PASTELLONE
——————————————————————————————————————————————————————

Περιγραφή:
Παραδοσιακό τελείωμα για δάπεδα. Ενιαία, συνεχής εμφάνιση. Φυσικό άφλεκτο υλικό. Τσιμεντοειδούς βάσης. Από την
φύση του απρόσβλητο από μούχλα. Εφαρμόζεται σε εσωτερικούς εξωτερικούς μινιμαλιστικούς χώρους και σε υπάρχοντα
δάπεδα σχεδόν κάθε είδους και σε ενδοδαπέδια θέρμανση.
Κατάλληλο για λουτρά και υγρούς χώρους, πάγκους κουζίνας,
νεροχύτες κλπ. Είναι κονία λευκού τσιμέντου, ασβέστη και
επιλεγμένης σκόνης μαρμάρου Carrara και χαλαζία. Γίνεται
πάστα έτοιμη προς χρήση με την πρόσμιξη της ρητίνης του.

Στάδια εφαρμογής:
1.

Εφαρμογή του primer αραιωμένο 1:9 με νερό.

2.

Εφαρμογή πρώτης στρώσης Pastellone Mediο με Binder (λευκό)

3.

Εγκιβωτισμός πλέγματος στην νωπή στρώση του Pastellone Medio

4.

Αφαίρεση σημείων που εξέχουν με σπάτουλα.

5.

Δεύτερο χέρι με Pastellone Fine με Binder (χρωματισμένο) 16kg : 7.3kg

6.

Τρίτο χέρι Pastellone Fine με Binder (χρωματισμένο). Στέγνωμα 20 ώρες.

7.

Γυαλοχάρτισμα με μεταλλικό τριβείο. Καθαρισμός. Σκούπισμα ηλεκτρικό.

8.

Ένα χέρι αραιωμένο Normal Primer 1:15 με νερό

9.

Μετά από (τουλ. 2 ώρες) πρώτο χέρι PU βερνίκι. Δεύτερο χέρι σε 3-4 ώρες.

* Το πλέγμα χρειάζεται σε πλακίδια, μάρμαρα δαπέδου, ρηγματωμένα υποστρώματα και εξωτερικούς χώρους.
Κωδικός

Περιγραφή

Συσκευασία

Τιμή Συσκευασίας Κατανάλωση ανα m2

Primer Concetrate

Συμπύκνωμα ασταριού

1 lit

19,55

20ml

Mesh

Πλέγμα 160g / m2

55m2

83,00

1,05m 2

Pastellone Medio

Μέτρια κοκομετρία

16kg

85,00

850gr

Pastellone Fine

Ψιλή κοκομετρία

16kg

85,00

850gr

Pastellone Binder

Πρόσμικτο πατητής

7,3lt

38,00

765ml

PU varnish

Βερνίκι PU 2 συστατικών

5,2kg

87,80

120gr

Τελικό Κόστος (χωρίς πλέγμα): 15.70€ / m2

Τελικό Κόστος (με πλέγμα)* : 17.3€ / m2
*Οι παραπάνω τιμές δεν περιλαμβάνουν φπα

SUEDE
——————————————————————————————————————————————————————

Περιγραφή:
Φυσικό ορυκτό υλικό με βάση την άσβεστο για υψηλής
αισθητικής τεχνοτροπίες εσωτερικών τοίχων. Δημιουργεί
επικαλύψεις τοίχων δερμάτινης υφής τύπου Chamois. Η
υφή είναι απαλή στην όψη και την αφή, χωρίς λάμψη, κομψή. Απομιμείται την ικανότητα του δέρματος να λάμπει στο
απαλό φως και στην σκιά. Η αφή δέρματος chamois επιτυγχάνεται χάρις στην προσθήκη μεγάλης ποσότητας μικροϊνών στο υλικό.

Στάδια εφαρμογής:
1. Εφαρμογή του Normal Primer Concentrated, αραιωμένο 1:9 με νερό.
2. Εφαρμογή πρώτης στρώσης Suede (λευκό). Στέγνωμα 24 ώρες
3. Ξύνουμε με σπάτουλα τα χοντρά
4. Εφαρμογή δεύτερης στρώσης Suede (χρωματισμένο). Στέγνωμα 80%
5. Εφαρμογή τρίτης στρώσης χρωματισμένου Suede, σε 20% στέγνωμα
6. Τότε το επεξεργαζόμαστε με την σπογγώδη σπάτουλα για Stucco Suede
7. Μετά 15-30 λεπτά είναι στεγνό κατά 70%. Το συμπιέζουμε με πλαστική σπάτουλα
8. Επάλειψη με πινέλο 3 φορές με κερί Pastellone wax αραιωμένο 1:4 με νερό

Τιμή Συσκευασίας Κατανάλωση ανα m2

Κώδικός

Περιγραφή

Συσκευασία

Primer Concetrate

Συμπύκνωμα ασταριού

1 lit

19,55

20ml

24kg

123,57

1,5kg

1kg

42,00

Suede

Σοβάς δερμάτινης υφής Chamois

Pastellone Wax

Τελικό Κόστος: 9,35 € / m2\

Κερί

30g

*Οι παραπάνω τιμές δεν περιλαμβάνουν φπα

VENEZZIANO
——————————————————————————————————————————————————————

Περιγραφή:
Φυσικό ορυκτό υλικό που δημιουργεί επικαλύψεις παραδοσιακής
«βενετσιάνικης» αισθητικής. Η όψη του είναι στιλπνή, με αίσθηση
βάθους. Η οπτική μετάβαση από τις σκούρες στις ανοιχτές περιοχές
του είναι κλιμακωτή, ενώ η επιφάνεια του ανακλά τις φωτεινές πηγές.
Δημιουργεί επιφάνειες υψηλής αισθητικής ιδίως αν φωτιστεί σωστά.
Το υλικό δίνει τεχνοτροπίες κατάλληλες τόσο για εσωτερικούς τοίχους
όσο και για προσόψεις. Είναι ιδανικό για χώρους υποδοχής, γραφεία,
βίλλες, ενώ στα λουτρά είναι εναλλακτικό υλικό του μαρμάρου και
των πλακιδίων. Σε αντίθεση με το μάρμαρο δίνει ενιαία απαλή οπτική
με ήπιες σκιάσεις. Η σκληρότητα της επιφάνειας του είναι χαρακτηριστική, καθώς και η ανθεκτικότητα του σε περιβάλλον ακραίας υγρασίας, σαν εκείνου της πόλης που γεννήθηκε. Οι τοιχοποιίες στις οποίες
εφαρμόζεται παραμένουν διαπνέουσες και φυσικά αντιμουχλικές.

Στάδια εφαρμογής:
1. Εφαρμογή του Normal Primer Concentrated, αραιωμένο 1:9 με νερό.
2. Εφαρμογή πρώτης στρώσης Veneziano (λευκό). Στέγνωμα 24 ώρες
3. Ξύνουμε με σπάτουλα τα χοντρά
4. Εφαρμογή δεύτερης στρώσης Veneziano (χρωματισμένο). Στέγνωμα 80%
5. Εφαρμογή τρίτης στρώσης χρωματισμένου Veneziano
6. Επεξεργασία, επάλληλων πατημάτων με μεταλλική σε διαφορετικούς χρόνους

Κώδικός

Primer Concetrate

Περιγραφή

Συμπύκνωμα ασταριού

Venezziano

Marseille Soap Paste

Στόκος τεχνοτροποίας

Σαπούνι Venezziano

Τελικό Κόστος(Fine): 4,80€ / m2

Συσκευασία

Τιμή Συσκευασίας Κατανάλωση ανα m2

1lit

19,55

24kg

106,20

2kg

39

20ml

(Fine) 860g (Medio)1400g

30g

Τελικό Κόστος(Medio): 7.20€ / m2

TADELAKT
——————————————————————————————————————————————————————

Περιγραφή:
Παραδοσιακό μαροκινό τελείωμα, με προέλευση την περιοχή του Marrakesh.
Αποτελεί το κλασσικό τελείωμα τοίχων που συναντιούνται στα χαμάμ στα λουτρά και τα riads του Marrakesh, δηλαδή τις κλειστές επαύλεις με το σιντριβάνι
στην εσωτερική αυλή. Στην Δύση ανακαλύφθηκε ξανά με βελτιωμένη την αντοχή και την αισθητική του και εφαρμόζεται για να ανακαλεί εξωτικές μνήμες.
Έχει απαλή εμφάνιση με διακριτική λάμψη σαν τα Marmorino Veneziano, αλλά
με μεγαλύτερο πάχος και διαφορετική υφή. Το Tadelakt δίνει συνεχείς επιφάνειες, μπορεί να σχηματίσει και να ακολουθήσει καμπύλες. Είναι πολύ ανθεκτικό, με απεριόριστη διάρκεια ζωής, ανθεκτικό σε καταπόνηση νερού, ενώ συγχρόνως διαπνέει.

Στάδια εφαρμογής:
1. Εφαρμογή του ασταριού Normal Primer Concentrated, αραιωμένο 1:9 με νερό.
2. Αναμιγνύουμε το Tadelakt με νερό (18kg υλικό με 5,7 kg νερό)
3. Εφαρμογή πρώτης στρώσης Tadelakt με μεταλλική σπάτουλα. Στέγνωμα 24 ώρες
4. Ξύνουμε με σπάτουλα τα χοντρά
5. Εφαρμογή δεύτερης στρώσης Tadelakt (χρωματισμένο). Στέγνωμα κατά 80%
6. Εφαρμογή τρίτης στρώσης χρωματισμένου Tadelakt, σε ~ 20% στέγνωμα.
7. Το επεξεργαζόμαστε με μεταλλική σπάτουλα
8. Τελική επεξεργασία με πλαστική σπάτουλα
9. Προστασία της επιφάνειας με σαπούνι Tadelakt soap
Τιμή Συσκευασίας Κατανάλωση ανα m2

Κώδικός

Περιγραφή

Συσκευασία

Primer Concetrate

Συμπύκνωμα ασταριού

1 lit

19,55

20ml

18kg

111,56

2,3kg

400g

19,8

30g

Tadelakt

Tadelakt Soap

Τελικό Κόστος: 16 € / m2

Σοβάς Μαροκινής Τεχνοτροποίας

Σαπούνι Tadelakt

TRAVERTINO
——————————————————————————————————————————————————————

Περιγραφή:
Τεχνοτροπία με αδρή οπτικά εμφάνιση, αλλά απαλή στην αφή και με ευχάριστες φυσικές σκιές. Παραπέμπει στο αρχαίο ρωμαϊκό μάρμαρο Travertino. Μπορεί να εφαρμοσθεί με έναν σύγχρονο και απλό τρόπο ώστε να
μοιάζει και με το Travertino της Τοσκάνης, αλλά είναι συγχρόνως και το
υλικό βάσης για περαιτέρω τεχνοτροπίες όπως το δέρμα ερπετών ή και
κροκοδείλου. Παρέχεται σε λευκό το οποίο μπορεί να χρωματιστεί και σε
άλλους τόνους.

Στάδια εφαρμογής:
1. Εφαρμογή του Normal Primer Concentrated, αραιωμένο 1:9 με νερό.
2. Εφαρμογή πρώτης στρώσης Travertino με μεταλλική σπάτουλα.
Στέγνωμα 24 ώρες.
3. Ξύνουμε με σπάτουλα τα χοντρά.
4. Εφαρμογή δεύτερης στρώσης Travertino σε στέγνωμα 80%
5. Με μεταλλική σπάτουλα καθέτως ξύνουμε ανά ~ 10εκ. για να
δημιουργηθεί η υφή γραμμών του μαρμάρου.
6. Πάτημα με μεταλλική σπάτουλα.

Τιμή Συσκευασίας Κατανάλωση ανα m2

Κώδικός

Περιγραφή

Συσκευασία

Primer Concetrate

Συμπύκνωμα ασταριού

1 lit

19,55

20ml

Τεχνοτροποία Μαρμάρου Travertino

24kg

100,45

1,7kg

Travertino

Τελικό Κόστος: 7,50 € / m2

