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ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΑ

ΡΗΤΙΝΟΥΧΑ ΔΑΠΕΔΑ

ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 



ALBANIA / ALGERIA / ARMENIA / AUSTRIA / AZERBAIJAN / BELGIUM / BOSNIA AND HERZEGOVINA / BULGARIA / CANADA / 
COLOMBIA / CROATIA / CYPRUS / CZECH REPUBLIC / DENMARK / DJIBOUTI / EGYPT / ESTONIA / FAROE ISLANDS / FINLAND / 
FRANCE / GEORGIA / GERMANY / GHANA / HONG KONG / HUNGARY / INDIA / ISRAEL / ITALY / IVORY  COAST / JORDAN / 
BAHRAIN / KOSOVO / KUWAIT / LATVIA / LEBANON / LIBYA / LITHUANIA / MALAYSIA / MALTA / MAURITIUS / MEXICO / 
MOLDOVA / MONTENEGRO / MOROCCO / MYANMAR / NETHERLANDS / NEW ZEALAND / NIGERIA / OMAN / PAKISTAN / 
PHILIPPINES / POLAND / PORTUGAL / QATAR / INDONESIA / NORTH MACEDONIA / SINGAPORE / ROMANIA /  
RUSSIAΝ FEDERATION / SAUDI ARABIA / SERBIA / SLOVAKIA / SLOVENIA / SOUTH AFRICA / SOUTH KOREA / SPAIN /  
SRI LANKA / SWEDEN / SWITZERLAND / SYRIA / TAIWAN / THAILAND / TUNISIA / TURKEY / UKRAINE / UNITED ARAB EMIRATES / 
UNITED KINGDOM / UNITED STATES OF AMERICA / VIETNAM



Στοχεύουμε στην παροχή ολοκληρωμένων 
λύσεων και ανταποκρινόμαστε σε κατασκευαστι-
κές και αρχιτεκτονικές απαιτήσεις, σε περιοχές 
με εντελώς διαφορετικά χαρακτηριστικά, μέσω 
των σύγχρονων υποδομών και της προσαρμοστι-
κότητάς μας, στις τεχνολογικές εξελίξεις και τις 
σύγχρονες τάσεις.
 

Παρέχουμε λύσεις που αντικατοπτρίζουν τις 
αξίες μας: αξιοπιστία, καινοτομία, εξειδίκευση, 
διαχρονική ποιότητα στην Ελλάδα και σε 80 χώ-
ρες του εξωτερικού. 

 
Διαθέτουμε προϊόντα, χρησιμοποιώντας την 
εμπειρία μας, επιλύοντας συνήθη και επίμονα 
προβλήματα, που απασχολούν όλους τους ιδιο-
κτήτες κατοικιών ή συγκροτημάτων, ανεξαρτή-
τως μεγέθους και τοποθεσίας. 

Στη NEOTEX®
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Πεδία εφαρμογής
 `  Ταράτσες από σκυρόδεμα
 ` Μεταλλικές επιφάνειες 
 ` Ασφαλτικές μεμβράνες 
 `  Παλαιές ακρυλικές ή πολυουρεθανικές επιστρώσεις
 ` Νέο αφρό πολυουρεθάνης 

Ιδιότητες - Πλεονεκτήματα
 `   Μηδενική απορρόφηση νερού
 ` Αντοχή σε πρώιμη βροχόπτωση 
 ` Μακροχρόνια προστασία στεγάνωσης
 ` Υψηλή αντοχή στην ηλιακή ακτινοβολία
 ` Πολύ υψηλές μηχανικές αντοχές

ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ ΤΑΡΑΤΣΩΝ

Neoproof® Polyurea
Πλήρως αλειφατική επαλειφόμενη ελαστική πολυουρία 
δύο συστατικών, ιδανική για εκτεθειμένες ταράτσες, με 
εξαιρετικά μεγάλη διάρκεια ζωής

Neoproof® Polyurea F
Βραδύκαυστη επαλειφόμενη ελαστική στεγανωτική 
πολυουρία δύο συστατικών, ιδανική για προστασία 
διαφόρων οικοδομικών επιφανειών 

Επαλειφόμενα συστήματα Πολυουρίας

Επαλειφόμενα συστήματα ελαστικής πολυουρίας ιδανικά για ταράτσες, όπου απαιτείται υψηλή 
μηχανική αντοχή και μακροχρόνια προστασία στεγάνωσης

ETAG 005
For liquid applied roof

waterproofing kits
Polyurea based

Certified by
25
XPONIA

Κ

ατηγορία W
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ETAG-005

4

Πιστοποιηµένο από:
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Πεδία εφαρμογής
 `  Εκτεθειμένες ταράτσες από σκυρόδεμα,  
τσιμεντόπλακες, μωσαϊκό ή τσιμεντοκονία 

 ` Μεταλλικές επιφάνειες 
 ` Νέες ή πολυκαιρισμένες υγρές μεμβράνες
 ` Ασφαλτικές μεμβράνες με ψηφίδα

Ιδιότητες - Πλεονεκτήματα
 `   Εξαιρετική αντοχή στα λιμνάζοντα νερά 
 ` Ιδανική λύση στεγανοποίησης για βατές ταράτσες 
 `  Απουσία οπών στην επιφάνεια κατά την ωρίμανση του 
υλικού 

ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ ΤΑΡΑΤΣΩΝ

Neoproof® PU W
Πιστοποιημένο ψυχρό υλικό (για τη λευκή απόχρωση), 
συμβάλλει στην εξοικονόμηση ενέργειας κατά τους 
θερμούς μήνες. Σχηματίζει μία μεμβράνη αδιαπέραστη 
από την υγρασία, με αντοχή στη μηχανική καταπόνηση

Neoproof® PU Fiber
Ινοπλισμένο στεγανωτικό ταρατσών, ιδανικό για 
στεγάνωση εκτεθειμένων ταρατσών, είτε καθολικά είτε 
τοπικά, σε δύσκολα σημεία και λεπτομέρειες, όπως γύρω 
από αεραγωγούς, καμινάδες, σωληνώσεις, υδρορροές 

Πολυουρεθανικά επαλειπτικά 

Στεγανωτικά ταρατσών νέας γενιάς, βάσης πολυουρεθάνης νερού, ενός συστατικού.  
Ιδανικά για στεγάνωση ταρατσών με αντοχή στην υγρασία και ηλιακή ακτινοβολία
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Πιστοποιηµένο από:
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ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ ΔΑΠΕΔΩΝ
Συστήματα εξωτερικών επιφανειών

Πολυουρεθανικές & Ακρυλικές βαφές, κατάλληλες για εφαρμογές δαπέδων σε εξωτερικούς χώρους

Πεδία εφαρμογής
 `    Εξωτερικά δάπεδα, πάρκινγκ, πρατηρίων καυσίμων κ.ά.
 ` Δάπεδα χώρων άθλησης 
 `  Τοιχία σε αυτοκινητόδρομους, περιβάλλοντες 
χώρους

Ιδιότητες - Πλεονεκτήματα
 `   Υψηλές αντιολισθητικές ιδιότητες και αντοχή σε τριβή
 `  Εξαιρετική πρόσφυση σε δάπεδα από άσφαλτο,  
μπετόν ή τσιμεντοκονία

 `  Πολύ καλή αντοχή στον ήλιο και τις καιρικές συνθήκες

Neodur® Special Mat
Πολυουρεθανική βαφή δύο 
συστατικών, βάσης διαλύτη, υψηλών 
επιδόσεων για εφαρμογές δαπέδων 
σε εξωτερικούς χώρους

Neocryl® Sport Flex
Εύκαμπτη υδατοδιαλυτή βαφή 
ακρυλικής βάσης, ενός συστατικού, 
για δάπεδα αθλοπαιδιών

Neocryl® Special
Ειδική υδατοδιαλυτή βαφή ακρυλικής 
βάσης, ενός συστατικού, κατάλληλη 
για εξωτερικά δάπεδα

6
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Epoxol® Floor 
Υψηλών αντοχών, εποξειδικό 
σύστημα χωρίς διαλύτες, για 
δημιουργία αυτoεπιπεδούμενων 
δαπέδων 

Epoxol® Design
Eποξειδικό σύστημα χωρίς διαλύτες, 
κατάλληλο για τη δημιουργία 
διακοσμητικών αυτoεπιπεδούμενων 
δαπέδων με μεταλλικό εφέ

Epoxol® 3D
Διάφανο εποξειδικό σύστημα δύο 
συστατικών, χωρίς διαλύτες, ιδανικό 
για την δημιουργία δαπέδων με 
τρισδιάστατο εφέ, καθώς και για 
τεχνοτροπίες

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ ΔΑΠΕΔΩΝ
Συστήματα εσωτερικών επιφανειών

Εποξειδικά συστήματα χωρίς διαλύτες, κατάλληλα για τη δημιουργία αυτοεπιπεδούμενων δαπέδων
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Πεδία εφαρμογής
 `  Διακοσμητικά δάπεδα ξενοδοχείων, γραφείων,  
εκθεσιακών χώρων

 ` Χώροι τροφίμων, κουζίνες ξενοδοχείων 
 ` Εργοστάσια, εργαστήρια και αποθήκες
 ` Συνεργεία και χώροι στάθμευσης

Ιδιότητες - Πλεονεκτήματα
 `   Αυξημένες αντοχές στις μηχανικές καταπονήσεις  
και το κιτρίνισμα

 ` Πολύ υψηλή μηχανική και χημική αντοχή
 `  Αξιοσημείωτη σκληρότητα και ανθεκτικότητα στο χρόνο 
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ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΙΣΙΝΑΣ

Neopox® Pool
Εποξειδική βαφή, κατάλληλη για πισίνες και 
συντριβάνια. Επιδέχεται περαιτέρω προστασία από το 
πολυουρεθανικό βερνίκι Neodur® Varnish

Neodur® Varnish
Βερνίκι αλειφατικής πολυουρεθάνης με γυαλιστερή 
εμφάνιση, δύο συστατικών, με φίλτρα UV. Εφαρμόζεται 
και ως προστατευτικό βερνίκι σε πισίνες 
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Πεδία εφαρμογής
 ` Πισίνες σε εξωτερικούς ή εσωτερικούς χώρους
 ` Σιντριβάνια, δεξαμενές
 ` Μεταλλικές επιφάνειες

Ιδιότητες - Πλεονεκτήματα
 `   Περιέχει φίλτρα UV, παρέχοντας αυξημένη αντοχή  
στην κιμωλίαση 

 ` Υψηλή αντοχή στα χημικά χλωρίωσης των πισινών
 `  Εξαιρετική προστασία έναντι γλυκού και θαλασσινού 
νερού, αραιά οξέα, αλκάλια

Προστασία και διακόσμηση πισίνας
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ΒΕΡΝΙΚΙΑ 

Neodur® Varnish System
Διάφανο πολυουρεθανικό σύστημα πολλαπλών χρήσεων για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους 

Neodur® Varnish Satine
Bερνίκι αλειφατικής πολυουρεθάνης 
με σατινέ εμφάνιση, δύο συστατικών, 
με φίλτρα UV, κατάλληλο για την 
προστασία και διακόσμηση πατητής 
τσιμεντοκονίας 

Neodur® Varnish Mat
Bερνίκι αλειφατικής πολυουρεθάνης, 
δύο συστατικών, με ματ εμφάνιση

Neodur® Varnish W Mat
Yδατοδιαλυτό βερνίκι δύο συστατικών, 
με ματ εμφάνιση, κατάλληλο για την 
προστασία και διακόσμηση πατητής 
τσιμεντοκονίας και πληθώρας άλλων 
οικοδομικών επιφανειών
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Πεδία εφαρμογής
Κατάλληλο για προστασία και διακόσμηση  
σε δάπεδα και τοίχους πάνω από: 

 ` Πατητή τσιμεντοκονία 
 ` Φυσική πέτρα  
 ` Επιφάνειες από τσιμέντο 
 ` Εποξειδικά συστήματα 

Ιδιότητες - Πλεονεκτήματα
 `   Αδιάβροχη τελική επιφάνεια
 `  Μακροχρόνια αντοχή στην ηλιακή ακτινοβολία 
 `  Εξαιρετική αντοχή στην τριβή και τις μηχανικές 
καταπονήσεις

 ` Υψηλή αντοχή στα χημικά (αραιά οξέα, αλκάλια)
 ` Εξαιρετική πρόσφυση σε πλήθος υποστρωμάτων

Πολυουρεθανικά βερνίκια προστασίας
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ΒΑΦΕΣ 
Εξωτερικών επιφανειών

Silatex® Reflect
Ελαστομερής υγρομονωτική βαφή κάθετων επιφανειών, 
με υψηλές πιστοποιημένες ψυχρές ιδιότητες 
ανακλαστικότητας και εκπομπής θερμότητας

Neodur®

Πολυουρεθανικό χρώμα δύο συστατικών, 
κατάλληλο για μεταλλικές και ξύλινες επιφάνειες
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Πιστοποιηµένο από:

Πεδία εφαρμογής
Εξωτερικοί τοίχοι και προσόψεις σε υφιστάμενες ή νέες 
κατασκευές, σε υπόστρωμα από σκυρόδεμα, σοβά, τούβλα 

Ιδιότητες - Πλεονεκτήματα
 `   Μειώνει αισθητά τη θερμοκρασία της εξωτερικής 
επιφάνειας που εκτίθεται στον ήλιο 

 `  Διατηρεί τη λευκότητά του και τις θερμοανακλαστικές του 
ιδιότητες σε βάθος χρόνου

 `  Καλύπτει τις τριχοειδείς ρωγμές, παρέχοντας απόλυτη 
προστασία από την υγρασία

 `  Προστατεύει το σκυρόδεμα από την ενανθράκωση

Πεδία εφαρμογής
 ` Εξωτερικές και εσωτερικές μεταλλικές επιφάνειες 
 `  Άκαμπτες ξύλινες επιφάνειες 

Ιδιότητες - Πλεονεκτήματα
 `  Μακροχρόνια αντοχή στην ηλιακή ακτινοβολία  
και στο κιτρίνισμα

 `  Εξαιρετική προστασία έναντι γλυκού και θαλασσινού νε-
ρού, αλκαλίων, βιομηχανικής ατμόσφαιρας και δυσμενών 
καιρικών συνθηκών

 ` Υψηλή σκληρότητα τελικής επιφάνειας και αντοχή σε τριβή
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ΒΑΦΕΣ ΒΑΦΕΣ 
Εσωτερικών επιφανειών

Neotherm® AC
Αντισυμπυκνωτική βαφή για εσωτερικούς τοίχους 
και οροφές 

Neopox® W 
Νέας γενιάς υδατοδιαλυτή εποξειδική βαφή δύο 
συστατικών, με ματ εμφάνιση
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Πιστοποιηµένο από:

Πεδία εφαρμογής
 `  Σε τοίχους και οροφές
 ` Δωμάτια με υψηλή σχετική υγρασία
 `  Σε θερμογέφυρες που αποτελούν βασική  
αιτία συμπύκνωσης υδρατμών και εμφάνισης μούχλας

 `  Ως τελική βαφή του συστήματος Ν-Τhermon®

Ιδιότητες - Πλεονεκτήματα
 `   Αποτρέπει τη συμπύκνωση υδρατμών 
 ` Εμποδίζει μόνιμα την ανάπτυξη μούχλας και βακτηρίων
 `  Διαθέτει υψηλή διαπνοή και χαμηλή θερμική αγωγιμότητα
 ` Παρουσιάζει εξαιρετική αντοχή σε συχνό πλύσιμο 

Πεδία εφαρμογής
Δάπεδα και τοίχοι εσωτερικών χώρων σε: 

 ` Χώροι τροφίμων 
 ` Αποθήκες
 ` Καταστήματα και χώρους στάθμευσης 
 ` Χώρους με αυξημένη υγρασία 

Ιδιότητες - Πλεονεκτήματα
 `  Ανθεκτικό στο νερό, σε αλκάλια, αραιά οξέα, 
απορρυπαντικά και ήπια διαλυτικά

 `  Άοσμο – Ιδανικό για εσωτερικούς χώρους 
 `  Ελεγμένο για την καταλληλότητά του σε χώρους τροφίμων 
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Σ Τ Ε ΓΑ Ν Ω Τ Ι Κ Α  –  Ρ Η Τ Ι Ν ΟΥ Χ Α  Δ Α Π Ε Δ Α  –  Ε Π Ι Σ Κ Ε ΥΑ Σ Τ Ι Κ Α  –  Θ Ε Ρ Μ Ο Μ Ο Ν Ω Τ Ι Κ Α  –  Ε Ι Δ Ι Κ Ε Σ  Β ΑΦ Ε Σ
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ΕΔΡΑ - ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ
Β. Μοίρα - Θέση Ξηροπήγαδο
ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ & ΠΩΛΗΣΕΩΝ
Λούτσας – Θέση Βορό

Τ.Θ. 2315
ΤΚ 19600
ΒΙ.ΠΑ Μάνδρα Αττικής
Τ. 210 5557579

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΒΟΡ. ΕΛΛΑΔΟΣ
Ιωνίας, TK 57009
Καλοχώρι Θεσσαλονίκης  
T. 2310 467275

www.neotex.gr 
support@neotex.gr


