Έγχρωμοι
αντιρηγματικοί σοβάδες Knauf

Αddi S - Αddi R, 25kg/δοχείο
Ακρυλικός σοβάς ενισχυμένος με σιλικόνη. 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. Λευκό ή έγχρωμο στη μάζα του σε 500 αποχρώσεις.

Knauf γυψοποιϊα Α.Β.Ε.Ε.

Η στατική επάρκεια και οι ιδιότητες οικοδομικής
φυσικής των συστημάτων Knauf, όπως η ηχομόνωση, η ακουστική και η πυροπροστασία, επιτυγχάνονται με την αποκλειστική χρήση όλων των
επιμέρους προιόντων Knauf όπως παρουσιάζονται στα τεχνικά φυλλάδια της εταιρείας.
Απαγορεύεται από τον νόμο η μερική ή ολική
ανατύπωση αυτού του εντύπου με οποιονδήποτε τρόπο, χωρίς την συγκατάθεση της Knauf
Γυψοποιία ΑΒΕΕ.

Τηλ.: 210 9310567, 9 Fax: 210 9310568
www.knauf.gr
knauf@knauf.gr

210 7484550
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Προσόψεις Κτιρίων
Conni S, 25kg/δοχείο
Σιλικονούχος σοβάς με υψηλή ατμοδιαπερατότητα και την ιδιότητα

Ολοκληρωμένες Λύσεις

του «αυτοκαθαρισμού». Ιδανικό για όψεις που είναι εκτεθειμένες σε
αντίξοες καιρικές συνθήκες και χρειάζεται να παραμείνουν για περισσότερο χρόνο καθαρές. Λευκό ή έγχρωμο στη μάζα του σε 500
αποχρώσεις.

Προσόψεις Κτιρίων

Τεχνική υποστήριξη με ...σύστημα Knauf

Έγχρωμοι αντιρηγματικοί σοβάδες
ΑΤΤΙΚΗ, BΟΙΩΤΙΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΝΗΣΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ:
Έδρα & Κεντρικά Γραφεία:
Ευριπίδου 10, Τ.Κ. 176 74, Καλλιθέα, Αθήνα.
Τηλ.: 210 9310567,9 Fax: 210 9310568
∆ΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑ∆Α:
Εργοστάσιο & Κέντρο Εκπαίδευσης: Στάνος,
Τ.Κ. 305 00, Αµφιλοχία. Τηλ.: 26420 29100
Fax: 26420 29112

ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ:
Εργοστάσιο & Κέντρο Εκπαίδευσης:
Αγροτεμάχιο 592, Τ.Θ.1362, Τ.Κ. 57022,
Νέα Μαγνησία Θεσσαλονίκης.
Τηλ.: & Fax: 2310 548995
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ:
Παπάγου 18, Τ.Κ. 661 00, Προάστιο, ∆ράµα.
Τηλ. & Fax: 25210 34715

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΛΛΑ∆Α:
Βαλαβάνη 25, Τ.Κ. 413 34,
Λάρισα.
Τηλ. & Fax: 2410 626636
ΠΕΛΟΠΟΝΗΣΣΟΣ, ΖΑΚΥΝΘΟΣ,
ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ:
Ηπείρου 27, Τ.Κ. 221 00, Τρίπολη.
Τηλ. & Fax: 2710 233662

ΝΟΤΙΑ ΕΛΛΑ∆Α:
Ραύκου 8, Τ.Κ. 713 04, Ηράκλειο Κρήτης.
Τηλ. & Fax: 2810 313818
ΚΥΠΡΟΣ:
Knauf Cyprus Limited:
Δίπλα από το πρώην Τσιμεντοποιείο Μονής, Πύργος,
Τ.Θ.52573, Τ.Κ. 4065, Λεμεσός, Κύπρος.
Τηλ.: 00357 25343371. Fax: 00357 25343346
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Προσόψεις Κτιρίων

Υφές έγχρωμων αντιρηγματικών
σοβάδων Knauf Addi / Conni

Τεχνοτροπία τριφτό (S) σε 1,0mm κοκκομετρία
Όποιες και να είναι οι απαιτήσεις σας, με
το εκτεταμένο πρόγραμμα έγχρωμων αντιρηγματικών σοβάδων της Knauf, ακόμα και
οι πιο ασυνήθιστες ιδέες πραγματοποιούνται επαγγελματικά.

Για όλες τις απαιτήσεις σας
εκμεταλλευτείτε το προβάδισμα που σας παρέχουμε
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.
Ιδανικό για όψεις που είναι εκτεθειμένες σε αντίξοες καιρικές συνθήκες.

Τώρα βρίσκετε
αυτά που απαιτείτε σε μία εταιρία

Λευκό ή έγχρωμο στη μάζα του σε 500 αποχρώσεις

Διατήρηση της απόχρωσης για πολλά χρόνια

Τεχνοτροπία τριφτό (S) σε 1,5mm κοκκομετρία

Υδρόφοβο με εξαιρετική ελαστικότητα
Με την επέκταση της γκάμας των προϊόντων μας στους
έγχρωμους αντιρηγματικούς σοβάδες, η Knauf σας προσφέρει το πλεονέκτημα της παροχής επιπλέον ποιοτικών
συστημάτων δόμησης, με την πείρα του ηγέτη της αγοράς. Εκτός από 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. Αποτελούν την ιδανική πρόταση για προστασία από τις ρηγματώσεις σε
νέα αλλά και υφιστάμενα κτίρια.

Οι αντιρηγματικοί σοβάδες Κnauf Addi S/R (Ακρυλικός
σοβάς ενισχυμένος με σιλικόνη) και Conni S (Σιλικονούχος σοβάς με υψηλή ατμοδιαπερατότητα και την ιδιότητα του «αυτοκαθαρισμού») αποτελούν την ιδανική λύση
για εξωτερικές επιφάνειες όψεων κτιρίων υψηλής απαίτησης αισθητικής και αντοχής.
Εφαρμόζοντας τους έγχρωμους αντιρηγματικούς σοβάδες Κnauf διατηρείτε τις όψεις σας χωρίς ρηγματώσεις
με αποχρώσεις που παραμένουν σταθερές και ζωντανές
για πολλά χρόνια.

Υψηλή ανθεκτικότητα σε αντίξοες καιρικές συνθήκες
Ιδιαίτερα ανθεκτικό σε κρούσεις
Ατμοδιαπερατό
Εργοστασιακά ομοιογενές μίγμα

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


Ανθεκτικό στους μύκητες
Μεγάλη διάρκεια εργασιμότητας
Για εξωτερική χρήση

Τεχνοτροπία γραφιάτο (R) σε 3,0mm κοκκομετρία

Για την επίτευξη και άριστης θερμομόνωσης, σε νέα ή υφιστάμενα κτίρια,
σας προτείνουμε το ολοκληρωμένο
σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης
Knauf THERMOPROSOPSIS, που συνδυάζεται ιδανικά με τους έγχρωμους
αντιρηγματικούς σοβάδες Knauf.

