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Δεν είναι Πατητή Τσιμεντοκονία,
είναι Topciment®.
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Η Topciment γεννήθηκε το 2005. Ο ιδρυτής της, Pierre Ortais, 
έθεσε τότε ένα στοίχημα: τη δημιουργία ενός προϊόντος που θα 
συνδύαζε ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και μοναδικό φινίρισμα. Η 
εμπειρία και η εξειδίκευση στις διακοσμητικές επιστρώσεις είναι ο 
λόγος που η εταιρεία μας αποτελεί πλέον σημείο αναφοράς στον 

κλάδο.

Η φιλοσοφία που διέπει τη λειτουργία μας είναι η συνεχής βελτίωση 
των προϊόντων. «Κάνουμε πάντα το καλύτερο δυνατό για να 
ανταποκριθούμε στις προσδοκίες των πελατών μας». Κάθε μέρα 
ξεπερνάμε προκλήσεις, πραγματοποιούμε σχέδια και θέτουμε 
νέους στόχους. Το μέλλον και οι επιστρώσεις μας έχουν κάτι κοινό: 

δεν έχουν όρια.
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Ο τελικός στόχος είναι να 
αναπτύξουμε το καλύτερο 
προϊόν, χρησιμοποιώντας 
πρόσθετα υλικά 
τελευταίας τεχνολογίας 
και πρώτες ύλες ανώτερης 

ποιότητας.

Στην κατασκευή της 
πατητής τσιμεντοκονίας 
m i c r o c e m e n t o 
χρησιμοποιούμε χαλαζία 
αντί για ανθρακικά 
άλατα, υλικό που είναι 
πολύ πιο σκληρό και πιο 
ανθεκτικό, ενώ απαιτεί 
περίπλοκες διαδικασίες 
κοσκινίσματος που μόνο 
λίγες εταιρείες είναι σε 
θέση να πραγματοποιούν.
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Η μεταφορά των υλικών είναι τόσο 
σημαντική για μας όσο και για τους πελάτες 
μας. Είναι μια πρόσθετη υπηρεσία με 
σκοπό να καταστήσουμε την εμπειρία της 

αγοράς πιο άνετη και πιο απλή.
Το μέγεθος των αποθεμάτων μας 
μάς επιτρέπει να διεκπεραιώνουμε τις 
παραγγελίες των πελατών μας σε λιγότερο 
από 24 ώρες και να τις αποστέλλουμε 
στον προορισμό τους στο συντομότερο 
δυνατό χρονικό διάστημα. Χάρη σε αυτόν 
τον συντονισμό των υπηρεσιών logistics, 
τα προϊόντα μας ταξιδεύουν σε πάνω από 

50 χώρες.
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Ξεκινήσαμε την ενασχόλησή 
μας με τον κλάδο ως τεχνικοί 
εφαρμογής, γεγονός που 
μας δίνει τη δυνατότητα 
να μεταλαμπαδεύουμε τις 
γνώσεις μας σε επαγγελματίες 
που θα δώσουν στα υλικά την 
απαιτούμενη φροντίδα και 
θα δουλεύουν τα προϊόντα 

στην εντέλεια.

Παραδίδουμε εκπαιδευτικά 
σεμινάρια στα οποία 
διδάσκουμε την τεχνική 
εφαρμογής και παρέχουμε 
πιστοποίηση στους 
τεχνικούς μας. Επιπλέον, 
όσοι χρησιμοποιούν την 
πλήρη μέθοδο εφαρμογής 
της εταιρείας μας έχουν έως 
και 10 χρόνια εγγύηση στα 
προϊόντα που αγοράζουν.

Πίσω όμως από τα ποιοτικά προϊόντα βρίσκεται πάντα μια σπουδαία ομάδα επαγγελματιών. Τα 
30 άτομα που αποτελούν την ομάδα μας φροντίζουν για την ανώτερη ποιότητα των προϊόντων 
και υπηρεσιών που προσφέρουμε, από τον αρχικό έλεγχο των πρώτων υλών έως την διευκρίνιση 
τυχόν ερωτημάτων κατά το στάδιο της τοποθέτησης. Παρέχουμε υπηρεσίες εξυπηρέτησης πελατών 
και εξειδικευμένης συμβουλευτικής υποστήριξης σε τεχνικά ζητήματα σε πάνω από 10 γλώσσες.
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Freddo. Chernigof. Ουκρανία
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Η πατητή τσιμεντοκονία είναι μια συνεχής 
επίστρωση, κατάλληλη για κάθε δωμάτιο 

στο σπίτι, ακόμα και τις πισίνες. 

Η χειροποίητη εφαρμογή της κάνει το 
αποτέλεσμα κάθε δουλειάς να είναι 

μοναδικό και αποκλειστικό. 

Χ ω ρ ί ς Ό ρ ι α

ΠΑΤΗΤΗ 
ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑ
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ΠΑΤΗΤΗ 
ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑ 
ΔΥΟ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ

Υψηλή ευελιξία: η πατητή τσιμεντοκονία mi-
crocemento της Topciment® δεν εμφανίζει 
ρηγματώσεις, ακόμη και όταν τοποθετείται 
σε υπόστρωμα που μετρά δεκαετίες ζωής, 
όπως στην περίπτωση παλαιών κτιρίων.

Η πρόσφυση της πατητής τσιμεντοκονίας 
δύο συστατικών στο υφιστάμενο 
υπόστρωμα είναι καλύτερη από αυτή της 
τσιμεντοκονίας που αναμιγνύεται μόνο 

με νερό.

Ξέρατε ότι... το κονίαμα της πατητής τσιμεντοκονίας ενός 
συστατικού περιλαμβάνει ακρυλική ρητίνη 
που έχει αφυδατωθεί και προστεθεί στο 
τσιμέντο σε μορφή σκόνης, με αποτέλεσμα 

να χάνει μέρος των ιδιοτήτων της?
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M I C R O B A S E

M I C R O F I N O

M I C R O S T O N E

A Q U A C I M E N T

M I C R O D E C K

Παραδοσιακή επίστρωση, με απαλή, λεπτόκοκκη υφή και κομψή εμφάνιση.

Υλικό βάσης για καλύτερη τοποθέτηση, προσδίδει ρουστίκ όψη.

Η πιο ανθεκτική επίστρωση για δάπεδα.

Ιδανικό για εξωτερικούς χώρος, αντιολισθητικό και με τραχιά υφή.

Για την επένδυση επιφανειών που βρίσκονται σε συνεχή επαφή με το νερό.
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MICROBASE

MICROBASE

UNE EN13892-2 
UNE EN13892-8

Το Microbase έχει δύο χρήσεις ή εφαρμογές, 
ως υλικό βάσης και ως τελική στρώση. 
Χρησιμοποιείται κυρίως ως βάση για να 
προετοιμάσει την επιφάνεια προς επίστρωση, 
καλύπτει το υαλόπλεγμα και ενισχύει την 
ανθεκτικότητα του συστήματος ώστε να 
εφαρμοστεί στη συνέχεια η τελική στρώση 
του Microfino, Microdeck ή Microstone. Αν 
εφαρμόσουμε Microbase ως τελική στρώση, η 
επιφάνειά μας θα αποκτήσει μια ρουστίκ όψη, 
με ανάγλυφη υφή και χειροποίητη αισθητική.

Συσκευασία
> Microbase 20 kg

Αναλογία
> 10 kg Microbase – 3,00 λίτρα Acricem 

Απόδοση
> Microbase (2 στρώσεις) – 2,00 kg/τμ

Θλιπτική αντοχή:
30 N/mm2 (28 ημέρες). 

Αντίδραση στην φωτιά:
BFL s1

Αντοχή στην κάμψη:
10 N/mm2 (28 ημέρες). 

Αντοχή πρόσφυσης: 
1,5 N/mm2

Μέγιστο μέγεθος αδρανών: 
0,4 mm

Velamia GmbH. Erschwil. Ελβετία
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MICROBASE XL MICROBASE XXL

Συσκευασία
> Microbase XL 20 kg 

Συσκευασία
 > Microbase XXL 20 kg

Αναλογία
> 10 kg Microbase XL– 3,00 λίτρα Acricem 

Αναλογία
> 10 kg Microbase XXL– 2,50 λίτρα Acricem

Απόδοση
> Microbase XL (2 στρώσεις) – 2,00 kg/τμ

Απόδοση
> Microbase XXL (2 στρώσεις) – 2,00 kg/τμ

Μέγιστο μέγεθος αδρανών: 
0,5 mm

Μέγιστο μέγεθος αδρανών: 
0,6 mm

The_Ply. Outstaff. Moscow. Ρωσία
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UNE EN13892-2 
UNE EN13892-8

UNE EN12633

Το Microdeck είναι το πλέον κατάλληλο mi-
crocemento για δάπεδα εσωτερικού χώρου 
καθώς έχει υψηλές αντοχές σε χώρους βαριάς 
κυκλοφορίας λόγω της σκληρότητάς του και της 
ανθεκτικότητας στη χρήση, την καταπόνηση, τη 
χάραξη κ.λπ. Δίνει τη δυνατότητα δημιουργίας 
ενιαίων χώρων χωρίς αρμούς, ενώ είναι εύκολο 
στη συντήρηση και τον καθαρισμό.

Θλιπτική αντοχή:
35 N/mm2 (28 ημέρες). 

Αντίδραση στην φωτιά:
BFL s1

Αντοχή στην κάμψη:
10 N/mm2 (28 ημέρες). 

Αντοχή πρόσφυσης: 
1,2 N/mm2

MICRODECK

Conkreto Inc. Sabal Palm Road. Miami. ΗΠΑ
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MICRODECK LMICRODECK M

Συσκευασία
> Microdeck L 20 kg 

Συσκευασία
> Microdeck M 20 kg 

Αναλογία
> 10 kg Microdeck L– από 3,00 έως 3,50 λίτρα Acricem

Αναλογία
> 10 kg Microdeck M– από 3,00 έως 3,50 λίτρα Acricem

Απόδοση
> Microdeck L (2 στρώσεις) – 1,00 kg/τμ

Απόδοση
> Microdeck M (2 στρώσεις) – 1,00 kg/τμ

Μέγιστο μέγεθος αδρανών: 
0,2 mm

Μέγιστο μέγεθος αδρανών: 
0,3 mm

Top Cement Danmark. Copenhague. Δανία
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MICROFINO

UNE EN13892-2 
UNE EN13892-8

Συσκευασία
> Microfino 10 kg
> Microfino 20 kg 

Αναλογία
> 10 kg Microfino – 4,50 λίτρα Acricem 

Απόδοση
> Microfino (2 στρώσεις) – 0,50 kg/τμ

Η ιδανική πατητή τσιμεντοκονία για τοίχους. Είναι 
ειδικά σχεδιασμένη για κάθετες και οριζόντιες 
επιφάνειες χωρίς βατότητα. Η τελική όψη είναι 
ιδιαίτερα όμορφη, απαλή και ευχάριστη στην αφή 
χάρη στη λεπτόκοκκη υφή του. Δημιουργεί ένα 
πολύ χαρακτηριστικό και ελκυστικό εφέ νερού στο 
υλικό.

Θλιπτική αντοχή:
22 N/mm2 (28 ημέρες). 

Αντίδραση στην φωτιά:
BFL d0

Αντοχή στην κάμψη:
7 N/mm2 (28 ημέρες). 

Αντοχή πρόσφυσης: 
1,2 N/mm2

Μέγιστο μέγεθος αδρανών: 
0,125 mm

Showroom Topcreation. Ρώμη. Ιταλία
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MICROSTONE

UNE EN13892-2 
UNE EN12633

Συσκευασία
> Microstone 20 kg 

Αναλογία
> 10 kg Microstone – 2,70 λίτρα Acricem 

Απόδοση
> Microstone (2 στρώσεις) – 2,00 kg/τμ

Η κατάλληλη επιλογή για εξωτερικούς χώρους 
χάρη στις αντιολισθητικές του ιδιότητες και τα 
υψηλά επίπεδα αντοχής. Τοποθετείται συνήθως σε 
ταράτσες και αυλές, αλλά μπορεί να τοποθετηθεί και 
σε προσόψεις λόγω του αισθητικού αποτελέσματος 
που προσφέρει.

Θλιπτική αντοχή:
50 N/mm2 (28 ημέρες). 

Αντίδραση στην φωτιά:
BFL s1

Αντοχή στην κάμψη:
11 N/mm2 (28 ημέρες). 

Αντοχή πρόσφυσης: 
1,5 N/mm2

Μέγιστο μέγεθος αδρανών: 
0,4 mm

David Grille. A Coruña. Ισπανία



16

AQUACIMENT XL AQUACIMENT M

Συσκευασία
> Aquaciment XL 20 kg

Αναλογία
> 10 kg de Aquaciment XL– 2,50 λίτρα Acricem 

Απόδοση
> Aquaciment XL (2 στρώσεις) – 3,00 kg/τμ

Πατητή τσιμεντοκονία βάσης. Μπορεί επίσης να 
χρησιμοποιηθεί ως τελική στρώση, ανάλογα με 
το επιθυμητό αισθητικό αποτέλεσμα. Προσδίδει 
τραχιά και αντιολισθητική υφή. Ιδανική για τις 
εξωτερικές πλευρές της πισίνας.

Συσκευασία
> Aquaciment M 20 kg 

Αναλογία
> 10 kg de Aquaciment M – 3,00 λίτρα Acricem 

Απόδοση
> Aquaciment M (2 στρώσεις) – 1,80 kg/τμ

Τελική στρώση τσιμεντοκονίας που εφαρμόζεται 
πάνω από το Aquaciment XL. Σύνθεση από 
κόκκους μεσαίου μεγέθους. Ιδανική για το 
εσωτερικό πισίνας, χαρίζει λεία επιφάνεια 
ιδιαίτερα ευχάριστη στην αφή.

Topciment Valencia. L’Eliana. Ισπανία
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ACRICEM

Συσκευασία
> Acricem 5 l
> Acricem 25 l 

Απόδοση
> Acricem (1 στρώση) – 0,10 l/τμ

Ακρυλική Ρητίνη, χρησιμοποιείται Για την 
στεγανοποίηση τσιμεντοειδών επιφανειών πριν 
την εφαρμογή του Microcemento Topciment, 
Ως πρόσθετο στο νερό που χρησιμοποιείται 
για κάθε κονίαμα, Ως Δεύτερο Συστατικό των 
Microcemento δύο συστατικών της Topciment.
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Showroom Topciment. Valencia. Ισπανία
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Γκρι, γήινα, ζωντανά και ουδέτερα, 
καθώς και διακοσμητικές βαφές με 

μεταλλικό εφέ ή εφέ σκουριάς.

Περισσότερο από απλά χρώματα

Χρωστικές
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ARCOCEM BASIC

Χρώμα
> Arcocem Basic Negro - Άσπρο
> Arcocem Basic Blanco - Μαύρο
> Arcocem Basic Rojo Naranja - Πορτοκαλοκόκκινο
> Arcocem Basic Verde - Πράσινο
> Arcocem Basic Azul - Μπλε
> Arcocem Basic Amarillo - Κίτρινο

Συμπυκνωμένη χρωστική σε υγρή μορφή για 
την προετοιμασία της δόσης του επιθυμητού 
χρώματος.

Συσκευασία
> Arcocem Basic 1 l
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ARCOCEM PLUS

Συσκευασία
> Ακριβής δόση για τον χρωματισμό
 10 kg Microfino
 20 kg Microbase, Microfino, Microdeck,  
 Microstone y Aquaciment.

Χρωστικές σε υγρή μορφή, διαθέσιμες σε όλη 
την γκάμα των χρωμάτων του καταλόγου μας.

Technofloor. Atenas. Ελλάδα
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Himalaya

Acero

Titanio

Perla

Negro

Cemento

Shale-Gray Pizarra

Blanco

Blanco roto Marfil

Plata

Sáhara Café

Χρώμα
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Marrón Plomo

Liquen

Wengué

French Gray

Topo

Piedra-París

Arena

Azafrán

CobreKalahari

Kiwi

Azul Profundo

Desert-Tan

Mojave

Calabaza

Jade

Selva

Azul Noche

Carmín
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Cobre Red 063

Cobre 063

Aluminio 054

Blanco Plata 500Gold 063

Gold 500

Silver 500

Bronze 200

ARCOCEM METAL

Συσκευασία
> Arcocem Metal - 500 ml 

Χρωστική σε υγρή μορφή για την εφαρμογή 
σμάλτου με μεταλλικές αντανακλάσεις σε 
διαφορετικά φινιρίσματα.
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Oxide Bronce

Oxide Cobre

Oxide Hierro 004

Oxide Hierro 030

Oxide Latón

ARCOCEM OXIDE

Μεταλλική βαφή βάσης νερού με μεταλλικά 
σωματίδια της οποίας η εφαρμογή, σε 
συνδυασμό με τον ενεργοποιητή σκουριάς, 
δίνει εφέ σκουριάς. 
Συσκευασία

> Arcocem Oxide 1 l
Συσκευασία

> Arcocem Agente Oxidante 1 l

Διάλυμα βάσης νερού που αντιδρά με τα μεταλλικά 
σωματίδια επιταχύνοντας την διαδικασία οξείδωσης.

Oxide Bronce (con Agente Oxidante)

Oxide Cobre (con Agente Oxidante)

Oxide Hierro 004 (con Agente Oxidante)

Oxide Hierro 030 (con Agente Oxidante)

Oxide Latón (con Agente Oxidante)

AGENTE OXIDANTE
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Έντυπος κατάλογος που περιλαμβάνει 
τις αποχρώσεις και υφές των πατητών 
τσιμεντοκονιών microcemento της Topciment®: 
Microfino, Microdeck και Microstone.

Ο κατάλογος χρωμάτων 3D αποτελείται από 
38 φωτογραφημένα δείγματα Microfino. 

Πρόκειται για ένα προϊόν που έχει κατασκευαστεί 
με την τελευταία τεχνολογία στην εκτύπωση 
3D και είναι μια πιστή αναπαράσταση των 
φινιρισμάτων και των χρωμάτων του microce-
mento.

Διαστάσεις
> 270 x 140 mm

Διαστάσεις
> 298 x 210 mm

Χρωματολόγιο 3D Κατάλογος χρωμάτων
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Ο κατάλογος χρωμάτων αποτελείται από 38 
δείγματα Microfino περασμένα με  βερνίκι 
πολυουρεθάνης με βάση νερού, με σατινέ 
τελείωμα (Topsealer WT).
Περιέχει επίσης σε Χρωματολόγιοσκούρο γκρι 
τα τρία τελικά μικροτσιμέντα: Microfino, Micro-
deck και Microstone. 
Πρόκειται για ένα χειροποίητο προϊόν, που 
παρουσιάζεται σε έναν φάκελο από σκληρό 
χαρτόνι, με τέσσερις πλευρές.

Δειγματολόγιο με 16 δείγματα των φινιρισμάτων 
Arcocem Metal και Arcocem Oxide natural και 
oxidada (εφέ σκουριάς).

Παρουσιάζεται σε ντοσιέ από σκληρό και 
ανθεκτικό χαρτόνι.

Διαστάσεις
> 328 x 225 x 27 mm

Διαστάσεις
> 328 x 225 x 14 mm

Κατάλογος χρωμάτων
Κατάλογος μεταλλικών 

βαφών

ΣΥΝΤΟΜΑ
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Arte Vita S. à. r. l. Λουξεμβούργο
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Διαδικασίες που προηγούνται της 
εφαρμογής πατητής τσιμεντοκονίας.

Διευκολύνουν και βελτιστοποιούν 
την ένωση μεταξύ του υφιστάμενου 

υποστρώματος και της επίστρωσης.

Προετοιμασία

Αστάρια
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IMPOXYPRIMACEM GRIP

Συσκευασία
> Primacem GRIP 5 kg

Έτοιμο για χρήση βελτιωτικό πρόσφυσης, για 
εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, χωρίς 
εκπομπές οργανικών ενώσεων, με βάση 
συνθετικές ρητίνες σε υδατική διασπορά και 
αδρανή πυριτικής άμμου.

Το Impoxy (A+B) είναι ένα εποξειδικό σύστημα 
δύο συστατικών, χωρίς διαλύτες, με 100% 
στερεά. Ενδύκνειται να εφαρμόζεται ως 
αστάρι για να εμποδίσει την υγρασία λόγω 
της τριχοειδούς ιδιότητας ή ως εμπόδιο στους 
ατμούς.

Το Impoxy αποτρέπει την εμφάνιση σημαδιών, 
που προκαλούνται στην περίπτωση που 
υπάρχουν δύο υλικά με διαφορετικό βαθμό 
απορρόφησης. Κατά την εφαρμογή του mi-
crocemento σε πλακάκια, αποτρέπει την 
αναπαραγωγή των αρμών.

Το Impoxy λύνει τα προβλήματα της τριχοειδούς 
απορρόφησης και έτσι επιτρέπει την εφαρμογή 
των επιστρώσεων του microcemento. Σε κάθε 
περίπτωση για να διασφαλιστούν οι ιδιότητες 
του φραγμού, είναι απαραίτητο η επιφάνεια να 
είναι καθαρή και σταθερή.

Συσκευασία
> A (βάση) 3,10 kg + B (αντιδραστήρας) 1,9 kg
> A (βάση) 12,4 kg + B (αντιδραστήρας) 7,6 kg

Αναλογία
> A (βάση) 62% - B (αντιδραστήρας) 38%

Απόδοση
> Impoxy – Εξαρτάται από το πόσο πορώδες είναι το υλικό 
πάνω στο οποίο εφαρμόζεται και τον τύπο της εφαρμογής.

Απόδοση
> Primacem GRIP – Ανάμεσα στα 0,2 και 0,3 kg για 
κάθε τμ, εξαρτάται από το πόσο πορώδες είναι το 
υπόστρωμα.
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PRIMACEM PLUS PRIMACEM ABS

Συσκευασία
> Primacem PLUS 5 l

Απόδοση
> Primacem PLUS (1 στρώση) – 0,09 l/τμ

Το Primacem Plus είναι ένα υδατικό ακρυλικό 
πολυμερές που χρησιμοποιείται ως βελτιωτικό 
πρόσφυσης για μη απορροφητικές επιφάνειες 
πριν την εφαρμογή του microcemento Topci-
ment®.

Το Primacem ABS είναι ένα υδατικό ακρυλικό 
πολυμερές που χρησιμοποιείται ως βελτιωτικό 
πρόσφυσης για απορροφητικές επιφάνειες 
πριν την εφαρμογή του microcemento Topci-
ment®.

Συσκευασία
> Primacem ABS 5 l 

Απόδοση
> Primacem ABS (1 στρώση) – 0,10 l/τμ

Malta Constructive Solutions. Portomaso. Μάλτα
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Edle Räume. München. Γερμανία
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Συλλογή από πολυουρεθάνες για την 
προστασία και την στεγανοποίηση της 

τσιμεντοκονίας. 

Μονωτικά Βερνίκια

Σφραγιστικά
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PRESEALER

Συσκευασία
> Presealer 5 l

Απόδοση
> Presealer (2 στρώσεις) – 0,12 l/τμ

Στεγανωτικό αστάρι με βάση εναιώρημα 
ακρυλικού συμπολυμερούς, σταθερό σε υγρά 
περιβάλλοντα. Δημιουργεί ένα προστατευτικό 
και σταθεροποιητικό φιλμ πάνω στην επιφάνεια 
της πατητής τσιμεντοκονίας για πισίνες. 
Σταθεροποιεί, στεγανοποιεί και σκληραίνει 
την πατητή τσιμεντοκονία στο εσωτερικό 
και εξωτερικό, πριν από την εφαρμογή της 
στρώσης σφράγισης.

Casa Sardinera. Jávea. Ισπανία
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TOPSEALER WT ONE COAT TOPSEALER WT QUICK DRY

Συσκευασία
> Topsealer WT Quick Dry 5+0,5 l 

Απόδοση
> Topsealer WT Quick Dry(2 στρώσεις) – 0,12 l/τμ

Αναλογία
> 5 μέρη  Topsealer WT A-0,5 μέρος Topsealer WT B

Φινίρισμα
> Mατ, σατινέ, γυαλιστερό

Ελαφρώς αλκαλική πολυουρεθάνη δύο 
συστατικών, με χρόνο ωρίμανσης μεταξύ 
στρώσεων τις 4 ώρες.

Δημιουργεί ένα προστατευτικό φιλμ που 
σφραγίζει την πατητή τσιμεντοκονία.

Το Topsealer WT One Coat είναι μια ελαφρώς 
αλκαλική πολυουρεθάνη δύο συστατικών, 
ιδανική για την προστασία του microcemento.

Το σύστημα αποτελείται από διασπορά 
πολυουρεθάνης και αλειφατικό καταλύτη.

Συσκευασία
> Topsealer WT 5+1 l 

Απόδοση
> Topsealer WT (2 στρώσεις) – 0,15 l/τμ

Αναλογία
> 5 μέρη Topsealer WT A - 1 μέρος Topsealer WT B

Φινίρισμα
> Mατ, σατινέ, γυαλιστερό
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Ειδικά προϊόντα για τον καθαρισμό και τη 
συντήρηση της πατητής τσιμεντοκονίας.

Φροντίδα

Συντήρηση
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ECOCLEAN PRO ECOCLEAN

Συσκευασία
> Ecoclean 5 l

Αποτελεσματικό καθαριστικό υψηλής 
συγκέντρωσης, κατάλληλο για τον καθαρισμό 
δαπέδων ή οποιασδήποτε επιφάνειας από Mi-
crocemento.

Με την χρήση του θα μειώσουμε τα υπολείμματα 
ρύπανσης, καθώς στην σύνθεση του έχει 
στοιχεία υψηλής βιοδιαθεσιμότητας.

Συσκευασία
> Ecoclean PRO 5 l 

Οικολογικό καθαριστικό, σχεδιασμένο με 
βιοδιασπώμενα και φιλικά προς το περιβάλλον 
συστατικά. Ιδιαίτερα κατάλληλο για τον 
καθαρισμό δύσκολης και επίμονης βρωμιάς. 

Η σύνθεση του το καθιστά ιδανικό προϊόν για 
τον καθαρισμό του Microcemento.

Decas. Gorinchem. Ολλανδία
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CERACIMENT CERACIMENT PRO 

Συσκευασία
> Ceraciment 5 l

Κερί συντήρησης για δάπεδα. Η σύνθεση του 
παρέχει σκληρότητα και φυσική φωτεινότητα. Η 
ειδική του φόρμουλα επιτρέπει τον εμπλουτισμό 
και τη διείσδυση στα κατεργασμένα δάπεδα. 
Συνίσταται ιδιαίτερα για τα δάπεδα από Micro-
cemento.

Συσκευασία
> Ceraciment PRO 5 l 

Κερί συντήρησης για δάπεδα, υψηλής αντοχής, 
με μεταλλικό φινίρισμα. Σύνθεση που δεν 
κιτρινίζει με την πάροδο του χρόνου, διατηρώντας 
την αρχική εμφάνιση των επιφανειών. Παρέχει 
υψηλό βαθμό φωτεινότητας και δεν επηρεάζει 
τα αγώγιμα χαρακτηριστικά των κατεργασμένων 
δαπέδων και επιφανειών. Συνίσταται ιδιαίτερα 
για τα δάπεδα από Microcemento. 

Lucas Puig. Proyes Jávea. Ισπανία
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Casa Isabel. Valencia. Ισπανία
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Εργαλεία για την εφαρμογή της πατητής 
τσιμεντοκονίας. 

Αξεσουάρ

Εργαλεία
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Ειδικά σχεδιασμένο με έναν διπλό έλικα για την 
ανάμειξη microcemento και την απόκτηση ενός 
ομοιογενούς μείγματος. 

Κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα με 
μία εξαγωνική χαλύβδινη ράβδο για να συνδέετε 
δράπανα ή αναμείκτες χωρίς σπείρωμα.

Λαστιχένια σπάτουλα για την εφαρμογή του Micro-
fino.

Ιδανική για την αποφυγή “γδαρσίματος” που 
μπορούν να προκαλέσουν οι ατσάλινες σπάτουλες.

Διατίθεται ανταλλακτικό σε λευκό ή μαύρο.

Διαστάσεις
> 120 x 500 mm

Μορφή
> Σπάτουλα από μαύρο καουτσούκ 
> Σπάτουλα από λευκό καουτσούκ 
> Ανταλλακτικό σπάτουλας από μαύρο καουτσούκ 
> Ανταλλακτικό σπάτουλας από λευκό καουτσούκ 

Αναμείκτης Λαστιχένια Σπάτουλα

Διαστάσεις
> 140 x 300 mm

Συσκευασία
> Τεμμάχιο 
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Ευλύγιστη σπάτουλα Bi-Flex από ανοξείδωτο 
ατσάλι, με στρογγυλεμένες γωνίες και λοξοτομημένες 
άκρες. 

Διαθέτει λαβή από ανθεκτικό και εργονομικό πλαστικό.

Η ατσάλινη σπάτουλα ενδύκνειται για την εφαρμογή 
ανάγλυφου microcemento.

Εύκαμπτη σπάτουλα άνθρακα για την εφαρμογή 
πατητής τσιμεντοκονίας με ορθές γωνίες και ξύλινη 
λαβή. 

Αποτρέπει την εμφάνιση καψίματος, ακόμη και σε 
λευκή πατητή τσιμεντοκονία.

Συνίσταται για τα φινιρίσματα: Microfino και Micro-
deck.

Διαστάσεις
> Ατσάλινη Σπάτουλα Bi-Flex 300 x 110 mm
> Ατσάλινη Σπάτουλα Bi-Flex 350 x 110 mm

Διαστάσεις
> 280 x 120 mm

Μορφή
> Κουτί με 6 κομμάτια

Ατσάλινη Σπάτουλα Σπάτουλα άνθρακα

Συσκευασία
> Τεμμάχιο 
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Το υαλόπλεγμα Topciment είναι κατασκευασμένο 
από ιδιαίτερο λεπτό και επίπεδο υαλοΰφασμα. 
Χρησιμοποιείται για να ενισχύσει τη βάση του micro-
cemento σε δάπεδα και για την αποφυγή ρωγμών που 
μπορεί να προκληθεί λόγω της πίεσης στην αρχική 
κατώτερη στρώση. Διαθέσιμο σε διάφορες πυκνότητες.

Προφίλ αλουμινίου ειδικό για να προστατεύει τις 
γωνίες των τοίχων και τις άκρες των σκαλοπατιών.

Συσκευασία
> Ρολό των 50 x 1 m

Densidad
> Builtex GR 50
> Builtex GR 58
> Builtex GR 160

Συσκευασία
> Τεμμάχιο 

Builtex Γωνία Αλουμινίου

Διαστάσεις
> 2700 x 3 mm
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Κοντότριχο ρολό, σχεδιασμένο το βερνίκωμα λείων 
επιφανειών με βερνίκια νερού. 

Είναι ένα ρολό υψηλής ποιότητας από πολυεστέρα, 
κατάλληλο για ομοιόμορφα και λεία φινιρίσματα. 

Συνίσταται ιδιαίτερα για τα αστάρια και τα βερνίκια 
μας, βάσης νερού.

Διαστάσεις
> 180 mm
> 220 mm

Ρολό βαφής WT

Κοντότριχο ρολό, σχεδιασμένο για το βερνίκωμα 
λείων επιφανειών με βερνίκια διαλυτού. Πρόκειται 
για ένα ρολό υψηλής ποιότητας, κατασκευασμένο 
από καθαρό μαλλί, κατάλληλο για ομοιόμορφα και 
λεία φινιρίσματα. 

Συνίσταται ιδιαίτερα για τα αστάρια και τα βερνίκια 
μας, χάρη στην αντοχή του στους διαλύτες. 

Ρολό βαφής DSV

Διαστάσεις
> 180 mm
> 220 mm

Συσκευασία
> Τεμμάχιο 

Συσκευασία
> Τεμμάχιο 
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