ/XΑΡΤ. ΑΠΟΧΡΩΣΗ ΣΥΣΚ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Βάση C 

(Διάφανη)

9L
(κατόπιν 

παραγγελίας)

Υψηλής απόδοσης, τροποποιημένο υβριδικό βερνίκι εμποτισμού, 
νερού, κατάλληλο για εξωτερικές ξύλινες επιφάνειες. Λόγω της 
ειδικής σύνθεσής του προσφέρει:

• Ισχυρή προστασία από την υπεριώδη ακτινοβολία και την υγρασία, 
ανθεκτικότητα και μεγάλη διάρκεια στον χρόνο 

• Ιδανικό για λείες και πλαναρισμένες ξύλινες επιφάνειες καθώς και για 
εμποτισμένο ξύλο. Σχεδιασμένο για βαφή νέων και ήδη βαμμένων: 
εξωτερικών ξύλινων επενδύσεων, σανίδων, παραθύρων, πορτών, 
φραχτών κτλ. 

• Εφαρμόζεται με πινέλο 
• Full matt φινίρισμα 
• Χρωματίζεται μέσω του συστήματος χρωματισμού Avatint της Tikkurila

Αραίωση: Έτοιμο προς χρήση. Δεν αραιώνεται. • Απόδοση: 8-12m2/L  για λείο 
ξύλο και 4-8 m2/lt  για πριστή ξυλεία

2,7L

6 0,9L

ΕΜΠΟΤΙΣΜΟΥ

ΕΜΠΟΤΙΣΜΟΥ

NEW

UNICA SUPER 90/60/20
ΠΡΟΪΟΝ TΜΧ/XΑΡΤ. ΑΠΟΧΡΩΣΗ ΣΥΣΚ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΔΙΑΦΑΝΟ

2,7L

Ταχυστέγνωτο υβριδικό πολυουρεθανικό βερνίκι διαλύτου, αλκυδικής 
βάσης, κατάλληλο για εσωτερικές και εξωτερικές ξύλινες επιφάνειες.  
Λόγω της σύνθεσής του προσφέρει:

• Εξαιρετική προστασία από τις καιρικές συνθήκες, την ηλιακή ακτινοβολία και 
τις υγρασίες 

• Δεν κιτρινίζει 
• Εφαρμογή σε δάπεδα, βάρκες, έπιπλα ελαφριάς μηχανικής καταπόνησης 
• Χρήση του προϊόντος και ως αστάρι (αραίωση 20% με white spirit) 
• Γρήγορο στέγνωμα 
• Εξαιρετικό δούλεμα και άπλωμα 
• Εφαρμογή με πινέλο, ψεκασμό 
• Διατίθεται σε gloss (90) semi-gloss (60) και semi-matt (20) 
• Χρωματίζεται μέσω του συστήματος χρωματισμού Avatint της Tikkurila

Αραίωση: 5-10% με White Spirit • Απόδοση: 12-14 m2/L 
6 0,9L
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ROAD MARKING PAINT (TIE - JA KATUMAALI)
ΠΡΟΪΟΝ TΜΧ/XΑΡΤ. ΑΠΟΧΡΩΣΗ ΣΥΣΚ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Λευκό 1L

Tαχυστέγνωτο χρώμα διαγράμμισης νερού, ακρυλικής βάσης, κατάλληλο 
για εσωτερική και εξωτερική χρήση.  
Λόγω της σύνθεσής του προσφέρει: 

• Υψηλή πρόσφυση σε άσφαλτο, πίσσα κτλ. 
• Μικρό χρόνο στεγνώματος (5-15 min), με αποτέλεσμα την γρήγορη 

χρήση της βαμμένης επιφάνειας
• Υψηλή κάλυψη 
• Εξαιρετικό άπλωμα και δούλεμα  
• Εφαρμογή με ρολό, πινέλο, ψεκασμό
• Matt φινίρισμα 
• Διατίθεται σε λευκό και κίτρινο

Αραίωση: 0-5% με νερό • Απόδοση: 1-2 m2/L
Κίτρινο 1L

ΝΕΡΟΥ
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BETOLUX AKVA
ΠΡΟΪΟΝ TΜΧ/XΑΡΤ. ΑΠΟΧΡΩΣΗ ΣΥΣΚ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΛΕΥΚΟ / 

ΒΑΣΗ A

9L
Τροποποιημένο πολυουρεθανικό τελικό χρώμα δαπέδων νερού, 
κατάλληλο για εσωτερικές επιφάνειες  
Λόγω της σύνθεσής του προσφέρει:

• Εφαρμογή σε δομικά και ξύλινα δάπεδα 
• Εξαιρετική προστασία (δεν κιτρινίζει) 
• Γρήγορο στέγνωμα (επαναβαφή σε 1-2 ώρες) 
• Υψηλή σκληρότητα και αντοχή στα οικιακά καθαριστικά 
• Πολύ καλό δούλεμα και άπλωμα 
• Εφαρμογή με ρολό, πινέλο 
• Semi - gloss φινίρισμα 
• Άπειρες αποχρώσεις μέσω του συστήματος χρωματισμού Avatint της 

Tikkurila

Αραίωση: 5-10% με νερό • Απόδοση: 8-10 m2/L 

2,7L

6 0,9L

ΒΑΣΗ C 

(Διάφανη)

9L

2,7L

6 0,9L

BETOLUX AKVA POHJUSTE (PRIMER)
ΠΡΟΪΟΝ TΜΧ/XΑΡΤ. ΑΠΟΧΡΩΣΗ ΣΥΣΚ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διάφανο 5L

Υβριδικό αστάρι νερού, πολυουρεθανικής βάσης, κατάλληλο για 
εσωτερικές επιφάνειες.  
Λόγω της σύνθεσής του προσφέρει:

• Πιστοποίηση χαμηλών εκπομπών Μ1- άοσμο  
• Εξαιρετική πρόσφυση  
• Εφαρμογή σε δομικές και ξύλινες επιφάνειες 
• Εξαιρετικό δούλεμα και άπλωμα 
• Γρήγορο στέγνωμα (επαναβαφή σε 2-3 ώρες) 
• Βαθύς εμποτισμός, χωρίς δημιουργία φιλμ 
• Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως δεσμευτικό σκόνης (DUST BINDING) σε 

επιφάνειες σκυροδέματος 
• Δεν κιτρινίζει και δεν αλλοιώνει την εμφάνιση του σκυροδέματος 
• Εφαρμογή με ρολό, πινέλο

Αραίωση: Το προϊόν δεν αραιώνεται • Απόδοση: 7-9 m2/L 

SOLID LAQ
ΠΡΟΪΟΝ TΜΧ/XΑΡΤ. ΑΠΟΧΡΩΣΗ ΣΥΣΚ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

A 2,5L

Πολυουρεθανικό βερνίκι δαπέδων, νερού, 2 συστατικών κατάλληλο 
για δομικές επιφάνειες.  
Λόγω της σύνθεσής του προσφέρει:

• Πιστοποίηση χαμηλών εκπομπών Μ1 - άοσμο 
• Πιστοποίηση CE - προστασία της δομικής επιφάνειας 
• Χρήση σε νέα ή ήδη βαμμένα δομικά δάπεδα 
• Υψηλή υδατοαπωθητικότητα με σχεδόν μηδενική απορρόφηση νερού 
• Διπλή λειτουργία αναλόγως την εφαρμογή: 
• Δεσμεύει τη σκόνη των νέων δομικών δαπέδων χωρίς να αλλοιώνει την 

εμφάνιση τους, αναδεικνύοντας την φυσική τους ομορφιά (DUST BINDING) 
• Τελικό βερνίκι ήδη βαμμένων δαπέδων, υψηλής αντοχής  
• Χρήση δαπέδου την επόμενη μέρα 
• Υψηλής απόδοσης 
• Εφαρμόζεται με ρολό ή σπάτουλα 
• Matt φινίρισμα 

Αραίωση: 10-20% με νερό • Απόδοση: 7-12 m2/L για χρήση ως dust binding, 
10-20m2/L για χρήση ως τελικό βερνίκι

B 0,25L
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LIITU (BLACKBOARD PAINT)
ΠΡΟΪΟΝ TΜΧ/XΑΡΤ. ΑΠΟΧΡΩΣΗ ΣΥΣΚ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΛΕΥΚΟ / 

ΒΑΣΗ A
0,9L

Ειδικής σύνθεσης τελικό χρώμα, ακρυλικής βάσης, κατάλληλο για 
εσωτερικές επιφάνειες.  
Λόγω της σύνθεσής του προσφέρει: 

• Πιστοποίηση χαμηλών εκπομπών Μ1 – άοσμο 
• Συντήρηση σχολικών πινάκων για γραφή με κιμωλία 
• Μετατροπή των επιφανειών ώστε να μπορεί να γίνει γραφή με κιμωλία 
• Υψηλή πλυσιμότητα (κλάση 1 – ΡΝ ΕΝ 13300 / ISO 11998) 
• Εύκολο καθαρισμό της κιμωλίας 
• Εφαρμογή σε δομικές και ξύλινες επιφάνειες 
• Εξαιρετικό δούλεμα και άπλωμα 
• Εφαρμογή με ρολό, πινέλο, ψεκασμό
• Matt φινίρισμα 
• Διατίθεται σε μαύρο και σε αποχρώσεις μέσω του συστήματος 

χρωματισμού Avatint της Tikkurila

Αραίωση: 5-10% με νερό • Απόδοση: 8-10 m2/L 

ΒΑΣΗ C 

(Διάφανη)
0,9L

Μαύρο 1L

MAGNETIC
ΠΡΟΪΟΝ TΜΧ/XΑΡΤ. ΑΠΟΧΡΩΣΗ ΣΥΣΚ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Γκρι

3L

Ειδικής σύνθεσης τελικό χρώμα, ακρυλικής βάσης, κατάλληλο για 
εσωτερικές επιφάνειες.  
Λόγω της σύνθεσής του προσφέρει: 

• Υψηλή πρόσφυση διακοσμητικών μαγνητικών ή μεταλλικών στοιχείων 
• Εφαρμογή σε δομικές επιφάνειες και μοριοσανίδες 
• Σχεδόν άοσμο 
• Εξαιρετικό δούλεμα και άπλωμα 
• Εφαρμογή με ρολό και πινέλο 
• Matt φινίρισμα 
• Διατίθεται σε γκρι. Για διαφορετική απόχρωση επαναβάφεται με τα 

τελικά προϊόντα εσωτερικής χρήσης της Tikkurila

Αραίωση: Το προϊόν δεν αραιώνεται
Απόδοση: 1.5-2 m2/L (τρεις στρώσεις)

0,5L

THINNER 1120
ΠΡΟΪΟΝ TΜΧ/XΑΡΤ. ΑΠΟΧΡΩΣΗ ΣΥΣΚ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαφανές 1L

Διαλυτικό κατάλληλο για την αραίωση του Rostex Super και του Otex.
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ΧΡΩΣΤΙΚΕΣ UNIVERSAL

Α/Α Προϊόν Συσκ. (L) Περιγραφή Προϊόντος

1 Avatint WX (White) 1 Λευκό

2 Avatint CW (GREY) 1 Γκρι

3 Avatint CH (BLACK) 1 Μαύρο

4 Avatint GH (GREEN) 1 Πράσινο

5 Avatint GX (L. GREEN) 1 Ανοιχτό Πράσινο

6 Avatint BH (BL MARIN) 1 Μπλε Μαρίν

7 Avatint BW (BLUE) 1 Μπλε  

8 Avatint RH (RED) 1 Κόκκινο

9 Avatint RX (RED OXIDE) 1 Κεραμιδί

10 Avatint OM (ORANGE) 1 Πορτοκαλί

11 Avatint OX (BROWN) 1 Καφέ

12 Avatint YX (YELLOW OXIDE) 1 Ώχρα

13 Avatint YH (YELLOW) 1 Κίτρινο

14 Avatint YE (L YELLOW) 1 Ανοιχτό Κίτρινο

15 Avatint VM (VIOLET) 1 Βιολέ

16 Avatint MG (MAGENTA) 1 Ματζέντα

17 Avatint FBX (PB 28) 1 Μπλε οξείδιο

18 Avatint FCX (PBk 11) 1 Μαύρο

19 Avatint FPX (PR 101 bluish) 1 Κόκκινο

20 Avatint FRX (PR 101) 1 Κεραμιδί

21 Avatint FYV (PY 184) 1 Ανόργανο Κίτρινο

22 Avatint FTX (PB 28) 1 Ανοιχτό Μπλε

23 Avatint FVX (PV 15) 1 Βιολέ

24 Avatint FZX (PY 216) 1 Ανόργανο Πορτοκαλί

25 Avatint FYN 1 Ανόργανο Κίτρινο
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Διακοσμητικά συστήματα βαφής 

υψηλής ποιότητας για απαιτητικούς πελάτες


