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Προφίλ
Η ΑΛΦΑΚΕΜ ΕΠΕ ιδρύθηκε το 1981 στην Αθήνα με τομέα
δραστηριότητας την εισαγωγή και εμπορία χημικών πρώτων
υλών και μηχανημάτων για την βιομηχανία των πολυεστερικών-σύνθετων κατασκευών (composites).
Από τα πρώτα ακόμα χρόνια παρουσίας της ΑΛΦΑΚΕΜ
στην αγορά των composites 2 ήταν οι βασικοί μας στόχοι:
• Η δημιουργία άψογης σχέσης εμπιστοσύνης μεταξύ της
εταιρείας και των πελατών/συνεργατών της η οποία θα βασιζόταν στην ειλικρίνεια και στη αμεσότητα επικοινωνίας
• Και η βέλτιστη εξυπηρέτηση των πελατών, παρέχοντάς
τους προϊόντα υψηλών προδιαγραφών καθώς και συμβουλευτική υποστήριξη αναλόγως της κατασκευαστικής δραστηριότητάς τους
Ο τομέας των πολυεστερικών-σύνθετων κατασκευών
(composites) περικλύει ένα τεράστιο φάσμα εφαρμογών και
άπειρων δυνατοτήτων κατασκευών, που εξελίσσεται συνεχώς παράλληλα με την εξέλιξη της τεχνολογίας σε παγκόσμιο επίπεδο. Παρόλο που η πιο διαδεδομένη εφαρμογή
των υλικών αυτών στην Ελλάδα ήταν και είναι ακόμα στην
κατασκευή πολυεστερικών σκαφών καθώς τα πρώτα πολυεστερικά σκάφη κάνουν την εμφάνιση τους γυρω στο 1970,
πλέον τα composites εφαρμόζονται στην αυτοκινητοβιομηχανία, μέσα μαζικής μεταφοράς, αεροναυπηγική, ανανεώσιμες
πηγές ενέργειας, κατασκευές έργων υποδομής, κατασκευές
αθλητικού εξοπλισμού, είδη χόμπι/καλλιτεχνίας, αρχιτεκτονικές κατασκευές, είδη υγιεινής, ιατρικά μηχανήματα, επιγραφές, μουσικά όργανα κτλ
Η ΑΛΦΑΚΕΜ ΕΠΕ διατηρεί μακροχρόνιες συνεργασίες με
περισσότερους από 25 από τους μεγαλύτερους οίκους του
εξωτερικού, με πιστοποιημένα προϊόντα και με υπερσύγχρονα εργαστήρια χημικών αναλύσεων όπως POLYPROCESS,
AKZO NOBEL, TAIWAN GLASS, RESOLTECH,
ZHERMACK, ERCO, ACTIVE COMPOSITES, AIRTECH, PAI
CRISTAL, SPHERETEX, JOST CHEMICALS, GRP TOOLS,
SYNTHENE, THERMHEX, WOLFANGEL, ARCO IRIS κτλ.

Ταυτοχρόνως, η εταιρεία προσπαθεί συνεχώς να παρακολουθεί τις διεθνείς εξελίξεις αναζητώντας τεχνολογικές καινοτομίες προς όφελος των πελατών της και να διευρύνει
την γκάμα των προϊόντων της. Τα υπάρχοντα είδη: ρητίνες
κατασκευών, υφάσματα ενισχύσεων, εξειδικευμένα χρώματα (gelcoat), υλικά καλουπιών, μηχανήματα κατασκευών,
εμπλουτίζονται συνεχώς με νέους κωδικούς. Επιστέγασμα
όλης αυτής της προσπάθειας είναι η εδραίωση της εταιρείας για περισσότερα από 37 χρόνια στην αγορά και η
δυναμική παρουσία με πωλήσεις πανελλαδικά αλλά και στις
γειτονικές χώρες.
Η διεύρυνση των προϊόντων και των υπηρεσιών μας εξακολουθεί να είναι κινητήριος δύναμη καθημερινά, ωστόσο
θέτωντας τους στόχους για το μέλλον θα επιδιώξουμε να
συμβάλουμε στην περαιτέρω διάδοση των composites στην
ελληνική αγορά καθώς πιστεύουμε στις απεριόριστες δυνατότητες εξέλιξης αυτού του κλάδου. Τα composites εκτός
από βιομηχανικό/ βιοτεχνικό επίπεδο πιστεύουμε ότι μπορούν να ενταχθούν κάλλιστα σε εκπαιδευτικές/ σχολικές/
ψυχαγωγικές δραστηριότητες ανοίγοντας νέες προοπτικές
σε άλλα κοινά.
Για αυτούς τους λόγους ελπίζουμε ο κατάλογος αυτός να
αποτελέσει σημείο αναφοράς και σε συνδυασμό με το εταιρικό site μας αλλά και με την αμεσότητα πληροφόρησης
μέσω του eshop μας παράλληλα με την δυναμική παρουσία
μέσω του blog μας και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, τα
composites να γίνουν ένα πεδίο δημιουργικής διαδραστικότητας!

Συνεργάτες-Πιστοποιήσεις
Η ΑΛΦΑΚΕΜ ΕΠΕ διατηρεί μακροχρόνιες συνεργασίες με
περισσότερους από 25 από τους μεγαλύτερους οίκους του
εξωτερικού, με πιστοποιημένα προϊόντα και με υπερσύγχρονα εργαστήρια χημικών αναλύσεων.
Η πλειοψηφία των προϊόντων που η ΑΛΦΑΚΕΜ ΕΠΕ, εισάγει & διανέμει στην αγορά είναι πιστοποιημένα κατά ISO,
DVN, Lloyd’s κτλ.
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Ρητ ί νε ς

Πολυεστέρες
• Ορθοφθαλικοί
• Ισοφθαλικοί
• DCPD
• Βραδύκαυστοι
• Ειδικοί τύποι

Βινυλεστέρες
Εποξικές ρητίνες

Ρητίνες / Πολυεστέρες
ALFA 10-184
ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑΣ ΟΡΘΟΦΘΑΛΙΚΟΣ
Πολυεστέρας Ορθοφθαλικός εξαιρετικής ποιότητας με πολύ καλές μηχανικές ιδιότητες γενικών κατασκευών, θιξοτροπικός, προεπιταχυνόμενος σε
μπλε απόχρωση, εμπεριέχει χρωματικό δείκτη κατάλυσης. Δεν περιέχει κερί
ή παραφίνη οποιουδήποτε είδους. Η ειδική χημική σύνθεση του εγγυάται
καλή συμβατότητα και διαβρεξιμότητα των ενισχυτικών υαλοϋφασμάτων
(fiberglass κλπ) δημιουργώντας πολύ συνεκτικές κατασκευές, και καλή εργασιμότητα. Ενδείκνυται για ένα μεγάλο πλήθος κατασκευών όπως: σκάφη,
τμήματα αυτοκινήτων και άλλων μέσων μεταφοράς, βυτίων κτλ.
Προϊόν με πιστοποιητικό Lloyd’s.
Κωδικός: 10.IT.04
Συσκευασίες: 1 kg, 3 kg, 5 kg, 22 kg, 225 kg
Εφαρμογή

Gel time

Εξώθερμο

25 λεπτά

Μέτριο-Υψηλό

ALFA 10-184 ECO LOW STYRENE EMISSIONS
ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑΣ ΟΡΘΟΦΘΑΛΙΚΟΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ
Πολυεστέρας με πολύ καλές μηχανικές ιδιότητες, οικολογικός, ορθοφθαλικός, θιξοτροπικός προεπιταχυνόμενος σε μπλε απόχρωση, εμπεριέχει
χρωματικό δείκτη κατάλυσης. Λόγω της ειδικής του σύνθεσης, περιέχει ένα
πρόσθετο το οποίο μειώνει δραστικά (περίπου 80% σε σχέση με τον απλό
ορθοφθαλικό πολυεστέρα) την εκπομπή στυρολίου κατά τη διάρκεια της
διαδικασίας πολυμερισμού επομένως το προϊόν είναι πιο φιλικό προς τον
χρήστη και καταλληλο για όσους εργάζονται σε κλειστούς χώρους. Ωστόσο
συνιστάται, ο χρόνος αναμονής μεταξύ διαδοχικών στρώσεων να μην υπερβαίνει τις 3 ημέρες για να εξασφαλίζεται καλή διαστρωματική πρόσφυση.
Εμποτίζει άριστα τα ενισχυτικά υφάσματα δημιουργώντας πολύ συνεκτικές
κατασκευές. Ενδείκνυται για ένα μεγάλο πλήθος κατασκευών όπως: σκάφη,
τμηματα αυτοκινήτων και άλλων μέσων μεταφοράς, βυτίων κτλ.
Κωδικός: 10.IT.15
Συσκευασίες: 1 kg, 3 kg, 5 kg, 22 kg, 225 kg
Εφαρμογή

8

Gel time

Εξώθερμο

25 λεπτά

Μέτριο-Υψηλό

E7 TNA
ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑΣ ΟΡΘΟΦΘΑΛΙΚΟΣ
Πολυεστέρας με πολύ καλές μηχανικές ιδιότητες, ορθοφθαλικός, θιξοτροπικός προεπιταχυνόμενος σε ροζ απόχρωση. Δεν περιέχει κερί ή παραφίνη
οποιουδήποτε είδους. Η ειδική χημική σύνθεση του εγγυάται καλή συμβατότητα και διαβρεξιμότητα των ενισχυτικών υαλοϋφασμάτων (fiberglass κλπ)
δημιουργώντας πολύ συνεκτικές κατασκευές, και καλή εργασιμότητα. Ενδείκνυται για ένα μεγάλο πλήθος κατασκευών όπως: σκάφη, τμηματα αυτοκινήτων και άλλων μέσων μεταφοράς, βυτίων κτλ.
Κωδικός: 10.GR.11
Συσκευασίες: 1 kg, 3 kg, 5 kg, 22 kg, 225 kg
Εφαρμογή

Gel time

Εξώθερμο

18 λεπτά

Μέτριο-Υψηλό

E13 ΤΝΑ
ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑΣ ΟΡΘΟΦΘΑΛΙΚΟΣ ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ
ΑΚΡΥΛΙΚΩΝ ΦΥΛΛΩΝ
Πολυεστέρας ορθοφθαλικός, θιξοτροπικός προεπιταχυνόμενος. Δεν περιέχει κερί ή παραφίνη οποιουδήποτε είδους. Χαρακτηρίζεται από καλή
εργασιμότητα. Εμποτίζει άριστα τα ενισχυτικά υαλονήματα δημιουργώντας
πολύ συνεκτικές κατασκευές και ενδείκνυται για ενίσχυση ακρυλικών φύλλων
(ABS, PMMA) κυρίως για την κατασκευή ειδών υγιεινής όπως μπανιέρες,
ντουζιέρες κτλ λόγω της μέτριας εξώθερμης αντίδρεασης του.
Κωδικός: 10.GR.08
Συσκευασίες: 225 kg
Εφαρμογή

Gel time

Εξώθερμο

20 λεπτά

Μέτριο

9

Ρητίνες / Πολυεστέρες
PO 109 TAC
ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑΣ ΓΙΑ ΦΕΛΙΖΟΛ
Πολυεστέρας ορθοφθαλικός DCPD βάσης, θιξοτροπικός με χαμηλό ποσοστό στυρενίου σε ροζ απόχρωση, ιδανικά σχεδιασμένος ώστε να έρχεται σε
επαφή με φελιζόλ (Διογκωμένη Πολυστερίνη & Εξιλασμένη πολυστερίνη)
χωρίς να το λιώνει. Δεν περιέχει κερί ή παραφίνη οποιουδήποτε είδους.
Εμποτίζει πολύ καλά τα ενισχυτικά υφάσματα, δημιουργώντας συνεκτικές δομές. Η ελάχιστη απαίτηση είναι η εφαρμογή 2 στρώσεων PO 109 TAC πάνω
σε φελιζόλ ώστε να εξασφαλίζεται πλήρως η μόνωσή του. Ο πολυεστέρας
PO 109 TAC είναι συμβατός με άλλους πολυεστέρες (καλή πρόσφυση).
Χρησιμοποιείται για καλλιτεχνικές κατασκευές με φελιζόλ, είτε για δημιουγία
μοντέλου-πρότυπου για καλούπι, είτε για κατασκευές «σάντουιτς» όπου ο
πυρήνας είναι φελιζόλ.
Κωδικός: 10.FR.23
Συσκευασίες: 1 kg, 3 kg, 5 kg, 25 kg
Εφαρμογή

Gel time

Εξώθερμο

20 λεπτά

Μέτριo

ΑLFA-10-INF 102
ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑΣ ΟΡΘΟΦΘΑΛΙΚΟΣ ΓΙΑ VACUUM
INFUSION
Πολυεστέρας για χρήση σε διαδικασίες παραγωγής: RTM, RTM Light και
Vacuum Infusion. Περιέχει επιταχυντή. Δεν περιέχει κερί και έτσι δεν δημιουργεί πρόβλημα αποκόλλησης των ενισχυτικών φύλλων στις κατασκευές.
Η ειδική χημική σύνθεση του ΑLFA-10-INF 102 αυξάνει την ταχύτητα ροής
μέσα στο καλούπι λόγω του χαμηλού ιξώδους ενώ έχει χαμηλή εξώθερμη
αντίδραση. Αυτά τα χαρακτηριστικά επιτρέπουν το γρήγορο ξεκαλούπωμα
των αντικειμένων χωρίς ρωγμές και χωρίς συρρίκνωση. Το μεγάλο geltime (45
λεπτά) καθιστά δυνατή την παραγωγή μεγάλων αντικειμένων ενισχυμένων με
πολλές στρώσεις υφασμάτων, όπου απαιτούνται μεγάλοι χρόνοι έγχυσης.
Ενδείκνυται για ένα μεγάλο πλήθος κατασκευών όπως: σκάφη, τμηματα αυτοκινήτων και άλλων μέσων μεταφοράς, βυτίων κτλ.
Κωδικός: 10.IT.10
Συσκευασίες: 1 kg, 3 kg, 5 kg, 25 kg, 225 kg
Εφαρμογή
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Gel time

Εξώθερμο

45 λεπτά

Χαμηλό

Ε02
ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑΣ ΧΥΤΕΥΣΗΣ
Ημιδιάφανος ορθοφθαλικός πολυεστέρας χύτευσης, προ-επιταχυνόμενος
σε ροζ απόχρωση κατάλληλος για παραγωγή χυτευτών προϊόντων όπως:
αγάλματα, τεχνητές πέτρες, διακοσμητικά αντικείμενα, νιπτήρες και άλλα
είδη υγιεινής, εγκλωβισμό αντικειμένων κτλ. Επιδέχεται προσθήκη μεγάλου
ποσοστού πρόσθετων όπως: αδρανείς σκόνες (πχ. αλάβαστρο, ανθρακικό
ασβέστιο, μαρμαρόκονη κτλ), χρωστικές, ρινίσματα μετάλλων και μπορεί να
αναμιχθεί πλήρως με αυτά. Χυτεύεται κυρίως σε καλούπια: λαστιχένια, πολυεστερικά, μεταλλικά κ.τ.λ. Προτείνεται για χρήση σε εσωτερικούς χώρους καθως από την UV ακτινοβολία που προκαλεί κιτρίνισμα. Τα τελικά αντικείμενα
χαρακτηρίζονται από υψηλή αντοχή και ακαμψία.
Κωδικός: 10.GR.10
Συσκευασίες: 1 kg, 3 kg, 5 kg, 25 kg, 225 kg
Εφαρμογή

Gel time

Εξώθερμο

25 λεπτά

Μέτριο-Υψηλό

ALFA CAST-10-Trans UV 113
ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑΣ ΧΥΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΦΑΝΟΣ
ΣΑΝ ΥΓΡΟ ΓΥΑΛΙ
Εντελώς διάφανος πολυεστέρας χύτευσης, ορθοφθαλικός και προ-επιταχυνόμενος.Δεν περιέχει κερί. Εξαιρετικά διάφανο και πολύ γυαλιστερό αποτέλεσμα
σαν υγρό γυαλί. Καλή ανθεκτικότητα ενάντια στο κιτρίνισμα από UV ακτινοβολία. Κατά την χρήση του παρατηρείται χαμηλή εξώθερμη αντίδραση, που
επιτρέπει την χύτευση μεγάλης ποσότητας (ελάχιστο προτεινόμενο πάχος
στρώσης 1cm. Μέγιστο πάχος, αναλόγως μορφολογίας κατασκευής) και ο
τελικός πολυμερισμός επιτυγχάνεται χωρίς μεγάλη συρρίκνωση. Περιέχει σχετικά χαμηλό ποσοστό στυρολίου επομένως το προϊόν είναι πιο φιλικό προς
τον χρήστη και καταλληλο για όσους εργάζονται σε κλειστούς χώρους. Πολυεστέρας κατάλληλος για χρήση σε κατασκευές hobby αλλά και για παραγωγή
χυτευτών προϊόντων όπως: αγάλματα, τεχνητές πέτρες, διακοσμητικά αντικείμενα, νιπτήρες και άλλα είδη υγιεινής, εγκλωβισμό αντικειμένων κτλ. Έχει την
ιδιότητα να επιδέχεται μεγάλο ποσοστό πρόσθετων όπως: αδρανείς σκόνες
(πχ. αλάβαστρο, ανθρακικό ασβέστιο, μαρμαρόκονη κτλ), χρωστικές, ρινίσματα μετάλλων και αναμιγνύεται τέλεια με αυτά. Χυτεύεται κυρίως σε καλούπια:
λαστιχένια, πολυεστερικά, μεταλλικά κ.τ.λ.. Ζητήστε & διαβάστε προσεκτικά τις
οδηγίες χρήσης προτού ξεκινήσετε την εφαρμογή.
Κωδικός: 10.ΙΤ.09
Συσκευασίες: 1 kg, 3 kg, 5 kg, 22 kg
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Εφαρμογή

Gel time

Εξώθερμο

25-30 λεπτά

Μέτριο

Ρητίνες / Πολυεστέρες
ALFA ISO 10-380T
ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑΣ ΙΣΟΦΘΑΛΙΚΟΣ ΓΕΝ. ΧΡΗΣΗΣ
Πολυεστέρας ισοφθαλικός γενικών κατασκευών θιξοτροπικός προεπιταχυνόμενος σε μπλε απόχρωση, με πολύ υψηλές μηχανικές ιδιότητες, εμπεριέχει
χρωματικό δείκτη κατάλυσης. Δεν περιέχει κερί ή παραφίνη οποιουδήποτε
είδους. Ενδείκνυται για ένα μεγάλο εύρος κατασκευών αλλά ιδιαίτερα για κατασκευές που απαιτούν αντοχή στην υγρασία και το φαινόμενο της όσμωσης
(πχ σκάφη, πισίνες κτλ) αλλά και πολύ καλή αντοχή στα χημικά. Υψηλή θερμοκρασιακή αντοχή και μεγαλύτερη ελαστικότητα συγκριτικά με ορθοφθαλικούς
πολυεστέρες, επομένως μεγαλύτερη αντοχή σε κρούσεις. Εμποτίζει άριστα τα
ενισχυτικά υφάσματα δημιουργώντας πολύ συνεκτικές κατασκευές.
Προϊόν με πιστοποιητικό Lloyd’s
Κωδικός: 10.ΙΤ.06
Συσκευασίες: 1 kg, 3 kg, 5 kg, 22 kg, 225 kg
Εφαρμογή

Gel time

Εξώθερμο

20 λεπτά

Υψηλό

PO FR531
ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑΣ ΒΡΑΔΥΚΑΥΣΤΟΣ
Πολυεστέρας ορθοφθαλικός DCPD (ακρυλικά τροποποιημένος) θιξοτροπικός, προ-επιταχυνόμενος, έτοιμος προς χρήση, εμπεριέχει πρόσθετα που
επιβραδύνουν την εξάπλωση της φλόγας σε περίπτωση φωτιάς, δεν περιέχει
αλογόνα ούτε αντιμόνιο. Παρουσιάζει καλή διαβρεξιμότητα των ενισχυτικών
υφασμάτων δημιουργώντας πολύ συνεκτικές κατασκευές, και καλή εργασιμότητα. Η βραδυφλεγία του τελικού αντικειμένου βελτιώνεται σημαντικά όταν
χρησιμοποιείται συνδυαστικά και ειδικό βραδύκαυστο χρώμα gelcoat για
την βαφή του αντικειμένου. Ενδείκνυται για ένα μεγάλο πλήθος κατασκευών
αλλά κυρίως για μέσα μεταφοράς όπως: πυροσβεστικά οχήματα, ασθενοφόρα, τρένα, λεωφορεία κτλ.
Κωδικός: 10.FR.27
Συσκευασίες: 25 kg, 225kg
Εφαρμογή
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Gel time

Εξώθερμο

25-30 λεπτά

Μέτριο-Υψηλό

Easymold 933
ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΛΟΥΠΙΩΝ
Πολυεστέρας θιξοτροπικός, προεπιταχυνόμενος σε υπόλευκη απόχρωση,
αρκετά παχύρρευστος καθώς εμπεριέχει πρόσμικτα σε μεγάλο βαθμό. Δεν
περιέχει κερί ή παραφίνη οποιουδήποτε είδους. Λόγω της ειδικής χημικής
σύνθεσης του είναι κατάλληλος για κατασκευή καλουπιών με χαμηλό κόστος, γρήγορα, σε μία μέρα, καθώς είναι δυνατή η εφαρμογή πολλαπλών
στρώσεων υφασμάτων (έως 10 στρώσεις wet-on-wet) χωρίς ενδιάμεσα
διαλέιμματα και χωρίς το καλούπι να υφίσταται συρρίκνωση, λόγω της χαμηλής εξώθερμης αντίδρασης, ενώ παρατηρείται και μεγάλος χρόνος στεγνώματος. Καλή συμβατότητα και διαβρεξιμότητα των ενισχυτικών υαλοϋφασμάτων (fiberglass κλπ) δημιουργώντας πολύ συνεκτικές κατασκευές, και
καλή εργασιμότητα.
Κωδικός: 10.IT.24
Συσκευασίες: 1 kg, 5 kg, 25 kg
Εφαρμογή

Gel time

Εξώθερμο

30-45 λεπτά

Χαμηλό
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Ρητίνες / Βινυλεστέρες
VE 100 STD
ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟΣ ΟΞΥΜΑΧΟΣ ΒΙΝΥΛΕΣΤΕΡΑΣ
Βινυλεστέρας (Bisphenol A-epoxy base) με εξαιρετικές μηχανικές ιδιότητες γενικών κατασκευών θιξοτροπικός προεπιταχυνόμενος. Έχει υψηλή ανθεκτικότητα σε οξέα, καύσιμα, διαλύτες, οξειδωτικούς παράγοντες κτλ και
πολύ υψηλό συντελεστή θερμικής παραμόρφωσης (105 βαθμοί Κελσίου)
επομένως ενδείκνυται για κατασκευές που θα πρέπει να αντέχουν σε περιβάλλοντα με συνεχή υψηλή θερμοκρασία, πχ ρεζερβουάρ. Ενδείκνυται για
αντιοσμωτική προστασία σε σκάφη. Εμποτίζει όλα τα ενισχυτικά υφάσματα
δημιουργώντας πολύ συνεκτικές κατασκευές. Μεγαλύτερη ελαστικότητα σε
σχέση με ισοφθαλικούς πολυεστέρες, επομένως μεγαλύτερη ανθεκτικότητα
σε καταπονήσεις.
Προϊόν με πιστοποιητικό Lloyd’s.
Κωδικός: 10.GR.20
Συσκευασίες: 1 kg, 3 kg, 5 kg, 20 kg, 225 kg
Εφαρμογή

Gel time

Εξώθερμο

34-41 λεπτά

Μέτριο-Υψηλό

VE 900 STD
ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟΣ ΟΞΥΜΑΧΟΣ ΒΙΝΥΛΕΣΤΕΡΑΣ
Βινυλεστέρας (Epoxy modified Bisphenol A- urethane) με εξαιρετικές μηχανικές ιδιότητες, γενικών κατασκευών θιξοτροπικός προεπιταχυνόμενος.
Έχει πολύ υψηλή ανθεκτικότητα σε οξέα, καύσιμα, διαλύτες, οξειδωτικούς
παράγοντες κτλ και πολύ υψηλό συντελεστή θερμικής παραμόρφωσης (145
βαθμοί Κελσίου) επομένως ενδείκνυται για κατασκευές που θα πρέπει να
αντέχουν σε περιβάλλοντα με συνεχή πολύ υψηλή θερμοκρασία. Εμποτίζει
όλα τα ενισχυτικά υφάσματα δημιουργώντας πολύ συνεκτικές κατασκευές.
Μεγαλύτερη ελαστικότητα σε σχέση με ισοφθαλικούς πολυεστέρες, επομένως μεγαλύτερη ανθεκτικότητα σε καταπονήσεις.
Προϊόν με πιστοποιητικό Lloyd’s.
Κωδικός: 10.FR.25
Συσκευασίες: 25 kg, 225 kg
Εφαρμογή
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Gel time

Εξώθερμο

25 λεπτά

Μέτριο-Υψηλό

ALFA-VIN-10-INF 8
ΒΙΝΥΛΕΣΤΕΡΑΣ ΓΙΑ VACUUM INFUSION
Εξειδικευμένος βινυλεστέρας, για χρήση σε διαδικασίες παραγωγής: RTM, RTM
Light και Vacuum Infusion. Περιέχει επιταχυντή. Δεν περιέχει κερί και έτσι δεν
δημιουργεί πρόβλημα αποκόλλησης των ενισχυτικών φύλλων στις κατασκευές.
Η ειδική χημική σύνθεση του και το χαμηλό ιξώδες αυξάνουν τη συμβατότητά
με όλα τα ενισχυτικά υφάσματα. Το μεγάλο geltime (40-50 λεπτά) καθιστά
δυνατή την παραγωγή μεγάλων αντικειμένων ενισχυμένων με πολλές στρώσεις υφασμάτων, όπου απαιτούνται μεγάλοι χρόνοι έγχυσης. Ο συγκεκριμένος
βινυλεστέρας έχει χαμηλή συρρίκνωση. Το τελικό παραγόμενο αντικείμενο με
ALFA-VIN-10-INF 8, θα έχει εξαιρετικά χαρακτηριστικά μηχανικής αντοχής,
άριστη χημική αντοχή και αντίσταση στην όσμωση. Προϊόν με σχετικά χαμηλή περιεκτικότητα στυρολίου σε σύγκριση με παρόμοιες ρητίνες, με συνέπεια
λιγότερες επιπτώσεις στο περιβάλλον.
Κατάλληλο για χρήση σε ναυτιλιακές εφαρμογές πχ. σκάφη, yacht κτλ αλλά και
σε μέσα μεταφοράς κτλ.
Προϊόν με πιστοποιητικό Lloyd’s.
Κωδικός: 10.IT.10
Συσκευασίες: 1 kg, 3 kg, 5 kg, 25 kg, 225 kg

Εφαρμογή

Gel time

Εξώθερμο

45 λεπτά

Μέτριο-Υψηλό

ALFA VIN-10-GEN 8
ΒΙΝΥΛΕΣΤΕΡΑΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
Βινυλεστέρας με πολύ καλές μηχανικές ιδιότητες γενικών κατασκευών θιξοτροπικός προεπιταχυνόμενος σε μπλε απόχρωση, εμπεριέχει χρωματικό
δείκτη κατάλυσης. Δεν περιέχει κερί ή παραφίνη οποιουδήποτε είδους. Ενδείκνυται για ένα μεγάλο πλήθος κατασκευών όπως: πισίνες, τμηματα αυτοκινήτων και άλλων μέσων μεταφοράς, βυτίων κτλ και πρώτιστα για κατασκευές
σκαφών. Εμποτίζει όλα τα ενισχυτικά υφάσματα δημιουργώντας πολύ συνεκτικές κατασκευές. Έχει υψηλό συντελεστή θερμικής παραμόρφωσης (105
βαθμοί Κελσίου) επομένως ενδείκνυται για κατασκευές που θα πρέπει να
αντέχουν σε περιβάλλοντα σε συνεχή υψηλή θερμοκρασία, αλλά ταυτοχρόνως δημιουργεί μία μπάρα προστασίας απένατι στην όσμωση.
Μεγαλύτερη ελαστικότητα σε σχέση με ισοφθαλικούς πολυεστέρες, επομένως έχουν μεγαλύτερη ανθεκτικότητα σε καταπονήσεις.
Προϊόν με πιστοποιητικό Lloyd’s.
Κωδικός: 10.IT.13
Συσκευασίες: 25 kg, 225 kg
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Εφαρμογή

Gel time

Εξώθερμο

25-30 λεπτά

Μέτριο-Υψηλό

Ρητίνες / Εποξικές
RESOLTECH 1050
Εποξικό σύστημα δομικής έλασης / εμποτισμού
• Resoltech 1050 είναι κατάλληλο για εμποτισμό /ελασματοποίηση ενισχυτικών υφασμάτων από fiberglass, carbon, aramid, basalt κτλ για την κατασκευή ελαφρών δομών υψηλής απόδοσης.
• Σκλήρυνση & ξεκαλούπωμα σε θερμοκρασίας δωματίου
• Θερμική αντοχή TG έως 75°C
• Εξαιρετικές ιδιότητες διαβροχής σε όλες τις ενισχύσεις
• Χρησιμοποιείται για κατασκευές οποιουδήποτε μεγέθους από μικρές έως
XXL πχ αυτοκίνητα, σκάφη, μοντελισμός, ξύλο κτλ
• Αναλογία βάση: σκληρυντής (100:35) κατά βάρος, ισχύει για όλους τους
σκληρυντές
• Ρυθμιζόμενος Χρόνος εργασιμότητας συστήματος από 10λεπτά έως
14ώρες. Το σύστημα Resoltech 1050 συνδυάζεται με πολλούς καταλύτες
(από 1053 έως 1059)
• Εφαρμογή με ρολό, πινέλο, vacuum infusion, filament winding (περιέλιξη)

1050 με σκληρυντή 1054
Ιξώδες (ρευστότητα) @23oC (mPas)
Χρόνος εργασιμότητας 70mL at 23°C (4cm high mix)
Geltime σε έλασμα πάχους 2mm σε 23°C
Χρόνος πλήρους σκλήρυνσης σε 23°C

308
4h25min
7h40min
24h

1050 με σκληρυντή 1056
Ιξώδες (ρευστότητα) @23oC (mPas)
Χρόνος εργασιμότητας 70mL at 23°C (4cm high mix)
Geltime σε έλασμα πάχους 2mm σε 23°C
Χρόνος πλήρους σκλήρυνσης σε 23°C

462
37min
3h10min
24h

Συσκευασίες:
Ρητίνη 1050: 1kg (10.FR.34), 5kg (10.FR.67), 28kg
Σκληρυντής 1054: 0.35kg (10.FR.36), 1.75kg (10.FR.68), 9.8kg
Σκληρυντής 1056: 0.35kg (10.FR.35), 1.75kg, 9.8kg
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RESOLTECH 1070S - 1074
Διαφανές Εποξικό σύστημα ελασματοποίησης /
εμποτισμού γενικής χρήσης
• Resoltech 1070S -1074 είναι κατάλληλο για εμποτισμό /ελασματοποίηση
ενισχυτικών υφασμάτων από fiberglass, carbon, aramid, basalt κτλ για την
παραγωγή επιφανειών υψηλής στιλπνότητας με καλή σταθερότητα UV και
υψηλή μηχανικές ιδιότητες.
• Εξαιρετικές ιδιότητες διαβροχής σε όλες τις ενισχύσεις
• Εξαιρετικές ιδιότητες απελευθέρωσης αέρα
• Χρησιμοποιείται για κατασκευές όπως surfs, windsurfs, kite-boards, βερνικωμα ξύλου ή άλλων σύνθετων κατασκευών με απαιτήσεις απόδοσης
υψηλών προδιαγραφών, ενισχύοντας την εμφάνισή τους.
• Εύκολη χρήση.
• Σκλήρυνση & ξεκαλούπωμα σε θερμοκρασία δωματίου. Αποκτά το 90%
των μηχανικών ιδιοτήτων του μετά από 7 ημέρες σε θερμοκρασία περιβάλλοντος. Αν υποστεί μεταθέρμανση (Post curing) η θερμική του αντοχή
θα φτάσει περίπου 70oC.
• Αυτοεπιπεδούμενο
• Μπορεί να επικαλυφθεί με πολυεστέρα χωρίς αναστολή πολυμερισμού
• Αναλογία βάση: σκληρυντής (100:40) κατά βάρος
• Εφαρμογή με ρολό, πινέλο, πιστόλι, σπάτουλα

1070S με σκληρυντή 1074
Ιξώδες (ρευστότητα) @23°C (mPas)
Χρόνος εργασιμότητας 70mL at 23°C (4cm high mix)
Geltime σε έλασμα πάχους 2mm σε 23°C
Χρόνος πλήρους σκλήρυνσης σε 23°C
Στεγνό στην αφή σε 23°C
Γυαλοχαρτάρισμα μετά από σε 23°C

560
30min
2h55min
24h
8h
12 h

Συσκευασίες: 1kg ρητίνη 1070S + 0.4kg σκληρυντής 1074 (10.FR.33)
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Ρητίνες / Εποξικές
RESOLTECH 1010
Υδατοδιαλυτό Εποξικό σύστημα (ΡΗΤΙΝΗ-ΑΣΤΑΡΙ)
• Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πολύ μεγάλο αριθμό εφαρμογών ως αστάρι, βερνίκι αλλά και ως συνεκτικό υλικό για αυτοεπιπεδούμενα κονιάματα.
• Το RESOLCOAT 1010 χρησιμοποιείται σε ναυπηγικές κατασκευές, σε
οικοδομικές κατασκευές (πισίνες, βιομηχανικά δάπεδα), στην κατασκευή
επίπλων, μουσικών οργάνων, σε καλλιτεχνικές/ διακοσμητικές κατασκευές.
• Συμβατό με τα περισσότερα υποστρώματα όπως το ξύλο, σκυρόδεμα,
γύψο, πέτρα, κεραμικό, μέταλλο κ.λπ κυρίως για κατασκευές εσωτερικού
χώρου
• Αραιώνεται σε μεγάλο βαθμο με νερό ώστε να γίνεται πολύ λεπτόρρευστο
και να λειτουργεί σαν αστάρι με μεγάλη διαπερατότητα, ειδικά σε διαπνέοντα υποστρώματα όπως ξύλο, σκυρόδεμα. Μπορεί να εφαρμοστεί σε υγρά
υποστρώματα.
• Εύκολη αναλογία ανάμιξης βάση 1010 : σκληρυντής 1014 (1:1) κατά βάρος
• Στις εφαρμογές ασταρώματος, χρησιμοποιούμε το Resolcoat 1010 με τον
σκληρυντή 1014
• Εφαρμόζοντας 2η στρώση με το RESOLCOAT 1010 με σκληρυντή 1014,
το τελικό αποτέλεσμα είναι μία γυαλιστερή επιφάνεια
• Εφαρμόζοντας 2η στρώση με το RESOLCOAT 1010 με σκληρυντή 1016,
το τελικό αποτέλεσμα είναι μία ματ επιφάνεια
• Το RESOLCOAT 1010 δεν περιέχει διαλύτες, δεν έχει εκπομπές VOC
• Χρησιμοποιείστε ζεστό νερό και σαπούνι για να καθαρίσετε τα πινέλα &
τα εργαλεία σας
• Σκλήρυνση σε θερμοκρασία δωματίου
• Εφαρμογή με ρολό, πινέλο

1010 με σκληρυντή 1014 ή 1016

Αστάρωμα τσιμεντένιου
δαπέδου

Ιξώδες (ρευστότητα) @23°C (mPas)
Χρόνος εργασιμότητας 100mL at 25°C
Στεγνό στην αφή σε 25°C
Επαναβαφή
Χρόνος πλήρους σκλήρυνσης σε 23°C

αναλόγως προσθήκης νερού
1h
15min
5h
24-48h

Συσκευασίες 1010-1014:
Σετ 1kg (SETRESOLTECH), Σετ 2kg (SETRESOLTECH1+1),
Σετ 10kg (SETRESOLTECH5+5), Σετ 60kg (10.FR.29,10.FR.30)
Σκληρυντής 1016: 1.5 kg, 4.5kg, 22.5kg
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RESOLTECH WWA - WWB
Εξαιρετικά Διαφανές Εποξικό σύστημα χύτευσης με
μεγάλη αντοχή στη UV ακτινοβολία (ΥΓΡΟ ΓΥΑΛΙ)
• Διαφανής, διαυγής και ανθεκτική ρητίνη στην υπεριώδη ακτινιβολία. Άριστες οπτικές ιδιότητες
• Πολύ λεπτόρρευστη αυτοεπιπεδούμενη εποξική ρητίνη
• Εξαιρετικές ιδιότητες απελευθέρωσης παγιδευμένου αέρα από την ανάδευση
• Εύκολη χρήση.
• Πολύ μεγάλος χρόνος εργασιμότητας
• Κατάλληλη για χυτεύσεις οποιουδήποτε πάχους, καθώς παρουσιάζει πολύ
χαμηλό εξώθερμο φαινόμενο
• Ιδανικό προϊόν για κατασκευές τραπεζιών τύπου rivertable
• Κατάλληλη για χρήση DIY, σχεδόν άοσμη. Δεν περιέχει διαλύτες
• Συμβατή με πληθώρα υλικών όπως: γυαλί, ξύλο, τσιμέντο, φυσικές/ τεχνητές
πέτρες, κεραμικά, μέταλλο, αδρανή υλικά, κτλ
• Σκληρή και ανθεκτική, σχεδόν μηδενική συρρίκνωση
• Σκλήρυνση & ξεκαλούπωμα σε θερμοκρασία δωματίου.
• Αναλογία βάση: σκληρυντής (100:40) κατά βάρος
• Εφαρμογή: χύτευση

WWA με
WWAS
σκληρυντή με WWB
WWB
Ιξώδες (ρευστότητα) @23oC (mPas)
Χρόνος εργασιμότητας 500mL at 23°C (10cm high mix)
Χρόνος σκλήρυνσης 500mL at 23°C (10cm high mix)
Προτεινόμενος Χρόνος ξεκαλουπώματος σε 23°C
Μέγιστο πάχος χύτευσης

200
10h
19h
48h
ως 15cm

Συσκευασίες WWA-WWB4:
Σετ 1,4kg (10.FR.32), Σετ 35kg (10.FR.53, 10.FR.54)
Συσκευασία WWAS-WWB4: Σετ 1,4kg (10.FR.78 )
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200
1h
8h
24h
ως 1cm

Ρητίνες / Εποξικές
RESOLTECH 4000-4005
Διαφανές Εποξικό σύστημα επίστρωσης με UV
προστασία για χρήση σε εξωτερικούς χώρους
(ΥΓΡΟ ΓΥΑΛΙ ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΩΝ UV)
• Καθαρό, πολύ γυαλιστερό, στιλπνό φινίρισμα. Αποτέλεσμα με πολύ υψηλές
μηχανικές αντοχές
• Σκλήρυνση σε θερμοκρασία δωματίου
• Αυτοεπιπεδούμενο
• Δυνατότητα εφαρμογής στρώσης πάχους έως max 2mm
• Απελευθερώνει τον παγιδευμένο αέρα από την ανάδευση
• Το σύστημα έχει σχεδιαστεί για την επικάλυψη όλων των τύπων επιφανειών
για εξωτερική χρήση, όπως δάπεδα, πάγκοι, επιφάνειες εργασίας, έπιπλα
εξωτερικού χώρου, ιστιοσανίδες, αντίκειμενα carbon, κομμάτια τέχνης ...
• Εύκολη χρήση.
• Κατάλληλη για χρήση επαγγελματική αλλά και DIY
• Συμβατή με πληθώρα υλικών όπως: γυαλί, ξύλο, τσιμέντο, φυσικές/ τεχνητές
πέτρες, κεραμικά, μέταλλο, αδρανή υλικά, κτλ. Σε πορώδεις επιφάνειες (πχ
ξύλο, τσιμέντο κτλ) συνίσταται αρχικά η εφαρμογή εποξικού ασταριού
Resolcoat 1010-1014
• Αναλογία βάση: σκληρυντής (100:38) κατά βάρος
• Εφαρμογή: σπάτουλα, πινέλο

4000 με σκληρυντή 4005
Ιξώδες (ρευστότητα) @23oC (mPas)
Χρόνος εργασιμότητας 500mL at 23°C (10cm high mix)
Geltime σε έλασμα πάχους 2mm σε 23°C
Στεγνό στην αφή σε 23°C
Χρόνος πλήρους σκλήρυνσης σε 23°C
Καλυπτικότητα για στρώση πάχους 1mm

Συσκευασίες 4000-4005:
Σετ 1,38kg (10.FR.31), Σετ 34,5kg
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630
26min
2h30min
10h
24h
0.35-0.45 kg

RESOLTECH LIQUID RESIN ART
Διαφανές Εποξικό σύστημα επίστρωσης
(ΥΓΡΟ ΓΥΑΛΙ ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΩΝ)
• Καθαρό, πολύ γυαλιστερό φινίρισμα. Αποτέλεσμα με υψηλές μηχανικές
αντοχές
• Σκλήρυνση σε θερμοκρασία δωματίου
• Αυτοεπιπεδούμενο
• Δυνατότητα εφαρμογής στρώσης πάχους έως 5mm
• Απελευθερώνει τον παγιδευμένο αέρα από την ανάδευση
• Το σύστημα έχει σχεδιαστεί για την επικάλυψη όλων των τύπων επιφανειών
για εσωτερική & εξωτερική χρήση, όπως δάπεδα, 3D δάπεδα, πάγκοι, επιφάνειες εργασίας, έπιπλα, κομμάτια τέχνης... Κατάλληλο και για εγκλωβισμό
αντικειμένων
• Εύκολη χρήση.
• Κατάλληλη για χρήση επαγγελματική αλλά και DIY
• Συμβατή με πληθώρα υλικών όπως: γυαλί, ξύλο, τσιμέντο, φυσικές/ τεχνητές
πέτρες, κεραμικά, μέταλλο, αδρανή υλικά, κτλ. Σε πορώδεις επιφάνειες (πχ
ξύλο, τσιμέντο κτλ) συνίσταται αρχικά η εφαρμογή εποξικού ασταριού
Resolcoat 1010-1014
• Αναλογία βάση: σκληρυντής (100:50) κατά βάρος
• Εφαρμογή: σπάτουλα, πινέλο, χύτευση

LIQUID ART RESIN A με σκληρυντή LIQUID RESIN ART B
Ιξώδες (ρευστότητα) @23oC (mPas)
Χρόνος εργασιμότητας 500mL at 23°C (10cm high mix)
Geltime σε έλασμα πάχους 2mm σε 23°C
Στεγνό στην αφή σε 23°C
Χρόνος πλήρους σκλήρυνσης σε 23°C
Καλυπτικότητα για στρώση πάχους 1mm

1900
1h15min
1h37min
10h
24h
1kg

Συσκευασίες Liquid Resin Art A-B:
Σετ 1,5kg (10.FR.74), Σετ 45kg
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Ρητίνες / Εποξικές
RESOLTECH VLS UV FLEX
Διαφανές Εποξικό σύστημα επίστρωσης με UV
προστασία για ελαστικό αποτέλεσμα
(ΥΓΡΟ ΓΥΑΛΙ ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΩΝ)
• Καθαρό, πολύ γυαλιστερό, στιλπνό φινίρισμα. Αποτέλεσμα με υψηλές μηχανικές αντοχές, αντοχή στην τριβή και ελαστικοτητα (ευλύγιστο)
• Σκλήρυνση σε θερμοκρασία δωματίου
• Αυτοεπιπεδούμενο
• Δυνατότητα εφαρμογής στρώσης πάχους έως max 4mm. Όσο λεπτοτερη
η στρώση, τόσο πιο ευλίγιστο το αποτέλεσμα
• Απελευθερώνει τον παγιδευμένο αέρα από την ανάδευση
• Το σύστημα έχει σχεδιαστεί για την επικάλυψη όλων των τύπων επιφανειών για εσωτερική & εξωτερική χρήση, όπως πάγκοι, επιφάνειες εργασίας,
έπιπλα, φωτογραφίες, κομμάτια τέχνης ... Συνήθως χρησιμοποιείται για την
διαδικασία του doming
• Εύκολη χρήση.
• Κατάλληλη για χρήση επαγγελματική αλλά και DIY
• Συμβατή με πληθώρα υλικών όπως: γυαλί, ξύλο, τσιμέντο, φυσικές/ τεχνητές
πέτρες, κεραμικά, μέταλλο, αδρανή υλικά, χαρτόνι κτλ. Σε πορώδεις επιφάνειες (πχ ξύλο, τσιμέντο κτλ) συνίσταται αρχικά η εφαρμογή εποξικού
ασταριού Resolcoat 1010-1014
• Αναλογία βάση: σκληρυντής (100:70) κατά βάρος
• Εφαρμογή: σπάτουλα, πινέλο

VLS UV A με σκληρυντή VLS UV B
Ιξώδες (ρευστότητα) @23oC (mPas)
Χρόνος εργασιμότητας 200mL at 23°C (4cm high mix)
Αντοχή στην πρόσκρουση
Στεγνό στην αφή σε 23°C
Χρόνος πλήρους σκλήρυνσης σε 23°C

1200
30min
18 Joules
4h30min
6h30min

Συσκευασίες VLS UV A-B: Σετ 1,7kg (10.FR.42)

Optical Brightner

Mε Optical Brightner

Χωρίς Optical Brightner

Το Optical Brightner είναι ένα ειδικό πρόσθετο για εποξικές ρητίνες, και ειδικά
για τις διάφανες εποξικές ρητίνες όπως τα συστήματα 1070, WWA, 4000,
Liquid Resin Art κτλ το οποίο προσδίδει στα συστήματα αυτά εξαιρετική οπτική καθαρότητα, σαν κρύσταλλο, βελτιώνοντας αισθητά την τελική οψη!
Αναλογία ανάμιξης: 3 σταγόνες Optical Brightner σε κάθε 100γρ ρητίνης,
προτού προσθέσετε τον σκληρυντή.
Συσκευασία: σταγονομετρικό μπουκάλι 50γρ.
Κωδικός: 10.FR.81
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RESOLTECH 1600-1606
Εύκαμπτο σύστημα εποξικής ρητίνης
ελασματοποίησης
• Resoltech 1600-1606 είναι κατάλληλο για εμποτισμό /ελασματοποίηση ενισχυτικών υφασμάτων (εξαιρετική διαβρεξιμότητα) από fiberglass,
carbon, aramid, basalt κτλ για την κατασκευή εύκαμπτων δομών υψηλής
απόδοσης & αντοχής.
• Δημιουργία κατασκευών υψηλής ευκαμψίας και βελτιωμένης αντίστασης
σε κρούσεις
• Εξαιρετική πρόσφυση σε όλα τα υποστρώματα
• Σκλήρυνση & ξεκαλούπωμα σε θερμοκρασία δωματίου
• Χρησιμοποιείται για κατασκευές όπως εύκαμπτοι ράβδοι carbon, είδη διακόσμησης/ταπετσαρίας, εξαρτήματα αγωνιστικών αυτοκινήτων, μεμβράνες
ενισχυμένες με ίνες κτλ
• Μπορεί να χρησιμοποιηθεί συνδυαστικά με το σύστημα εποξικής ρητίνης
Resoltech 1050 επιτρέποντας τη δημιουργία κατασκευών με διαφορετικά
επίπεδα σκληρότητας και ελαστικότητας
• Αναλογία βάση: σκληρυντής (100:126) κατά βάρος
• Εφαρμογή με ρολό, πινέλο, vacuum infusion

1600 με σκληρυντή 1606
Ιξώδες (ρευστότητα) @23oC (mPas)
Χρόνος εργασιμότητας 70mL at 23°C (4cm high mix)
Geltime σε έλασμα πάχους 2mm σε 23°C
Χρόνος πλήρους σκλήρυνσης σε 23°C
Σκληρότητα Shore D μετά από 14 days σε 23°C

500
3h40min
5h30min
24h
44

Συσκευασίες 1600-1606: Σετ 1.8kg, Σετ 9kg
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Ρητίνες / Εποξικές
RESOLTECH 2080 Μ17-2084 Μ
Δομικό Εποξικό σύστημα αφρού
(Διογκούμενη Εποξική ρητίνη)
• Το RESOLTECH 2080 M17 / 2084M είναι ένα σύστημα χύτευσης υγρής
διογκούμενης εποξικής ρητίνης από το οποίο παράγεται δομικός πυρήνας, χαμηλής πυκνότητας 170 kg / m3
• Το σύστημα έχει έναν συντελεστή διόγκωσης 6.2
• Αργή & ελεγχόμενη αντίδραση αφρισμού. Δεν απαιτείται χρήση μηχανών
ανάμιξης
• Χαμηλή πίεση αφρισμού, επιτρέπει την άμεση χύτευση στα τελικά μέρη
• Εξαιρετική αντοχή στο νερό
• Υψηλές μηχανικές αντοχές & θερμική αντίσταση
• Δεν υπάρχει εκπομπή V.O.C
• Σκλήρυνση & ξεκαλούπωμα σε θερμοκρασία δωματίου
• Αναλογία βάση: σκληρυντής (100:35) κατά βάρος
• Εφαρμογή με χύτευση

2080 M17 / 2084M
Ιξώδες (ρευστότητα) @23 C (mPas)
Χρόνος εργασιμότητας πριν ξεκινήσει η διόγκωση at 23°C
Στεγνό στη αφή & Εφαρμογή ξανά σε 23°C
Χρόνος πλήρους σκλήρυνσης σε 23°C
o

11 200 ± 1500
5min
5h
24h

Συσκευασίες: Σετ 1,35kg (1+0,35) kg, Σετ 6,75kg (5+1,75) kg
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A1 Acrylic One
Σύστημα Οικολογικής Ρητίνης
Το A1 είναι σύστημα 2 συστατικών και αποτελείται από Α1 ορυκτή σκόνη και
Α1 ακρυλική ρητίνη βάσης νερού, τα οποία αναμιγνύονται δημιουργώντας ένα πολύ
δυνατό τελικό κατασκευαστκό αποτέλεσμα, σε χρώμα λευκό (ελεφαντόδοντο).
Το A1 μπορεί να πάρει οποιαδήποτε μορφή & σχέδιο. Συνεπώς είναι εφικτό να κατασκευαστούν χειροποίητες μορφές-σχέδια, επιτρέποντας στον καλλιτέχνη-αρχιτέκτονα
να παράξει “μοναδικά” (one of a kind) προϊόντα.
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A1 Acr ylic One
A1 Acrylic One
Σύστημα Οικολογικής Ρητίνης
Το A1 είναι σύστημα 2 συστατικών και αποτελείται από Α1 ορυκτή σκόνη και
Α1 ακρυλική ρητίνη βάσης νερού, τα οποία αναμιγνύονται δημιουργώντας
ένα πολύ δυνατό τελικό κατασκευαστκό αποτέλεσμα, σε χρώμα λευκό.
Ιδιότητες
• Οικολογικό
• Δεν περιέχει διαλύτες
• Καλύτερες συνθήκες εργασίας
• Πολύ χαμηλό εξώθερμο (max 40oC)
• Καθόλου συρρίκνωση
• Πολύ υψηλά standard ανθεκτικότητας στη φωτιά
• UV προστασία
• Επιδέχεται προσθήκη χρωστικών & μπορεί να βαφτεί από πάνω.
• Μεγάλη ποικιλία μορφών-επιφανειών αποτύπωσης
• Ανθεκτικότητα στις καιρικές συνθήκες & στο νερό της βροχής
(εφόσον εφαρμοστεί το sealer)
• Καλές μηχανικές αντοχές
• Καθαρισμός των εργαλείων με νερό μόνο
Βασικοί τομείς εφαρμογών
• Αρχιτεκτονική, εσωτερικής & εξωτερικής χρήσης
• Διακοσμήσεις & Σκηνογραφία
• Πάνελ επικαλύψεων
• Αντίγραφα επιφανειών, έργων τέχνης κτλ
• Χυτεύσεις
• Δημιουργία πρωτοτύπων
• Κατασκευή καλουπιών
• Επικάλυψη φελιζόλ & κόντρα πλακέ

2 μέρη
+
σκόνη Α1		

1 μέρος
ρητίνη Α1

Αναλογία ανάμιξης: 2 μέρη σκόνη Α1 + 1 μέρος ρητίνη Α1 κατά βάρος
(ζυγίση των 2 συστατικών, όχι ογκομέτρηση)
Χρόνος δουλέματος μίγματος Α1: 20min
Χρόνος στεγνώματος: 1 ώρα
Χρόνος Τελικής σκλήρυνσης: 7 ημέρες
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Εφαρμογή A1
Το Α1 μπορεί να εφαρμοστεί με πολλούς διαφορετικούς τρόπους:
• Απλή Χύτευση σε καλούπι
• Περιστροφική χύτευση (rotation molding) σε καλούπι
• Επάλειψη με πινέλο/ρολό/σπάτουλα είτε μέσα σε καλούπι είτε κατευθείαν
πάνω σε αντικέιμενο
• Ψεκασμό με πιστόλι ψεκασμού κατευθείαν πάνω σε επιφάνεια/αντικείμενο

A1 Acrylic One
Κωδικός
40.NL.30
40.NL.28
40.NL.29
40.NL.34
40.NL.27

Συσκευασίες
Σετ 1,5kg
Σετ 7,5kg
Σετ 15kg
Σετ 75kg
Σετ 7,5kg
extension

40.NL.39

Σετ 7,5kg
Extra White

Περιέχει
1kg A1 σκόνη + 0,5kg A1 ρητινη
5kg A1 σκόνη + 2,5kg A1 ρητινη
10kg A1 σκόνη + 5kg A1 ρητινη
50kg A1 σκόνη + 25kg A1 ρητινη
5kg A1 σκόνη + 2,5kg A1 ρητινη και επιπλέον
• 5 m2 υφασμα triaxial
• 0,25 kg Retarder Επιβραδυντή
• 0.25kg Thixtrope Α θιξοτροπικό πρόσθετο
• 0,25 kg Sealer Σφραγιστικό
• 0.25kg Σκόνη σιδήρου
• 0,25 kg μαύρη χρωστική
• 1 κιλό σκόνης ΑΤΡ για να πυκνώσει το A1
• 30mm αναμικτήρα υψηλής διάτμησης
• 1 κιλό άμμο πλήρωσης γκρι
• 1 m2 ύφασμα ψιλό C (αράχνη)
5kg A1 σκόνη + 2,5kg A1 ρητινη
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A1 Acr ylic One
ΠΛΗΡΩΤΙΚΑ για A1 Acrylic One
Υπάρχουν αρκετά «Πληρωτικά» προϊόντα διαθέσιμα για την αισθητική βελτίωση της εμφάνισης του τελικού αποτελέσματος του Α1 αλλά και μείωση
βάρους και κόστους.
Α1 Σκόνη ΑΤP
είναι ένα πληρωτικό όγκου το οποίο κάνει το A1 τόσο παχύρρευστο όσο
ένας απαλός στόκος. Xρησιμοποιείται για λείανση των επιφανειών & τροποποίηση του τελικού αντικειμένου. Το ATP προτείνεται μόνο για χρήση σε
αντικείμενα εσωτερικού χώρου.
A1 Σκόνη ΑΤΡ
Κωδικός
40.NL.46

Συσκευασίες
0,5kg, 1kg, 5kg, 25kg

Χαλαζιακή άμμος
δύναται να προστεθεί στο A1 ώστε να ενισχύσει την ανθεκτικότητα στις
γρατζουνιές και γενικά την σκληρότητα του. Χρησιμοποιώντας διαφορετικά
χρώματα χαλαζιακής άμμου και κοκκομετρίας μπορείτε να επιτύχετε εμφάνιση γρανίτη/ φυσικού πετρώματος.
Περισσότερες πληροφορίες στην σελίδα 62 του καταλόγου.
3D Balls - Glass bubbles Πληρωτικά Υαλοσφαιρίδια
είναι ένα πολύ ελαφρύ πληρωτικό υλικό, το οποίο μοιάζει με ελαφρόπετρα
(είναι κενό εσωτερικά), και μπορεί να προστεθεί μέσα στο Α1 (αλλά και σε
άλλες συστήματα ρητινών) ώστε να ελαφρύνει το συνολικό βάρος του υλικού, καθιστώντας τα χυτά αντικείμενα πιο ελαφριά.
Περισσότερες πληροφορίες στην σελίδα 62 του καταλόγου.
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ΠΡΟΣΘΕΤΑ για A1 Acrylic One
Υπάρχουν αρκετά «Πρόσθετα» προϊόντα διαθέσιμα για την
βελτίωση της διαδικασίας εφαρμογής του A1 και την διευκόλυνση του χρήστη.
A1 Retarder (επιβραδυντής)
είναι σε υγρή μορφή, χρησιμοποιείται για να επιμηκύνουμε το χρόνο δουλέματος από 20min Μέχρι 45-60min. Το Retarder προστίθεται πάντα στη
A1ρητίνη. Προσθέστε maximum 2% retarder αναλογικά του συνολικού βάρους (ρητίνης+σκόνης A1).
A1 Retarder (επιβραδυντής)
Κωδικός
SETAO.RETARDER
40.NL.15

Συσκευασίες
50gr, 250gr
1kg, 5kg

A1 Accelerator (επιταχυντής)
είναι σε υγρή μορφή, χρησιμοποιείται για να μειώσουμε το χρόνο δουλέματος από 20min σε 10min ή και λιγότερο. Το Accelerator προστίθεται πάντα
στη ρητίνη A1. Προσθέστε maximum 1% accelerator αναλογικά του συνολικού βάρους (ρητίνης+σκόνης A1). To accelerator χρησιμοποιείται επίσης
για να διορθώσει τις καθυστερήσεις που μπορεί να προκαλούνται από ορισμένες χρωστικές ή άλλα πρόσθετα.

A1 Accelerator (επιταχυντής)
Κωδικός
SETAO.ACCEL
40.NL.45

Συσκευασίες
50gr, 250gr
1kg
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A1 Acr ylic One
A1 Dilute (διαλύτης)
σε υγρή μορφή, μειώνει το ιξώδες του A1 και το κάνει πιο λεπτόρρευστο.
Χρησιμοποιείται όταν πρόκειται να χυτεύσουμε περίπλοκα αντικείμενα ή
όταν θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε ταυτοχρόνως περισσότερα από 1 πρόσθετα. Το dilute μπορεί να επηρεάσει το χρόνο δουλέματος. Ποτέ μην χρησιμοποιείτε περισσότερο από 5% dilute αναλογικά του συνολικού βάρους.
A1 Dilute (διαλύτης)
Κωδικός
SETAO.DIL
40.NL.36

Συσκευασίες
50gr, 250gr
1kg

A1 Sealer Satin
σφραγιστικό σε υγρή μορφή, είναι ένα προϊόν σφράγισης/ κάλυψης βάσης
νερού, το οποίο προστατεύει το τελικό αντικείμενο από Α1 ενάντια στην
υγρασία και δίνει στο αντικείμενο ανθεκτικότητα στις καιρικές συνθήκες. Πάντα προσθέτετε 20% νερό στο A1 Sealer πριν από τη χρήση, ενώ μπορούν
να εφαρμοστούν 1 ή περισσότερες στρώσεις ώστε να αυξήσουμε την προστασία. Μετά την εφαρμογή του sealer satin, η επιφάνεια έχει μία ελαφρά
γυαλάδα (σατινέ).
Εφαρμογή sealer με
A1 Dilute (διαλύτης)
Κωδικός
SETAO.SEALER.50
40.NL.14

Συσκευασίες
50gr, 250gr
1kg

A1 Σκόνη Σιδήρου
η οποία μπορεί να προστεθεί στο A1 ώστε να πετύχουμε ένα μεταλλικό
εφέ. Με την σκόνη σιδήρου, επιτυγχάνουμε εφέ σκουριασμένου μετάλλου,
ακολουθώντας τη μεθοδολογία εφαρμογής που περιγράφεται στα Τεχνικά
εγχειρίδια Α1 (ζητήστε μας τον αναλυτικό οδηγό με τη μεθοδολογία επίτευξης σκουριάσματος).
A1 Σκόνη Σιδήρου
Κωδικός
40.NL.33

Συσκευασίες
1kg, 5kg
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A1 Χρωστικές
σε υγρή μορφή, προστίθενται μέσα στην Α1 ρητίνη
πριν την ανάμιξη με τη Α1 σκόνη. Μπορείτε να προσθέσετε maximum 2% χρωστική αναλογικά του συνολικού
βάρους. Οι αποχρώσεις που είναι διαθέσιμές είναι οι
εξής: άσπρο, μαύρο, κίτρινο, ώχρα, terracotta, κόκκινο,
μπλε, πράσινο, magenta. Οι χρωστικές προστίθενται και
στο A1 Sealer ώστε να χρησιμοποιηθούν για ενίσχυση
χρώματος τοπικά και δημιουργία εφέ.

A1 Triaxial Υαλοϋφασμα Triaxial 160g/m2
Ειδικό υαλοΰφασμα τριών κατευθύνσεων (0, +/- 45) με
ανοιχτή πλέξη, είναι ειδικά σχεδιασμένο ώστε να χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με το σύστημα A1 Acrylic
One για ενίσχυση των κατασκευών είτε πρόκειται για
εφαρμογή μέσα σε καλούπια είτε κατευθείαν πάνω σε
τελικά αντικείμενα. Ευλύγιστο, επικάθεται τέλεια ακόμα
και σε καμπύλα και περίεργα σχήματα.
Φάρδος υφάσματος: 1,27 m
Βάρος υφάσματος: 160g/m2
Πλέξη υφάσματος: (0, +/- 45)
Κωδικός: 40.NL.25
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A1 Acr ylic One
Αναδευτήρες Α1
Οι αναδευτήρες που χρησιμοποιούνται για την ανάμιξη του Α1 πρέπει να
είναι ανοξείδωτοι ώστε να μην σκουριάζουν από την συχνή χρήση καθώς
το Α1 ξεπλένεται με νερό από όλα τα εργαλεία. Το ειδικό οδοντωτό σχήμα
τους βοηθάει στην σωστή ανάμιξη & ομογενοποίηση του Α1
Κωδικός
40.NL.24

A1 Αναδευτήρες
Α1 Αναδευτήρας 30mm
ανοξείδωτος υψηλής διάτμησης
Α1 Αναδευτήρας 65mm
ανοξείδωτος υψηλής διάτμησης

40.NL.47

A1 Thix A (πηκτικό )
σε υγρή μορφή, είναι ένα πρόσθετο το οποίο κάνει το Α1πιο παχύρρευστο
(αυξάνει το ιξώδες του) και του δίνει μία υφή σαν gel. Αυτό το θιξοτροπικό
πρόσθετο χρησιμοποιείται για να δημιουργήσουμε το “στόκο” Α1 και για
να μπορέσουμε να εφαρμόσουμε το προϊόν σε κάθετες επιφάνειες. Προσθέστε έως 2% αναλογικά του συνολικού βάρους Α1, για το μέγιστο βαθμό
ιξώδους.
A1 Thix A (Θιξοτροπικό)
Κωδικός
SETAO.THIX
40.NL.16

Συσκευασίες
50gr, 250gr
1kg, 5kg
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Ρητίνες / Πολυουρεθανικές
Pur B 23-30 ISO M200
Σύστημα Διογκούμενης Πολυουρεθάνης Χύτευσης
• Χρησιμοποιείται για χύτευση & γέμισμα κενών σε διαφόρους χώρους (πχ.
στεγανά σκαφών, θερμοσίφωνες,ψυγεία φορτηγών κ.α.). Δεν είναι αδιάβροχο
• Το σύστημα έχει συντελεστή διόγκωσης σχεδόν 20
• Το τελικό αποτέλεσμα έχει μικρό βάρος και προσφέρει θερμομόνωση,
ηχομόνωση & ακαμψία. Μπορεί να πλαστικοποιηθεί εξωτερικά με ρητίνες
και να επεξεργαστεί & να τριφτεί
• Υψηλή αντιδραστικότητα, γρήγορο στέγνωμα
• Χρώμα τελικού αντικειμένου μπεζ/κρεμ
• Αναλογία πολυόλη: ισοκυανικό (1:1,17) κατά βάρος & 1:1 Κατά όγκο
• Εφαρμογή με ειδικό μηχάνημα ψεκασμού, χύτευση

Pur B 23-30__ISO M200
Ιξώδες (ρευστότητα) @25 C (mPas)
Χρόνος εργασιμότητας 200mL @ 25°C
Χρόνος τελικής διόγκωσης @ 25°C
o

Κωδικός
35
1min
10min

Σετ 2kg (1kg+1kg)
Σετ 10kg (5kg+5kg)
Σετ 40kg (20kg+20kg)

SETPU.1+1
SETPU.5+5
50.GR.01
50.GR.00

SF850
Σκληρή Πολυουρεθάνη χύτευσης fast cast
• Ρητίνη πολυουρεθάνης δύο συστατικών για χυτεύσεις μικρού μεγέθους, πχ
κύβος με έδρα 10cm ή παρόμοιο. Δεν περιέχει υδράργυρο
• Σχετικά παχύρρευστη
• Μεγάλη ακρίβεια στην αντιγραφή λεπτομερειών
• Γρήγορο στέγνωμα & ξεκαλούπωμα σε θερμοκρασία δωματίου
• Χρώμα τελικού αντικειμένου γκρι ανοιχτό
• Εύκολο να επεξεργαστεί, να τριφτεί και να γυαλίστει.
• Αναλογία πολυόλη: ισοκυανικό (100:25) κατά βάρος

SF850
Ιξώδες (ρευστότητα) @25 C (mPas)
Χρόνος εργασιμότητας 200mL @ 25°C
Χρόνος ξεκαλουπώματος για κατασκευή πάχους 5mm @ 25°C
Χρόνος πλήρους σκλήρυνσης @ 25°C
o

35
8min
45min
24h

SF850

Κωδικός

Σετ 1,25kg
Σετ 6,25kg

SETSYN.SF850.1,25
10.FR.56

Ρητίνες / Πολυουρεθανικές
S150
Σκληρή Πολυουρεθανική ρητίνη χύτευσης S150 fast cast
• Ρητίνη πολυουρεθάνης δύο συστατικών για παραγωγή μοντέλων και για
αντίγραφα μοντελοποίηση και επικάλυψη.
• Δεν περιέχει υδράργυρο
• Υψηλή αντιγραφική λεπτομέρεια
• Πολύ λεπτόρρευστη
• Υψηλή αντιδραστικότητα
• Πολύ γρήγορο στέγνωμα & ξεκαλούπωμα σε θερμοκρασία δωματίου
• Χρώμα τελικού αντικειμένου: κρεμ/μπεζ/κιτρινωπό
• Συνιστάται για χυτεύσεις μικρού μεγέθους, πχ κύβος με έδρα 5cm ή παρόμοιο
• Εύκολο να επεξεργαστεί, να τριφτεί και να γυαλίστει.
• Αναλογία πολυόλη: ισοκυανικό (1:1) κατά βάρος
• Εφαρμογή με χύτευση

S150
Ιξώδες (ρευστότητα) @25oC (mPas)
Χρόνος εργασιμότητας 200mL @ 25°C
Χρόνος ξεκαλουπώματος για κατασκευή πάχους 5mm @ 25°C
Χρόνος πλήρους σκλήρυνσης @ 25°C
S150

Κωδικός

Σετ 1kg (0,5kg+0,5kg)
Σετ 2kg (1kg+1kg)
Σετ 5kg (5kg+5kg)

SETSYN.S150.0,5+0,5
SETSYN. S150.1+1
10.FR.55
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35
1min 50sec
20min
24h

Υαλοϋφάσματα

Υαλοϋφάσματα Chopped Strand
Mat E-glass
Υαλοϋφάσματα Roving Fabrics-Cloths
Υαλοϋφάσματα Woven Roving – Πλεκτά
Υαλοϋφάσματα woven roving σε μορφή ταινίας
Υαλοϋφάσματα Combination
Υαλοϋφάσματα Multiaxial
Υαλότριμα
Υαλονήματα Roving
Υαλοΰφάσματα Surfacing Tissue – Αράχνη

Υαλοϋφάσματα
Chopped Strand Mat
Τα υαλοϋφάσματα Mat (η πλήρης ονομασία είναι chopped strand mat) είναι
υφάσματα αποτελούμενα από λεπτές ίνες γυαλιού μικρού μήκους (≈5cm),
οι οποίες είναι διασπαρμένες ισομερώς προς όλες τις κατευθύνσεις επί της
επιφάνειας του υφάσματος και κολλημένες μεταξύ τους με ειδική κόλλα
(Emulsion) ή πούδρα (Powder), δημιουργώντας μία συνεχή επιφάνεια.
Τα υαλοϋφάσματα Mat είναι τα πιο διαδεδομένα σε χρήση σε πολυεστερικές & composite κατασκευές καθώς:
• μορφοποιούνται εύκολα με το χέρι
• εμποτίζονται εύκολα σχεδόν με όλους τους τύπους ρητινών
• προσδίδουν στο τελικό αντικείμενο υψηλές μηχανικές αντοχές
• ευκολα στο τρίψιμο, στη μηχανική κατεργασία και υψηλή θερμοκρασιακή
αντοχή 500oC
• χρησιμοποιούνται κυρίως κατά την μεθόδο παραγωγής: εμποτισμός με το
χέρι (hand lamination)

Υαλοϋφάσματα Mat Emulsion:
Χρησιμοποιείται ειδική κόλλα για την συγκράτηση των ινών υάλου μεταξύ
τους με αποτέλεσμα να ειναι συμβατά με όλες τις ρητίνες εκτός από εποξικές. Είναι πιο εύκολα στη χρήση επειδή η κόλλα συγκρατεί δυνατά τις ίνες
μεταξύ τους και διευκολύνει τον χειρισμό.
Υαλοϋφάσματα Mat Powder:
Χρησιμοποιείται ειδική πούδρα για την συγκράτηση των ινών υάλου μεταξύ
τους. Ειναι συμβατά με όλες τις ρητίνες ακόμα και τις εποξικές. Είναι πιο
μαλακά & συνηθίζεται να χρησιμοποιούνται στις πρώτες στρώσεις μία κατασκευής για να αποφεύγεται το Print-through (αποτύπωση) της ίνας πάνω
στο gelcoat, αλλά και σε συνδυασμό με βινυλεστέρες για καλύτερη αντιοσμωτική προστασία της γάστρας του σκάφους.
Συσκευασίες: ρολά 50kg & χύμα

Chopped Strand Mat 225g/m2 Emulsion
Chopped Strand Mat 225g/m2 Powder
Chopped Strand Mat 300g/m2 Emulsion
Chopped Strand Mat 450g/m2 Emulsion
Chopped Strand Mat 450g/m2 Powder
Chopped Strand Mat 600g/m2 Emulsion
Chopped Strand Mat 600g/m2 Powder

36

Βαρος
g/m2

Πλάτος

Κωδικός

225
225
300
450
450
600
600

1,25 m
1,25 m
1,25 m
1,25 m
1,25 m
1,25 m
1,25 m

20.CH.63
20.IT.00
20.IT.07
20.IT.06
20.IT.12
20.IT.01
20.IT.10

Roving Fabric Cloth
Τα υαλοϋφάσματα Roving fabric cloths είναι υφάσματα αποτελούμενα από
συνεχείς ίνες γυαλιού, οι οποίες είναι πλεγμένες μεταξύ τους με διάφορα
είδη πλεξίματος πχ. Plain, twill, satin κτλ δημιουργώντας μία συνεχή επιφάνεια που μοιαζει με πλεγμένη ψάθα.
Τα Roving fabric cloths:
• έχουν χαμηλά βάρη & μικρά πάχη
• μορφοποιούνται εύκολα με το χέρι
• εμποτίζονται πολύ εύκολα με όλους τους τύπους ρητινών
• προσδίδουν στο τελικό αντικείμενο ομοιόμορφη & λεία επιφάνεια & υψηλές μηχανικές αντοχές
• εύκολα στη μηχανική κατεργασία. υψηλή θερμοκρασιακή αντοχή ≈ 500oC
• χ ρησιμοποιούνται με όλες τις μεθόδους παραγωγής: εμποτισμός με το
χέρι (hand lamination), vacuum infusion κτλ
• χ ρησμοποιούνται κυρίως σε κατασκευές όπου το ζητούμενο είναι η ελαχιστοποίηση του βάρους πχ σανίδες surf, μοντελισμός, τμήματα αυτοκινήτων/ μηχανών κτλ

Άλλα βάρη (g/m2): 110, 140, 165, 195, 200, 211, 220, 280, 306
σε πλέξεις Plain ή twill κατόπιν ζήτησης
Συσκευασίες: ρολά 100m & χύμα

Roving fabric cloth UTE 80 Plain
Roving fabric cloth UTE 120 Plain
Roving fabric cloth UTE 163 Plain
Roving fabric cloth UTE 163 Twill
Roving fabric cloth UTE 390 Twill

Πλέξη plain

Βαρος
g/m2

Πλάτος

Κωδικός

80
120
160
160
390

1m
1,37 m
1m
1m
1m

20.CC.01
20.CC.02
20.CZ.11
20.CC.05
20.CC.06
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Πλέξη twill

Υαλοϋφάσματα
Woven Roving Πλεκτά
Τα υαλοϋφάσματα Woven roving (πλεκτά) είναι υφάσματα αποτελούμενα
από συνεχείς ίνες γυαλιού, οι οποίες είναι πλεγμένες μεταξύ τους συνηθως
με κάθετη πλέξη (Plain) δημιουργώντας μία συνεχή επιφάνεια που μοιαζει
με πλεγμένη ψάθα.
Τα υαλοϋφάσματα Woven roving:
• μορφοποιούνται εύκολα με το χέρι
• εμποτίζονται πολύ εύκολα με όλους τους τύπους ρητινών
• χρησιμοποιούνται πάντα συνδυαστικά (ανάμεσα σε) με στρώσεις υαλοϋφασμάτων chopped strand mat
• προσδίδουν στο τελικό αντικείμενο ακαμψία & ενισχύουν τις μηχανικές
του αντοχές
• ευκολα στη μηχανική κατεργασία και υψηλή θερμοκρασιακή αντοχή 500oC
• χρησιμοποιούνται με όλες τις μεθόδους παραγωγής: εμποτισμός με το
χέρι (hand lamination), vacuum infusion κτλ
• χρησμοποιούνται κυρίως σε κατασκευές όπου το ζητούμενο είναι η μεγιστοποίηση της αντοχής πχ σκάφη, δεξαμενές κτλ

Συσκευασίες: ρολά 30kg ή 50kg & χύμα

Woven roving 200 g/m2
Woven roving 300 g/m2
Woven roving 500 g/m2
Woven roving 800 g/m2
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Βαρος
g/m2

Πλάτος

Κωδικός

200
300
500
800

1m
1 m ή 1,25m
1 m ή 1,25m
1 m ή 1,25m

20.CH.64
20.CH.72
20.CH.20
20.FI.08 ή 20.CH.53

Woven Roving Πλεκτά σε μορφή ταινίας
Οι ταινίες Woven roving (πλεκτά) είναι υφάσματα μικρού πλάτους αποτελούμενα από συνεχείς ίνες γυαλιού, οι οποίες είναι πλεγμένες μεταξύ τους
συνηθως με κάθετη πλέξη (Plain) δημιουργώντας μία συνεχή επιφάνεια που
μοιαζει με πλεγμένη ψάθα.
Τα υαλοϋφάσματα Woven roving σε μορφή ταινίας:
• ιδανικά για τοποθέτηση σε στενά σημεία όπου δεν χωρούν τα κανονικά
υφάσματα
• μορφοποιούνται εύκολα με το χέρι
• εμποτίζονται πολύ εύκολα με όλους τους τύπους ρητινών
• χρησιμοποιούνται πάντα συνδυαστικά (ανάμεσα σε) με στρώσεις υαλοϋφασμάτων chopped strand mat
• προσδίδουν στο τελικό αντικείμενο ακαμψία & ενισχύουν τις μηχανικές
του αντοχές
• ευκολα στη μηχανική κατεργασία και υψηλή θερμοκρασιακή αντοχή
≈500oC
• χρησιμοποιούνται με όλες τις μεθόδους παραγωγής: εμποτισμός με το
χέρι (hand lamination), vacuum infusion κτλ
• χρησμοποιούνται κυρίως σε πλήθως κατασκευών πχ σκάφη, ιστιοπλοϊκα,
ανεμογεννήτριες, αθλητικός εξοπλισμός κτλ

Άλλα βάρη (g/m2): 80, 280, 290 κατόπιν ζήτησης
Συσκευασίες: ρολά 130m ή 150m & χύμα

Ταινία Woven roving 143 g/m2
Ταινία Woven roving 220 g/m2

Βαρος
g/m2

Πλάτος

Κωδικός

143
220

10 cm
8 cm

20.CZ.10
20.CZ.10
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Υαλοϋφάσματα
Υαλοϋφάσματα Combination
Τα υαλοϋφάσματα Combination (ή αλλιώς combi-mat) είναι υφάσματα αποτελούμενα από μία στρώση υαλοϋφάσματος chopped strand mat και μία
στρώση woven roving ραμένες μεταξύ τους δημιουργώντας μία συνεχή επιφάνεια.
Τα υαλοϋφάσματα Combination:
• έχουν μεγάλα βάρη & πάχη
• εμποτίζονται με όλους τους τύπους ρητινών, εκτός εποξικών ρητινών
• προσδίδουν στο τελικό αντικείμενο μεγάλη ανθεκτικότητα και ενισχύουν
τις μηχανικές αντοχές του
• γρηγορότερος χρόνος χρήσης, καθώς με 1 στρώση στην ουσία βάζουμε
2 διαφορετικά υφάσματα
• Υψηλή θερμοκρασιακή αντοχή ≈ 500oC
• χρησιμοποιούνται κυρίως σε παραγωγή όπου ο εμποτισμός γίνεται χειρονακτικά (hand lamination)
• χρησμοποιούνται κυρίως σε μεγάλες κατασκευές όπου το ζητούμενο είναι
η μεγιστοποίηση της δύναμης πχ yacht, πισίνες, catamaran, δεξαμενές κτλ

Συσκευασίες: ρολά ≈45kg & χύμα

Combination
300-300 g/m2
Combination
300-600 g/m2
Combination
450-500 g/m2

Χαρακτηριστικά

Βαρος
g/m2

Πλάτος

Κωδικός

1 στρώση mat 300g/m2
+ 1 στρώση w.roving 300g/m2
1 στρώση mat 300g/m2
+ 1 στρώση w.roving 600g/m2
1 στρώση mat 450g/m2
+ 1 στρώση w.roving 500g/m2

600

1,25 m

20.CH.65

900

1,25 m

20.CH.19

950

1,25 m

20.CH.31
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Υαλοϋφάσματα Multiaxial
Τα υαλοϋφάσματα Multiaxial, ή αλλιώς Multiaxials αποτελούνται από 2 ή περισσότερες ανεξάρτητες στρώσεις υαλοϋφάσματος unidirectional, οι οποίες
είναι ραμένες μεταξύ τους υπό διαφορετικές γωνίες, δημιουργώντας ένα
ενιαίο ύφασμα πολλών κατευθύνσεων. Υπάρχουν πολλοί διαφορετικοί τύποι
Multiaxials αναλόγως πόσες στρώσεις από unidirectional έχουν ραφτεί μεταξύ τους:
• Biaxial υαλοϋφάσματα με 2 διαφορετικές στρώσεις unidirectional που
μπορεί να είναι τοποθετημένες σε γωνίες 0ο_90ο είτε +/-45ο
• Triaxial υαλοϋφάσματα με 3 διαφορετικές στρώσεις unidirectional που
συνήθως είναι τοποθετημένες σε γωνία 0ο_ +/-45ο είτε 90ο_ +/-45ο
• Quadraxial υαλοϋφάσματα με 4 διαφορετικές στρώσεις unidirectional
που είναι τοποθετημένες σε γωνία 0ο_90ο_ +/-45ο
Τα υαλοϋφάσματα Multiaxial:
• μορφοποιούνται εύκολα με το χέρι
• εμποτίζονται πολύ εύκολα με όλους τους τύπους ρητινών
• χρησιμοποιούνται πάντα συνδυαστικά (ανάμεσα σε) με στρώσεις υαλοϋφασμάτων chopped strand mat
• προσδίδουν στο τελικό αντικείμενο υψηλή ακαμψία & ενισχύουν τις μηχανικές του αντοχές σε κρούσεις και δονήσεις
• ευκολα στη μηχανική κατεργασία και υψηλή θερμοκρασιακή αντοχή ≈500oC
• χ ρησιμοποιούνται με όλες τις μεθόδους παραγωγής: εμποτισμός με το
χέρι (hand lamination), vacuum infusion κτλ
• χ ρησμοποιούνται κυρίως σε κατασκευές όπου το ζητούμενο είναι η μεγιστοποίηση της αντοχής πχ αγωνιστικά σκάφη, ανεμογεννήτριες, ιστιοπλοϊκά κτλ

Συσκευασίες: ρολά σε διάφορα βάρη & χύμα

Χαρ/στικά

Βαρος
g/m2

Πλάτος

Κωδικός

ΒΙΑΧΙΑL 400 g/m2
ΒΙΑΧΙΑL 846 g/m2

+/- 45o
+/- 4o

1,27 m
1,27 m

20.CH.67
20.FI.15

TRIAΧΙΑL 1185 g/m2

+/- 45o

1,27 m

20.FI.17

TRIAXIAL 160 g/m2

90o, +/- 45o

400 (200+200)
846 (300+300+
mat 225)
1185
(301+301+576)
165 (50+50+50)

1,27 m

40.NL.25
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Υαλοϋφάσματα
Υαλότριμα
Το υαλότριμα αποτελείται από ίνες γυαλιού κομμένες σε μικρό μήκος πχ
3mm/ 4,5mm. Είναι συμβατές για εμποτισμό με όλες τις ρητίνες
• Αναμιγνύονται μέσα σε ρητίνες για τις κάνουν πιο παχύρευστες σαν στόκο/κόλλα ώστε τελικά να δημιουργηθεί ένα μίγμα κατάλληλο για συγκολλήσεις ή γεμίσματα σε δυσπρόσιτα σημεία όπου δεν μπορεί να εφαρμοστεί κανονικό υαλοϋφασμα ή για χυτεύσεις
• Υψηλή θερμοκρασιακή αντοχή
Υαλότριμα 3mm (Κωδικός 20.CH.51), Υαλότριμα 4,5mm (Κωδικός 20.CH.52)
Συσκευασίες: σακιά 20kg & χύμα

Roving-Υαλόνημα
Ίνες fiber glass σε συνεχές νήμα. Η διάμετρος του νήματος (filament
diameter) είναι 12μm και η γραμμική πυκνότητα (linear density) 2400tex.
Είναι συμβατό με όλες τις ρητίνες
Η χρήση γίνεται με πιστόλι chopper gun, το οποίο ψεκάζει ρητίνη μαζί με
καταλύτη και τεμαχισμένο υαλόνημα. H μέθοδος αυτή αυξάνει την ταχύτητα
παραγωγής και μειώνει το κόστος. Με αυτήν τη διαδικασία παράγονται συνήθως πολυεστερικές μπανιέρες, πισίνες, νεροχύτες κτλ
Συσκευασίες: μπομπίνες ≈ 20kg

Υαλοΰφασμα Αράχνη Surfacing Tissue 30g/m2
Το Surfacing Tissue είναι πάρα πολύ λεπτό fiber glass με απειροελάχιστο
πάχος και αραχνοΰφαντη όψη. Εύκολο στη χρήση.
• Εμποτίζεται εύκολα με όλους τους τύπους ρητινών
• Προσδίδει στο τελικό αντικείμενο τέλειο φινιρισμα & λεία όψη, όταν τοποθετείται είτε σαν τελευταια στρώση πριν τη βαφή, είτε σαν 1η στρώση
μετά το gelcoat μέσα στο καλούπι

Βαρος g/m2

Πλάτος

Κωδικός

30

1,00 m

20.CH.67

Αράχνη - Surfacing Tissue

Συσκευασίες: ρολά 250μ & χύμα
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Ενισχύσεις
Core

3D Glass
Carbon Ανθρακοϋφάσματα
Hybrid Carbon-Aramid
Ύφασμα Αραμιδίου
Αφρώδη υφάσματα Spheretex
Κυψελοειδή Πάνελ Πολυπροπυλενίου

Ενισχύσεις Core
3D GLASS
Τρισδιάστατο Υαλοΰφασμα 780 g/m2
Το τρισδιάστατο 3D ύφασμα είναι κατασκευασμένο 100% από γυαλί Ε-glass &
αποτελείται από δύο εξωτερικές επιφάνειες (decklayers) υφαντού υαλοϋφάσματος woven που συνδέονται μαζί με κάθετα νήματα (τριχοειδή)-σωρούς,
αποτελώντας μία ακέραια δομή σάντουιτς. Πχ ένα 3D ύφασμα πάχους 3,5mm
έχει 2 πλευρές decklayers που απέχουν μεταξύ τους περίπου 3mm (πριν τον
εμποτισμό με ρητίνη) αλλά και στην τελική κατασκευή (μετά τον εμποτισμό με
ρητίνη), πάλι θα απέχουν μεταξύ τους περίπου 3mm δημιουργώντας ένα 3D
πανελ. Κατά τη διάρκεια του εμποτισμού/ έλασης το ύφασμα συμπιέζεται από
το ρολό βαφής (ή και από το μεταλλικό ρολό) αλλά πάντα επανέρχεται στο
αρχικό προκαθορισμένο ύψος (πχ 3mm στο παράδειγμά μας).
• Το 3D ύφασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με διάφορες
ρητίνες όπως πολυεστέρες, εποξικές, βινυλεστέρες.
• Για πολυεστερικές και φαινολικές ρητίνες συνιστούμε ποσότητα ρητίνης
110% του βάρους του υφάσματος. Για την εποξική ρητίνη συνιστούμε ποσότητα ρητίνης 95% του βάρους του υφάσματος.
• Δημιουργεί πολύ ισχυρές κατασκευές με μεγάλες μηχανικές αντοχές, αλλά
και σχετικά χαμηλού βάρους αφού εσωτερικά των decklayers δεν γεμίζει
με ρητίνη
• Διευκολύνει την κατασκευή δύσκολων γεωμετρικά επιφανειών, καθώς παίρνει οποιαδήποτε μορφή
• Χρησιμοποιείται κυριώς για παραγωγή με εμποτισμό χειρονακτικά (hand
lamination)
Συσκευασίες: ρολά 50m & χύμα

3D Glass 780g/m

2
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Βαρος g/m2

Πλάτος

Κωδικός

780

1,27 m

20.CH.70

Carbon Ανθρακοϋφάσματα
Τα ανθρακοϋφάσματα Carbon είναι υφάσματα κατασκευασμένα από ίνες
άνθρακα, οι οποίες έχουν κορυφαία χαρακτηριστικά όσον αφορά τις μηχανικές τους ιδιότητες και πολλά πλεονέκτήματα σε σχέση σε τις ίνες γυαλιού. Οι ίνες άνθρακα προσφέρουν πολύ υψηλές αντοχές σε εφελκυσμό
και θλίψη, αντοχή σε υψηλές θερμοκρασίες και διάβρωση, ακαμψία, χαμηλό
μοριακό βάρος κτλ.
Εξαιτίας αυτών των ιδιοτήτων, το carbon, χρησιμοποιείται σε απαιτητικές κατασκευές όπως πχ: σε αεροσκάφη, αγωνιστικά αυτοκίνητα/ σκάφη, κράνη, βατραχοπέδιλα, εξοπλισμός σκι, ρακέτες μέχρι και μουσικά όργανα (κιθάρα, βιολί) κτλ.
Για να παραχθούν ενισχυτικά υφάσματα carbon διαφόρων μορφών και πλέξεων χρησιμοποιούνται ίνες άνθρακα. Έτσι υπάρχουν carbon υφάσματα
πλεκτά σε διάφορες πλέξεις (plain, twill, satin κτλ) καθώς επίσης και carbon
unidirectional υφάσματα αλλά και carbon multiaxials.
Το carbon μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε διάφορες παραγωγικές μεθόδους
όπως hand lamination, vacuum infusion, vacuum bagging κτλ.
Συνδυάζεται με ρητίνες πολλών τύπων ωστόσο ο ιδανικότερος συνδυασμός
είναι με εποξικές ρητίνες για εξαιρετικά δυνατά αποτελέσματα. Εναλλακτική
λύση είναι οι βινυλεστέρες.
Άλλα είδη είτε σε plain, είτε σε twill: 160g/m2, 240g/m2, 400g/m2
Περισσότερα κατόπιν ζήτησης

Carbon 193 g/m Twill 2/2 3K
Carbon 200 g/m2 Twill 2/2 3K
Carbon 280 g/m2 Twill 4/4 3K
2

Βαρος g/m2

Πλάτος

Κωδικός

193
200
280

1,5 m
1,20m
1m

20.CZ.05
20.CZ.12
20.CZ.09
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Ενισχύσεις Core
Fleece Mat Polyester fabric
Το πολυεστερικό ύφασμα fleece, μοίαζει στην υφή σαν κουβέρτα fleece, έχει
πολύ πυκνή ύφανση ενώ έχει τη δυνατότητα να παίρνει οποιαδήποτε μορφή
επιθυμείτε και να τεντώνεται ως προς τη μία διάσταση.
Χρησιμοποιείται σε κατασκευές σάντουιτς γιατί δίνει με μία στρώση αρκετό
πάχος και δύναμη, ενώ ταυτόχρονα το ευέλικτο σχήμα του παίρνει οποιαδήποτε μορφή. Σε περιπτώσεις που δεν απαιτείται ισχυρό τελικό αντικειμένο,
αλλα πρέπει να χρησιμοποιηθεί ένα ύφασμα που να εφαρμόσει καλά πάνω
στις καμπύλες της επιφάνειας, τότε το fleece mat μπορεί να χρησιμοποιήθεί
σκέτο, χωρίς άλλα ενισχυτικά υφάσματα.
Συνηθέστερη χρήση του Fleece Mat είναι σε μετατροπές στα εσωτερικά
μέρη αυτοκινήτων πχ door panels για ηχοσυστήματα.
Εμποτίζεται με πολυεστερικές ρητίνες, όχι με εποξικές και είναι κατάλληλο
μόνο για hand lamination διαδικασία. Μετά την σκλήρυνσή του, το τελικό
προϊόν μπορεί να υποστεί οποιαδήποτε τελική διεργασία επιθυμείτε (κόψιμο, τρίψιμο, βάψιμο κτλ).

FLEECE MAT POLYESTER FABRIC 350g/m2
FLEECE MAT POLYESTER FABRIC 415g/m2

Χρώμα

Πλάτος

Κωδικός

Πράσινο
Μαύρο

1μ
1μ

20.CH.28
20.CH.28

Hybrid Υφάσματα
Υβριδικά υφάσματα είναι αυτά που που κατασκευάζονται από συνδυασμό
διαφορετικών ινών μεταξύ τους, ώστε να συνδυάζουν τα πλεονεκτήματα και
από τα δύο είδη ινών.
Τα hybrid υφάσματα από carbon και aramid έχουν κορυφαία χαρακτηριστικά όσον αφορά τις μηχανικές τους ιδιότητες και πολλά πλεονέκτήματα
σε σχέση με υφάσματα από ίνες γυαλιού, καθώς προσφέρουν πολύ υψηλές
αντοχές σε εφελκυσμό και θλίψη, αντοχή σε υψηλές θερμοκρασίες, ακαμψία,
χαμηλό μοριακό βάρος κτλ. Χρησιμοποιούνται σε απαιτητικές κατασκευές
όπως πχ: σε αεροσκάφη, αγωνιστικά αυτοκίνητα, κράνη κτλ.
Τα υβριδικά υφάσματα προσφέρουν και ένα πολύ εντυπωσιακό αποτέλεσμα
εμφανισιακά Συνδυάζονται σχεδόν με όλες τις ρητίνες και μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε διάφορες παραγωγικές μεθόδους όπως hand lamination,
vacuum infusion, vacuum bagging κτλ. Άλλα βάρη & συνδυασμοί ινών κατόπιν ζήτησης.

Carbon/Aramid 164g/m Plain
2
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Βαρος g/m2

Πλάτος

Κωδικός

164

1,0 m

20.CZ.13

Αφρώδη Υφάσματα Spherecore
Τα προϊόντα Spherecore, της εταιρείας Spheretex Gmbh, είναι μη-υφαντά
(non-woven) υφάσματα αποτελούμενα από υαλόνημα το οποίο έχει διογκωθεί με θερμοπλαστικά μικροσφαιρίδια, τα οποία χρησιμοποιούνται για
κατασκευές τύπου σάντουιτς, είναι δηλαδή «core materials».
Με την χρήση τους μειώνουμε το βάρος της κατασκευής και ταυτοχρόνως
την ενισχύουμε μηχανικά και δομικά. Tα Spherecore SP εμποτίζονται με πολυεστερικές ρητίνες και όχι με εποξικές.
Σύγκριση: Έστω δύο ίδια αντικείμενα, που έχουν παραχθεί από το ίδιο καλούπι, με ακριβώς το ίδιο πάχος. Το ένα είναι εξ’ολοκλήρου κατασκευασμένο
με υαλοϋφάσματα ενώ στο άλλο έχει χρησιμοποιηθεί Spherecore SP στον
πυρήνα, τότε θα παρατηρήσουμε τις εξής διαφορές:
• Το αντικείμενο με Spherecore SP έχει περισσότερη ελαστικότητα, άρα
περισσότερη αντοχή σε κρούσεις και δονήσεις
• Το αντικείμενο με Spherecore SP έχει χαμηλότερο βάρος, με όσα οφέλη
συνεπάγεται αυτό σε όποια κατασκευή
• Το αντικείμενο με Spherecore SP έχει χαμηλότερη απορρόφηση νερού
σε βαθος χρόνου, κριτήριο πολύ σημαντικό ειδικά σε κατασκευές που
βρίσκονται μόνιμα σε υδάτινο περιβάλλον
Τα Spherecore SP χρησιμοποιούνται κυρίως σε κατσκευές μεγάλων
composite καλουπιών, σε νεροτσουλήθρες, σε πισίνες, σε μεσα μεταφοράς
(τρένα, λεωφορεία, τροχόσπιτα κτλ), σε σκάφη κτλ.
Tα αφρώδη υφάσματα Spherecore SP χρησιμοποιούνται μόνο με διαδικασία
hand lay-up. Αν χρησιμοποιηθούν σε vacuum infusion διαδικασία τότε είναι
κατάλληλα μόνο για μικρές κατασκευές αλλά λόγω της πίεσης μέσα στο
κλειστό κύκλωμα το τελικό πάχος του Spherecore SP υφάσματος θα μειωθεί
τουλάχιτον στο μισό του αρχικού του πάχος, ίσως και περισσότερο.

Για εφαρμογή vacuum infusion & RTM ενδείκνυνται άλλα προϊόντα της
Spheretex όπως το Spherecore PSI, Spherecore SBC IP, Sphere.mat C IP και
Sphere.easy IP. Ζητήστε περισσότερες πληροφορίες.

Spherecore SP 1mm
Spherecore SP 2mm
Spherecore SP 3mm
Spherecore SP 4mm
Spherecore SP 5mm

Μήκος
Ρολού

Πλάτος

Πάχος
πριν τον
εμποτισμό

Πάχος
μετά τον
εμποτισμό

Βάρος
πριν τον
εμποτισμό

Βάρος
μετά τον
εμποτισμό

Κωδικός

100m
70m
50m
40m
35m

1m
1m
1m
1m
1m

1mm
2mm
3mm
4mm
5mm

1mm
2mm
3mm
4mm
5mm

70gr
80gr
95gr
130gr
140gr

1170gr
1340gr
1985gr
2650gr
3280gr

60.GE.08
60.GE.06
60.GE.05
60.GE.03
60.GE.04
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Ενισχύσεις Core
Honeycomb Polypropylene Panels
Τα Πάνελ Πολυπροπυλενίου (PP) με δομή honeycomb (κυψέλη) είναι πλαστικά πάνελ από πολυπροπυλένιο με κυψελοειδή εσωτερική δομή (διατομή).
Οι κυψέλες είναι σφραγισμένες εκατέρωθεν με πλαστική μεμβράνη και από
πάνω υπάρχει μία στρώση από non-woven ύφασμα.Τα πάνελ παράγονται
από μεμβράνη πολυπροπυλενίου σε μία συνεχή διαδικασία θερμοδιαμόρφωσης, αναδίπλωσης και συγκόλλησης.
Ισχυρό και ελαφρύ υλικό που παρέχει αποτελεσματική και βέλτιστη μηχανική
απόδοση σε κατασκευές πάνελ σάντουιτς.
Πλεονεκτήματα:
• Η χρήση των πάνελ μειώνει αισθητά το βάρος της κατασκευής αφού οι
κυψέλες δεν απορροφούν την ρητίνη καθώς η ρητίνη εμποτίζει μόνο την
εξωτερική επιφάνεια του non-woven. Έτσι εξασφαλίζεται η καλή πρόσφυση του πάνελ με άλλα ενισχυτικά υφάσματα.
• Τα πάνελ μπορούν να θερμοδιαμορφωθούν είτε σε θερμόπρεσσα (hot
press) είτε με τη χρήση υπέρρυθρης ακτινοβολίας, με αποτέλεσμα να
μορφοποιούνται κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν σε κατασκευές με
ιδιαίτερη μορφολογία
• H συνηθέστερη διαδικασία παραγωγής είναι hand lamination
• Τα πάνελ μπορούν ακόμα να χρησιμοποιηθούν και σε διαδικασία vacuum
infusion, εφόσον αρχικά έχουν κλείσει οι εξωτερικές πλευρές του πάνελ
είτε με υπέρρυθρη ακτινοβολία & συμπίεση είτε με κατάλληλη κόλλα

Το φάσμα των εφαρμογών είναι ευρύτατο: ναυπηγική, αυτοκινητοβιομηχανία,
μέσα μαζικής μεταφοράς, ανεμογεννήτριες κτλ.
Οι διαστάσεις των πάνελ είναι 2500mm×1200mm
Η standard πυκνότητα των πάνελ είναι 60-70kg/m3.
Πάχη των πανελ: 3.5mm, 5mm, 6mm, 8mm, 10mm (Κωδικός 20.DE.01),
15mm, 20mm, 23mm, 28mm, 29,5mm
Tα εσωτερικά τα μεγέθη των κυψελών είναι διαφέρουν από 4mm, 8mm,
9,6mm
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Πολυεστερικά Χρώματα – Gel Coats
Εποξικά Χρώματα
Αστάρια
Χρωστικές – Πάστες

Πολυεστερικά χρώματα - Gel Coats
Topcoats Ορθοφθαλικά GCΟ
Τα ορθοφθαλικά Τop-coats GCO (πολυεστερικά χρώματα), ενδείκνυνται για την
εξωτερική βαφή αντικειμένων που είναι κατασκευασμένα από πολυεστέρες & βινυλεστέρες, αλλά όχι εποξικές ρητίνες . Παράγονται από ορθοφθαλικές ρητίνες
& έχουν καλές μηχανικές ιδιότητες. Δεν περιέχουν βαρέα μέταλλα. Περιέχουν
παραφίνη για αυτό είναι κατάλληλα για βαφή σε ήδη υπάρχουσες πολυεστερικές
κατασκευές όπως εσωτερικά μέρη σκαφών, σεντίνες, τμήματα αυτοκινήτων &
γενικά για εσωτερικά μέρη όπου δεν υπάρχουν απαιτήσιες για υψηλή αντοχή σε
UV ακτινοβολία. Δεν είναι κατάλληλα για χρήση μέσα σε καλούπι.
• Επαναβαφή: μετά από 45-60 λεπτά εφόσον εργάζεστε σε θερμοκρασία
περιβάλλοντος περίπου 25 βαθμών Κελσίου
• Αραίωση: Αν είναι αναγκαίο χρησιμοποιήστε ασετόν ή στυρένιο όχι πάνω
από 10% κατά βάρος
• Διαθέσιμα χρώματα: λευκό (ral 9000), γκρι (ral 7040)
• Συσκευασίες: 1/2/3/5/25kg
Θερμική
αντοχή

Εφαρμογή

66oC

Καλυπτικότητα
Gel-coat

Ιδανικό πάχος
στρώσης

1kg βάφει max 1,5m2
επιφάνειας

600-800μm
(0,6-0,8mm)

Gel
time

5-9 min

Gelcoats Ισοφθαλικά GCI
Τα ισοφθαλικά Gel-coats GCI (πολυεστερικά χρώματα), ενδείκνυνται για την
βαφή αντικειμένων που κατασκευάζονται από πολυεστέρες & βινυλεστέρες,
όχι όμως εποξικές ρητίνες . Παράγονται με βάση ισοφθαλικές ρητίνες ώστε να
έχουν υψηλές μηχανικές ιδιότητες, ανθεκτικότητα απέναντι στη UV ακτινοβολία και σε ακραίες καιρικές συνθήκες. Δεν περιέχουν βαρέα μέταλλα. Προσδίδουν υψηλή γυαλάδα στα αντικείμενα. Ενδείκνυνται για χρήση στην παραγωγή
κάθε είδους composite κατασκευής εντός καλουπιού όπως σκάφη, τμήματα
μέσων μεταφοράς, δεξαμενών κτλ.
• Επαναβαφή: μετά από 45-60 λεπτά εφόσν εργάζεστε σε θερμοκρασία
περιβάλλοντος περίπου 25 βαθμών Κελσίου
• Αραίωση: Αν είναι αναγκαίο χρησιμοποιήστε ασετόν ή στυρένιο όχι πάνω
από 10% κατά βάρος
• Διαθέσιμα χρώματα: λευκό (ral 9000), light ivory (ral 1013), ivory (ral
1015), κίτρινο (ral 1018 & 1016), πορτοκαλι (ral 2009), κόκκινο (ral 3001),
μπλε (ral 5015), μπλε σκούρο (ral 5003), γκρι (ral 7045), μαύρο (ral 9005),
διάφανο. Άλλες αποχρώσεις κατόπιν ζήτησης
• Συσκευασίες: 1/2/3/5/25kg
Θερμική
αντοχή

Εφαρμογή

89oC
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Καλυπτικότητα
Gel-coat

Ιδανικό πάχος
στρώσης

1kg βάφει max 1,5m2
επιφάνειας

600-800μm
(0,6-0,8mm)

Gel
time

5-9 min

Gelcoats Ισοφθαλικά GCIG NPG
Τα ισοφθαλικά GCIG NPG Gel-coats (πολυεστερικά χρώματα), ενδείκνυνται
για την βαφή αντικειμένων που είναι κατασκευασμένα από ρητίνες πολυεστερικές & βινυλεστερικές, όχι εποξικές. Παράγονται με βάση ειδικές ισοφθαλικές
ρητίνες ώστε να έχουν πολύ υψηλές μηχανικές ιδιότητες, μεγάλη ανθεκτικότητα απέναντι στη UV ακτινοβολία και σε ακραίες καιρικές συνθήκες. Δεν
περιέχουν βαρέα μέταλλα.
Προσδίδουν υψηλή γυαλάδα στα αντικείμενα. Ενδείκνυνται για χρήση στην
παραγωγή κάθε είδους πολυεστερικής (composite) κατασκευής εντός καλουπιού όπως σκάφη, τμήματα αυτοκινήτων & μέσων μεταφοράς, δεξαμενών κτλ.
Τα ισοφθαλικά NPG Gelcoat συμμορφώνονται με τους κανόνες της Det
Norske Veritas «DNV» για τα σκάφη υψηλής ταχύτητας, ελαφρά σκάφη και
ναυτικά σκάφη. Σύμφωνα με το πρόγραμμα έγκρισης 1-501.9, 2012 και την
πιστοποίηση N ° 2.21, σκάφος, 2010. Πιστοποίηση αριθ. TAK000003C.
• Επαναβαφή: μετά από 45-60 λεπτά εφόσον εργάζεστε σε θερμοκρασία
περιβάλλοντος περίπου 25 βαθμών Κελσίου
• Αραίωση: Αν είναι αναγκαίο χρησιμοποιήστε ασετόν ή στυρένιο όχι πάνω
από 10% κατά βάρος
• Διαθέσιμα χρώματα: λευκό (ral 9000), διάφανο. Άλλες αποχρώσεις κατόπιν ζήτησης
• Συσκευασίες: 1/3/5/25kg
GCIG NPG - GCIG XF
Θερμική
αντοχή

84oC

Εφαρμογή

Καλυπτικότητα
Gel-coat

Ιδανικό πάχος
στρώσης

1kg βάφει max 1,5m2
επιφάνειας

600-800μm
(0,6-0,8mm)

Gel time

11-16 min

Gelcoats Ισοφθαλικά GCIG XF
Τα ισοφθαλικά GCIG XF Gel-coats (πολυεστερικά χρώματα), ενδείκνυνται
για χρήση σε περιοχές επεξεργασίας τροφίμων σύμφωνα με την ΕΕ από την
10/2011 καθώς και την οδηγία 1935/2004. Χρησιμοποιούνται σε κατασκευές όπως δεξαμενές τροφίμων, δεξαμενές για γόνους (ιχθυοκαλλιέργειες) κτλ.
Ιδανικά κατάλληλο για την παραγωγή πολυεστερικών τμημάτων που απαιτούν
υψηλή αντοχή στον ήλιο, στις περιβαλλοντικές συνθήκες και στην υδρόλυση.
Παράγονται με βάση ειδικές ισοφθαλικές ρητίνες. Δεν περιέχουν βαρέα μέταλλα.
• Επαναβαφή: μετά από 45-60 λεπτά εφόσον εργάζεστε σε θερμοκρασία
περιβάλλοντος περίπου 25 βαθμών Κελσίου
• Αραίωση: Αν είναι αναγκαίο χρησιμοποιήστε ασετόν ή στυρένιο όχι πάνω
από 10% κατά βάρος
• Διαθέσιμα χρώματα: λευκό, διάφανο, αλλά μόνο κατόπιν ζήτησης
• Συσκευασίες: 5/25kg
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Πολυεστερικά χρώματα - Gel Coats
Gelcoats Ισοφθαλικά NPG LV
Τα ισοφθαλικά NPG LV Gel-coats (πολυεστερικά χρώματα), ενδείκνυνται για
την βαφή αντικειμένων που είναι κατασκευασμένα από ρητίνες πολυεστερικές & βινυλεστερικές, όχι εποξικές. Παράγονται με βάση ειδικές ισοφθαλικές
ρητίνες και έχουν πολύ χαμηλό ποσοστό στυρολίου (>30% λιγότερο από
τα απλά NPG Gelcoat) με αποτέλεσμα να έχουν πολύ υψηλές μηχανικές
ιδιότητες, πολύ μεγάλη ανθεκτικότητα απέναντι στη UV ακτινοβολία (ειδικά
για λευκές αποχρωσεις, η αντοχή στο κιτρίνισμα είναι πολύ μεγάλη) και σε
ακραίες καιρικές συνθήκες.
Προσδίδουν υψηλή γυαλάδα στα αντικείμενα. Ενδείκνυνται για χρήση στην
παραγωγή κάθε είδους πολυεστερικής (composite) κατασκευής εντός καλουπιού όπως σκάφη, τμήματα αυτοκινήτων & μέσων μεταφοράς, δεξαμενών κτλ.
Τα ισοφθαλικά NPG Gelcoat συμμορφώνονται με τους κανόνες της Det
Norske Veritas «DNV» για τα σκάφη υψηλής ταχύτητας.
• Επαναβαφή: μετά από 45-60 λεπτά εφόσον εργάζεστε σε θερμοκρασία
περιβάλλοντος περίπου 25 βαθμών Κελσίου
• Αραίωση: Αν είναι αναγκαίο χρησιμοποιήστε ασετόν ή στυρένιο όχι
πάνω από 10% κατά βάρος
• Διαθέσιμα χρώματα: Αποχρώσεις κατόπιν ζήτησης
• Συσκευασίες: 5/25kg
NPG LV - GCIG EPX
Θερμική
αντοχή

Εφαρμογή

84oC

Καλυπτικότητα
Gel-coat

Ιδανικό πάχος
στρώσης

1kg βάφει max 1,5m2
επιφάνειας

600-800μm
(0,6-0,8mm)

Gel time

11-16 min

Gelcoats Ισοφθαλικά GCIG EPX
Τα ισοφθαλικά GCIG EPX Gel-coats (πολυεστερικά χρώματα), ενδείκνυνται
για την βαφή αντικειμένων που είναι κατασκευασμένα από ρητίνες πολυεστερικές/ βινυλεστερικές αλλά και εποξικές, εξασφαλίζοντας πλήρη & τέλεια πρόσφυση. Παράγονται με βάση ειδικές ισοφθαλικές ρητίνες ώστε να έχουν πολύ
υψηλές μηχανικές ιδιότητες, μεγάλη ανθεκτικότητα απέναντι στη UV ακτινοβολία και σε ακραίες καιρικές συνθήκες. Δεν περιέχουν βαρέα μέταλλα.
Ενδείκνυνται για χρήση στην παραγωγή κάθε είδους πολυεστερικής
(composite) κατασκευής εντός καλουπιού όπως σκάφη, ανεμογεννήτριες κτλ.
• Επαναβαφή: μετά από 45-60 λεπτά εφόσον εργάζεστε σε θερμοκρασία
περιβάλλοντος περίπου 25 βαθμών Κελσίου
• Αραίωση: Αν είναι αναγκαίο χρησιμοποιήστε ασετόν ή στυρένιο όχι
πάνω από 10% κατά βάρος
• Διαθέσιμα χρώματα: διάφανο. Άλλες αποχρώσεις κατόπιν ζήτησης
• Συσκευασίες: 1/3/5/25kg
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Gelcoats Ισοφθαλικά GCIG FR Βραδύκαυστα
Τα ισοφθαλικά GCIG FR Gel-coats (πολυεστερικά χρώματα), ενδείκνυνται
για την βαφή αντικειμένων που είναι κατασκευασμένα από ρητίνες πολυεστερικές & βινυλεστερικές, όχι εποξικές, όπου το ζητούμενο είναι το τελικό
αντικείμενο να χαρακτηρίζεται από βραδυφλεγία. Τα GCIG FR παράγονται
με βάση ειδικές ισοφθαλικές ρητίνες & ειδικά filler ώστε σε περίπτωση φωτιάς να μην επιταχύνουν την εξάπλωσή της, αλλά να την επιβραδύνουν σε
σύγκριση με τα άλλα gelcoat. Δεν περιέχουν βαρέα μέταλλα. Ενδείκνυται η
χρήση τους σε συνδυασμό με ειδική βραδύκαυστη ρητίνη, ώστε το τελικό
αντικείμενο να έχει καλύτερη απόδοση.
Ενδείκνυνται για χρήση στην παραγωγή κάθε είδους πολυεστερικής
(composite) κατασκευής εντός καλουπιού όπως πχ επιβατηγά σκάφη, λεωφορεία, ασθενοφόρα, πάνελ κτηρίων κτλ.
• Επαναβαφή: μετά από 45-60 λεπτά εφόσον εργάζεστε σε θερμοκρασία
περιβάλλοντος περίπου 25 βαθμών Κελσίου
• Αραίωση: Μην αραιώνετε
• Διαθέσιμα χρώματα: Αποχρώσεις κατόπιν ζήτησης
• Συσκευασίες: 5/25kg
Θερμική
αντοχή

Εφαρμογή

84oC

Καλυπτικότητα
Gel-coat

Ιδανικό πάχος
στρώσης

1kg βάφει max 1,5m2
επιφάνειας

600-800μm
(0,6-0,8mm)

Gel time

15-20 min

Gelcoats Βινυλεστερικά GCVN
Τα βινυλεστερικά πολυεστερικά χρώματα παράγονται από Epoxy Bisphenol-A
resin, Urethane Vinyl-ester και δεν περιέχουν βαρέα μέταλλα. Λόγω της
ανώτατης ποιότητας τους είναι τα πλέον ενδεδειγμένα για χρήση ως gelcoat
καλουπιού (tooling gelcoat), καθώς αντέχουν σε μακροχρόνιες καταπονήσεις (συνεχή ξεκαλουπώματα) και διατηρούν την γυαλάδα τους. Επιπλέον
ενδείκνυνται και για χρήση ως τελική εσωτερική επιστρωση σε δεξαμενές
χημικών και καυσίμων για προστασία. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε κατασκευές από πολυεστερικές/ βινυλεστερικές/ εποξικές ρητίνες.
• Επαναβαφή: μετά από 120-180 λεπτά εφόσν εργάζεστε σε θερμοκρασία περιβάλλοντος περίπου 25 βαθμών Κελσίου
•Α
 ραίωση: Αν είναι αναγκαίο χρησιμοποιήστε ασετόν ή στυρένιο όχι
πάνω από 10% κατά βάρος
• Διαθέσιμα χρώματα: μαύρο, πορτοκαλί, πράσινο
• Συσκευασίες: 1/3/5/25kg
Θερμική
αντοχή

145oC

Εφαρμογή

Καλυπτικότητα
Gel-coat

Ιδανικό πάχος
στρώσης

1kg βάφει max 1,5m2
επιφάνειας

600-800μm
(0,6-0,8mm)
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Gel time

20-25 min

Πολυεστερικά χρώματα - Gel Coats
Gelcoats Βινυλεστερικά GCVNΕ
Τα βινυλεστερικά πολυεστερικά χρώματα παράγονται από Epoxy Bisphenol-A
resin, Urethane Vinyl-ester και δεν περιέχουν βαρέα μέταλλα. Μπορούν να
χρησιμοποιηθούν σε κατασκευές από πολυεστερικές/ βινυλεστερικές αλλά
και από εποξικές ρητίνες, ώστε να υπάρχει τέλεια πρόσφυση. Τα GCVNE
Gelcoat είναι πολύ υψηλής ποιότητας & αντέχουν σε μακροχρόνιες καταπονήσεις και σε κατασκευές όπου το ζητούμενο είναι η μέγιστη αντοχή σε
χημικά & η αντιδιαβρωτική προστασία. Ενδείκνυνται για χρήση ως τελική
εσωτερική επιστρωση σε δεξαμενές χημικών και καυσίμων για προστασία.
• Επαναβαφή: μετά από 120-180 λεπτά εφόσν εργάζεστε σε θερμοκρασία περιβάλλοντος περίπου 25 βαθμών Κελσίου
• Αραίωση: Αν είναι αναγκαίο χρησιμοποιήστε ασετόν ή στυρένιο όχι
πάνω από 10% κατά βάρος
• Διαθέσιμα χρώματα: διάφανο (colorless). Αποχρώσεις κατόπιν ζήτησης
• Συσκευασίες: 1/5/25kg
Θερμική
αντοχή

Εφαρμογή

145oC

Καλυπτικότητα
Gel-coat

Ιδανικό πάχος
στρώσης

1kg βάφει max 1,5m2
επιφάνειας

600-800μm
(0,6-0,8mm)

Gel time

20-25 min

Customized Gelcoats
Όλα τα gelcoat μπορούν δυνητικά να τροποποιηθούν αναλόγως των αναγκών
των πελατών και να γίνουν ειδική παραγγελία προσαρμοσμένη στις εκάστοτε κατασκευαστικές τους ανάγκες. Διαθέσιμα μόνο κατόπιν ειδικής παραγγελίας από
Γαλλία. Ενδεικτικές συσκευασίες δοχεία 5kg & 25kg.
Τα χαρακτηριστικά που μπορούν να προσαρμοστούν είναι τα εξής:
• Ιξώδες: αναλόγως με ποιο τρόπο θα εφαρμοστεί το gelcoat δηλαδή με σπάτουλα
(VS πολύ παχύρρευστό), με πινέλο/ρολό (VB σχετικά παχύρρευστο) ή με πιστόλι
(VM λεπτόρρευστο)
• Gel-time: μπορεί να προσαρμοστεί ο χρόνος δουλέματος αναλόγως των απαιτήσεων από λίγα λεπτά έως αρκετή ώρα
• Τopcoat: στα περίσσοτερα είδη gelcoat μπορεί να προστεθεί εργοστασιακά παραφίνη ώστε να είναι κατάλληλα για
εξωτερική βαφή (όχι μέσα σε καλούπι) για επισκευές
•Απόχρωση: στις περισσότερες κατηγορίες gelcoat μπορούν να παραχθούν όλες οι αποχρώσεις RAL, PANTONE κτλ
• Anti-scratch: στα περίσσοτερα είδη gelcoat μπορoύν να προστεθούν ειδικά filler ώστε η επιφάνεια να γίνει πιο ανθεκτική σε τριβή & γρατζουνιες. Κατηγορία RAC
• Anti-bacterial: στα περίσσοτερα είδη gelcoat μπορoύν να προστεθούν ειδικά filler ώστε η επιφάνεια να γίνει πιο
ανθεκτική σε ανάπτυξη μικροβίων πχ για πάγκους νοσοκομείων κτλ. Κατηγoρία ASA
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Εποξικό χρώμα
Gloss Gel Additive
Το GLOSS GEL είναι ειδικό πολυεστερικό πρόσθετο συστατικό (προ-επιταχυνόμενο, παραφινισμένο) το οποίο είναι βάσης ΙSO-NPG με UV Absorber
και χρησιμοποιείται μέσα σε gelcoat όταν γίνεται εξωτερική επισκευή σε μία
επιφάνεια. Λόγω της σύστασής του, το GLOSS GEL αντικαθιστά την παραφίνη (που χρησιμοποιείται συνήθως) & επιτρέπει το γρήγορο στέγνωμα, ενώ
η επιφάνεια γίνεται εύκολη στην λείανση και δίνει καλό αισθητικό φινίρισμα.
Για καλά αποτελέσματα, προσθέστε 20% -30% του διαλύματος GLOSS GEL
μέσα στο gelcoat. Αναμίξτε πολύ καλά πριν προσθέσετε τον καταλύτη. Χρησιμοποιήστε το μόνο σε Gelcoat πιστολιού.
Συσκευασία: 1Lt, 5Lt
Κωδικός: 30.IT.12

Εποξικό χρώμα ETHOXIN
Το ETHOXIN είναι εποξικό χρώμα δύο με βάση διαλύτες και είναι κατάλληλο για την επίστρωση δαπέδων & δεξαμενών με εξαιρετικές ιδιότητες προσφύσεως, σκληρότητας, αντοχές στο νερό, στα χημικά, στους διαλύτες κ.τ.λ.
Εφαρμόζεται σε επιφάνειες από σκυρόδεμα, μέταλλο, ξύλο, πολυεστέρα (π.χ.
σκάφη αναψυχής). Μη υδατοπερατό.
• Είναι στιλπνό και γυαλιστερό στην εμφάνιση
• Δεν λερώνει (δεν απορροφά) και καθαρίζει εύκολα
• Έχει μεγάλες χημικές και μηχανικές αντοχές καθώς αντέχει σε οξέα, αλκάλια, χημικά αντιδραστήρια, γράσα, λάδια, βενζίνες, πετρέλαια, απορρυπαντικά, διαλύτες, θαλασσινό νερό, χυμούς φρούτων, μπύρα, λάδι, κρασί,
γάλα, γήρανση
• Έχει μεγάλη αντοχή στην τριβή και στην καταπόνηση
• Έχει βατότητα (δεν είναι ολισθηρό)
• Αντέχει σε θερμοκρασίες από -20οC έως + 80οC (μόνιμη αντοχή) ή θερμοκρασίες από -38οC έως + 120οC (περιοδική αντοχή)
•Ε
 παναβαφή: Όχι περισσότερο από 24 ωρες μετά από την 1η στρώση,
εφόσον αυτή έχει στεγνώσει (3ώρες συνήθως για στεγνωμα)
•Α
 ραίωση: Αν είναι αναγκαίο χρησιμοποιήστε διαλυτικό νίτρου έως 10%
κατά βάρος
•Δ
 ιαθέσιμα χρώματα: λευκό, ivory, κίτρινο, κεραμιδί, κόκκινο, γαλάζιο,
μπλε σκούρο, πράσινο, γκρι ανοιχτό, γκρι σκούρο, μαύρο
• Συσκευασία: 2kg, 10kg
Εφαρμογή

Καλυπτικότητα

Ιδανικό πάχος
στρώσης

07,-0,9 kg/τμ και δεν
φορτίζει το κτήριο

1 mm
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Ειδικά αστάρια - Χρωστικές
Polygloss Πολυεστερικό αστάρι

Εφαρμογή

Ιδανικό πάχος
στρώσης
0,4-0,6 mm

To Polygloss είναι ένα ειδικό πολυεστερικό αστάρι που επιδέχεται τρίψιμο
και προσδίδει υψηλή γυαλάδα στην επιφάνεια. Η σύσταση του POLYGLOSS
επιτρέπει να χρησιμοποιηθεί σαν τελική στρώση πάνω σε πρωτότυπο
(master model), δημιουργώντας επιφάνεια εξαιρετικής γυαλάδας χωρίς πόρους ώστε το καλούπι που θα παραχθεί στη συνέχεια από το πρωτότυπο,
να έχει τέλεια επιφάνεια.
Επίσης, μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ήδη υφιστάμενα πολυεστερικά καλούπια που χρειάζονται επισκευή. Εφαρμόζοντας το Polygloss, γεμίζουν οι
πόροι του καλουπιού και καλύπτονται οι ατέλειες. Στη συνέχεια η επιφάνεια
λειένεται με γυαλόχαρτα και τέλος επαναβάφεται με βινυλεστερικό gelcoat
καλουπιού.
• Γυαλοχαρτάρισμα: 8 ωρες μετά από την εφαρμογή
• Συσκευασία: 1kg, 5kg, 25kg
• Διαθέσιμα χρώματα: μαύρο, λευκό

RESOLTECH 1010
Υδατοδιαλυτό Εποξικό
σύστημα
(ΡΗΤΙΝΗ-ΑΣΤΑΡΙ)
Λεπτομέρειες στη σελ. 18.

Χρωστικές Ουσίες
Οι χρωστικές ουσίες είναι πολύ συμπυκνωμένες ουσίες με τις οποίες χρωματίζουμε τις ρητίνες (πολυεστερικές/εποξικές/πολυουρεθανικές) και Gel
Coats, δηλαδή πάντα προϊόντα 2συστατικών.
Οι χρωστικές δεν περιέχουν μονομερή, ούτε μόλυβδο. Είναι ανθεκτικές στην
UV ακτινοβολία. Χρησιμοποιήστε πολύ μικρή ποσότητα (max 10% κατά βάρος της ρητίνης ή του gelcoat) για να τροποποιήσετε το χρώμα της ρητίνης
ή ενός Gelcoat.
Συσκευασίες: 50gr, 0,5kg, 1kg, 5kg, 25kg
Παστα μαύρη RAL 9005
Πάστα λευκή RAL 9000
Πάστα κίτρινη RAL 1016
Πάστα ώχρα 920 C
άλλες αποχρώσεις κατόπιν ζήτησης
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Πάστα κόκκινη RAL 3001
Πάστα μπλε RAL 5003
Πάστα πράσινη για 6037
Πάστα μωβ πολύ σκούρο 42000

Δι ά φ ο ρ α
Χ η μ ι κά
Π ρό σ μ ι κ τα
Σ κόνε ς
Διαλύτες
Καταλύτες
Διάφορα

Fillers
Χαλαζιακή άμμος
3D Balls
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Διάφορα Χημικά
Ασετόν

Διαλυτικό νίτρου

Το καθαρό ασετόν 100% είναι
πολύ ισχυρό διαλυτικό-καθαριστικό & είναι το μόνο που
μπορεί να καθαρίσει τα υπολείματα πολυεστέρα και πολυεστερικών χρωμάτων που δεν
έχουν ακόμα πολυμεριστεί.
Χρησιμοποιείται για καθαρισμό των εργαλείων βαφής
(πινέλα, ρολά κτλ) αλλά και για τα χέρια όταν αυτά
έχουν έρθει σε επαφή με τα ανωτέρω υλικά. Ευφλεκτο
διάφανο υγρό με πολύ έντονη οσμή. Χρησιμοποιείται
ακόμα και για αραίωση του gelcoat.
Συσκευασίες: 0,5kg, 1kg, 4kg, 16kg, 160kg
Κωδικός: 50.GR.02

Διαλυτικό - καθαριστικό γενικής χρήσης για καθαρισμό
πινέλων, ρολών, πιστολιών βαφής κτλ αλλά και αραιωτικό
για εποξικά χρώματα, λάκκες,
βερνίκια κτλ. Δεν είναι κατάλληλο για αραίωση πολυεστερικών ρητινών ή gelcoats.
Συσκευασίες: 1L, 4L, 20L
Κωδικοί: 80.GR.62,
62.GR.68, 62.GR.69

Καταλύτης
Butanox M50

Καταλύτης Peroxan
50 ME LA 3X

Ο καταλύτης είναι ένα υπεροξείδιο σε υγρή μορφή με
χαρακτηριστική οσμή. Είναι
απαραίτητο συστατικό για τον
πολυμερισμό των:
• πολυεστερικών ρητινών,
• gel coats
• top coats
• ορισμένων πολυεστερικών στόκων
• και άλλων προϊόντων πολυεστερικής βάσης πχ κάποια αστάρια, γεμιστικών προϊόντων κτλ.
Ο καταλύτης Butanox M50 της Akzo Nobel, είναι ο πιο
διαδεδομένος καταλύτης στην αγορά εξαιτίας της εξαιρετικής ποιότητάς του και της συμβατότητας του με
όλα τα προϊόντα.
Συσκευασίες: 20gr, 60gr, 100gr, 200gr, 0.5kg, 1kg, 5kg, 30kg
Κωδικός: 40.NL.04

Ο καταλύτης είναι ένα υπεροξείδιο σε υγρή μορφή με
χαρακτηριστική οσμή. Είναι
απαραίτητο συστατικό για τον
πολυμερισμό των:
• πολυεστερικών ρητινών, και ιδίως βινυλεστερικών
ρητινών
• gel coats, top coats
• και άλλων προϊόντων πολυεστερικής βάσης πχ κάποια αστάρια, γεμιστικών προϊόντων κτλ.
Ο καταλύτης Peroxan 50ME LA 3X είναι ιδανική λύση
για περιπτώσεις όπου είναι επιθυμητό να επιμηκυνθεί το
geltime ενός υλικού περισσότερο από το συνηθισμένο
χρονικό διάστημα, όπως πχ κατά την παραγωγή μεγάλων τμημάτων composite, είτε για όσους εργάζονται το
καλοκαίρι σε υπαίθριους χώρους, είτε κατά τη διαδικασία filament winding. Επίσης ιδανικά χρησιμοποιείται για
τον πολυμερισμό βινυλεστέρων.
Συσκευασίες: 0.5kg, 1kg, 5kg
Κωδικός: 40.FR.05
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Επιταχυντής - Κοβάλτιο
Ο επιταχυντής χρησιμοποιείται για να επιταχύνουμε τη διαδικασία του πολυμερισμού των πολυεστερικών ρητινών και gelcoats. Περιεκτικότητα σε κοβάλτιο 6%. Η αναλογία του επιταχυντή σε 1 κιλό υλικού (πολυεστέρα ή
gelcoat) δεν πρέπει να είναι πάνω από 1-2gr.
Ο επιταχυντής χρησιμοποιείται:
• είτε σε ρητίνες χύτευσης, οι οποίες κάποιες φορές δεν εμπεριέχουν εκκινητή
αντίδρασης
• είτε όταν η παραγωγή πρέπει να γίνει πιο γρήγορα
• είτε όταν η εργασία γίνεται σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες και μόνο η
προσθήκη καταλύτη δεν επαρκεί
• είτε αν τα υλικά είναι κοντά στην ημερομηνία λήξης για να βοηθήσει τον
πολυμερισμό
Συσκευασίες: 0.5kg, 1kg, 5kg, 25kg
Κωδικός: 40.GR.01

Παραφίνη
Η παραφίνη, στην ουσία είναι διάλυμα παραφίνης σε στυρένιο περιεκτικότητας 4% περίπου, είναι ένα διαφανές υγρό που χρησιμοποιείται για την πλήρη
σκλήρυνση του Gelcoat για τις περιπτώσεις που αυτό χρησιμοποιείται για
εξωτερική βαφή (πχ επισκευές σε ένα σκάφος) και όχι βαφή εντός καλουπιού. Όταν γίνεται βαφή μέσα σε καλούπι τότε απαγορεύεται να χρησιμοποιήσουμε παραφίνη!
Αναλογία: σε 1kg gelcoat βάζουμε 40-50gr παραφίνης. Βάζουμε παραφίνη μόνο
στο τελικό στρώμα βαφής, αλλιώς αν μπει ενδιάμεσα, θα προκαλέσει αποκολλήσεις.
Συσκευασίες: 40gr, 80gr, 200gr, 0.5kr, 1kg, 5kg

Στυρένιο
Το στυρένιο (στυρόλιο), εμπεριέχεται εξ’ αρχής μέσα τον πολυεστέρα και
στα πολυεστερικά χρώματα (gelcoat & topcoat) λόγω της σύνθεσης αυτών
των υλικών και ταυτοχρόνως χρησιμοποιείται και σαν αραιωτικό για αυτά σε
όσες περιπτώσεις επιθυμούμε να τα αραιώσουμε. Εύφλεκτο διάφανο υγρό
με πολύ έντονη χαρακτηριστική οσμή.
Συσκευασίες: 0.5kr, 1kg, 5kg, 17kg, 190kg
Κωδικός: 50.GR.03
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Πρόσμικτα - Σκόνες
Fintalc (Ταλκ)

Microballons Υαλοσφαιρίδια

Το Fintalc (τάλκ/πούδρα) χρησιμοποιείται για παρασκευή
στόκου και για γεμίσματα διάκενων, απλώνεται εύκολα και
έχει πολύ καλή πρόσφυση σε πολυεστερικές επιφάνειες
και τρίβεται εύκολα. Μπορεί να προστεθεί μέσα σε πολυεστερικές ρητίνες και να γίνει πολυεστερικός στόκος, ή
ακόμα και σε gelcoat.
Κωδικός: 50.FI.00
Συσκευασίες: χύμα, σακιά 25Kg

Το συγκεκριμένο πληρωτικό με πολύ χαμηλό ειδικό βάρος, χρησιμοποιείται κυρίως σε συνδυασμό με εποξικές
ρητίνες για τη δημιουργία στόκου που είναι πολύ ελαφρύς
και ρευστός, ενώ ταυτοχρόνως είναι εύκολος στο τρίψιμο. Επίσης, εχει χαμηλή θερμική αγωγιμότητα. Πυκνότητα:
0.125 g/cc. Διάμετρος: 65 microns.
Κωδικός: 10.FR.37
Συσκευασίες: χύμα, σακιά 20Kg

Αεροζίλ

Μικροσφαιρίδια Fillite

Το αεροζίλ συνθετικό υδρόφιλο άμορφο πυρίτιο. Είναι
πολύ ελαφριά σκόνη με πολύ μικρό ειδικό βάρος σε κατάλευκό χρώμα. Χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με πολυεστερικές, εποξικές ρητίνες αλλά και gelcoat για την
παρασκευή ελαφρού στόκου που δίνει εξαιρετικά δυνατό
αποτέλεσμα συγκόλλησης και πρόσφυσης, που τρίβεται
εύκολα και δημιουργεί επιφάνεια με τέλειο φινίρισμα.
Κωδικός: 50.D.00
Συσκευασίες: χύμα, σακιά 10Kg

Eίναι κοίλα μικροσφαιρίδια με βάση αργιλιοπυριτικά, χαμηλό ειδικό βάρος και μπορούν να προστεθούν σε όλες
τις ρητίνες ακόμα και στις εποξικές και δημιουργούν ένα
μίγμα σαν στόκο, που είναι πολύ ελαφρύ και έχει πολύ
καλή ρευστότητα με αποτελεσμα να γεμίζει πολύ καλά
κοιλότητες με περίεργα σχήματα και να δίνει πολύ γερό
και συμπαγές αποτέλεσμα.Το τελικό μίγμα μπορεί να έχει
πυκνότητα ακόμα και κάτω από 0,8. Το τελικό σκληρυνθέν προϊόν μπορεί να επεξεργαστεί με εργαλεία κοπής.
Το χρώμα είναι γκριζωπό.
Συνιστώμενη ενδεικτική δόση για ρητίνες: 50 έως 80 μέρη
ανά 100 μέρη συνδετικού υλικού.
Κωδικός: 70.GR.87
Συσκευασίες: χύμα, σακιά 20Kg

Τιτάνιο (Διοξείδιο του Τιτανίου)
Είναι πολύ λεπτή σκόνη (πούδρα) κατάλευκου χρώματος
που χρησιμοποιείται για να χρωματίσουμε τις πολυεστερικές ρητίνες και τα gelcoats. Δεν χρησιμοποιείται για δημιουργία στόκου.
Κωδικός: 50.GR.26
Συσκευασίες: χύμα, σακιά 20Kg
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Μαρμαρόσκονη Novocarb 120
(Ανθρακικό Ασβέστιο)

Αλάβαστρο
Είναι λευκή σκόνη (πούδρα) που χρησιμοποιείται συνήθως σε συνδυασμό με πολυεστερικές ρητίνες ώστε
το μίγμα να γίνει πιο παχύρρευστο. Η συνηθέστερη
εφαρμογή είναι για παραγωγή πολυεστερικών αγαλμάτων μέσω χύτευσης αυτού του μίγματος σε καλούπια
σιλικόνης. Ωστόσο για την παραγωγή πολυεστερικών
αγαλμάτων και γενικά διακοσμητικών αντικειμένων, μέσα
στο μίγμα χρησιμοποιούνται και άλλα προσθετα όπως
μαρμαρόσκονη, τιτάνιο κτλ. Το αλάβαστρο είναι αυτό το
συστατικό που δίνει την υφή (φυσικότητα) μαρμάρου
στο χυτό άγαλμα, σε αντίθεση με τη μαρμαρόσκονη
που απλά προσδίδει το λευκό χρώμα, και μειώνει το
κόστος του τελικού προϊόντος.
Κωδικός: 70.ΙΤ.07
Συσκευασίες: χύμα, σακιά 25Kg

Είναι λευκή σκόνη (πούδρα) που χρησιμοποιείται συνήθως σε συνδυασμό με πολυεστερικές ρητίνες ώστε
το μίγμα να γίνει πιο παχύρρευστο. Η συνηθέστερη
εφαρμογή είναι για παραγωγή πολυεστερικών αγαλμάτων μέσω χύτευσης αυτού του μίγματος σε καλούπια
σιλικόνης. Ωστόσο για την παραγωγή πολυεστερικών
αγαλμάτων και γενικά διακοσμητικών αντικειμένων,
μέσα στο μίγμα χρησιμοποιούνται και άλλα προσθετα
όπως αλάβαστρο, τιτάνιο κτλ.
Κωδικός: 62.GR.72
Συσκευασίες: χύμα, σακιά 25Kg

Υαλότριμα (βλέπε σελ 42 )
Χρησιμοποιείται πολλές φορές συνδυαστικά με τα
ανωτέρω υλικά για δημιουργία στόκου με ίνες
Συσκευασίες: σακιά 20kg & χύμα
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Πρόσμικτα - Σκόνες
Χαλαζιακή Άμμος
H χαλαζιακή άμμος διατίθεται σε διάφορες κοκκομετρίες και χρώματα και
μπορεί να χρησιμοποιηθεί:
• είτε με συνδυασμό με το σύστημα ακρυλικής ρητίνης Α1 Acrylic One για
να δώσει το εφέ πέτρας και να δημιουργήσει «φυσικές»υφές/επιφανειες
(πχ κατασκευή σκηνικών, τεχνητές πέτρες κτλ)
• είτε σε συνδυασμό με πολυεστερικές & εποξικές ρητίνες και gelcoat για να
δημιουργήσει «σαγρέ» αντιολισθητικές επιφάνειες πχ σε καταστρώματα
σκαφών, περιμετρικά από πισίνες, δάπεδα γκαράζ κτλ
Οι χρήσεις είναι πολλές όσον αφορά καλλιτεχνικές και χειροτεχνικές κατασκευές!
Δυνατότητα άλλων αποχρώσεων και κοκκομετριών.
Συσκευασία: χύμα, σακί 25Kg
Κωδικός 61.GR.50 61.GR.51 61.GR.52 61.GR.53 61.GR.49
Χρώμα Κεραμιδί
Κοκκομετρία

0,61,2mm

61.GR.49 61.GR.49 61.GR.47 62.GR.46

Μπλε

Πράσινο

Κίτρινο

Μαύρο

Λευκό

0,61,2mm

0,61,2mm

0,61,2mm

0,61,2mm

0,61,2mm

Γκρι
ανοιχτό
0,61,2mm

Γκρι
ανοιχτό
0,30,8mm

RWS
Ζαχαρί
0,10,6mm

RWS
Ζαχαρί
0,81.25mm

3D Balls - Glass bubbles
Πληρωτικά Υαλοσφαιρίδια
Προκειται για υλικό πλήρωσης («γεμίσματος») σε μέγεθος είτε 1-2mm
(ψιλό) είτε 2-4 (χοντρό) το οποίο μοιάζει με ελαφρόπετρα. Μπορεί να χρησιμοποιείται σε συνδυασμό:
• με ρητίνες πολυεστερικές, εποξικές κτλ ώστε το τελικό αποτέλεσμα να
είναι πιο ελαφρύ
• είτε με το σύστημα Α1 Acrylic One ώστε το τελικό αποτέλεσμα να είναι
πιο ελαφρύ
• είτε σε συνδυασμό με άλλα κατασκευαστικά υλικα σαν πληρωτικό είτε για
να προσδώσει εφέ 3D σε μία κατασκευή ακόμα και σε ένα πίνακα ζωγραφικής σε συνδυασμό με ακρυλικά χρώματα
Δεν είναι κατάλληλο για χρήση σε πατώματα
Συσκευασία: χύμα, σακί 50L
Κωδικός

40.NL.38

40.NL.31

40.NL.32

Χρώμα

λευκό

καφέ-μπεζ

καφέ-μπεζ

1-2mm

1-2mm

2-4mm

Κοκκομετρία
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Αποκολλητικά
Συντηρητικά
Καλουπιών

Αποκολλητικά
Καθαριστικά Καλουπιών
Γυαλιστικά Καλουπιών
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Αποκολλητικά - Συντηρητικά Καλουπιών
Mirror Glaze Nο8

Spacewax 300

Αποκολλητικό κερί

Αποκολλητικό κερί

Απο τα πιο διαδεδομένα αποκολλητικά κεριά στην αγορά
των πολυεστερικών κατασκευών εδώ και δεκαετίες. Είναι
αποκολλητικό κερί σε μρφή
σκληρής πάστας.
Προϋπόθεση: Το καλούπι να είναι εντελώς καθαρό,
χωρίς υπολείματα προηγούμενων κεριών ή ρητινών.
Απλώνουμε μία στρώση Mirror Glaze No8 και αμέσως
γυαλίζουμε την επιφάνεια με μαλακό βαμβακερό πανί.
Επαναλαμβάνουμε τη διαδικασία 5-6 φορές περιμενοντας περίπου 30 λεπτά μεταξύ επαλείψεων. Δεν χρειάζεται επάλειψη κεριού μετά από κάθε ξεκαλούπωμα.
Το Mirror Glaze No8, δρα για πολλά ξεκαλουπώματα
χωρίς να χρειάζεται επαναεφαρμογή.
Συσκευασία: Κουτί 311gr
Κωδικός: 50.US.03

Μαλακό αποκολλητικό κερί
σε μορφή πάστας, για πολλαπλά ξεκαλουπώματα πολυεστερικών ρητινών και εποξικών, για συνεχή παραγωγή.
Προϋπόθεση: Το καλούπι να
είναι εντελώς καθαρό, χωρίς υπολείματα προηγούμενων
κεριών ή ρητινών. Απλώνουμε μία στρώση Spacewax
300 με σφουγγάρι ή ελαφρά νωπό βαμβακερό πανί, και
αμέσως γυαλίζουμε την επιφάνεια με μαλακό βαμβακερό πανί. Επαναλαμβάνουμε τη διαδικασία 4-6 φορές
περιμενοντας περίπου 30 λεπτά μεταξύ επαλείψεων για
να προλάβουν τα συστατικά του διαλύτη που περιέχει
το κερί να εξατμιστούν. Δεν χρειάζεται επάλειψη κεριού
μετά από κάθε ξεκαλούπωμα.
Συσκευασία: 450gr
Κωδικός: 50.GE.03

NL1

PVA ECO

Αποκολλητικό κερί

Αποκολλητικό υγρό

Το αποκολλητικό κερί NL1 είναι σε μορφή πάστας, η υφή
του θυμίζει μαλακό βούτυρο,
και είναι μίγμα από πολλά κεριά. Προϋπόθεση: Το καλούπι να είναι εντελώς καθαρό,
χωρίς υπολείματα προηγούμενων κεριών ή ρητινών.
Απλώνουμε μία στρώση NL1 με σφουγγάρι ή βαμβακερό πανί, και αμέσως γυαλίζουμε την επιφάνεια. Επαναλαμβάνουμε τη διαδικασία 1ακόμα φορά περιμένοντας
περίπου 30 λεπτά. Δεν έχει τόσο ισχυρή αποκολλητική
δράση όσο το Mirror Glaze No8 ή το Spacewax 300.
Χρησιμοποιείται συχνά συνδυαστικά με υγρό αποκολλητικό PVA για βέλτιστα αποτελέσματα.
Συσκευασία: 50gr, 0.5kg, 1kg, 20kg
Κωδικός: 40.NL.06

Το αποκολλητικό υγρό PVA
Eco είναι ένα διάφανο λεπτόρρευστο υγρό. Δημιουργεί
πάνω στην επιφάνεια ένα διάφανο φιλμ το οποίο στεγνώνει
γρήγορα. Εφαρμογή με πινέλο
ή σφουγγαράκι 1 ή 2 φορές max, με ενδιάμεσο χρόνο
αναμονής 30λεπτά.Δεν χρειάζεται γυάλισμα. Μπορεί να
χρησιμοποιηθεί είτε από μόνο του πάνω στο καλούπι,
είτε μετά την εφαρμογή άλλων αποκολλητικών σε μορφή κεριού. Εφαρμόζουμε 1 φορά πριν από κάθε ξεκαλούπωμα. Χρησιμοποιείται κυριως σε κατασκευές όπου
θα χρησιμοποιηθούν πολυεστερικές ρητίνες
Συσκευασία: 0.5kg, 1kg, 5kg
Κωδικός: 40.GR.12

PVA Global σε μπλε χρώμα
Συσκευασία: 0.5kg, 1kg, 5kg, 20kg
Κωδικός: 40.IT.03
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SCS TrennSpray
Αποκολλητικό Spray
Είναι αποκολλητικό spray με βάση κερί, το οποίο επιτρέπει την αποκόλληση των πολυεστερικών κατασκευών από το καλούπι. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με πολυεστερικές, βινυλεστερικές και εποξικές ρητίνες.
Εφαρμόστε σε καθαρή επιφάνεια/ καλούπι. Για βγει γυαλιστερό το αποτέλεσμα, μετά την
εφαρμογή, γυαλίστε το άμεσα προτού εξατμιστούν οι διαλύτες. Αν δεν το γυαλίσετε, το
αποτέλεσμα θα είναι ματ. Αν θέλετε να εφαρμόσετε 2 στρώσεις αποκολλητικού, εφαμόστε
τις διαδοχικά, χωρίς να έχει στεγνώσει η πρώτη στρώση
Συσκευασία: aerosol 400ml
Κωδικός: 50.GE.90

Jost Mold Sealer S31

Jost Treil Part 310

Ημιμόνιμο Αποκολλητικό

Ημιμόνιμο Αποκολλητικό

Ημιμόνιμο Σφραγιστικό και Αποκολλητικό
υγρό μαζί (κέρδος χρόνου) για ΟΛΕΣ τις
Ρητίνες (Πολυεστερικές, Βινυλεστερικές,
Ακρυλικές, Εποξικές) και για Μεταλλικά
καλούπια. Επίσης χρησιμοποιείται σε όλες τις μεθόδους παραγωγής από Hand Lay up, vacuum injection,
pultrusion, RTM, infusion, SMC/BMC rotation molding
και γενικά σε καλούπια με υψηλή συγκέντρωση πόρων
στην επιφάνεια τους.
Χαρακτηριστικά:
• Αντοχή εξώθερμου 400 °C
• Τέλειο σφράγισμα των επιφανειών
• Επιφάνειες με πολύ υψηλή γυαλάδα
• Εξαλείφει τα προβλήματα των πόρων στα καλούπια
• Μεγάλος αριθμός αποκολλήσεων, χωρίς ανάγκη για
νέα εφαρμογή
• Μηδαμινή συσσώρευση υπολειμμάτων αποκολλητικού στο καλούπι
Εφαρμογή σε καθαρό καλούπι: με καθαρό πανί ξεκινήστε την επάλειψη του υλικού. Αμέσως μετά και χωρίς
αναμονή ξεκινήστε το γυάλισμα της περιοχής με ένα
άλλο καθαρό πανί. Είναι απαραίτητες 5-6 στρώσεις του
MOLD SEALER S-31 με τον χρόνο αναμονής ανά στρώση να είναι στα 15-30 λεπτά. Για το καλύτερο αποτέλεσμα πρέπει όλες οι στρώσεις να γυαλίζονται ξεχωριστά.
Συσκευασία: 0.5 L
Κωδικός: 50.GE.01

Ημιμόνιμο Αποκολλητικό υγρό για απαιτητικές συνθήκες παραγωγής για ΟΛΕΣ
τις Ρητίνες (Πολυεστερικές, Βινυλεστερικές, Ακρυλικές, Εποξικές) και για Μεταλλικά καλούπια. Επίσης χρησιμοποιείται σε ΟΛΕΣ
τις μεθόδους παραγωγής από Hand Lay up, vacuum
injection, pultrusion, RTM, infusion, SMC/BMC rotation
molding και γενικά σε καλούπια με υψηλή συγκέντρωση
πόρων στην επιφάνεια τους. Το Treil Part 310, είναι το
2ο στάδιο μετά τη χρήση του Jost S31, για τα καλούπια
εκείνα των οποίων η επιφάνεια έχει σφραγιστεί καλά
(«ποτίσει») από το S31, και πλέον μπορεί να χρησιμοποιηθεί ένα πιο οικονομικό αποκολλητικό.
Χαρακτηριστικά:
• Αντοχή εξώθερμου 400 °C
• Μεγάλη ευκολία στην χρήση
• Επιφάνειες με πολύ υψηλή γυαλάδα
• Μεγάλος αριθμός αποκολλήσεων με ένα μόνο πέρασμα του
• Μηδαμινή συσσώρευση υπολειμμάτων αποκολλητικού στο καλούπι
• Δημιουργεί μπάρα προστασίας απομονώνοντας την
επιφάνεια καλουπιού από το τελικό αντικείμενο.
Εφαρμογή: Με καθαρό πανί ξεκινήστε την επάλειψη
του υλικού. Αμέσως μετά και χωρίς αναμονή ξεκινήστε
το γυάλισμα της περιοχής με ένα άλλο καθαρό πανί. Για
το καλύτερο αποτέλεσμα πρέπει όλες οι στρώσεις να
γυαλίζονται ξεχωριστά.
Συσκευασία: 0.5 L
Κωδικός: 50.GE.02
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Αποκολλητικά - Συντηρητικά Καλουπιών
Mold Cleaner No1

Mold Cleaner No3

Καθαριστικό
καλουπιού

Καθαριστικό
καλουπιού

Το CLEANER 1 είναι το πιο
δραστικό καθαριστικό αποτελούμενο από μίγμα οργανικών
διαλυτών για όλων των ειδών
τα καλούπια εκτός των Εποξικών. Μπορεί να αφαιρέσει
όλων των ειδών Ρητίνες, Αποκολλητικά καθώς και υπολείμματα από Θερμοπλαστικά, Πολυουρεθανες, Κόλλες
και Σφραγιστικά. Τέλος μειώνει την περιεκτικότητα του
στυρενίου στο καλούπι.
Εφαρμογή: Με ένα πινέλο ή με καθαρό μαλακό βαμβακερό ύφασμα ελαφρώς βρεγμένο ξεκινήστε την
επάλειψη του καλουπιού και μετά 10 λεπτά μπορείτε
να ξεκινήσετε την αφαίρεση των υπολειμμάτων με καθαρό πανί. Λόγω της αργής εξάτμισης του CLEANER
#1 μετά τον καθαρισμό το καλούπι θα πρέπει να το
αφήσουμε να στεγνώσει καλά.
Συσκευασία: 0.5 L
Κωδικός: 50.GE.06

Το CLEANER 3 είναι ένα ήπιο
καθαριστικό αποτελούμενο
από μίγμα οργανικών διαλυτών και χρησιμοποιείται στην
διάλυση των Πολυεστερικών, Εποξικών και Φαινολικών
ρητινών, Κόλλες, Κεριά, Πολυουρεθάνες σε Πολυεστερικά και Μεταλλικά καλούπια. Επίσης σε καλούπια
αλουμινίου καταπολεμά τα οξείδια του Αλουμινίου που
κιτρινίζουν το λευκό GELCOAT.
Εφαρμογή: Με ένα πινέλο ή με καθαρό μαλακό βαμβακερό ύφασμα ελαφρώς βρεγμένο ξεκινήστε την επάλειψη του καλουπιού και μετά 20 λεπτά κάντε αφαίρεση
με καθαρό πανί.
Συσκευασία: 0.5 L
Κωδικός: 50.GE.07

Σημείωση: Οι γυαλιστικές αλοιφές PAI BOAT NW0, NW1, NW65 & TopFinish 2
μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για γυάλισμα πολυεστερικών καλουπιών.
Πληροφορίες για τα προϊόντα αυτά στις σελίδες 94,95 του καταλόγου

Meguiars Mirror Glaze No1

Meguiars Mirror Glaze No3

Γυαλιστική αλοιφή

Γυαλιστική αλοιφή

Το Meguiars Mirror Glaze No1 είναι υγρή
αλοιφή & χρησιμοποιείται για την προετοιμασία του καλουπιού, για το γυάλισμά του και
για αφαίρεση ελαττωμάτων της επιφάνειας,
όπως κηλίδες και σημάδια. Είναι το πρώτο
βήμα στη διαδικασία προετοιμασίας του καλουπιού
και στη συνέχεια ακολουθεί το Meguiars Mirror Glaze
No3. Το No1 εφαρμόζεται με γούνα γυαλίσματος σε
περιστροφικό τριβείο, ώστε να αφαιρεί μέτρια ελαττώματα/σημάδια χωρίς να αφήνει περιστροφικές γραμμές
από το τριβείο.
Συσκευασία: 1,89L
Κωδικός: 50.US.00

Το Meguiars Mirror Glaze No3 είναι υγρή
αλοιφή & χρησιμοποιείται για τελικό φινίρισμα της επιφάνειας. Αφαιρεί όλες τις μικρο-ατέλεις, αμυχές και σημάδια που έχουν
μείνει μετά την χρήση του Mirror Glaze No1,
ενώ ταυτοχρόνως στιλβώνει το χρώμα, προσφέροντας
επιφάνεια υψηλής γυαλάδας, χωρίς να αφήνει θαμπά
σημεία. Είναι το τελευταίο βήμα στη διαδικασία προετοιμασίας του καλουπιού. Το Meguiars Mirror Glaze
No3 με γούνα γυαλίσματος σε περιστροφικό χωρίς να
αφήνει περιστροφικές αμυχές από το τριβείο.
Συσκευασία: 1,89L
Κωδικός: 50.US.01
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Συγκολ λητ ικά
Σφραγισ τ ικά
Στόκοι

Εποξικά Συγκολλητικά
Ειδικές Κόλλες
Σιδηρόστοκοι
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Συγκολλητικά - Σφραγιστικά - Στόκοι
RESOLTECH 3350-3358
Υψηλής απόδοσης δομική εποξική κόλλα
• Υψηλή αντίσταση σε διάτμηση και ξεφλούδισμα. Αντοχή σε διάτμηση σε
χάλυβα 30,49 MPa
• Κόλλα κατάλληλη για δυνατές συγκολλήσεις που υπόκεινται σε σημαντικούς κύκλους κόπωσεων
• Καλή αναλογία επιμήκυνσης του επιτρέπει να συγκόλληση ανομοιγενών
υλικών. Ιδιαίτερα ανθεκτική στις μικρο-ρωγμές.
• Η εφαρμογή σε όλες τις καιρικές συνθήκες ακόμη και σε συνθήκες υψηλής υγρασίας.
• Εφαρμογή με πιστόλι για συγκολλητικά ή με οδοντωτή σπάτουλα, απλή
σπάτουλα

KU 3350 με σκληρυντή 3358
Ίξώδες (ρευστότητα) @23oC (mPas)
Χρόνος εργασιμότητας 70ml at 23°C (4cm high mix)
Geltime σε στρώση πάχους 2mm 23°C
Clamp time σε 23°C Οι επιφάνειες προς συγκόλληση πρέπει να
συγκρατούνται σταθερές με σφιγκτήρες, vacuum ή χαρτοταινία
μέχρις ότου να πολυμεριστεί η κόλλα

72000
25min
1h
8h

Συσκευασία: Φύσιγγα 250 ml
Κωδικός: 10.FR.38

Εποξική κόλλα - στόκος ETHOXOL
Εποξική παχύρρευστη κόλλα δύο συστατικών για:
• συγκολλήσεις, ετερογενών υλικών πχ πλακιδίων, μαρμάρων, γρανιτών,
composite, μέταλλα
• σφράγισμα μπετόν
• στεγανοποίηση διαρροών σε δεξαμενές νερού, καυσίμων κ.λ.π.
Πλεονεκτήματα:
• Στεγανοποιεί την επιφάνεια
• Είναι απλό στην εφαρμογή, δεν απαιτεί εξειδικευμένα εργαλεία ή γνώσεις
• Μετά την σκλήρυνση βάφεται με οποιοδήποτε χρώμα
• Το ETHOXOL εφαρμόζεται με σπάτουλα
• Θερμοκρασία: δεν παρουσίασε αλλοιώσεις από -280C έως +120οC
• Αντοχή σε εφελκυσμό: >24 ΜΝ/m2
• Θλίψη/συμπίεση: 70 Ν/mm2
Συσκευασία: 1kg
Κωδικός: 60.GR.51
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Κόλλα Φουσκωτού Carmyfix 233
Ισχυρή διάφανη κόλλα νεοπρενίου
(ψυχρής κόλλησης)
Είναι μία κόλλα διαλυτών, με βάση συνθετικό λάστιχο (νεοπρένιο) και συνθετικές ρητίνες. Είναι κατάλληλη για την συγκόλληση δέρματος, υφάσματος,
ελαστικού, EVA κτλ. Κατάλληλη και για συγκολλήσεις υφασμάτων φουσκωτών σκαφών (υφάσματα neoprene & hypalon).
Η προσθήκη του σκληρυντικού Carmydur (3-5%) αυξάνει την συγκολλητική
ισχύ και την αντίσταση στην θερμότητα. Χάρη στα ειδικά χημικά η κόλλα
παρουσιάζει εξαιρετική αντοχή στο κιτρίνισμα από τον ήλιο. Η τελική σκλήρυνση γίνεται σε θερμοκρασία δωματίου. H μέγιστη δυνατή συγκόλληση
επιτυγχάνεται μετά από 48 ώρες.
Eφαρμογή: με σπάτουλα
Συσκευασία: 1kg (περιέχει καταλύτη 30gr)
Κωδικός: SET233

Κόλλα Φουσκωτού Carmyfix 888
Κόλλα θερμής κόλλησης
Κόλλα υψηλής ποιότητας κατάλληλη για βιομηχανική χρήση. Κολλάει συνθετικά υλικά (πολυουρεθάνη, PVC & TR) σε αντίστοιχα υποστρώματα. Πριν τη
συγκόλληση απαιτείται η κατάλληλη προεργασία των επιφανειών (καλό τρίψιμο στο δέρμα). Απλώνεται ισόπαχο στρώμα κόλλας και στις δύο επιφάνειες. Κολλάμε μετά από 20 min θερμαίνοντας και πιέζοντας τις δύο επιφάνειες. Η μέγιστη δυνατή συγκόλληση επιτυγχάνεται μετά από 48 h. Συνιστάται
καλή ανάδευση του περιεχομένου πριν τη χρήση.
Eφαρμογή: με σπάτουλα
Συσκευασία: 1kg (περιέχει καταλύτη 30gr)
Κωδικός: SET888

Γεμιστικό 1S Blue
Συγκολλητικό - Γεμιστικό
H πολυεστερική κόλλα 2 συστατικών 1S Blue είναι συγκολλητικό χωρίς ίνες,
με δείκτη καταλύτη, το οποίο παράγεται με βάση πολυεστερικές ρητίνες.
Κατάλληλο για χρήση ως κόλλα και ως υλικό πλήρωσης/ γεμίσματος σε γωνίες και σημεία όπου δεν μπορούν να εφαρμοστούν ενισχυτικά υφάσματα
σε κατασκευές composite όπως πχ σε τμήματα αυτοκινήτων όταν συγκολείται το εσωτερικό με το εξωτερικό τμήμα. Προϊόν χαμηλής συρρίκνωσης,
καθώς περιέχει χαμηλό ποσοστό στυρενίου.
Χρόνος δουλέματος: 13-15min
Eφαρμογή: με σπάτουλα.
Συσκευασία: 5kg, 25Kg
Κωδικός: 10.IT.19
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Στόκος Πιστολιού Bodyfiller 260

Σιδηρόστοκος Unisoft

Είναι πολυεστερικό γεμιστικό υλικό 2 συστατικών. Εφαρμόζεται με πιστόλι (Mπεκ 2,5 - 3 mm), αφού προσθέσουμε τον σκληρυντή και το ανακατέψουμε καλά. Τρίβεται ξερά ύστερα από 2-3 ώρες @ 23°C και δίνει μια
λεία επιφάνεια χωρίς πόρους. Αραιώνεται με διαλυτικό
νίτρου.
Συσκευασία: 1L
Κωδικός: 50.GR.61

Πολυεστερικός σιδηρόστοκος 2 συστατικών, κατάλληλος για εφαρμογή σε όλα τα μέταλλα (αλουμίνιο-γαλβανιζέ λαμαρίνες). Κατάλληλος για ξύλινες και
πολυεστερικές επιφάνειες. Στεγνώνει πολύ γρήγορα
σε 20-30 λεπτά και τρίβεται εύκολα με γυαλόχαρτο
Ρ120-Ρ240 προσφέροντας μια τέλεια επιφάνεια χωρίς
τρυπάκια. Χρώμα: Μπεζ.
Συσκευασία: 1L
Κωδικός: 71.GR.03

Σιδηρόστοκος Βodysoft

Σιδηρόστοκος Bodyfiber Green

Κλασικός πολυεστερικός στόκος σπάτουλας 2συστατικών. Πολύ γεμιστικός, καλύπτει μεγάλα βαθουλώματα
στην επιφάνεια επισκευής. Στεγνώνει γρήγορα και τρίβεται εύκολα. Χρώμα: Μπεζ.
Συσκευασία: 380gr (Κωδικός: 50.GR.82), 1L (Κωδικός:
80.GR.90)

Πολυεστερικός σιδηρόστοκος 2 συστατικών με ίνες
υάλου, κατάληλος για γεφύρωση και γέμισμα μεγάλων
ανωμαλιών. Επίσης κατάλληλος για το γέμισμα σκουριασμένων επιφανειών. Εύκολος στην εφαρμογή, γρήγορος
στο στέγνωμα, και πολύ εύκολος στο τρίψιμο με γυαλόχαρτο Ρ80-Ρ120. Παρουσιάζει μια εξαιρετικά ανθεκτική
και ελαστική επιφάνεια. Χρώμα: Πράσινο.
Συσκευασία: 1,5kg (Κωδικός: 50.GR.73), 750gr (Κωδικός: 51.GR.87), 250gr (Κωδικός: 51.GR.86)

Σιδηρόστοκος Bodyfine F220
Εξαιρετικά ψιλός και λεπτόκοκκος σιδηρόστοκος, ειδικός για τις μικρές ατέλειες της επιφάνειας σε λευκο χρώμα. Εξασφαλίζει μια λεία επιφάνεια. Εύκολος στο τρίψιμο με γυαλόχαρτο Ρ150-Ρ400, προσφέροντας μια τέλεια επιφάνεια χωρίς τρυπάκια. Κατάλληλος επίσης για
εφαρμογή σε πλαστικούς προφυλακτήρες.
Συσκευασία: 1kg (Κωδικός: 62.GR.16)
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Εργαλεία
Αναλώσιμα
Μηχανήματα

Πινέλα - Ρολά
Μεταλλικά ρολά πατήματος
Δοσομετρικά-Ογκομετρικά
Μέσα Ατομικής Προστασίας
Αναλώσιμα
Εργαλεια Χειρός
Διάφορα Βοηθητικά
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Πινέλα για Εφαρμογή Ρητινών & Χρωμάτων
Πινέλα Διπλά με ξύλινη λαβή
Επαγγελματική σειρά. Πολύ ανθεκτικά χοντρά πινέλα με 2 σειρές τρίχες, φυσική τρίχα.
Επαναχρησιμοποιούμενα. Δεν λιώνουν από τον πολυεστέρα & διαλύτες, δεν αφήνουν
τρίχες πάνω στην επιφάνεια.
Μεγέθη: Νο 1, 1 1/2, 2, 2 1/2, 3

Πινέλα μονά με πλαστική λαβή
Ανθεκτικά πινέλα με μία σειρά τρίχες. Επαναχρησιμοποιούμενα. Δεν λιώνουν από τον
πολυεστέρα & διαλύτες, δεν αφήνουν τρίχες πάνω στην επιφάνεια.
Μεγέθη: Νο 1, 1 1/2, 2, 2 1/2, 3

Πινέλα Οικονομικά μονά με πλαστική λαβή
Απλά πινέλα με μία σειρά τρίχες. Μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν λίγες φορές. Δεν
λιώνουν από τον πολυεστέρα & διαλύτες. Δεν προτείνονται για εργασίες φινιρίσματος.
Μεγέθη: Νο 1, 1 1/2, 2, 2 1/2, 3

Πινέλα PX PROFESSIONAL με ξύλινη λαβή
Ειδικά κατασκευασμένα από πολυεστερική & νάυλον τρίχα για τις πιο απαιτητικές εργασίες. Δεν λιώνουν από τον πολυεστέρα & διαλύτες. Κατάλληλα ακόμα και για εποξικά
χρώματα. Δεν αφήνουν τρίχες πάνω στην επιφάνεια. Απλώνουν τη μπογιά ομοιόμορφα
και απαλά, δίνοντας εξαιρετικό φινίρισμα.
Μεγέθη: Νο 1, 1 1/2, 2, 2 1/2, 3

Κονταροπίνελο με πλαστική λαβή
Επαγγελματικό Κονταροπίνελο, με φυσική μακριά λευκή τρίχα, ρυθμιζόμενη κλίσης για να
μπορείτε να βάψετε σε ότι γωνία θέλετε. Τοποθετείται πάνω σε κοντάρι αλλά μπορείτε
να βάψετε και χωρίς να το τοποθετήσετε. Προτείνεται για επαγγελματική χρήση. Μεγάλη
διάρκεια ζωής.
Μεγέθη: Νο 2, 2 1/2

Στραβοπίνελο με μακριά ξύλινη λαβή
Επαγγελματικό Στραβοπίνελο, με φυσική μακριά λευκή τρίχα, για να μπορείτε να βάψετε
υπό γωνία. Προτείνεται για επαγγελματική χρήση. Μεγάλη διάρκεια ζωής.
Μεγέθη: Νο 2, 2 1/2
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Ρολά Βαφής για Ρητίνες, Χρώματα, Μουραβιές, Αστάρια
Ρολά Πολυεστέρα

Ρολό βαφής Μοχαίρ

Ειδικό ρολό για χρήση με
πολυεστέρα και εποξικά, δεν
επηρεάζεται από τα χημικά.
Εξαιρετικά ανθεκτικό & επαναχρησιμοποιούμενο. Καθαρίζεται με ασετόν. Χρησιμοποιείται
από ναυπηγεία, βιομηχανίες
πολυεστερικών ειδών κτλ.
• Μήκος 10cm ή 18cm
• ύψος πέλματος μαλλιού 1,8 cm

Ρολό από ύφασμα μοχαίρ
velour αρίστης ποιότητας και
εξαιρετικής αντοχής για λείες
επιφάνειες . Αντοχή με άριστη
εφαρμογή σε όλα τα βερνίκια
πατωμάτων. Κατάλληλο και για
ρητίνες & εποξικά χρώματα.
• Μήκος: 6cm, 10cm (λεπτό),
10cm (χοντρό), 15 cm (χοντρό)

Ρολό βαφής Συνθετικό

Ρολό βαφής Κλώστινο ριγέ

Κατασκευασμένο από πυκνής
πλέξης πολυεστερικό ύφασμα,
θερμοκολλημένο πάνω σε σωλήνα πολυπροπυλενίου για να
μην το επηρεάζουν οι διαλύτες. Χρήση με όλα τα χρώματα.
Επαναχρησιμοποιείται.
• Μήκος: 10cm-18cm
• ύψος πέλματος μαλλιού 1,8 cm

Ρολό ανώτερης ποιότητας από
ύφασμα πολυαμιδίου, μεγάλης καλυπτικότητας και καλής
αντοχής. Κατάλληλο για τις περισσότερες επιφάνειες με όλα
τα χρώματα.
• Μήκος 10cm
• ύψος πέλματος υφασματος
1,2cm

Ρολό βαφής Economy συνθετικό

Ρολό βαφής Microfiber

Ρολό βαφής με ακρυλικό ύφασμα κατάλληλο για όλες τις
εφαρμογές με όλους τους
τύπους χρωμάτων. Δεν επαναχρησιμοποιείται.
• Μήκος 10cm-18cm
• ύψος πέλματος 1,8 cm

Ρολά από μικροΐνες που έχουν
την ιδιότητα να απελευθερώνουν ομοιόμορφα το χρώμα
για αυτό συνιστάται για σπατουλαριστές & λείες επιφάνειες. Για όλους τους τύπους χρωματων.
• Μήκος 10cm λεπτό &
χοντρό
• Yψος πέλματος υφάσματος 0.8 cm

Ρολό βαφής Καλοριφέρ χοντρό
ιδανικό μίνι γούνινο ρολό (φυσική γούνα merinos) για κάθε
τύπο χρώματος. Δεν επηρεάζεται από κανένα διαλύτη γι αυτό
οι εφαρμογές του είναι σε ναυπηγεία, συνεργεία, ξυλουργεία
για χρήση με εποξικά χρώματα,
υφαλοχρώματα, οικοδομές κ.λ.π.
• Μήκος 10cm
• ύψος πέλματος μαλλιού 1 cm

 ιάφορες χειρολαβές
Δ
για όλα τα είδη ρολών
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Μεταλλικά Ρολά Πατήματος

Μεταλλικό Ρολό Αλουμινίου
Paddle Roller

Μεταλλικό Ρολό Αλουμινίου
Bubble Roller

Μεταλλικό ρολό universal use με παράλληλες οριζόντιες
ραβδώσεις που αφαιρεί αέρα μεταξύ πολυστρωματικών ελασμάτων.
• Κατάλληλο για σχεδόν όλες τις ρητίνες και υφάσματα
από ίνες γυαλιού
• Κατασκευάζεται από αλουμινίο, ελαφρύ & οικονομικό

Μεταλλικό ρολό universal use που αφαιρεί αέρα μεταξύ
πολυστρωματικών ελασμάτων. Μοιάζει με το ρολο τυπου
paddle αλλά εχει επιπλέον την εγκοπή V στο σχήμα του
ώστε κατά την ώρα της χρήσης να μην «πετάει» τη ρητίνη στον αέρα.
• Κατάλληλο για σχεδόν όλες τις ρητίνες και υφάσματα
από ίνες γυαλιού
• Επιτρέπει την ευέλικτη κίνηση των ινών
• Κατασκευάζεται από αλουμινίο, ελαφρύ & οικονομικό

Μήκος
Διάμετρος
1,5cm

5cm

7cm

10cm

Μήκος
14cm

P358
P258
(60 UK.27) (60.UK.36)
P678
P478
(60.UK.28) (60.UK.43)

2,1cm

Διάμετρος

5cm

7cm

1,5cm

P258V
(60.UK.12)

P358V
(60.UK.32)

2,1cm

10cm

P478V
(60.UK.13)

Μεταλλικό Ρολό Αλουμινίου Finn Roller
Μεταλλικό ρολό universal use με κάθετες ραβδώσεις το οποίο αφαιρεί αέρα μεταξύ πολυστρωματικών ελασμάτων. Ειδικό χαρακτηριστικό: Κατακόρυφες αυλακώσεις που δεν ανασηκώνουν τα υφάσματα παρέχοντας έτσι φινίρισμα χωρίς φυσαλίδες αέρα
• Ελαφρύ και εύκολο στη χρήση

Μήκος
Διάμετρος

3,5cm

7,5cm

10cm

1,5cm

FR1535 (60.UK.15)

FR1575 (60.UK.33)

FR15100 (60.UK.31)
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Μεταλλικό Ρολό Σιδήρου Bolt
Μεταλλικό ρολό universal use με κάθετες ραβδώσεις κατασκευασμένο από χάλυβα, ο οποίος
αφαιρεί αέρα μεταξύ πολυστρωματικών ελασμάτων. Το ειδικό σχήμα του κυλίνδρου επιτρέπει
την ομοιόμορφη κατανομή της ρητίνης

Μήκος
Διάμετρος

2,5cm

4cm

0,6cm
1,0cm
1,5cm

BR625 (60.UK.34)

BR640 (60.UK.35)

5cm

7cm

10cm

14cm

BR1070 (60.UK.20)
BR1550 (60.UK.21) BR1570 (60.UK.22) BR15100 (60.UK.31) BR15140 (60.UK.24)

Μεταλλικό Ρολό
Βαρελάκι

Μεταλλικό Ρολό
Washer

Μεταλλικό ρολό universal use
με κάθετες αυλακώσεις που
αφαιρεί αέρα μεταξύ πολυστρωματικών ελασμάτων που
έχουν ενισχυθεί με ίνες. Κατάλληλο για σχεδόν όλες τις ρητίνες και υφάσματα από
ίνες γυαλιού. Κατάλληλο για καμπύλες επιφάνειες, έχει
σχήμα βαρελάκι.
• Κατασκευάζεται από αλουμινίο, ελαφρύ & οικονομικό
• Μήκος: 5cm
• Διάμετρος:1,6/ 2,5/ 1,6 cm
Kωδικός: BAR5025 (60.UK.44)

Μεταλλικό ρολό universal use
κατασκευασμένο από ροδέλες
χάλυβα οι οποίες χωρίζονται
από χαλύβδινους αποστάτες.
Το ρολό Washer χρησιμοποιείται για την αφαιρεση του αέρα μεταξύ πολυστρωματικών ελασμάτων fiberglass κτλ , σε επιφάνειες μεγάλου
παχους.
• Το ειδικό σχήμα του κυλίνδρου επιτρέπει την ομοιόμορφη κατανομή της ρητίνης
• Μήκος: 7cm
• Διάμετρος:1,5cm
Kωδικός: WASHER 358 (60.UK.57)

Ολα τα μεταλλικά ρολά
είναι ανθεκτικά σε σχεδόν
όλα τα καθαριστικά & έχουν
Πλαστικό χερούλι με
υποδοχή (για επέκταση)

Μεταλλικό Ρολό
Corner
Ειδικό μεταλλικό ρολό σε σχήμα κυλίνδρου, που αφαιρεί αέρα μεταξύ των ελασμάτων που αφαιρεί τον αέρα
σε γωνίες & δυσπρόσιτα σημεία. Κατάλληλο για σχεδόν
όλες τις ρητίνες και υφάσματα από ίνες γυαλιού
• Κατασκευάζεται από αλουμινίο
• Μήκος: 0.7cm
• Διάμετρος: 4cm
Kωδικός: D 150 (60.UK.25)
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Μεταλλικά Ρολά Πατήματος
Δοσομετρικά - Ογκομετρικά
Ρολά με Σκληρή Τρίχα Bristle Roller
Ειδικό κυλινδρικό ρολό κατασκευασμένο από φυσικές μαύρες τρίχες σε σπειροειδή κατασκευή. Οι τρίχες εισχωρούν στο έλασμα επιτρέποντας ένα ομαλό φινίρισμα. Πολύ αποτελεσματικό στην εξάλειψη μικρών φυσαλίδων αέρα και τρυπών. Ειδικά κατάλληλο για λεπτά φύλλα
και ίνες carbon.

Μήκος
Διάμετρος

5cm

10cm

2,2cm

BBC 50/22 (60.UK.09)
μόνο ανταλλακτικό (60.UK.11)

BBC 100/22 (60.UK.10)
μόνο ανταλλακτικό (60.UK.54)

Ογκομετρικά Μπουκάλια (Μετρητής Καταλύτη)
Μπουκάλι από ειδικό εύκαμπτο πλαστικό ανθεκτικό σε διαλύτες με δοσομετρική μεζούρα στο
πάνω μέρος. Χρησιμοποιείται κυρίως για τη μέτρηση του καταλύτη, για ρητίνες και gelcoat.
Μπουκάλι 500ml με μεζούρα 15ml (Κωδικός 60.UK.18)
Μπουκάλι 1000ml με μεζούρα 80ml (Κωδικός 60.UK.19)
Μετρητής 500ml ΜΕ ΡΥΓΧΟΣ (Κωδικός 60.GR.00)
Ογκομετρικές μεζούρες (κύλινδροι): 10ml, 25ml, 50ml, 100ml

Ογκομετρικές
Κανάτες
Ογκομετρικές κανάτες από
πολύ ανθεκτικό πλαστικό.
Δεν απαιτείται καθάρισμα
μετά τη χρήση. οποιοδήποτε
στερεοποιημένο υλικό ξεκολλάει εύκολα, χωρίς κατάλοιπα.
Κατάλληλες για ρητίνες, χρώματα κ.α.
Κανάτα 0,5 L (Κωδικός 60.UK.53)
Κανάτα 1 L (Κωδικός 60.UK.02)
Κανάτα 2 L (Κωδικός 60.UK.03)

Πλαστικά Δοχεία Ανάμιξης
Δοχεία με εκτυπωμένες διαγραμμίσεις ανάμιξης για
προπαρασκευή χρωμάτων βαφής και μιγμάτων.
Δοχείο 850ml (Κωδικός 61.GR.75)
Δοχείο 1560ml (Κωδικός 61.GR.76)
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Μέσα Ατομικής Προστασίας
Φόρμα Εργασίας
Ολόσωμη
Επαναχρησιμοποιούμενες,
ενισχυμένες, ολόσωμες φόρμες
προστασίας από πλαστικοποιημένο ύφασμα σε μεγέθη: M, L, XL
Κωδικός: 70.GR.29

Γυαλιά Προστασίας
Διάφανα, ελαφριά, απλά
Κωδικός: 52.GR.17

Γάντια
• Γάντια latex 1ας χρήσης, κουτί 100τεμ Κωδικός: 51.GR.74
• Γάντια μπλε νιτριλίου 1ας χρήσης, κουτί 100τεμ Κωδικός: 52.GR.22
• Γάντια μαύρα νιτριλίου 1ας χρήσης, κουτί 100τεμ Κωδικός: 50.GR.10
• Γάντια πολλών χρήσεων υφασμάτινα με σκληρή επένδυση νιτριλίου, πολύ
ανθεκτικά, υποαλλεγικά, γενικής χρήσης Κωδικός: 51.GR.25

Μάσκες
• Μάσκα 3Μ 8710. Απλή μάσκα προστασίας, επαναχρησιμοποιούμενη.
(Κωδικός: 80.GR.08)
• Μάσκα FFP1 με φίλτρο. Ενισχυμένη επαναχρησιμοποιούμενη μάσκα με
φίλτρο για όσους εργάζονται σε περιβάλλον με επικίνδυνους ατμούς και
εκνεφώματα πχ χημικά. (Κωδικός: 71.GR.20)
• Μάσκα 3Μ 9914 με φίλτρο. Ενισχυμένη επαναχρησιμοποιούμενη μάσκα
της 3Μ με φίλτρο για όσους εργάζονται σε περιβάλλον με επικίνδυνους
ατμούς και εκνεφώματα πχ χημικά. (Κωδικός: 70.GR.21)
•Μάσκα σιλικόνης μισού προσώπου 3Μ 7502. Επαναχρησιμοποιούμενη.
Υψηλό επίπεδο άνεσης, ποιότητα αλλά και μέγιστη διάρκεια ζωής . Πατενταρισμένη βαλβίδα εκπνοής της 3Μ(Cool Flow Valve) εμποδίζει την συγκέντρωση της θερμότητας και της υγρασίας στο εσωτερικό της μάσκας.
Υπάρχουν ανταλλακτικά: προφίλτρα, φίλτρα, καλύμματα για τη μάσκα που
πωλούνται ξεχωριστα. (Κωδικός: 70.GR.00)
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Αναλώσιμα - Εργαλεία Χειρός
Αυτοκόλλητες ταινίες
Λευκή χαρτοταινία μασκαρίσματος μικρής διάρκειας
Φάρδος 2cm (Κωδικός 60.GR.40), Φάρδος 2,5cm (Κωδικός 50.GR.39)
Φάρδος 5cm (Κωδικός 60.GR.71)
Μπλε UV χαρτοταινία μασκαρίσματος μακράς διάρκειας (7 ημερών), Φάρδος 5cm
(Κωδικός 52.GR.07)
Αλουμινοταινία μασκαρισματος, Φάρδος 5cm (Κωδικός 70.GR.93)
Αυτοκόλλητη ταινία 2 όψεων, Φάρδος 5cm (Κωδικός 52.GR.34)

Σκάφες
Για χρώματα, ρητίνες, υφαλοχρώματα
Μικρή (Κωδικός 70.GR.06), Μεσαία (Κωδικός 60.GR.27), Μεγάλη (Κωδικός 70.GR.12)

Aναδευτήρες ξύλινοι
• Μεγάλοι ξύλινοι αναδευτήρες (Σετ 10 τεμάχια) για ανάμιξη χρωματων, ρητινών κτλ.
Μήκος 30cm. Πλάτος 2,5cm. (Κωδικός: 40.NL.41)
• Μικροί ξύλινοι αναδευτήρες (Σετ 1000 τεμάχια) για ανάμιξη χρωματων, ρητινών κτλ.
Μήκος 14cm. Πλάτος 0,5cm. Πάχος 0,1cm. (Κωδικός: 61.GR.55)

Πλαστικός Τάκος Τριψίματος
Με γάτζους συγκράτησης γυαλόχαρτου/ ντουκόχαρτου
(Κωδικός: 51.GR.04)
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Εργαλεία Χειρός - Διάφορα
Ψαλίδια
• Ψαλίδι βαρέως τύπου από ανοξείδωτο χάλυβα, εργονομική σχεδίαση,ακρίβεια κοπής,
μήκος κοπής 65mm πολύ ανθεκτικό. Kόβει: χοντρά υφάσματα ενισχύσεων, σχοινί, δέρμα,
ελαστικά κτλ (Κωδικός: 51.GR.12)
• Ψαλίδι Kevlar, βαρέως τύπου από κράμα χάλυβα-carbon, εργονομική σχεδίαση,ακρίβεια κοπής, μήκος κοπής 42 mm. Πολύ ανθεκτικό. Kόβει: Kevlar, χοντρά υφάσματα ενισχύσεων, Ηλεκτρικά καλώδια, σχοινί, δέρμα, ελαστικά κτλ (Κωδικός: 52.GR.08)

Σπάτουλες
• Πλαστική σπάτουλα ξεκαλουπώματος Wolfangel με άνετη χειρολαβή
(Κωδικός: 50.GE.30)
• Πλαστικές εύκαμπτες σπάτουλες σετ 4 τεμ. για όλων των ειδών τα στοκαρίσματα
(Κωδικός: 51.GR.73)
• Mεταλλικές (ατσαλίνες) σπάτουλες σετ 4 τεμ. για όλων των ειδών τα στοκαρίσματα
(Κωδικός: 62.GR.45)

Βάνα Βαρελιού RT
Πολύ ανθεκτική βάνα βαρέως τύπου από χυτοσίδηρο, ειδικά σχεδιασμένη για να παχύρευστα υγρά όπως ο πολυεστέρας. Ανθεκτική σε διαλύτες (Κωδικός: 60.UK.08)

Α1 Ανοξείδωτοι Αναδευτήρες
Αναδευτήρες υψηλής διάτμησης κατάλληλοι για την ανάμιξη ρητινών & χρωμάτων αλλά
και του συστήματος A1 Acrylic One.
• Μικρός αναδευτήρας 35mm, μήκος 30cm (Κωδικός 40.NL.24)
• Μεγάλος αναδευτήρας 65mm, μήκος 42cm (Κωδικός 40.NL.47)
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Μηχανήματα Wolfangel
Μηχάνημα ψεκασμού gelcoat Airless
Αξιόπιστα και στιβαρά μηχανήματα με εξαιρετικά αποτελέσματα λόγω της
εξωτερικής ανάμειξης υψηλής πίεσης με αναλογία πίεσης 45: 1. Με τις ελεγχόμενες αντλιες, η δοσολογία είναι εύκολη στη ρύθμιση και πάντα ακριβής.
Ακροφύσιο πολλαπλού/ ρυθμιζόμενου εύρους (Vario nozzle). Στα μηχανήματα εξωτερικής ανάμιξης ο καθαρισμός του πιστολιού με ασετόν δεν είναι πλέον απαραίτητος. Τα συστήματα μπορούν να επεκταθούν με επιπλέον
μονάδες χρώματος. Η αλλαγή του χρώματος γίνεται εύκολα και γρήγορα
- χωρίς καθαρισμό με ασετόν.
Υπάρχουν και μηχανήματα Gelcoatter εσωτερικής ανάμιξης, και ρομποτικά
συστήματα κτλ
• Σωλήνας 7,5μ
• Ανακυκλοφορία υλικού
• Ρυθμιζόμενος μοχλός δοσομέτρησης
• Ποσότητα ψεκασμού ανά λεπτό: ~1,3kg (Gelcoatter 44),
~4kg (Gelcoatter 150)

Μηχάνημα chopper ψεκασμού fiberglass & ρητίνης
Δυνατά μηχανήματα με εξαιρετικά αποτελέσματα για ταχεία παραγωγή. Με
τις ελεγχόμενες αντλιες υψηλής ποιότητας, η δοσολογία είναι εύκολη στη
ρύθμιση και πάντα ακριβής ενώ μπορούν να ψεκάσουν ακόμα και παχύρρευστες ρητίνες με υψηλό ποσοστό filler. Είναι μηχανήματα εσωτερικής ανάμιξης, ο καθαρισμός του πιστολιού γίνεται με ασετόν
• Σωλήνας 7,5μ
• Ανακυκλοφορία υλικού
• Ποσότητα ψεκασμού ανά λεπτό: ~4kg

Συστήματα μέτρησης και ανάμειξης
Με τα μηχανήματα δοσολογίας και ανάμειξης επιτυγχάνεται η ακριβής
δοσολογία ρητίνης και σκληρυντικού κάθε φορά, αποφέυγοντας σπατάλη
υλικού. Αυτές οι μονάδες δοσολογίας είναι διαθέσιμες για τα διαφορετικά
συστήματα ρητίνης (πολυεστέρα, εποξική ρητίνη, ρητίνη αφρού κτλ) ώστε να
ρυθμίζετε το ποσοστό του σκληρυντή στο επιθυμητό επίπεδο. Εσείς αποφασίζετε για την απαιτούμενη απόδοση της εγκατάστασης, ακόμα και μέχρι
100 kg / min.
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Μηχανήματα iJect για RTM
Παραγωγή

Μηχάνημα Vacmobile για Vacuum
Infusion & L-RTM

Μονάδες παραγωγής, με υψηλής ποιότητας αντλίες,
για κλειστά καλούπια προσαρμοσμένες ανάλογα με
τα συστήματα ρητίνης που χρησιμοποιούνται στην
παραγωγή (πολυεστερικά, εποξικα) με αυτοματισμούς
για ακρίβεια υλικών.

Το Vacmobile δεν είναι μόνο μια αντλία κενού, αλλά ένα
πλήρες σύστημα με δοχείο συλλογής για την περισσευούμενη ρητίνη, με βαλβίδα ελέγχου πίεσης κτλ. Οι
συσκευές κενού Vacmobile είναι εξαιρετικά ελαφρές και
ανθεκτικές.

Μηχάνημα Ανακύκλωσης Διαλυτών
Tα μηχανήματα ανακύκλωσης καθαρίζουν τους μολυσμένους διαλύτες από
ρητίνες, χρωστικές, βερνίκια, έλαια κλπ. Τα υπολείμματα απόσταξης απομακρύνονται στη βάση του λέβητα και μπορούν να αφαιρεθούν εύκολα μετά
την ολοκλήρωση της απόσταξης. Το απόσταγμα συγκρατείται σε ένα κουτί
και είναι έτοιμο για επαναχρησιμοποίηση αμέσως. Μέχρι το 97% του τμήματος διαλύτη μπορεί να επανακτηθεί.
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Αναλώσιμα Vacuum Infusion
Peep Ply Econostitch
Το Peel ply είναι ένα ειδικό ύφασμα με αποκολλητικές ιδιότητες το οποίο
μπορεί να χρησιμοποιηθεί στη διαδικασία vacuum infusion αλλά και σε
σκέτο vacuum ή ακόμα και σε hand lay-up. Τοποθετείται πάνω από τα
ενισχυτικά υφάσματα κατευθείαν χωρίς κανένα άλλο ενδιάμεσο προϊόν.
Μετά την ολοκλήρωση της παραγωγικής διαδικασίας αφαιρείται από το
αντικείμενο, τραβώντας το. Αποκολλάται εύκολα και αφήνει αρκετά λεία
επιφάνεια η οποία χρειάζεται λίγο ή καθόλου τρίψιμο στη συνέχεια. Κατα
την αποκόλληση αφαιρεί μαζί του και τα υπόλοιπα βοηθητικά υλικά του
vacuum infusion (πχ. flow media, breather, vacuum bag κτλ).
• Μέγιστη θερμοκρασιακή αντοχή: 190 °C
• Τύπος ίνας: Nylon
• Βάρος: 88 g/m²
• Πάχος: 0,152mm (0,006 inch)
• Χρώμα: Λευκό με κόκκινες γραμμές
• Πλάτος ρολού: 1,25μ ή 1,50μ (Κωδικός: 30.LU.01, 30.LU.42)

Flow Media Greenflow 75
Το Greenflow 75 είναι ένα πλέγμα/δίχτυ το οποίο είναι ειδικά σχεδιασμένο
ώστε να βοηθά στην γρήγορη και αποτελεσματική διανομή της ρητίνης στο
καλούπι κατά τη διάρκεια της διαδικασίας vacuum infusion. Eίναι συμβατό με
πολυεστερικές, βινυλεστερικές και εποξικές ρητίνες. Τοποθετείται στο καλούπι μετά το peel ply και πριν τη σακούλα, δημιουργώντας κατάλληλο κανάλι/
διαδρομή από όπoυ θα «τρέξει» η ρητίνη για να εμποτίσει τα υφάσματα.
• Τύπος υλικού: εξιλασμένο πολυπροπυλένιο
• Χρώμα: πράσινο
• Θερμοκρασιακή αντοχή: 150 °C
• Βάρος: 98 g/m²
• Πάχος: 0,9mm
• Πλάτος: 1,04m (Κωδικός: 30.LU.03)

Breather Airweave N4
Ύφασμα ειδικού τύπου που μοιάζει με τσόχα και είναι κατασκευασμένο
από πολυεστερική ίνα. Χρησιμοποιείται μόνο κατά την διαδικασία Vacuum
Bagging και όχι στην διαδικασία Vacuum Infusion, και τοποθετείται μέσα στο
καλούπι πάνω από το Peel-ply και κάτω από τη σακούλα Vacuum. Ο σκοπός
του είναι να απορροφά την περισσευούμενη ποσότητα ρητίνης από τα ενισχυτικά υφάσματα καθιστώντας το τελικό προϊόν πιο δυνατό και τατυτόχρονα βοηθάει στην εξάλειψη φυσαλίδων αέρα.
• Θερμοκρασιακή αντοχή: 190 βαθμοί Κελσίου
• Βάρος: 140gr/m2
• Πάχος: 3mm
• Πλάτος: 1,52 μ (Κωδικός: 30.LU.02)
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Σακούλα Vacuum Wrightlon 7400 Tubular
Η ειδική σακούλα/μεμβράνη Wrightlon® 7400 είναι κατάλληλη για τη διαδικασία Vacuum Infusion και για Vacuum Bagging, διότι έχει καλή επιμήκυνση
και αντέχει σε θερμοκρασίες έως 204 °C.. Οικονομική μεμβράνη με καλή
αντοχή στη θερμότητα . Εύκολη στην εργασία, παρέχοντας ικανοποιητικά
επίπεδα κενού. Διαθέσιμη σε μορφή Tubular (σωλήνα) με φάρδος 1,5μ.
• Υλικό: Nylon
• Επιμήκυνση: 375 %
• Αντοχή εφελκυσμού: 48 MPa
• Σημείο τήξης: 204°C
• Ευφλεκτότητα: Αυτοσβενόμενο
• Αποφύγετε χρήση με φαινολικές ρητίνες και οξειδωτικούς παράγοντες
• Χρώμα: Διαυγές πρασινωπό
• Πλάτος: 1,5 μ (Κωδικός: 30.LU.04)

Tube mesh
Το πλέγμα Tube mesh είναι ένα ραμμένο σωληνωτό πλέγμα σχεδιασμένο
ώστε να περνάει από μέσα οποιοδήποτε είδος σωλήνα για Vacuum Infusion.
Δημιουργεί κανάλι διάχυσης της ρητίνης μέσα στο καλούπι. Δεν αφήνει αποτύπωμα, πάνω στο gelcoat, zero print-through.
• Μέγιστη θερμοκρασία χρήσης 125 ° C
• Bάρος: 178 g / m²
• Πάχος: 0,9mm
• Πλάτος: 0,12m (Κωδικός: 30.LU.07)

Tac Strip
Το Tac-Strip είναι μια κολλητική ταινία συγκράτησης υφασμάτων κατασκευασμένη από ύφασμα υαλοβάμβακα, επικαλυμμένη και από τις δύο πλευρές,
με μια αυτοκόλλητη συγκολλητική ύλη υψηλής πιέσεως (λειτουργεί δηλαδή
σαν μία αυτοκόλλητη ταινία 2 όψεων, η οποία όμως θα μείνει μέσα στην κατασκευή). Το Tac-Strip έχει σχεδιαστεί για να συγκρατεί τα στεγνά υφάσματα
στη θέση τους όπως απαιτείται κατά τη διαδικασία του vacuum infusion και
άλλες διαδικασίες που απαιτούν επίστρωση στεγνών υφασμάτων. Το TacStrip είναι μία εναλλακτική λύση για όσους δεν θέλουν να χρησιμοποιούν τα
spray συγκόλλησης όπως το Airtac κτλ.
• μήκος: 90 μ
• πάχος 0,2 mm
• πλάτος: 2,54 cm (Κωδικός: 30.LU.09)
• Συσκευασία: 1L, 4L
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Αναλώσιμα Vacuum Infusion

Sealeant Tape At200y
Συγκολλητική Μαστιχοταινία

Sealant tape Airseal 2
Συγκολλητική μαστιχοταινία

Ειδική συγκολλητική/σφραγιστική μαστιχοταινία (tacky
tape), η οποία χρησιμοποιείται για την κόλληση και
σφράγιση της σακούλας vacuum (vacuum bag) γύρω
από το καλούπι. Επίσης χρησιμοποιείται για την συγκόλληση των σωληνώσεων ρητίνης και κενού με το
καλούπι αλλά και όπου θέλουμε να συγκολλήσουμε κάποιο άλλο αναλώσιμο ερμητικά και 100% αεροστεγώς
στο σύστημά μας.
• Χρώμα: κίτρινο
• Θερμοκρασιακή αντοχή: 204 βαθμοί Κελσίου
• Πάχος:3 mm
• Πλάτος: 12 mm
• Μήκος: 7,5 m (Κωδικός: 30.LU.05)

Ειδική συγκολλητική/σφραγιστική μαστιχοταινία (tacky
tape), η οποία χρησιμοποιείται για την κόλληση και
σφράγιση της σακούλας vacuum (vacuum bag) γύρω
από το καλούπι. Η AIRSEAL 2 έχει πιο κολλώδη υφή
από την ΑΤ200Υ. Επίσης χρησιμοποιείται για την
συγκόλληση των σωληνώσεων ρητίνης και κενού με
το καλούπι αλλά και όπου θέλουμε να συγκολλήσουμε
κάποιο άλλο αναλώσιμο ερμητικά και 100% αεροστεγώς στο σύστημά μας.
• Χρώμα: μαύρο
• Θερμοκρασιακή αντοχή: 150 βαθμοί Κελσίου
• Πάχος: 3 mm
• Πλάτος: 12 mm
• Μήκος: 15 m

Σωλήνα Πολυαιθυλένιου
10x12mm

Σωλήνα Spiral Πολυαιθυλένιου
10mm

Σωλήνας ειδικού τύπου, ελαφρώς εύκαμπτος, κατάλληλος για τη διαδικασία Vacuum Infusion, ώστε να επιτυγχάνεται η αναρρόφηση του αέρα από το σύστημα
και να εισρέει η ρητίνη στο καλούπι. Ανθεκτικό στη
μεγάλη πίεση του συστηματος, δεν τρυπάει.
Συνδυάζεται με σωλήνα spiral, με Resin Infusion
Connector και με συνδετήρες Τ και L.
Διάμετρος: 10mm (έσω)-12mm(έξω).
Κωδικός: 61.GR.26

Ειδικός σωλήνας spiral από πολυαιθυλένιο με εσωτερική διάμετρο 10mm. Χρησιμοποιείται κατά τη διαδικασία του vacuum infusion και τοποθετείται περιμετρικά στο καλουπι δημιουργώντας μία δίοδο είτε για την
αναρρόφηση του αέρα ή/και τη διέλευση της ρητίνης.
Η συσκευασία περιλαμβάνει 10 τρεχοντα μέτρα.
Κωδικός: 71.GR.19
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Συνδετήρες Ρακόρ Τ και L
με διάμετρο 10mm

Airtac 2 Συγκολλητικό Spray
Ειδικό rubber spray κατάλληλο για προσωρινή τοποθέτηση/συγκόλληση των ενισχυτικών υφασμάτων μεταξύ
τους και επάνω στο καλούπι. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί
σε οριζόντιες αλλά και κάθετες επιφάνειες, παρέχοντας
εξίσου καλή συγκόλληση. Πρέπει να ψεκάζεται ομοιόμορφα στην επιφάνεια από απόσταση ~30cm και μετά
απαραιτήτως περιμένετε 10 sec προτού τοποθετήσετε
επάνω το ύφασμα που θέλετε να συγκολλήσετε. Προσοχή, όχι αναμονή πάνω από 30 sec πριν τοποθετήσετε το ύφασμα γιατί χάνεται η κολλητική ιδιότητά του.
Επαναλαμβάνουμε την ίδια διαδικασία για κάθε στρώση
υφάσματος που τοποθετούμε. Το Airtac 2 μπορεί να
χρησιμοποιηθεί ακόμα και για να συγκρατήσουμε το
peel ply και το flow media πάνω στο καλούπι.
Συσκευασία: 679ml
Κωδικός: 30.LU.08

Ειδικοί συνδετήρες σε σχήμα Τ και L που χρησιμοποιούνται στη διαδικασία Vacuum Infusion για να συνδέσουμε μεταξύ τους σωλήνες ή spiral κτλ. Δεν είναι επαναχρησιμοποιούμενοι.
Ρακόρ Τ: Κωδικός 71.GR.23
Ρακόρ L: Κωδικός 71.GR.27

Σφικτήρας Resin Line Clamp

Spray Βενζινόκολλα
Morris Glue Spray

Οι σφιγκτήρες «resin line clamps» είναι επαγγελματiκές πένσες κλειδώματος υψηλής ποιότητας για χρήση σε εφαρμογές Vacuum infusion. Αυτοί οι πλήρως
ρυθμιζόμενοι σφικτήρες έχουν φινίρισμα από νικέλιο
και αντιολισθητική λαβή, για εργονομική χρήση.
Επινικελωμένο ατσάλι
Μήκος σφικτήρα: 21 cm
Πλάτος φλάντζας: 8 cm
Πάχος φλάντζας: 0,3 cm
Κωδικός: 30.LU.38

Spray βενζινόκολλας εξαιρετικής ποιότητας. Κατάλληλο
για κόλληση χαρτιού, χαρτονιού, ξύλου, υφάσματος, διαφόρων πλαστικών, λάστιχο και δέρμα. Ιδανικό για μόνιμη αλλα και προσωρινή συγκόλληση. Στεγνώνει γρήγορα. Οικονομική λύση για τη συγκράτηση υφασμάτων
κατά τη διαδικασία vacuum infusion.
Συσκευασία: 400ml
Κωδικός: 52.GR.14
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Αναλώσιμα Vacuum Infusion
Resin Infusion Connector (RIC)
Ειδικοί υποδοχείς σε σχήμα κώνου κατασκευασμένοι από πολυαιθυλένιο. Χρησιμοποιούνται
στη διαδικασία Vacuum Infusion. Τοποθετούνται πάνω από το spiral (εναλλακτικά χρησιμοποιούμε τα Ρακόρ «Τ») και στη συνέχεια συνδέουμε στην επάνω μεριά τους είτε τους
σωλήνες παροχής ρητίνης ή αναρρόφησης του αέρα. Οι υποδοχείς RIC, είναι επαναχρησιμοποιούμενοι
Θερμοκρασιακή αντοχή μέχρι 80 βαθμούς Κελσίου
Κωδικός: 30.LU.06.

Σημείωση: Ρητίνες για διαδικασία Vacuum Infusion μπορείτε να βρείτε στις
σελίδες 10, 15 και 16 του καταλόγου.

86

Προε τοιμασία
Συν τ ή ρηση
Γάσ τ ρας

Αστάρια Ναυτιλιακής Χρήσης
Υφαλοχρώματα - Μουράβιες
Εποξικοί Στόκοι Ναυτιλιακής Χρήσης
Χρώματα Πολυουρεθάνης 2 Συστατικών
Πολυεστερικά Χρώματα – Gel Coats
Περιποίηση σκάφους

Αστάρια Ναυτιλιακής Χρήσης
Εποξικό αστάρι surfacer RESOLTECH 3010T-3014
Δημιουργεί μία μπάρα προστασίας για την προστασία του σκάφους ή της
όποιας σύνθετης κατασκευής (composite) & προσφέρει τέλειο επιφανειακό
φινιρίσμα. Συμβατό σε όλα σχεδόν τα ναυτιλιακά χρώματα 2 συστατικών.
• Κατάλληλο για επιφάνειες από χάλυβα, αλουμίνιο, GRP και ξύλο
• Αναλογία βάση: σκληρυντής (100:15) κατά βάρος ή 4:1 κατά όγκο
• Απαιτούνται 2 στρώσεις (100μm πάχος ανά στρώση) για κατάλληλο φινίρισμα, χωρίς τρίψιμο μεταξύ των στρώσεων
• Εφαρμογή με ρολό, πινέλο ή πιστόλι airless ή απλό βαρυτικό πιστόλι ανω
κάδου με 2,6mm μπεκ
3010Τ με σκληρυντή 3014
Κωδικός
Σετ 1,15kg (1kg +0,15kg)
Σετ 4,6kg (4+0,6kg)

Ιξώδες (ρευστότητα) @23oC (mPas)
Χρόνος εργασιμότητας @ 23°C
Καλυπτικότητα
Στεγνό στην αφή σε 23°C
Επαναβαφή & Γυαλοχαρτάρισμα σε 23°C
Χρόνος πλήρους σκλήρυνσης σε 23°C

10.FR.64

560
16h
4m2/ kg
2h30min
8h
7 μέρες

Εποξικό αστάρι Perepox

Πολυουρεθανικό αστάρι UNIPRIMER

Εποξικό αστάρι 2 συστατικών για την προστασία
επιφανειών (πολυεστέρας, ξύλο, τσιμέντο, αλουμίνια,
μέταλλα) . Ιδανικό προϊόν για ναυτιλιακή χρήση (ύφαλα & έξαλα σκαφών) & για αντιοσμωτική προστασία.
Είναι συμβατό με εποξικά χρώματα και με χρώματα
πολυουρεθάνης 2 συστατικών κτλ.

Αστάρι πολυουρεθάνης 2 συστατικών για την προστασία επιφανειών (πολυεστέρας, ξύλο, τσιμέντο. Ιδανικό
προϊόν για ναυτιλία (ύφαλα & έξαλα σκαφών). Συνδυάζεται με χρώματα πολυουρεθάνης POLYGLOSS κτλ.
• Εύκολη εφαρμογή. Στεγνό στην αφή: 1 ώρα
• Mεγάλη γεμιστική ικανότητα, εξομαλύνει το υπόστρωμα
• Καλυπτικότητα: 12 m2/L
• υψηλή χημική & μηχανική αντοχή
• Απαιτούνται 2 στρώσεις για κατάλληλα αποτελέσματα. Επαναβαφή σε 4-6 ώρες
• Εφαρμογή με ρολό, πινέλο ή πιστόλι airless ή απλό
βαρυτικό πιστόλι ανω κάδου
• Συσκευασία: 750ml (80.GE.05), 2,5L
• Χρώμα: λευκό, γκρι κτλ

• Εύκολη εφαρμογή με αναλογία ανάμιξης 3:1 κατά όγκο
• Γρήγορο στέγνωμα. Στεγνο στην αφή: 1 ώρα
• Καλή γεμιστική ικανότητα για τις ατέλειες του υποστρώματος
• Καλυπτικότητα: 5-6 m2/kg
• Yψηλή χημική & μηχανική αντοχή
• Απαιτούνται 2 στρώσεις για κατάλληλα αποτελέσματα.
• Εφαρμογή με ρολό, πινέλο ή πιστόλι airless ή απλό
βαρυτικό πιστόλι ανω κάδου
• Χρώμα: λευκό, γκρι
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Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες
σχετικά με ναυτιλιακά χρώματα, υφαλοχρώματα,
αντιολισθητικές βαφές, αντιοσμωτική προστασία κτλ.
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Εποξικοί Στόκοι Ναυτιλιακής Χρήσης
Εποξικός στόκος – ελαφρύ υλικό πλήρωσης
RESOLTECH 8030

8030 με σκληρυντή

8035

8037

Πυκνότητα @23 C (mPas) 0,74
0,74
Χρόνος εργ/τητας at 25°C 30min 15min
(4cm high mix)
Σκλήρυνση &
24-36h 8-12h
γυαλοχαρτάρισμα μετά
από σε 23°C
o

• Ελαφρύ: 0,7 Πυκνότητα
• Eξαιρετική επιλογή για στοκάρισμα και φινίρισμα πάνω και κάτω από την
ίσαλο γραμμή για επαγγελματικές ναυπηγικές εφαρμογές σε επιφάνειες
από χάλυβα, αλουμίνιο και σύνθετα υλικά
•Εφαρμογή σε στρώσεις πάχους έως 40 mm τη φορά χωρίς κίνδυνο «κρεμάσματος”
• Ο στόκος 8030 δημιουργεί μια υδατοστεγή επιφάνεια υψηλής ανθεκτικοτητας και αντοχής στην κρούση.
• Συνδυάζεται με 2 διαφερετικούς καταλύτες 8035 (αργός) και 8037 (γρήγορος), βελτιώνοντας την αποδοτικότητα της εργασίας
• Εύκολη λείανση. Συνδυάζεται με το εποξικό αστάρι surfacer υψηλής αντοχής RESOLCOAT 3010T
• Εύκολη αναλογία ανάμιξης 1: 1 κατά όγκο ή 2:1 κατά βάρος
• Σκλήρυνση σε θερμοκρασία περιβάλλοντος, δεν επηρεάζεται από χαμηλές θερμοκρασίες
• Εφαρμογή με σπάτουλα

Εποξικός στόκος – ελαφρύ υλικό πλήρωσης
RESOLTECH 8050-8058

8050 με σκληρυντή 8058
Πυκνότητα @23oC (mPas)
Χρόνος εργασιμότητας
70mL at 25°C (4cm high
mix)
Geltime σε πάχος
στρώσης 2mm σε 23°C

0,8
18min

45min

• Ελαφρύ: 0,8 Πυκνότητα
• Eξαιρετική επιλογή για στοκάρισμα και φινίρισμα πάνω και κάτω από την
ίσαλο γραμμή για επαγγελματικές ναυπηγικές εφαρμογές σε επιφάνειες
από χάλυβα, αλουμίνιο και σύνθετα υλικά
• Εφαρμογή σε στρώσεις πάχους έως 30 mm τη φορά χωρίς κίνδυνο «κρεμάσματος»
• Ο στόκος 8050 δημιουργεί μια υδατοστεγή επιφάνεια υψηλής ανθεκτικοτητας και αντοχής στην κρούση.
• Γρήγορη σκλήρυνση , επιτρέπει εφαρμογή έως 3 εφαρμογών ανά μέρα,
βελτιώνοντας την αποδοτικότητα της εργασίας
• Εύκολη λείανση. Συνδυάζεται με το εποξικό αστάρι surfacer υψηλής αντοχής RESOLCOAT 3010T
• Εύκολη αναλογία ανάμιξης 1:1 κατά βάρος ή όγκο
• Σκλήρυνση σε θερμοκρασία περιβάλλοντος, δεν επηρεάζεται από χαμηλές θερμοκρασίες
• Εφαρμογή με σπάτουλα
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Χρώματα Πολυουρεθάνης
Polygloss Χρώμα Πολυουρεθάνης
2 Συστατικών
Το POLYGLOSS είναι υψηλής ποιότητας τελικό χρώμα πολυουρεθάνης 2
συστατικών εξαιρετικά μεγάλης αντοχής σε έντονες καιρικές συνθήκες. Δίνει επιφάνεια που διατηρεί την φωτεινότητά της και αντιστέκεται στο κιτρίνισμα με την πάροδο του χρόνου. Παρουσιάζει εξαιρετική στιλπνότητα. Χαρακτηρίζεται από μεγάλη σκληρότητα, ελαστικότητα και αντοχή σε χάραξη
και χτυπήματα, δίνοντας μια τελική επιφάνεια με άψογο φινίρισμα.. Ιδανικό
προϊόν για εξωτερική και εσωτερική χρήση υψηλών απαιτήσεων. Ιδανικό για
όλα τα σκάφη.
• φινίρισμα υψηλής ποιότητας & γυαλάδας
• διατήρηση της απόχρωσης
• υψηλή χημική & μηχανική αντοχή
Στέγνωμα – Απόδοση: Η θερμοκρασία του περιβάλλοντος και το πάχος
της επίστρωσης, προσδιορίζουν το χρόνο που απαιτείται για το στέγνωμα.
• Επιφανειακό στέγνωμα: 1 ώρα
• Χρόνος επαναβαφής: 2-4 ώρες
• Κάλυψη: 12-16m²/lt, ανάλογα με το πάχος της κάθε στρώσης και την
απορροφητικότητα της επιφάνειας.
• Συσκευασία: 750ml
• Πολλές έτοιμες αποχρώσεις

ADDITIVE 640
Γ’ ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ ΓΙΑ POLYGLOSS
Το ADDITIVE 640 είναι ένα ειδικό πρόσθετο πολυουρεθανικής βάσεως
ενός συστατικού, διαφανές, το οποίο αναμειγνυόμενο με το POLYGLOSS
διευκολύνει το βάψιμο με πινέλο, κύλινδρο ή πιστόλι.
Επίσης, αυξάνει την στιλπνότητα, ελαστικότητα, αντοχή στις χημικές και καιρικές επιδράσεις, στις μηχανικές καταπονήσεις και την αντοχή στο νερό.
• Καλυπτικότητα: ≈12-16 m2/L
• Εφαρμογή με ρολό, πινέλο ή πιστόλι
• Συσκευασία: 500 ml
• Αραιώνεται με διαλυτικό Thinner 120

Σημείωση: Πολυεστερικά χρώματα.
Πληροφορίες για τα προϊόντα αυτά στις σελιδες 50 και 54.

91

Περιποίηση σκάφους
Καθαριστικό ΜΕΚ
Διαλυτικό σε υγρή μορφή το οποίο χρησιμοποιείται κυρίως για καθαρισμό
σε υφάσματα φουσκωτών σκαφών είτε για να αφαιρέσει τα υπολείμματα από
κόλλες είτε για να τα καθαρισει από βρωμιά γενικά, σε περιπτώσεις όπου η
βρωμιά έχει ποτίσει βαθιά το ύφασμα. Έχει ιδιαίτερα έντονη οσμή (σαν το
ασετόν) και δεν πρέπει να χρησιμοποιείται συχνά για να μην «τραυματίσει¨τα μπαλόνια.
Συσκευασία: 0.5kg (SETMEK.0,5), 1kg (SETMEK.1), 5kg

Λάδι Σιλικόνης
Λάδι σιλικόνης ΑΚ 350, το οποίο παρέχει ξηρή λίπανση σε ξύλινα, πλαστικά,
ελαστικά και μεταλλικά μέρη. Κατάλληλο και για μπαλόνια φουσκωτών.
Αποτρέπει το μάγκωμα και το πάγωμα (μεταλλικών) μερών
Προστατεύει συστήματα ανάφλεξης και ηλεκτρικά
Λειτουργεί σαν αποκολλητικό μέσο
Συσκευασία: 0.5kg (SETSIL.0,5), 1kg (SETSIL.1), 5kg, 25kg
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Αλοιφές
Γυαλίσματος
Σκαφων &
Composi tes

Αλοιφές Γυαλίσματος Σκαφών & Composites
Αλοιφές Γυαλίσματος Μετάλλων

επίπεδο ατελειών
επιφάνειας

στροφές

σταυροειδής
κίνηση γυαλίσματος

προτεινόμενος πάτος
γυαλίσματος

γυάλισμα
με το χέρι

βαθμός προστασίας
της επιφάνειας

Αλοιφές Γυαλίσματος & Composites
PAI NW0 Πολύ Ισχυρή Κοπτική Αλοιφή
Πολύ δυνατή κοπτική αλοιφή σχεδιασμένη ειδικά για γυάλισμα επιφανειών από σκληρές
ρητίνες όπως βινυλεστέρας, εποξικές ρητίνες, υγρό γυαλί κτλ. Αφαιρεί τα σημάδια από γυαλόχαρτο P800-P1000 πολύ γρήγορα και καλά, ανάλογα με τη σκληρότητα των ρητινών. Εξασφαλίζει φινίρισμα υψηλής ποιότητας, χωρίς υπερθέρμανση της επιφάνειας. Η αλοιφή NW 0
έχει δημιουργηθεί ειδικά από το εργαστήριό της PAI CRISTAL μας για να καταστήσει δυνατό
το γυάλισμα σκληρών composite καλουπιών & επιφανειών με γρήγορο τρόπο, επιτυγχάνοντας απίστευτα αποτελέσματα με 1 μόνο προϊόν. Η αλοιφή NW1 είναι σε μορφή πάστας.
Συσκευασία: 1kg (50.IT.78)
Κοπτικότητα:
4

Φινίρισμα:

RPM 800-1500

PAI NW1 Ισχυρή
Γυαλιστική Αλοιφή

PAI NW65
Γυαλιστική Αλοιφή

Η γυαλιστική αλοιφή NW1
είναι πολύ ισχυρή και χρησιμοποιείται είτε για να αφαιρέσει σημάδια είτε γρατσουνιές από γυαλοχαρτάρισμα
P600-P800 (αναλόγως με τη σκληρότητα των ρητινών)
ή για την αποκατάσταση της οξειδωμένης επιφάνειας
gelcoat πολύ γρήγορα και καλά, χωρίς υπερθέρμανση
της επιφάνειας. Εξασφαλίζει ένα υψηλής ποιότητας φινίρισμα, χωρίς σημάδια και άχνα. Η αλοιφή NW1 είνσι
ευρέως διαδεδομένη λόγω των ειδικών λειαντικών της
συστατικών που καθιστούν το γυάλισμα ευκολότερο
και ταχύτερο ενώ ταυτοχρόνως μειώνεται ο χρόνος
γυαλοχαρταρίσματος. Η αλοιφή NW1 είναι σε μορφή
πάστας και είναι υδατοδιάλυτη.
Συσκευασία: 1kg (50.IT.25), 3kg (50.IT.46)

Λειαντική αλοιφή για γυάλισμα επιφανειών από ρητίνες
& σύνθετα υλικά. Αφαιρεί
ελαφριά οξείδωση, κιτρίνισμα,
μαύρες γραμμές, μικρές γρατσουνιές & ατέλειες, σημάδια στροβιλισμού, που έχουν
προέλθει από προηγούμενες πιο κοπτικές αλοιφές. Η
σύστασή της από μικρο-λειαντικά & γυαλιστικά συστατικά έχει εξαιρετική δράση φινιρίσματος σε καλούπια.
Χρησιμοποιείται και σαν 2ο στάδιο μετά την ΝW0 ή
NW1 σε πολύ σκληρές επιφάνειες πχ σε καλούπια κτλ.
Αποκαθιστά την αρχική βαθιά λάμψη της επιφάνειας.
Συσκευασία: 1kg (50.IT.57)

Κοπτικότητα:

Κοπτικότητα:

Φινίρισμα:

Φινίρισμα:

4

2
PADS TT 04

RPM 800-1500
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RPM 800-1500

PAI Top Finish 2
Αλοιφή
Φινιρίσματος

PAI Easy Gloss
Αλοιφή
Προστασιας &
Φινιρισματος

Η γυαλιστική αλοιφή φινιρίσματος TOP FINISH2 περιέχει νανο-λειαντικά συστατικά και αφαιρεί σημάδια
από προηγούμενα γυαλίσματα αλοιφαδόρου, ολογράμματα κτλ τα οποία είναι πιο ορατά σε σκούρα
χρώματα. Η αλοιφή TOPFINISH 2, είναι η καλύτερη
λύση για top φινίρισμα ακόμα και των πιο λεπτών
και δύσκολων επιφάνειών. Χάρη στο ισορροπημένο και αποτελεσματικό μείγμα της νανο-λειαντικών
και υψηλής απόδοσης στιλβωτικών παραγόντων, η
TOP FINISH 2 επιτρέπει να επιτύχουμε τελειότητα
φινιρίσματος και γυαλάδας με απλό, γρήγορο και
ασφαλή τρόπο.
Συσκευασία: 0.5kg (50.IT.28), 1kg (50.IT.48)

Η αλοιφή προστασίας Easy
Gloss δίνει ένα τελειωτικό γυαλιστερό φινίρισμα, προσθέτοντας παράλληλα την προστασία
του κεριού για gelcoat και σύνθετων επιφάνειών. Αφαιρεί
με ασφάλεια ελαφριά οξείδωση, λεκέδες και κηλίδες νερού,
αποκαθιστώντας την αρχική βαθιά λάμψη της επιφάνειας,
συγχρόνως, βοηθά να σταματήσει το ξεθώριασμα που
προκαλείται από τις ακτίνες UV, τα φυσικά στοιχεία, το αλμυρό νερό και κιμωλία. Χάρη στην προηγμένη φόρμουλα,
από πολυμερή τελευταίας γενιάς, η αλοιφή EASY GLOSS
προσκολλάται στην επιφάνεια, αφήνοντας έτσι ένα διαρκές
προστατευτικό φιλμ που απωθεί το νερό, καθώς και ένα απίστευτο λείο φινίρισμα και αστραφτερή λάμψη. Εφαρμόζεται
πολύ γρήγορα με ένα αφρώδες μαξιλάρι (με το χέρι ή με
αλοιφαδόρο) και εξαιρετικά εύκολο να την αφαιρεσετε. Σε
αντίθεση με πολλά άλλα προϊόντα στίλβωσης στην αγορά,
η EASY GLOSS μπορεί να γυαλιστεί (wax off) αβίαστα ακόμα και αρκετές ώρες μετά την εφαρμογή.
Συσκευασία: 0.5kg (50.ΙΤ.29), 1kg (50.ΙΤ.49)

Κοπτικότητα:
Φινίρισμα:

2
PADS TT 04

RPM 1000-2000

Κοπτικότητα:
Φινίρισμα:

PADS TT 05

RPM 800-1500

2

PAI JUST 1
Γυαλιστική Αλοιφή
JUST 1 υγρή αλοιφή γυαλίσματος 2 σε 1, η οποία συνδυάζει εξαιρετική δράση αποκατάστασης της επιφάνειας με υπέρτατο γυαλιστερό φινίρισμα. Ιδανική για γυάλισμα σκαφών,
επιφανειών carbon σε αυτοκίνητα, αθλητικό εξοπλισμό κτλ, Απομακρύνει σημάδια μέτριας
οξείδωσης, κιτρίνισμα και σημάδια από γυαλοχαρτάρισμα (P1000-P1500, ανάλογα με τη
σκληρότητα των ρητινών), πολύ γρήγορα και καλά, χωρίς υπερθέρμανση της επιφάνειας.
Η αλοιφή JUST 1 είναι ο πιο γρήγορος και πιο αποτελεσματικός τρόπος για να αποκατασταθεί η βαθιά λάμψη της
επιφάνειας, σαν να είναι νέα, με ένα μόνο προϊόν και χωρίς χάσιμο χρόνου και υλικού.
Συσκευασία: 0.5kg (50.ΙΤ.27), 1kg (50.IT.26), 3kg (50.IT.60)
Κοπτικότητα:
3

Φινίρισμα:
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RPM 800-1500

Αλοιφές Γυαλίσματος & Composites
PAI Extra Cut
Γυαλιστική Αλοιφή

PAI Speedy
Fix Αλοιφή
Φινιρίσματος

Η γυαλιστική αλοιφή Extra
Cut είναι πολύ ισχυρή και έχει
σχεδιαστεί για χρήση εύκολα
με το χέρι για να αφαιρείτε
από το σκάφος βαθιές γρατσουνιές, σημάδια βαριάς οξειδώσης και κιμωλίασης.
Προσφέρει εξαιρετική κοπτική δράση και πολύ καλή
τελική στιλπνότητα, αποκαθιστώντας την επιφάνεια
στην αρχική της κατάσταση. Η ισορροπημένη σύνθεσή
της επιτρέπει γρήγορη και αποτελεσματική εφαρμογή.
Αφαιρείται απλά. Για βέλτιστα αποτελέσματα μπορεί να
εφαρμοστεί και με αλοιφαδόρο.
Η γυαλιστική αλοιφή EXTRA CUT ανήκει στην κατηγορία DIY διότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί και από ιδιώτες
που δεν έχουν αλοιφαδόρο, απλώς εφαρμόζεται με το
χέρι για ευκολα αποτελέσματα.
Συσκευασία: 0.5kg (50.ΙΤ.39)

Το Speedy Fix είναι καινοτόμο προϊόν ανανέωσης του
σκάφους (& επιφανειών από
gelcoat & άλλα σύνθετα υλικά), το οποίο χρησιμοποιείται για να αφαιρέσετε εύκολα το σημάδια ελαφριάς οξειδώσης & κιμωλίασης,
κιτρίνισμα και λεκέδες. Σχεδιασμένο για να εφαρμόζετε
εύκολα με το χέρι, αποκαθιστά την επιφάνεια προσφέροντας εξαιρετική λάμψη και βαθιά γυαλάδα, γρήγορα
και αποτελεσματικά αφαιρώντας ατέλειες, μαύρες γραμμές, καθώς και τα σήματα της ρύπανσης. Μπορεί να
εφαρμοστεί και με αλοιφαδόρο εξασφαλίζοντας ευκολία χρήσης, γρήγορο φινίρισμα και εκπληκτικά αποτελέσματα.
Η γυαλιστική αλοιφή SPEEDY FIX ανήκει στην κατηγορία DIY διότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί και από ιδιώτες
που δεν έχουν αλοιφαδόρο, απλώς εφαρμόζεται με το
χέρι για ευκολα αποτελέσματα.
Συσκευασία: 0.5kg (50.IT.41)

Κοπτικότητα:

Κοπτικότητα:

Φινίρισμα:

Φινίρισμα:

PAI Black Line
Η σειρά BLACK LINE περιλαμβάνει τις παρακάτω αλοιφές, οι οποίες έιναι μαύρου χρώματος & είναι ιδανικές για γυάλισμα σκουρόχρωμων gelcoat (μαύρο, μπλέ, πράσινο, μπορντώ
κτλ) και carbon επιφανειών. Tα προϊόντα και τα χαρακτηριστικά τους αλλά και ο τρόπος
χρήσης είναι ίδια με τις αλοιφές της σειράς PROFESSIONAL, αλλάζει απλά το χρώμα.
• Αλοιφή NW1 Black σε συσκευασίες: 1kg (50.IT.44)
• Αλοιφή JUST 1 Black σε συσκευασίες: 0.5kg (50.IT.38), 1kg (50.IT.43)
• Αλοιφή TopFinish 2 Black σε συσκευασίες: 0.5kg (50.IT.40), 1kg (50.IT.47)
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PAI Steel Cut
Αντιοξειδωτική
Αλοιφή Μετάλλων

PAI Steel Lux
Γυαλιστική Αλοιφή
Μετάλλων

Περιέχει λειαντικά + αποξείδωτικά συστατικά, αφαιρεί & διαλύει τη σκουριά,
οξείδωση, γρατσουνιές, κιμωλίαση & το ξεθώριασμα πολύ γρήγορα και καλά
σε επιφάνειες από χάλυβα, αλουμίνιο, κράμα αλουμινίου, χρώμιο, χαλκό και μεταλλικά εξαρτήματα γενικά κτλ. Εφαρμόζεται με το χέρι με ένα πανί από
μικροΐνες.
ΠΩΣ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ: απλώστε μια μικρή
ποσότητα της αλοιφής πάνω σε γυαλιστικό πάτο ή
ένα πανί και απλώστε το με κυκλικές κινήσεις. Βάλτε
ελαφρά πίεση στην αρχή και εάν είναι απαραίτητο
αυξήστε την, προσέχοντας να μην γρατσουνίστει η
επιφάνεια. Τελικά σκουπίστε την επιφάνεια με ένα
καθαρό πανί.
Συσκευασία: 0.5kg (50.IT.52)

Αλοιφή στίλβωσης & προστασίας, που αφαιρεί και διαλύει
σκουριά & ελαφριά οξείδωση,
κιμωλίαση, ξεθώριασμα και μικρές γρατσουνιές σε επιφάνειες από χαλύβα, αλουμίνιο,
κράμα αλουμινίου, χρωμίο, ορείχαλκο κτλι. Η σύνθεσή
της με βάση πολυμερή εξασφαλίζει διαρκή προστασία
από την υπεριώδη ακτινοβολία και τις καιρικές συνθήκες, από λεκέδες, κηλίδες, πρόληψη από διάβρωση.
Αφήνει πλούσια γυαλάδα. Γενικά εφαρμόζεται με το
χέρι με ένα πανί μικροϊνών.
ΠΩΣ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ: εφαρμόστε μια μικρή
ποσότητα της αλοιφής πάνω σε αφρώδη πάτο γυαλίσματος ή πανί μικροϊνών και απλώστε το με κυκλικές
κινήσεις. Βάλτε ελαφρά πίεση στην αρχή και αν χρειαστεί να αυξηθεί, προσέξτε να μην γρατσουνίστει η
επιφάνεια. Αφήστε το να στεγνώσει για λίγο και τελικά
σκουπίστε την επιφάνεια με ένα καθαρό πανί.
Συσκευασία: 0.5kg (50.IT.58)

Κοπτικότητα:

Κοπτικότητα:

Φινίρισμα:

Φινίρισμα:
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Αξεσουάρ Γυαλίσματος
Σφουγγάρια γυαλίσματος 30mm (h) x 150 ⌀
• Πορτοκαλί ΤE02 μέτριο/σκληρό για μέτρια δράση γυαλίσματος. (50.IT.30)
• Μπλέ ΤΕ04 μέτριο/μαλακό για αφαίρεση ολογραμμάτων και για το τελικό φινίρισμα. (50.
ΙΤ.31)
• Μαύρο ΤΕ05 κυματιστό μαλακό για ύψιστη γυαλάδα & προστασία (50.ΙΤ.32)

Σφουγγάρια γυαλίσματος TWISTER 30mm (h) x 175
Σφουγγάρια νέας τεχνολογίας με τρύπες ώστε να μην υπερθερμαίνεται η επιφάνεια και με
γωνιακό σχήμα στις άκρες για να γυαλίζουν δύσκολα. Χρησιμοποιούνται μόνο με την ειδική
βάση αλοιφαδόρου S15
• Twister Πορτοκαλί ΤT02 μέτριο/σκληρό για μέτρια δράση γυαλίσματος. (50.IT.53)
• Twister Μπλέ ΤT04 μέτριο/μαλακό για αφαίρεση ολογραμμάτων και για το τελικό φινίρισμα. (50.ΙΤ.54)
• Twister Μαύρο ΤT05 μαλακό για ύψιστη γυαλάδα & προστασία (50.ΙΤ.55)

Βάσεις/ Πάτοι για σφουγγάρια γυαλίσματος
• Βάση χειρός strap για γυάλισμα με το χέρι, έχει Velcro πάτο για να προσκολλάται στους
αφρώδεις πάτους, Ø150mm (50.ΙΤ.50)
• S10 Εύκαμπτη βάση αλοιφαδόρου Velcro. Ιδανικό για χρήση σε καμπύλες επιφάνειες καθώς λυγίζει και παίρνει το σχήμα της επιφάνιεας ώστε το γυάλισμα να γίνεται με τον βέλτιστο δυνατό τρόπο. Ø125mm (50.ΙΤ.33)
• S15 βάση αλοιφαδόρου TWISTER Velcro. Χρησιμοποιούνται μόνο με σφουγγάρια Twister
σφουγγάρια ώστε να μην υπερθερμαίνεται η επιφάνεια κατά το γυάλισμα. Ø150mm (50.ΙΤ.51)

Γούνες Γυαλίσματος
• Φυσική γούνα γυαλίσματος 2 όψεων 250 ⌀ (62.GR.63)
• Φυσική γούνα γυαλίσματος με κορδόνι ⌀ 230 (62.GR.66), ⌀ 180 (62.GR.65), ⌀ 150 (62.
GR.64)
• Φυσική γούνα γυαλίσματος Hookit ⌀ 180 (61.GR.87), ⌀ 150 (61.GR.80), ⌀ 125 (61.GR.93)
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Kαθαρισ τ ικά
Σκαφών

Προϊόντα για ξεκιτρίνισμα & αφαίρεση λεκέδων
Καθαριστικά για ανοξείδωτα
Προϊόντα για καθάρισμα & κέρωμα
Καθαριστικά για φουσκωτά
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Kαθαριστικά Σκαφών
GRUNT! Boat Cleaner
Πανίσχυρο Καθαριστικό σκαφών για λεκέδες & κιτρίνισμα. Μη τοξικό βιοδιασπώμενο καθαριστικό προϊόν. ΔΕΝ περιέχει επικίνδυνα οξαλικά &
υδροχλωρικά οξέα. Η σύνθεσή του είναι σε μορφή gel το καθιστά κατάλληλο για εφαρμογή ακόμα και σε κάθετες επιφάνειες.
ΑΦΑΙΡΕΙ: Κιτρινίλες & καφέ λεκέδες στην ίσαλο γραμμή, σημάδια σκουριάς
από τα εξαρτήματα, λεκέδες εξάτμισης, σημάδια από περιττώματα πουλιών,
άλατα, βαθιά ριζωμένη βρωμιά και λεκέδες. Γενικά κιτρίνισμα του χρώματος
Εφαρμογή σε επιφάνειες fiberglass, gelcoat, σε επιφάνειες βαμμένες χρώματα & βερνίκια 2 συστατικών. Μπορεί να μην είναι κατάλληλο για κάποια
πλαστικά και αλουμίνιο. Δοκιμάστε το πρώτα σε μία μικρή περιοχή.
Εύκολο στη χρήση. Εφαρμόζεται πάνω στην επιφάνεια με ένα πινέλο βαφής
για τουλάχιστον 30 λεπτά για να εξουδετερώσει ήπια & να απορροφήσει
τους λεκέδες. Ξεπλένεται με ένα σφουγγάρι και φρέσκο νερό. Επανάληψη
της διαδικασίας για επίμονους λεκέδες. Δεν χρειάζεται τρίψιμο ούτε ξύσιμο !
Συσκευασίες: 0,5L (60.IR.09), 1L (60.IR.07)

SuperStainless Καθαριστικό για ανοξείδωτα
To Super Stainless είναι καθαριστικό & προστατευτικό gel ειδικά σχεδιασμένο για να εξουδετερώνει εύκολα & γρήγορα και να αφαιρει δύσκολους
λεκέδες σκουριάς και διάβρωσης από όλα τα ανοξείδωτα εξαρτήματα στο
σκάφος όπως: εντατήρες, ράγες πλώρης και πρύμνης, χειρολαβές, πόμολα,
οδηγούς καλωδίων και τερματικά, κάγκελα κτλ , ενώ ταυτόχρονα τα καθαρίζει και τα προστατεύει από μελλοντική ζημιά από τα στοιχεία του περιβάλλοντος. Λόγω της σύστασής του ως υγρό gel, διεισδύει σε δύσκολα σημεία
όπου άλλα κοινά καθαριστικά σε μορφή πάστας δεν μπορούν νε εισέλθουν,
αφού μπαίνει σε κάθε χαραμάδα, εξασφαλίζοντας ότι τα εξαρτήματα είναι
καθαρά και προστατευμένα έναντι σε κάθε μελλοντική σκουριά ή διάβρωση,
που μπορεί να μειώσει το χρόνο ζωής τους και να τα καταστήσει άχρηστα.
To Super Stainless είναι μη-καυστικό, βιοδιασπώμενο προϊόν, το οποίο δεν
περιέχει κανένα επικίνδυνο θειικό ή υδροχλωρικό οξύ και είναι απαλλαγμένο
από χλωριούχα συστατικά. Το «Super Stainless» είναι ένα Περιβαλλοντικά
Υπεύθυνο και Βιοδιασπώμενο προϊόν.
Εύκολο στη χρήση. Εφαρμόζεται πάνω στην σκουριασμένη επιφάνεια με
ένα πινέλο βαφής για τουλάχιστον 30 λεπτά για να εξουδετερώσει ήπια τη
σκουριά. Ξεπλένεται με ένα σφουγγάρι και φρέσκο νερό. Επανάληψη της
διαδικασίας για επίμονους λεκέδες. Δεν χρειάζεται τρίψιμο ούτε ξύσιμο !
Συσκευασίες: 0,5L (60.IR.10), 1L (60.IR.08)
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Kαθαριστικά Σκαφών
Boat Buddy All
Over Boat Wash

Boat Buddy
Gelcoat Stain
Remover

Σαμπουάν γενικού καθαρισμού σκαφών (Βήμα 1
από το Σύστημα Καθαρισμού
3 σταδίων). Σαμπουάν γενικού
καθαρισμού του σκάφους. Είναι ένα απορρυπαντικό βιοδιασπώμενο υδατοδιαλυτό,
μη καυστικό καθαριστικό σχεδιασμένο για να λειτουργεί
σε σκληρές επιφάνειες και να διαλύει τις επιφανειακές
βρωμιές, ρύπους και λεκέδες.
Περιέχει ισχυρούς γαλακτωματοποιητές για να διασπάσει τους λεκέδες που υπάρχουν στην επιφάνεια των
σκαφών (από fiberglass, ξύλο και μέταλλο). Ασφαλές
για χρήση στις περισσότερες επιφάνειες. Υπερσυμπυκνωμένο προϊόν: μπορεί να αραιωθεί μέχρι και 50 μέρη
νερού προς 1 μέρος του προϊόντος.
Αφαιρεί λάδι, γράσο, αιθάλη, διαρροές καυσίμου, τα φύκια και τα περισσότερα άλλα υπολείμματα συμπεριλαμβανομένων των παλαιών κεριών και βερνικιών.
Συσκευασία: 1L (60.IR.01)

Αφαιρετικό Λεκέδων (Βήμα
2 από το Σύστημα Καθαρισμού
3 σταδίων). Tο BOAT BUDDY
Gelcoat Stain Remover Αφαιρετικό λεκέδων είναι ένα μη τοξικό, βιοδιασπώμενο υδατοδιαλυτό, gel καθαρισμού που απαλά εξουδετερώνει και
απορροφά τους βαθιά ριζωμένους λεκέδες απομακρύνοντας τους με ένα ξέπλυμα με σφουγγάρι και νερό! Δεν
περιέχει κανένα σκληρό οξαλικό ή υδροχλωρικό οξύ.
Διατίθεται σε μορφή διάφανου τζελ και χρησιμοποιείται
σκέτο. Δεν «τρέχει» σε κάθετες επιφάνειες.
Χρήση πάνω σε gelcoat ή βαμμένο ξύλο ή χάλυβα. Αφαιρεί κίτρινους/ καφέ λεκέδες, λεκέδες σκουριάς από τα
εξαρτήματα, λεκέδες από περιττώματα πτηνών, σημάδια
ασβεστώματος, λεκέδες εξάτμισης κτλ.
Συσκευασίες: 1L (60.IR.02)

Boat Buddy
Premium Boat
Wax

Boat Buddy
Premium Boat
Polish with Wax

Υψηλής ποιότητας κερί
σκάφους (Βήμα 3 από το
Σύστημα Καθαρισμού 3 σταδίων).
BOAT BUDDY Premium Boat Wax είναι ένα ισχυρό
κερί αδιαβροχοποίησης με βάση διαλύτες, το οποίο
αντικαθιστά τα απλά παραδοσιακά κεριά. Προσδίδει
όλες τις θετικές ιδιότητες του κερώματος απαλλάσσοντας τον χρήστη από το σωματικά επίπονο γυάλισμα
της παραδοσιακής διαδικασίας κερώματος.
Περιέχει υψηλής ποιότητας UV συστατικά, προστατεύοντας την επιφάνεια από χημικά και από τις καιρικές
συνθήκες ενώ περιέχει και «Montan wax» για πρόσθετη μακροπρόθεσμη προστασία. Βιοδιασπώμενο, αποτρέποντας έτσι συσσώρευση στην επιφάνεια η οποία,
σε αντίθεση με άλλα τέτοια κεριά, που τελικά ξεφλουδίζουν οδηγεί συχνά σε αναγκαστικό βάψιμο όλου του
σκάφους.
Συσκευασίες: 1L (60.IR.03)

Γυαλιστικό Ξεθαμβωτικό
κερί σκάφους (Βήμα 3 από
το Σύστημα Καθαρισμού 3
σταδίων).
BOAT BUDDY Premium Boat Polish with Wax Γυαλιστικό
- Ξεθαμβωτικό με κερί ισχυρό και πρωτοπόρο γυαλιστικό προϊόν (με βάση διαλύτη) «ανανέωσης» των θαμπών/
ξεθωριασμένων επιφανειών από fiberglass ή βαμμένων
επιφανειών που έχουν χάσει τη λάμψη τους.
Περιέχει μέσα του το Premium Boat Wax που σφραγίζει
την επιφάνεια και την προστατεύει από περαιτέρω ξεθώριασμα, ζημιές, επίθεση από βρωμιά, ακτινοβολία UV και
άλλες σκληρές χημικές ουσίες που υπάρχουν στο περιβάλλον μας. Επαναφέρει ξεθωριασμένες επιφάνειες στην
αρχική τους λάμψη, ενώ περιέχει και “Montan wax” για
πρόσθετη μακροπρόθεσμη προστασία. Κατάλληλο για
χρήση με χέρι ή με μηχάνημα, για καλύτερα αποτελέσματα χρησιμοποιήστε μηχανή γυαλίσματος.
Συσκευασίες: 1L (60.IR.04)
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Kαθαριστικά Σκαφών
Boat Buddy Boat
Wash with Wax

Boat Buddy
Bilge Cleaner &
Deodouriser

Καθαριστικό Σαμπουάν
με κερί
Ήπιο αλλά ισχυρό απορρυπαντικό,
βιοδιασπώμενο
υδατοδιαλυτό
καθαριστικό
σχεδιασμένο να καθαρίζει την βρωμιά από όλες τις επιφάνειες χωρίς να αφαιρεί προηγούμενη προστατευτική
επίστρωση κεριού ή γυαλιστικού που έχει εφαρμοστεί.
Απωθεί το νερό και τη βρωμιά χωρίς κόπο. Ιδανικό για
απαλό πλύσιμο του σκάφους όταν έχει γίνει η διαδικασία του κερώματος. Χρησιμοποιείται τακτικά, κυρίως
ως προϊόν συντήρησης/πλυσίματος στο μεσοδιάστημα μεταξύ πλήρων κερωμάτων του σκάφους. Δεν θα
αφαιρέσει το κέρωμα που έχει γίνει ήδη στην επιφάνεια,
αλλά θα αφαιρέσει την προσκολλημένη βρωμιά. Κάνει
το νερό και τη βρωμιά να «γλιστρούν» εύκολα από τις
περισσότερες επιφάνειες.
Περιέχει ένα μέρος του Boat Buddy Premium Boat
Wax και αφήνει ένα προστατευτικό στρώμα στην επιφάνεια αφού καθαριστεί.
Συσκευασία: 1L (60.IR.05)

Καθαριστικό για σεντίνες
με άρωμα κίτρου
Το Boat Buddy Cleaner and
Deodouriser έχει σχεδιαστεί
για να καθαρίζει το εσωτερικό του σκάφους σεντίνες,
ντουλάπια, τουαλέτες και το μαγειρείο. Με βάση αρώματα εσπεριδοειδών, το Boat Buddy Interior Cleaner
and Deodouriser θα καθαρίσει όλους αυτούς τους τομείς γρήγορα & αποτελεσματικά, αφήνοντας ένα ευχάριστο άρωμα. Ασφαλές για χρήση σε ξύλο, μέταλλο και
fiberglass και περιβαλλοντικά ελεγμένο, μπορείτε να το
χρησιμοποιήσετε για καθαρισμό των σεντινών χρησιμοποιώντας την αντλία της σεντίνας.
Υπερσυμπυκνωμένο προϊόν. Χρησιμοποιήστε μεταξύ 5
και 50 μέρη νερού σε ένα μέρος του προϊόντος.
Συσκευασία: 1L (60.IR.11)

Boat Buddy RIB
Tube Cleaner
Καθαριστικό Σαμπουάν με
κερί
Το RIB Tube Cleaner Καθαριστικό Φουσκωτών είναι
εξαιρετικά συμπυκνωμένο, μη
καυστικό, βιοδιασπώμενο υδατοδιάλυτο καθαριστικό
που περιέχει ισχυρά απορρυπαντικά συστατικά ώστε να
διαλύει & να αφαιρεί λεκέδες από (Hypalon και PVC)
φουσκωτά σκάφη με απαλό & αποτελεσματικό τρόπο.
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε PVC σημαδούρες, καθίσματα βινυλίου και PVC καλύμματα. Αφαιρεί αιθάλη, λίπη,
λάδια, φύκια, μαύρες γραμμές, γενική βρωμιά και λεκέδες.
Υπερσυμπυκνωμένο προϊόν. Χρησιμοποιήστε μεταξύ 5
και 50 μέρη νερού σε ένα μέρος του προϊόντος, ανάλογα με τη σοβαρότητα του λεκέ προς αφαίρεση.
Για λεκέδες σκουριάς πάνω στο φουσκωτό χρησιμοποιήστε το Boat Buddy Gelcoat Stain Remover πριν από τη
χρήση του RIB Cleaner.
Συσκευασία: 1L (60.IR.06)
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Δάπεδα
Πάνελ
Αυ τοκόλ λητα

Δάπεδα Ναυτιλιακής & Επαγγελματικής Χρήσης
Δάπεδα - Διάδρομοι Γενικής Χρήσης
Αυτοκόλλητα Βινυλίου - Car Wrapping Films
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Δάπεδα - Πάνελ - Αυτοκόλλητα
NAUTIFLOOR Δάπεδο Ασφαλείας Βινυλίου
Το Nautifloor είναι δάπεδο ασφαλείας βινυλίου, κατάλληλο για κατασκευές
που δεν θα παρουσιάσουν προβλήματα υγρασίας στις ενώσεις. Χρησιμοποιείται ακόμα και τα σοβατεπί αλλά και για κατακόρυφες επιφάνειες. Αντέχει
χρόνια χρήση σε θαλάσσια περιβάλλοντα, ειδικά σε σημεία που δεν τα βλέπει ο ήλιος. Το Nautifloor περνάει τα τεστ αναφλεξιμότητας με ΙΜΟ A652.
Σε αντίθεση με κάλυψη του καταστρώματος με πραγματικό σκληρό ξύλο, το
Nautifloor έχει πλεονεκτήματα καθώς:
• Έχει χαμηλό κόστος συντήρησης
• Ευέλικτο βινύλιο,
• Εξαιρετικά ανθεκτικό στα σκισίματα και γδαρσίματα
• Μη ολίσθηρο
• Μπορεί να τοποθετηθεί πάνω σε επιφάνεια fiberglass, gelcoat, μέταλλο ή
σε ξύλο χρησιμοποιώντας οποιαδήποτε κόλλα 1 ή 2 συστατικών.
• Φάρδος ρολού: 1,8μ
• Βάρος: 6kg ανά τρέχον μέτρο
• Διαθέσιμο στα παρακάτω χρώματα

Teak & Ebony

Solid Teak

Teak & Holly

Teak & Ivory

Mahogany &
Holly

Solid
Mahogany

Walnut &
Holly

Maple &
Teak

Antique &
Ivory

LONDON MAT Αντιολισθητικός Διάδρομος
Το London Mat είναι λαστιχένιος αντιολισθητικός διάτρητος διάδρομος κατάλληλος για χρήση σε σκάφη, επαγγελματικούς χώρους, οικίες με μαλακή
υφή. Είναι πολύ ανθεκτικός και ελαφρύς ενώ δεν χρειάζεται κόλλημα στο
δάπεδο. Διαθέσιμο σε γκρι, μπλέ, καφέ χρώμα.
Φάρδος ρολού: 1,22μ
Πάχος Ρολού: 5mm
Κωδικός: 61.GR.86
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ROMA / MILAN
Αντιολισθητικοί Διάδρομοι

HEXAGON Δάπεδο
Το Δάπεδο Hexagon Κυψέλη είναι πλαστικό PVC δάπεδο κατάλληλο για χρήση σε σκάφη, οικίες κτλ, όχι για
δάπεδα βαριάς επαγγελματικής χρήσης. Είναι ανθεκτικός με υπόστρωμα φόδρας και δεν χρειάζεται κόλλημα
στο δάπεδο. Διαθέσιμο σε διάφορα χρώματα.
Φάρδος ρολού: 2μ
Πάχος Ρολού: 2mm

Οι διάδρομοι ROMA / MILAN είναι 100% PVC αντιολισθητικοί διάδρομοι κατάλληλοι για χρήση σε σκάφη,
επαγγελματικούς χώρους, οικίες κτλ. Είναι πολύ ανθεκτικοί, ενώ δεν χρειάζεται η συγκόλλησή τους στο υπόστρωμα. Διαθέσιμοι σε διάφορα χρώματα. Πλάτος ρολού 1,22μ.
ROMA / MILAN 12: έχει υπόστρωμα και το πάχος του
είναι 12mm
ROMA / MILAN 15: δεν έχει υπόστρωμα (διάτρητο) και
το πάχος του είναι 15mm

RUBBER FINE
Αντιολισθητικό Δάπεδο

Αυτοκόλλητα Βινυλίου
(απομίμηση carbon)
Ειδικά αδιάβροχα αυτοκόλλητα βινυλίου μεγάλης αντοχής που μπορούν να τοποθετηθούν και σε εξωτερικούς
χώρους χωρίς να επηρεάζονται από τη βροχή. Συνήθως χρησιμοποιούνται για «κάλυψη» αυτοκινήτων αλλά
εφαρμόζονται και σε κονσόλες σκαφών, σε επιφάνειες
από μελαμίνη/ μέταλλο/ γυαλί κτλ. Η κολλητική ουσία
είναι πολύ δυνατή και έχουν anti-bubble channels για
να βγαίνει ο αέρας.
Χρώματα: carbon black, carbon silver, carbon white,
black mat, black glossy, blue glossy.
Φάρδος ρολού 1,52μ

Το Rubber Fine είναι λαστιχένιο αντιολισθητικό δάπεδο κατάλληλο για χρήση σε σκάφη, επαγγελματικούς
χώρους, οικίες. Είναι πολύ ανθεκτικό, ενώ συστείνεται η
συγκόλλησή του στο υπόστρωμα. Διαθέσιμο σε μαύρο
χρώμα.
Φάρδος ρολού: 1,0 μ
Πάχος Ρολού: 3mm
Κωδικός: 62.GR.21
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Σιλικόνες
Καλουπιών

Σιλικόνες Καλουπιών Platinum RTV2
Σιλικόνες Καλουπιών Poly Condensation
Αντίγραφα Σώματος – Καλούπια – Εκμαγεία – Ειδικά Εφέ
Χρωστικές για σιλικόνες
Specialties: φωσφορίζουσες χρωστικές, metal flakes,
φωσφορίζοντα βότσαλα/πέτρες, φωσφορίζοντα spray βαφής

Σιλικόνες Καλουπιών
Σιλικόνες Καλουπιών Zhermack Rtv2 Poly-Addition Platinum
Oι σιλικόνες καλουπιών της κατηγορίας Poly-Addition της Zhermack υπερέχουν ποιοτικά λόγω των
πλεονεκτημάτων τους
• Εξαιρετική αντιγραφική ικανότητα των λεπτομεριών της επιφάνειας
• Εύκολη απελευθέρωση από το πρωτότυπο
• Εξαιρετική διαστασιακή σταθερότητα (απειροελάχιστη συρρίκνωση 0,1%)
• Μεγάλη διάρκεια ζωής του καλουπιού
•Χ
 ημική συμβατότητα με διάφορους τύπους ρητινών (πολυεστέρας, epoxy, Πολυουρεθάνη κτλ)

• Υψηλές μηχανικές ιδιότητες
• Υψηλή θερμοκρασιακή αντοχή έως 220οC
• Αναλογία ανάμιξης 1:1 κατά βάρος σε όλες τις
Platinum
• Mη τοξικές & εντελώς άοσμες
• Τελική σκλήρυνση σε θερμοκρασία δωματίου
• Μεγάλος χρόνος ζωής στο ράφι, περίπου 18
μήνες

Ποια Σιλικόνη να επιλέξω
ανάλογα με το υλικό χύτευσης που θα χρησιμοποιήσω;
ZA13

ZA22

ZA24
Concrete

ZA32
ROSSO

Γύψος

PPP

PPP

PPP

PP

P

P

PP

PPP

Κερί

PPP

PPP

PPP

PP

P

P

PP

PPP

P

P

Σαπούνι

PPP

PPP

PPP

P

P

P

P

PPP

P

P

Πολυεστέρας

PPP

PPP

PPP

PPP

PPP

PPP

PPP

PPP

PPP

PPP

PP

PPP

Εποξική ρητίνη

PPP

PPP

PPP

PPP

PPP

PPP

PPP

PPP

PPP

PPP

PP

PPP

Πολυουρεθάνη

P

P

PP

PP

P

PP

PP

PPP

PPP

P

PP

PP

PPP

PPP

Ειδικά εφέ

ZA HT ZA
33
30-60

PP

ZA
35-15

ZA 25
ZA
ZC
Silskin
ZA 50
Zetalabor FAST
HT45
20-120
10
PUTTY

ZA8

PPP

PP

P

Μέταλλα<400 C
ο

PPP

PPPP
PPPP

Μέταλλα<450οC
Τσιμέντο

P

P

PPP

Σοκολάτα

PPPP

Τρόφιμα ως80οC

PPPP

A1 Acrylic One

P

PPPP PPPP PPPP

PPPP

PPPP

PPP

P

PPPP PPPP

PP
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PP

PP

PPPP

PP

PPPP

ZA 13 Σιλικόνη Καλουπιών
H ZA 13 είναι σύστημα σιλικόνης 2 συστατικών (βάση+ καταλύτης) για
παραγωγή καλουπιών. Χρησιμοποιείται κυρίως για κατασκευή καλουπιών για
σαπούνια & κεριά καθώς είναι πολύ μαλακή σιλικόνη, είτε σε περιπτώσεις
όπου το πρωτότυπο έχει επιφάνεια με πολλές λεπτομέριες.
• Αναλογία: 1:1
• Χρώμα: άχρωμο
• Τελική σκληρότητα: 13 ±2 shA (μαλακο λάστιχο)
• Χρόνος Δουλεματος: 40-50 λεπτά
• Χρόνος Στεγνώματος: 4 ώρες (@23oC)
• Αντοχή σε εφελκυσμό: 3,0 Ν/mm2
• Επιμήκυνση: 450 ±20 %
• Αντιγραφική ικανότητα: 2 microns
• Αντοχή σχισίματος: >9 Ν/mm
• Συρρίκνωση μετά από 24ώρες: -0,05%
Συσκευασίες: 1kg (SETZHE.ZA13.0,5+0,5), 2kg (50.IT.71), 10kg (50.IT.03)

ZA 22 Σιλικόνη Καλουπιών
H ZA 22 είναι σύστημα σιλικόνης 2 συστατικών (βάση+ καταλύτης) για
παραγωγή καλουπιών. Best seller σιλικόνη, η οποία χρησιμοποιείται ευρύτατα για κατασκευή καλουπιών για σαπούνια, κεριά, αγαλματίδια, διακοσμητικά
αντικείμενα κτλ καθώς είναι μεσαίας σκληρότητας σιλικόνη με εξαιρετική
αντιγραφική ικανότητα.
• Αναλογία: 1:1
• Χρώμα: μπλε
• Τελική σκληρότητα: 21 ±2 shA (μεσαίο λάστιχο)
• Χρόνος Δουλεματος: 14-17 λεπτά
• Χρόνος Στεγνώματος: 60 λεπτά (@23oC)
• Αντοχή σε εφελκυσμό: 4.0 ± 0.2 Ν/mm2
• Επιμήκυνση: 380%
• Αντιγραφική ικανότητα: 2 microns
• Αντοχή σχισίματος: >20±1 Ν/mm
• Συρρίκνωση μετά από 24ώρες: -0,05%
Συσκευασίες: 1kg (SETZHE.ZA22.0,5+0,5), 2kg (50.IT.66), 10kg (50.IT.00)
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ZA 24 Concrete

ZA 30-60

H ZA 24 CONCRETE είναι σύστημα σιλικόνης 2 συστατικών (βάση+ καταλύτης) για παραγωγή καλουπιών.
Xρησιμοποιείται για κατασκευή καλουπιών για χύτευση
τσιμέντου ή τσιμεντοειδών μιγμάτων. Εξαιρετική αντιγραφική ικανότητα.
• Αναλογία: 1:1
• Χρώμα: άχρωμο
• Τελική σκληρότητα: 28 ±2 shA (μεσαίο λάστιχο)
• Χρόνος Δουλεματος: 45-55 λεπτά
• Χρόνος Στεγνώματος: 8 ώρες (@23oC)
• Αντοχή σε εφελκυσμό: 6,2 ± 0,4Ν/mm2
• Επιμήκυνση: 650±30 %
• Αντοχή σχισίματος: 21±1 Ν/mm
• Συρρίκνωση μετά από 24ώρες: -0,05%
Συσκευασίες: 1kg, 2kg, 10kg (50.IT.45)

H ZA 30-60 είναι σύστημα σιλικόνης 2 συστατικών
(βάση+ καταλύτης) για παραγωγή καλουπιών. Xρησιμοποιείται κυρίως για κατασκευή καλουπιών για χύτευση τσιμέντου ή τσιμεντοειδών μιγμάτων, ενδείκνυται για
πορώδη υποστρώματα. Εξαιρετική αντιγραφική ικανότητα.
• Αναλογία: 1:1
• Χρώμα: άσπρο
• Τελική σκληρότητα: 30 ±2 shA (σκληρό λάστιχο)
• Χρόνος Δουλεματος: 70-90 λεπτά
• Χρόνος Στεγνώματος: 8-10 ώρες (@23oC)
• Αντοχή σε εφελκυσμό: 5,5 ± 0,2Ν/mm2
• Επιμήκυνση: >500 ±30 %
• Αντοχή σχισίματος: >18 ±1 Ν/mm
• Συρρίκνωση μετά από 24ώρες: -0,05%
Συσκευασίες: 1kg (SETZHE.ZA30-60.0,5+0,5),
2kg (50.ΙΤ.75), 10kg (50.IT.07)
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ZA 32 Rosso Σιλικόνη Τροφίμων
H ZA 32 ROSSO είναι σύστημα σιλικόνης 2 συστατικών (βάση+ καταλύτης) για παραγωγή καλουπιών τροφίμων. Το συγκεκριμένο προϊόν έχει
λάβει πιστοποίηση ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί για καλούπι όπου θα
χυτεύεται σοκολάτα ή ζαχαρόπαστα και γενικά οποιοδήποτε τρόφιμο, το
οποίο όμως δεν θα υπερβαίνει σε θερμοκρασία τους 80 βαθμούς Κελσίου.
Η ΖΑ 32 δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για καλούπι (φορμα) για κέικ (γενικά ζύμες) για ψήσιμο σε φούρνο καθώς λειτουργεί σαν «μονωτικό» και δεν
ψήνεται η ζύμη!
• Αναλογία: 1:1
• Χρώμα: πορτοκαλοκόκκινο
• Τελική σκληρότητα: 31-34 shA (μεσαίο λάστιχο)
• Χρόνος Δουλεματος: 8-10 λεπτά
• Χρόνος Στεγνώματος: 90 λεπτά (@23oC)
• Αντοχή σε εφελκυσμό: > 3 Ν/mm2
• Επιμήκυνση: >400%
• Αντιγραφική ικανότητα: 2 microns
• Αντοχή σχισίματος: >16 Ν/mm
• Συρρίκνωση μετά από 24ώρες: -0,05%
Συσκευασίες: 1kg (SETZHE.ZA32ROSSO.0,5+0,5), 2kg (50.IT.72),
10kg (50.IT.18)

ZA ΗΤ 33
H ZA ΗΤ 33 είναι σύστημα σιλικόνης 2 συστατικών (βάση+ καταλύτης)
για παραγωγή καλουπιών. Είναι σιλικόνη γενικής χρήσης για κατασκευή
καλουπιών για χύτευση ρητινών ενώ μπορεί να χρησιμοποιηθεί & για
καλουπια για χύτευση τσιμέντου. Χρησιμοποιείται επίσης για εφαρμογές
αργυροχρυσοχοοϊας, αλλά και σε κατασκευές Special Effects SFX. Εξαιρετική αντιγραφική ικανότητα.
• Αναλογία: 1:1
• Χρώμα: άχρωμο
• Τελική σκληρότητα: 33 ±2 shA (μεσαίο-σκληρό λάστιχο)
• Χρόνος Δουλεματος: 20 λεπτά
• Χρόνος Στεγνώματος: 3 ώρες (@23oC)
• Αντοχή σε εφελκυσμό: 4,7 ± 0,2Ν/mm2
• Επιμήκυνση: 430 %
• Αντοχή σχισίματος: 16,2 Ν/mm
• Συρρίκνωση μετά από 24ώρες: -0,05%
Συσκευασίες: 2kg (50.ΙΤ.70), 10kg
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ZA HT 45 Σιλικόνη Καλουπιών
H ZA ΗΤ 45 είναι σύστημα σιλικόνης 2 συστατικών (βάση+ καταλύτης)
για παραγωγή καλουπιών. Χρησιμοποιείται για κατασκευή καλουπιών για
χύτευση ρητινών αλλά και τσιμεντοειδών μιγματων, ενώ μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε εφαρμογές αργυροχρυσοχοοϊας. Η ΖΑ ΗΤ 45 είναι σιλικόνη υψηλής σκληρότητας με εξαιρετική αντιγραφική ικανότητα. Συστήνεται
vacuum degassing της σιλικόνης πριν τη χύτευση
• Αναλογία: 1:1
• Χρώμα: άχρωμο
• Τελική σκληρότητα: 43±3 shA (σκληρό λάστιχο)
• Χρόνος Δουλεματος: 10-12 λεπτά
• Χρόνος Στεγνώματος: 60-90 λεπτά (@23oC)
• Αντοχή σε εφελκυσμό: 3,5 Ν/mm2
• Επιμήκυνση: 370% +/-40
• Αντιγραφική ικανότητα: 2 microns
• Αντοχή σχισίματος: 19.0 ± 2.0 Ν/mm
• Συρρίκνωση μετά από 24ώρες: -0,05%
Συσκευασίες: 1kg, 2kg, 10kg (50.IT.24)

ZA 50 Σιλικόνη Καλουπιών Υψηλών
Θερμοκρασιών
H ZA 50 είναι σύστημα σιλικόνης 2 συστατικών (βάση+ καταλύτης) για
παραγωγή καλουπιών. Xρησιμοποιείται κυρίως για κατασκευή σκληρών
σιλικονένιων καλουπιών και ενδείκνυται για χύτευση ρητινών. Μπορεί να
χρησιμοποιηθεί ακόμα και για χύτευση μετάλλων έως 400ο Κελσίου θερμοκρασία χυτευόμενου υλικού. Εξαιρετική αντιγραφική ικανότητα.
• Αναλογία: 1:1
• Χρώμα: μπλε σκούρο
• Τελική σκληρότητα: 50 ±3 shA (σκληρό λάστιχο)
• Χρόνος Δουλεματος: 15-20 λεπτά
• Χρόνος Στεγνώματος: 180 λεπτά (@23 βαθμούς Κελσίου)
• Αντοχή σε εφελκυσμό: 4,0 Ν/mm2
• Επιμήκυνση: 320 %
• Αντοχή σχισίματος: 12 Ν/mm
• Συρρίκνωση μετά από 24ώρες: -0,05%
Συσκευασίες: 1kg (SETZHE.ZA50.0,5+0,5), 2kg (50.ΙΤ.69), 10kg (50.IT.17)
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Thixo Agent Platinum
Θιξοτροπικός παράγοντας
Ειδικό πρόσθετο συστατικό (υγρό) που μπαίνει μέσα στα λάστιχα σιλικόνης Platinum (Poly Addition) και αυξάνει το ιξώδες, δηλαδή καθιστά το
λάστιχο σιλικόνης πολύ παχύρευστο ώστε να μπορεί να εφαρμοστεί με
πινέλο σε κάθετες επιφάνειες.
Αναλογία έως 2% κατά βάρος της σιλικόνης, δηλαδή σε 1kg σιλικόνης
προσθέτουμε έως 20gr thixo agent
Χρησιμοποιούμε το thixo agent στις παρακάτω περιπτώσεις:
• Όταν πρέπει να αντιγράψουμε μία επιφάνεια που είναι κάθετη και η
εφαρμογή της σιλικόνης θα γίνει με επάλειψη (πινέλο) πχ να βγάλουμε
καλούπι από γύψινο που βρίσκεται στο ταβάνι κτλ
• όταν το αντικείμενο, από το οποίο θελουμε να βγάλουμε το καλούπι,
έχει πολύ περίεργο τρισδιάστατο σχέδιο, τότε αντί να κάνουμε χύτευση
σιλικόνης (χυτό καλούπι), κάνουμε επαλειφόμενο καλούπι σιλικόνης ώστε
να καταναλώσουμε λιγότερη ποσότητα σιλικόνης
Συσκευασίες: 20γρ (SETZHE.THIX.PL.20), 250γρ (50.IT.06)

ZA 25 Fast Putty
Πλαθούμενη Σιλικόνη Καλουπιών
H ZA 25 Fast Putty είναι σύστημα σιλικόνης 2 συστατικών (βάση+ καταλύτης) για παραγωγή καλουπιών. Είναι σιλικόνη γενικής χρήσης για κατασκευή καλουπιών για χύτευση ρητινών ενώ μπορεί να χρησιμοποιηθεί & για
καλουπια για χύτευση τσιμέντου. Χρησιμοποιείται επίσης για εφαρμογές
αργυροχρυσοχοοϊας, αλλά και σε κατασκευές Special Effects SFX. Εξαιρετική αντιγραφική ικανότητα.
• Αναλογία: 1:1
• Χρώμα: άχρωμο
• Τελική σκληρότητα: 33 ±2 shA (σκληρό λάστιχο)
• Χρόνος Δουλεματος: 45 λεπτά
• Χρόνος Στεγνώματος: 7-8 ώρες (@23oC)
• Αντοχή σε εφελκυσμό: 4,7 ± 0,2Ν/mm2
• Επιμήκυνση: 430 %
• Αντοχή σχισίματος: 16,2 Ν/mm
• Συρρίκνωση μετά από 24ώρες: -0,05%
Συσκευασίες: 2kg (50.ΙΤ.70), 10kg
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Σιλικόνες Καλουπιών Zhermack Poly-Condensation
Oι σιλικόνες καλουπιών της κατηγορίας Poly-Condensation της Zhermack έχουν τα παρακάτω χαρακτηριστικά
• Ε ξαιρετική αντιγραφική ικανότητα των λεπτομεριών της επιφάνειας
• Εύκολη απελευθέρωση από το πρωτότυπο
•Κ
 αλή διαστασιακή σταθερότητα (συρρίκνωση
0,8-1,1%)
• Μεγάλη διάρκεια ζωής του καλουπιού
•Χ
 ημική συμβατότητα με διάφορους τύπους ρητινών (πολυεστέρας, epoxy, Πολυουρεθάνη κτλ)

• Καλές μηχανικές ιδιότητες
• Υψηλή θερμοκρασιακή αντοχή έως 200οC
• Αναλογία καταλύτη 3-5% κατά βάρος της σιλικόνης
• Mη τοξικές
• Οικονομικό προϊόν
• Τελική σκλήρυνση σε θερμοκρασία δωματίου
• Μεγάλος χρόνος ζωής στο ράφι, περίπου
12 μήνες

ZC 20-120 Σιλικόνη Καλουπιών
H ZC 20-120 είναι σύστημα σιλικόνης 2 συστατικών
(βάση+ καταλύτης) για παραγωγή καλουπιών. Best
seller σιλικόνη γενικής χρήσης, η οποία χρησιμοποιείται ευρύτατα για κατασκευή καλουπιών για σαπούνια,
κεριά, αγαλματίδια, διακοσμητικά αντικείμενα κτλ καθώς
είναι μεσαίας σκληρότητας σιλικόνη με εξαιρετική αντιγραφική ικανότητα και ανήκει στην οικονομική σειρά.
Μπορεί να έρθει σε επαφή με πολυεστερικες, εποξικές,
πολυουρεθανικές ρητίνες, γύψο, τσιμέντο, πορώδη
μίγματα μέχρι 200οC
• Αναλογία: καταλύτης 3-5% κατά βάρος της σιλικόνης
• Χρώμα: λευκό
• Τελική σκληρότητα: 21 shA (μεσαίο λάστιχο)
• Αντοχή σε εφελκυσμό: 3 Ν/mm2
• Αντοχή σχισίματος: 17 Ν/mm
• Επιμήκυνση: 350%
• Αντιγραφική ικανότητα: 2 microns
Συσκευασίες: 1kg (SETZHE.ZC20-120.1), 5kg
(SETZHE.ZC20-120.5), 21kg (50.IT.04)
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Αναλογία καταλύτη

5%

4%

3%

Χρόνος Δουλεματος σε λεπτά
Χρόνος Στεγνώματος σε ώρες
Συρρίκνωση %

> 20
< 4,5
1,1%

> 40
< 6,5
0,9%

> 60
< 9,5
0,7% – 0,8%

Zetalabor Πλαθούμενη Σιλικόνη Καλουπιών
H ZETALABOR είναι σύστημα πλαθούμενης σιλικόνης 2 συστατικών
(βάση σε μορφή πάστας + καταλύτης σε μορφή Gel) για παραγωγή καλουπιών. Χρησιμοποιείται ευρύτατα για κατασκευή καλουπιών για χύτευση
μετάλλων, καθώς η θερμοκρασιακή αντοχή της είναι 450ο βαθμοί Κελσίου.
Η συνηθέστερη εφαρμογή είναι η χύτευση μολύβδου για παραγωγή βαριδίων ψαρέματος. Η Zetalabor είναι πολύ σκληρή σιλικόνη με πολύ γρήγορο στέγνωμα
• Αναλογία: καταλύτης 3% κατά βάρος της σιλικόνης
• Χρώμα: ανοιχτό ροζ
• Τελική σκληρότητα: 80 shA (πολύ σκληρή)
• Χρόνος ανάμιξης των 2 συστατικών: 30’’
• Χρόνος τελικής σκλήρυνσης: 6’
• Επιμήκυνση: 100%
Συσκευασίες: 960gr (SETZHE.ZETA.960), 5kg (50.IT.16)

Thixo Agent Poly-Condensation
Θιξοτροπικός παράγοντας
Ειδικό πρόσθετο συστατικό (υγρό) που μπαίνει μέσα στα λάστιχα σιλικόνης Poly Condensation
και αυξάνει το ιξώδες, δηλαδή καθιστά το λάστιχο σιλικόνης πολύ παχύρευστο ώστε να μπορεί να
εφαρμοστεί με πινέλο σε κάθετες επιφάνειες.
Αναλογία έως 2% κατά βάρος της σιλικόνης, δηλαδή σε 1kg σιλικόνης προσθέτουμε έως 20gr
thixo agent
Χρησιμοποιούμε το thixo agent στις παρακάτω περιπτώσεις:
• Όταν πρέπει να αντιγράψουμε μία επιφάνεια που είναι κάθετη και η εφαρμογή της σιλικόνης θα
γίνει με επάλειψη (πινλελο) πχ να βγάλουμε καλούπι από γύψινο που βρίσκεται στο ταβάνι κτλ
• Όταν το αντικείμενο, από το οποίο θελουμε να βγάλουμε το καλούπι, έχει πολύ περίεργο τρισδιάστατο σχέδιο, τότε αντί να κάνουμε χύτευση σιλικόνης (χυτό καλούπι), κάνουμε επαλειφόμενο
καλούπι σιλικόνης ώστε να καταναλώσουμε λιγότερη ποσότητα σιλικόνης
Συσκευασίες: 20γρ (SETZHE.THIX.20-120.20), 250γρ (50.IT.15)
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Alginates Άλατα Αλγινικών Οξέων
για Αντίγραφα Σώματος

Alginate AL-PR
Χρόνος Δουλεματος:
1-1,5 λεπτά
Χρόνος Στεγνώματος:
3-3,5 λεπτά (@23oC)
Χρώμα: Μπλε
Συσκευασίες:
500γρ (50.IT.74) ,
25kg (50.IT.37)

Alginate AL-MT

Τα άλατα αλγινικών οξέων (alginates) είναι σκόνες οι οποίες αναμιγνύονται
με νερό και χρησιμοποιούνται για αντιγραφή τμημάτων σώματος και προσώπου. Εξαιρετική αντιγραφική ικανότητα λεπτομεριών. Εντελώς μη τοξικό
προϊόν, ενδεδειγμένο για επαφή με το ανθρώπινο δέρμα
Η ανάμιξη γίνεται με 1 μέρος alginate + 2-2,5 μέρη νερό κατά βάρος,
δηλαδή απαιτείται ζύγισμα των 2 συστατικών (όχι ογκομέτρηση)
• Συνήθως το καλούπι από alginate χρησιμοποιείται μόνο για 1 χύτευση
• Μέσα στο alginate μπορείτε να χυτευσετε: γύψο, τσιμέντο, A1 Acrylic
One, Σιλικόνη, fast cast πολυουρεθανικές ρητίνες
• Μετά από 2-3 μέρες το καλούπι από alginate αρχίζει να πετρώνει και
χαλάει καθώς περιέχει νερό, το οποίο σταδιακά εξατμίζεται.

Χρόνος Δουλεματος:
2-3 λεπτά
Χρόνος Στεγνώματος:
9-11 λεπτά (@23oC))
Χρώμα: Λευκό
Συσκευασίες:
500γρ (50.IT.73),
25kg (50.IT.67)

ZA 22 Thixo body Επαλειφόμενη Σιλικόνη
πάστα για αντίγραφα σώματος
Η ΖΑ 22 Thixo Body είναι σύστημα επαλειφόμενης σιλικόνης 2 συστατικών (βάση+καταλύτης) σε μορφή πάστας για δημιουργία αντιγράφων
σώματος. Προϊόν πιστοποιημένο, μη-τοξικό & ακίνδυνο για το ανθρώπινο
δέρμα
• Αναλογία: 1:1
• Τελικό Χρώμα: ροζ
• Χρόνος Δουλεματος: 6 λεπτά
• Χρόνος Στεγνώματος: 15-20 λεπτά (@23 βαθμούς Κελσίου)
• Σκληρότητα: 22±2 shA
• Αντοχή σε εφελκυσμό: 3,0±0,3 Ν/mm2
• Επιμήκυνση: 400±20%
• Αντιγραφική ικανότητα: 2 microns
• Αντοχή σχισίματος: >14 ±1 Ν/mm
• Συρρίκνωση μετά από 24ώρες: -0,05%
Συσκευασίες: 2kg (50.IT.22), 6kg (50.IT.19), 50kg
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SilSkin 10 Σιλικόνη για Special FX
σώματος-προσώπου
Η Silskin 10 είναι εξειδικευμένο σύστημα σιλικόνης 2 συστατικών (βάση+καταλύτης)
για δημιουργία ψεύτικου δέρματος, special effect SFX σώματος-προσωπου. Προϊόν
μη-τοξικό & ακίνδυνο για το ανθρώπινο δέρμα. Συνδυάζεται με το πρόσθετο συστατικό Deadner σε ποσοστό 10-30% για δημιουργία διαφορετικών «υφών» στο ψεύτικο
δέρμα από μαλακό μέχρι σκληρό-καμμένο.
• Αναλογία: 1:1
• Τελικό Χρώμα: άχρωμο-διάφανο
• Χρόνος Δουλεματος: 7 λεπτά
• Χρόνος Στεγνώματος: 30 λεπτά (@23 βαθμούς Κελσίου)
• Σκληρότητα: 10 shA
• Αντοχή σε εφελκυσμό: 3,5 Ν/mm2
• Επιμήκυνση: 600%
Συσκευασίες Silskin10: 2kg, 10kg
Συσκευασίες Deadner: 1kg, 5kg

ZA 35-15 Glass

Χρωστικές για Σιλικόνες
Καλουπιών

Σύστημα σιλικόνης 2
συστατικών (με βάση και
καταλύτη). Εξειδικευμένο
σύστημα σιλικόνης με
χαμηλό ιξώδες (λεπτόρευστο), εντελώς διάφανο
σαν νερό, για τις παρακάτω
χρήσεις:
• Για να εγκλωβίσουμε
αντικείμενα (μέσα σε διάφανο πλαίσιο)
• Για να δημιουργήσουμε special effects δηλαδή σαν
σπασμένο πάγο ή σπασμένο γυαλί
Το τελικό προϊόν είναι αρκετά ευαίσθητο στο σχίσιμο,
ακριβώς για να μπορεί να αναπαριστά special effect
πχ. ένα τζάμι που σπάει κτλ. To προϊόν κιτρινίζει με την
πάροδο του χρόνου, δεν ενδείκνυται για κατασκευές
που θα μενουν εκτεθιμένες στον ήλιο
• Αναλογία: 1:1
• Χρόνος Δουλεματος: 40-50 λεπτά
• Χρόνος Στεγνώματος: 6 ώρες (@23οC)
• Σκληρότητα: 20 shA
Συσκευασίες: 2kg (50.ΙΤ.76), 10kg

Ειδικές χρωστικές που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε συνδυασμό με λάστιχα σιλικόνης καλουπιών
platinum (poly-addition) και με poly-condensation
ώστε να αλλάξει το χρώμα τους. Χρησιμοποιούνται
με λάστιχα σιλικόνης καλουπιών που είναι άχρωμα
(διάφανα) ή λευκά ώστε η αλλαγή στο χρώμα να είναι
έντονη
Αναλογία: από 0,1% έως 1% κατά βάρος του μίγματος
σιλικόνης (βάση + καταλύτης)
Χρησιμοποιείται είτε στις περιπτώσεις όπου σε ένα
καλούπι κάνουμε διαδοχικές χυτεύσεις & με διαφορετικό χρώμα ξεχωρίζουμε τα στάδια χύτευσης είτε
σε περιπτώσεις όπου η σιλικόνη χρησιμοποιείται σαν
υλικό χύτευσης για να παραχθεί τελικό προϊόν που να
είναι ελαστικό αλλά και χρωματισμένο!
Χρώματα: μαύρο, μπλε, κόκκινο, πράσινο, κίτρινο κτλ
Συσκευασίες: 50γρ
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Specialties
Φωσφορίζουσες Χρωστικές
Οι φωσφορίζουσες χρωστικές είναι σε μόρφή σκόνης & είναι άχρωμες/
άσπρες τη μέρα, ενώ στο σκοτάδι είναι φωσφορίζουν Πράσινο ή Turquoise χρώμα Οι χρωστικές αυτές έχουν την ικανότητα αποθήκευσης και
εκπομπής φωτός. Ενεργοποιούνται με φως (ήλιος, ηλεκτρικό φως, UV) και
απελευθερώνουν αργά την αποθηκευμένη ενέργεια με λάμψη στο σκοτάδι.
Οι χρωστικές αυτές είναι μη τοξικές, ακίνδυνες και μη ραδιενεργές.
Έχουν μεγάλη φυσική & χημική σταθερότητα (θερμοκρασία>1300 °C,
αντιστέκονται σε UV ακτινοβολία.
Κωδικοί και συσκευασίες παρακάτω. Μεγαλύτερες συσκευασίες κατόπιν
ζήτησης.
Πράσινο

Turquoise

15gr

40.FR.07

40.FR.09

100gr

40.FR.08

40.FR.10

Metal Flakes
Τα metal flakes είναι νιφάδες (σαν χρυσόσκονη) που μπορούν να
προστεθούν μέσα σε εποξικές ρητίνες, πολυστερικές ρητίνες, gelcoat,
βερνίκια απλά, βερνίκια αυτοκινήτων κτλ ώστε το τελικό αντικείμενο να έχει
«μεταλλιζέ» εφέ.
Συσκευασία: 30γρ. Μέγεθος: 0,2mm.
Ποικιλλία χρωμάτων: yellow gold, red gold, silver, sapphire blue, silver grey κτλ

ΧΡΗΣΗ & ΑΝΑΜΙΞΗ
Οι φωσφορίζουσες χρωστικές
& οι ΝΕΟΝ χρωστικές
αναμιγνύονται απευθείας με
ρητίνες (πολυεστερικές, εποξικές
κτλ), με σιλικόνες, με βερνίκια, με
τελικά χρώματα, με γυαλί κτλ...
ωστόσο μην τις χρησιμοποιείτε
σε υδατοδιάλυτα συστήματα.
Πρέπει το υλικό μέσα στο
οποίο αναμιγνύονται να είναι
διαφανές ώστε να επιτρέπει
στο φως να περάσει. Όσο
περισσότερη φωσφορίζουσα
χρωστική προστίθεται σε ένα
μέσο (πχ ρητίνη), τόσο το μέσο
χάνει τη διαφάνειά του και

αποκτά όψη οπάκ. Η εφαρμογή
γίνεται πάντοτε σε λευκό ή
ανοιχτόχρωμο φόντο. Σε μαύρο
φόντο, δεν υπάρχει καθόλου
φωτοφωταύγεια.

Η ποσότητα χρωστικής που
χρειάζεται για να φωσφορίζει
στο σκοτάδι εξαρτάται από
το πάχος στρώσης που θα
κάνουμε.

Προσοχή: Οι φωσφορίζουσες
χρωστικές & οι ΝΕΟΝ είναι
πρώτες ύλες. Δεν μπορούν να
χρησιμοποιηθούν όπως είναι,
πρέπει να αναμιχθούν μέσα σε
ένα άλλο μέσον. Μην αναμιγνύετε
τις φωσφορίζουσες χρωστικές με
άλλες χρωστικές (πχ χρωστικές
πάστες κτλ) διότι θα μπλοκάρουν
την αποθήκευση φωτός.

•Γ
 ια λεπτή στρώση πχ
100μm (βερνίκι), προσθέστε
20-25% χρωστική κατά βάρος
του μέσου (βερνίκι) που
χρησιμοποιείτε
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• Γ
 ια παχιά στρώση πχ
1-2cm (χύτευση), προσθέστε
max 5% χρωστική κατά
βάρος του μέσου που
χρησιμοποιείτε.

ΝΕΟΝ Φωσφορίζουσες Χρωστικές
Οι ΝΕΟΝ φωσφορίζουσες χρωστικές είναι και αυτές σε μορφή σκόνης,
χρησιμοποιούνται όπως οι ανωτέρω φωσφορίζουσες χρωστικές όμως η
διαφορά τους είναι ότι δεν είναι άχρωμες στη διάρκεια της μέρας αλλά
έγχρωμες. Η φωταύγεια των ΝΕΟΝ είναι 25% χαμηλότερη από αυτή των
κλασικών φωσφορίζουσων χρωστικών. Είναι μη τοξικές, ακίνδυνες και μη
ραδιενεργές. Έχουν μεγάλη φυσική & χημική σταθερότητα (θερμοκρασία>
200-250 °C, αντιστέκονται σε UV ακτινοβολία.
Κωδικοί και συσκευασίες παρακάτω. ΄Μεγαλύτερες συσκευασίες κατόπιν
ζήτησης.

Κώδικος

Χρώμα τη
μέρα

Χρώμα τη
νύχτα

Φωτεινότητα

NPP-VV

Πράσινο

Πράσινο

Έντονη

NPP-ΥG
NPP-ΟΥ

Κίτρινο
Πράσινο
Πορτοκαλί Πορτοκαλί

Συσκευασία Συσκευασία
15γρ
100γρ

Έντονη
Μέτρια

40.FR.11

40.FR.12
40.FR.14

NPP-ΒΒ
NPP-ΒG

Μπλε
Μπλε

Turquoise
Πράσινο

Μέτρια
Μέτρια

40.FR.13

NPP-RO

Ροζ

Πορτοκαλί

Μέτρια

40.FR.21
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Specialties
Φωσφορίζοντα Πετραδάκια
Έχουν μέγεθος μεταξύ 0,5 - 12 mm και μοιάζουν με φυσικές μικρές
σπασμένες πέτρες. Αδιάβροχα & μη τοξικά, είναι ιδανικά για τη
διακόσμηση του εσωτερικών & εξωτερικών χώρων πχ ενυδρεία, βάζα,
πατώματα κτλ. Κατά τη διάρκεια της ημέρας η εμφάνισή τους είναι άχρωμη
και φωσφορίζει σε πλήρες σκοτάδι. Μπορούν να ενσωματωθούν μέσα σε
ρητίνες, τσιμεντοκονιάματα κτλ.
Πράσινο (Κωδικός: 40.FR.15 )
Turquoise (Κωδικός: 40.FR.15)

Φωσφορίζοντα βότσαλα
Έχουν μέγεθος μεταξύ 2-3 cm και μοιάζουν με φυσικά βότσαλα.
Αδιάβροχα, μη τοξικά & ακίνδυνα είναι ιδανικά για τη διακόσμηση
εσωτερικών & εξωτερικών χώρων πχ κήποι, πισίνες, συντριβάνια,
πατώματα κτλ. Κατά τη διάρκεια της ημέρας η εμφάνισή τους είναι
άχρωμη και φωσφορίζει σε πλήρες σκοτάδι. Μπορούν να ενσωματωθούν
μέσα σε ρητίνες, τσιμεντοκονιάματα κτλ.
Πράσινο (Κωδικός: 40.FR.17 )
Turquoise (Κωδικός: 40.FR.18)

Night Glow Spray Cans
(Φωσφορίζοντα Spray 400ml)
Υλικό βαφής (επίστρωσης) υψηλής ποιότητας σε μορφή spray βάσης
που φωσφορίζει στο σκοτάδι με ματ φινίρισμα.Tα Night Glow Spray Cans
στεγνώνουν γρήγορα (15-30 λεπτά), επιτρέποντας σας να κάνετε πολλές
λεπτές στρώσεις.
ΕΦΑΡΜΟΓΗ: Τα Night Glow sprays μπορούν να εφαρμοστούν πάνω σε ξύλο,
μέταλλο, σκυρόδεμα, τούβλο, χρώματα, μεταξύ άλλων υλικών ωστόσο το χρώμα
του φόντου είναι πρέπει να είναι ανοιχτόχρωμο (συνιστάται λευκό. Εφαρμόστε
πολλές λεπτές στρώσεις με το spray, τουλάχιστον 3 έως 6 περάσματα
• Βερνίκι: Συνίσταται να εφαρόσετε βερνίκι (ακρυλικό ή πολυουρεθανικό) πάνω
από το Night Glow Spray Cans, ώστε να έχει γυαλιστερό αποτέλεσμα
• Θεωρητική κάλυψη: 0,75sqm / spray VOC:> 420 G / L
• Ένταση: Η ένταση της φωσφορίζουσας ακτινοβολίας εξαρτάται από τον
αριθμό των στρώσεων που εφαρμόστηκαν τη θερμοκρασία (σε υψηλότερες
θερμοκρασίες το αποτέλεσμα είναι πιο έντονο) την διάρκεια «φόρτισης»,
δηλαδή όσο περισσότερη ώρα το αντικείμενο μένει εκτεθειμένο σε φως,
τόσο περισσότερο φωσφορίζει στο σκοτάδι
• Επιβλαβές και εξαιρετικά εύφλεκτο προϊόν
Πράσινο (40.FR.22)
Turquoise (40.FR.20)
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Γενικές Παρατηρήσεις
Η γκάμα των προϊόντων της ΑΛΦΑΚΕΜ είναι ευρύτατη και δεν εξαντλείται στα
προϊόντα του παρόντος καταλόγου. Ο κατάλογος περιέχει τα συνηθέστερα
προϊόντα που είναι σχεδόν πάντα διαθέσιμα. Είμαστε σε θέση να προτείνουμε
εξατομικευμένες λύσεις στους πελάτες με εξειδικευμένα προϊόντα, που δεν
αναφέρονται στον κατάλογο.
Για περισσότερες και πιο αναλυτικές πληροφορίες για τα προϊόντα, ζητήστε
μας το Τεχνικό Φυλλάδιο του εκάστοτε προϊόντος.
Οι αποδόσεις των υλικών ποικίλουν ανάλογα με το πεδίο εφαρμογής (πχ.
απορροφητικότητα του υποστρώματος)
Οι περιβαλλοντικές συνθήκες επηρρεάζουν τους χρόνους στεγνώματος &
δουλέματος των υλικών
Οι πληροφορίες που αναφέρονται στην χρήση & εφαρμογή, προσφέρονται ως
εξυπηρέτηση προς τους πελάτες/εφαρμοστές με την έννοια της διευκόλυνσης
εξεύρεσης πιθανών λύσεων και βασίζονται στις πληροφορίες των προμηθετών
μας αλλά και στην πείρα & γνώσεις της ΑΛΦΑΚΕΜ
Η ΑΛΦΑΚΕΜ ΕΠΕ δεσμεύεται ως προς την πώληση άρτιων και μη-ελαττωματικών προϊόντων, ωστόσο καθώς η πλειοψηφία των προϊόντων που διαθέτει είναι
κατασκευαστικά υλικά, η εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη ως προς την ορθή
χρήση των προϊόντων αυτών από τον τελικό αγοραστή ούτε ευθύνεται για
την αρτιότητα & καταλληλότητα του τελικού αποτελέσματος της κατασκευής
που πραγματοποίησε ο τελικός αγοραστής με τα προϊόντα της εταιρείας. Η
εταιρεία δεν ευθύνεται για ζημιές που τυχόν προκληθούν στον τελικό αγοραστή από λανθασμένη χρήση του προϊόντος, δηλαδή από χρήση διαφορετική
από αυτή για την οποία προορίζεται το προϊόν ή από ελλιπή εκτέλεση των
οδηγιών χρήσης του προϊόντος. Καθώς η πλειοψηφία των προϊόντων είναι χημικά προϊόντα, τα περισσότερα εκ των οποίων προορίζονται για επαγγελματική
χρήση, η ΑΛΦΑΚΕΜ ΕΠΕ σας συνιστά να διαβάζετε προσεκτικά τα Φυλλάδια
Δεδομένων Ασφαλείας προτού ξεκινήσετε τη χρήση των προϊόντων αυτών
και οπωσδήποτε να χρησιμοποιείτε Μέσα Ατομικής Προστασίας όπως γάντια,
μάσκα αναπνοής, γυαλιά προστασίας κάθε φορά που κάνετε χρήση χημικών
προϊόντων

επισκεφθείτε το
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www.alfakem.gr
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