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Για όλες τις απαιτήσεις σας
εκµεταλλευτείτε το προβάδισµα που σας παρέχουµε
Τώρα βρίσκετε αυτά που απαιτείτε σε µία εταιρία. Με την επέκταση της γκάµας των προϊόντων µας
στα έγχρωµα διακοσµητικά τελικά επιχρίσµατα και στα ειδικών προδιαγραφών χρώµατα,
η Knauf σας προσφέρει το πλεονέκτηµα της παροχής επιπλέον ποιοτικών συστηµάτων δόµησης,
µε την πείρα του ηγέτη της αγοράς. Εκτός από την δόµηση µε τα συστήµατα ξηράς δόµησης
και έτοιµου γυψοσοβά, εµπιστευτείτε µας και στις νέες εντυπωσιακές λύσεις που σας προτείνουµε
για την διαµόρφωση των προσόψεων των κτιρίων σας.

Για την επίτευξη και άριστης θερµοµόνωσης, σε νέα ή υφιστάµενα κτίρια,
σας προτείνουµε το ολοκληρωµένο σύστηµα εξωτερικής θερµοµόνωσης Knauf THERMOPROSOPSIS,
που συνδυάζεται ιδανικά µε τα έγχρωµα διακοσµητικά τελικά επιχρίσµατα
και µε τα χρώµατα ειδικών προδιαγραφών Knauf.

Ακρυλικό τελικό επίχρισµα ενισχυµένο µε σιλικόνη

Σιλικονούχο τελικό επίχρισµα
µε υψηλή ατµοδιαπερατότητα

Οι καλύτερες γερµανικές συνταγές και η µεγάλη ποικιλία κόκκων δηµιουργούν µια χαρακτηριστική οπτική.
Επιλέξτε ανάµεσα σε µεγάλη ποικιλία από διαφορετικές τεχνοτροπίες (τριφτό, γραφιάτο) και κοκκοµετρίες.
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Ιδανικό για όψεις που είναι εκτεθειµένες
σε αντίξοες καιρικές συνθήκες.

Λευκό ή έγχρωµο στη µάζα του σε 791 αποχρώσεις
Διατήρηση της απόχρωσης για πολλά χρόνια
Υδρόφοβο µε εξαιρετική ελαστικότητα
Υψηλή ανθεκτικότητα σε αντίξοες καιρικές συνθήκες
Ιδιαίτερα ανθεκτικό σε κρούσεις
Ατµοδιαπερατό
Εργοστασιακά οµοιογενές µίγµα
Ανθεκτικό στους µύκητες
Μεγάλη διάρκεια εργασιµότητας
Κυρίως για εξωτερική χρήση
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Τεχνοτροπία τριφτό (S)

Λευκό ή έγχρωµο στη µάζα του σε 791 αποχρώσεις
Διατήρηση της απόχρωσης για πολλά χρόνια
Υδρόφοβο µε εξαιρετική ελαστικότητα
Υψηλή ανθεκτικότητα σε αντίξοες καιρικές συνθήκες
Ιδιαίτερα ανθεκτικό σε κρούσεις
Ατµοδιαπερατό
Εργοστασιακά οµοιογενές µίγµα
Ανθεκτικό στους µύκητες
Μεγάλη διάρκεια εργασιµότητας
Για εξωτερική χρήση

Τεχνοτροπία γραφιάτο (R)
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Anthrazit

Φινίρισµα µε προσωπικότητα. Απλά… το καλύτερο

Granit

Grisall

Jura

Korall

Porphyr

Saphir

Sepia

Σιλικονούχο τελικό επίχρισµα εµφάνισης γρανίτη

Σιλικονούχο χρώµα µε την ιδιότητα του «αυτοκαθαρισµού»

Δώστε ξεχωριστή νότα στο κτίριο σας τόσο στο εξωτερικό του όσο και σε εσωτερικούς χώρους.
Εφαρµόστε το διακοσµώντας εισόδους, κλιµακοστάσια, µπάνια, τζάκια. Η εφαρµογή του σε εξωτερικές όψεις,
µαντρότοιχους θα παρέχει προστασία από τις καιρικές συνθήκες και την υψηλή αισθητική που αναζητάτε.

Προσόψεις βαµµένες µε AUTOL παραµένουν για περισσότερο χρόνο στεγνές και καθαρές.
Η άκρως υγροαπωθητική επιφάνεια µε την ειδική υφή Mikrostruktur του AUTOL
έχει την ιδιότητα να προσφέρει το επιθυµητό αποτέλεσµα του «αυτοακαθαρισµού»
της πρόσοψης. Η επιφάνεια επαφής για νερό και βρωµιά µικραίνει αρκετά.
Μόρια βρωµιάς δεν µπορούν να κολλήσουν και έτσι ξεπλένονται από τις σταγόνες τις βροχής.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Έγχρωµο µε επιλογή από οκτώ εντυπωσιακές αποχρώσεις
Υψηλή ανθεκτικότητα σε αντίξοες καιρικές συνθήκες
Δεν χρειάζεται συντήρηση
Εξαιρετικά υδρόφοβο
Ατµοδιαπερατό
Ανθεκτικό στους µύκητες
Ιδιαίτερα ανθεκτικό σε κρούσεις και γδαρσίµατα
Επεξεργασία µε το χέρι
Εργοστασιακά οµοιογενές µίγµα
Για εσωτερική και εξωτερική χρήση

Ιδανικό για επιφάνειες υψηλής απαίτησης
αισθητικής και αντοχής

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Λευκό ή έγχρωµο σε 791 αποχρώσεις
Υψηλή καλυπτικότητα και απόδοση
Υδρόφοβο µε υψηλή ελαστικότητα
Ανθεκτικό σε αντίξοες καιρικές συνθήκες
Ατµοδιαπερατό
Ανθεκτικό στους µύκητες
Ματ φινίρισµα
Εφαρµογή µε ρολό ή πινέλο
Για εξωτερική χρήση

Διατηρείστε τις όψεις σας στεγνές και καθαρές
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Τα τέλεια υλικά
απαιτούν τέλεια προετοιµασµένα υπόβαθρα

Για όλα τα υπόβαθρα, η Knauf διαθέτει τα κατάλληλα αστάρια προετοιµασίας,
για να πετύχετε τα βέλτιστα αποτελέσµατα.

Σιλικονούχο ινοπλισµένο χρώµα
Η σύστασή του το καθιστά ιδιαίτερα ελαστικό µε την ιδιότητα να γεφυρώνει τριχοειδείς ρηγµατώσεις.
Αποτελεί την ιδανική λύση για την µέγιστη προστασία εναντίων των τριχοειδών ρηγµατώσεων σε νέα αλλά και υφιστάµενα κτίρια.
•
•
•
•
•
•
•
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Λευκό ή έγχρωµο σε 791 αποχρώσεις
Σιλικονούχο ινοπλισµένο
Γεφυρώνει τριχοειδείς ρηγµατώσεις
Υδρόφοβο µε υψηλή ελαστικότητα
Ανθεκτικό σε αντίξοες καιρικές συνθήκες
Ατµοδιαπερατό
Ανθεκτικό στους µύκητες
Ματ φινίρισµα
Εφαρµογή µε ρολό ή πινέλο
Για εξωτερική χρήση

Αστάρι προετοιµασίας
για addi, conni, butz
• Ακρυλικής βάσης
µε χαλαζιακή άµµο
• Για εσωτερική
ή εξωτερική χρήση
• Λευκό ή έγχρωµο

Αστάρι προετοιµασίας
για εφαρµογή butz
σε γυψοσανίδες
• Ακρυλικής βάσης
µε χαλαζιακή άµµο
• Ενισχυµένο µε ρητίνες
• Δηµιουργεί
άριστη πρόσφυση
• Για εσωτερική
και εξωτερική χρήση
• Λευκό

Αστάρι προετοιµασίας
για butz, AUTOL
• Ενισχυµένο µε σιλικόνη
• Υδρόφοβο
µε µεγάλη ελαστικότητα
• Για εσωτερική
ή εξωτερική χρήση
• Διάφανο

Αστάρι προετοιµασίας
για FASERFARBE
σε τσιµεντοειδή
επιχρίσµατα
• Υδρόφοβο
• Για εξωτερική χρήση
• Διάφανο

Με µικροΐνες
για προστασία ενάντια στις ρηγµατώσεις
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Όποιες και να είναι οι απαιτήσεις σας,
µε το εκτεταµένο πρόγραµµα
διακοσµητικών επιχρισµάτων και χρωµάτων της Knauf,
ακόµα και οι πιο ασυνήθιστες ιδέες
πραγµατοποιούνται επαγγελµατικά.
Για την επίτευξη και άριστης θερµοµόνωσης,
σε νέα ή υφιστάµενα κτίρια, σας προτείνουµε
το ολοκληρωµένο σύστηµα εξωτερικής θερµοµόνωσης
Knauf THERMOPROSOPSIS, που συνδυάζεται ιδανικά
µε τα έγχρωµα διακοσµητικά τελικά επιχρίσµατα
και µε τα χρώµατα ειδικών προδιαγραφών Knauf.

Επεκτείνετε τα όριά σας
µε τα καινοτοµικά συστήµατα δόµησης
της Knauf.
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