
Φινιρίσματα & Αποχρώσεις 
Granite & Σοβάδων

Διακοσμητικά επιχρίσματα εσωτερικών  
ή εξωτερικών επιφανειών



Τα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BIOCLIMA της KRAFT είναι πιστοποιημένα 
σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή οδηγία ETAG 004 (αρ.πιστοποίησης ETA 10/0122).

Το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης BIOCLIMA προσφέρει πληθώρα  
επιλογών ανάλογα με τις τεχνικές, οικονομικές και αισθητικές απαιτήσεις.  
Υπάρχει η δυνατότητα χρήσης τελικού επιχρίσματος:

Ακρυλικής βάσης, με το προϊόν Acrylic Plaster, για τις τυπικές  
περιπτώσεις κτηρίων.
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Ακρυλικής βάσης πολύ υψηλής ελαστικότητας, με το προϊόν Flexoplaster,  
για περιπτώσεις κτηρίων με υψηλές απαιτήσεις.
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Σιλοξανικής βάσης, με το προϊόν Waterproof Plaster, για περιπτώσεις κτηρίων  
με ανάγκη μεγάλης υδατοαπωθητικότητας και εξαιρετικής συμπεριφοράς  
στην αντίσταση ανάπτυξης μούχλας.
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Γρανιτοσοβά υψηλής αισθητικής και αντοχής, με το προϊον Granite,  
για περιπτώσεις ιδιαίτερου αρχιτεκτονικού σχεδιασμού σε μία πληθώρα  
πολύχρωμων ή μονόχρωμων αποχρώσεων.
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 Πολύ μικρός  

χρόνος απόσβεσης.

 Αποφυγή θερμογεφυρών.

 Εφαρμόζεται σε παλιά ή νέα κτίρια.

 Αντιρρηγματική προστασία.

 Πολύ υψηλή ποιότητα κατασκευής συστήματος.

 Απόλυτα εναρμονισμένα στις τεχνικές και αισθητικές  

της Ελληνικής πραγματικότητας (σεισμικότητα, υγρασία, 

υψηλές θερμοκρασίες κι έντονες αλλαγές  

θερμοκρασίας εντός της μέρας).

 Σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας με λιγότερα έξοδα  

για θέρμανση το χειμώνα και δροσιά το καλοκαίρι.

 Προστασία του περιβάλλοντος λόγω της μικρότερης 

ενεργειακής κατανάλωσης (μείωση της χρήσης  

καυσίμων για θέρμανση ή ψύξη).

 Αναβάθμιση της αξίας του κτιρίου & αύξηση  

της διάρκειας ζωής του.

 Το κτίριο αποκτά απόλυτη προστασία από τις  

καιρικές καταπονήσεις και την υγρασία.

 Ο ιδιοκτήτης μπορεί να διαμένει  

στο σπίτι ενώ γίνονται εργασίες.

Αποχρώσεις και κοκκομετρίες
Όλα τα τελικά επιχρίσματα του πιστοποιημένου συστήματος 
BIOCLIMA μπορούν να χρωματιστούν και να παραδοθούν 
έτοιμα για χρήση στο εργοτάξιο σε κάποια από τις  
1.300 προτεινόμενες F αποχρώσεις εξωτερικής  

χρήσης των βενταλιών Inspired Collection  
& Reflective Collection της KRAFT  

και σε διάφορες κοκκομετρίες  
από 0,4 mm έως 2,5 mm.

Κύρια Oφέλη  
του Πιστοποιημένου  
Συστήματος BIOCLIMA:



Η BIOCLIMA έχει να προτείνει μία άριστη  
τεχνική λύση στο μεγάλο πρόβλημα των επιφανειακών  
ρηγματώσεων στις κατασκευές κτηρίων. 

Ρωγμές, σκασίματα και αποσαρθρώσεις τελικών επιχρισμάτων  
είναι συχνό φαινόμενο που οφείλεται κατά κύριο λόγο σε:

Μία αξιόπιστη και μακράς αντοχής λύση στα παραπάνω αποτελεί  
η θωράκιση των προβληματικών επιφανειών με ειδικές επιστρώσεις  
αντιρρηγματικής προστασίας της BIOCLIMA. 

Μετά την κατάλληλη προεργασία του υποβάθρου (επισκευή σαθρών τμημάτων,  
αφαίρεση παλαιών χρωμάτων, αστάρωμα κτλ.) ακολουθεί η εφαρμογή κατάλληλων  
επιστρώσεων που χαρακτηρίζονται για την ελαστικότητα, αντοχή και τελική αισθητική  
αναβάθμιση που προσφέρουν.

Αντιρρηγματική προστασία και πρόσθετη ενεργειακή αναβάθμιση με  
το ευρωπαϊκής πατέντας οργανικό υλικό CLIMA Comfort Stucco.  
Ιδανικό για περιπτώσεις κτηρίων με έντονες συστολοδιαστολές και παράλληλα 
ανάγκη για ενεργειακή αναβάθμιση, με πλεονέκτημα την εξοικονόμηση ωφέλιμου 
χώρου και απαίτηση κατασκευαστικής προσαρμογής (μεσοτοιχίες ή ακάλυπτοι 
χώροι πολυκατοικιών).

Πρόκειται για οργανικής βάσεως ενεργειακό υδατοδιαλυτό επίχρισμα ακρυλικής 
βάσης, πλούσιο σε στερεά, που εφαρμόζεται σε εξωτερικούς τοίχους για την 
επίτευξη ενεργειακών οφελών. Εφαρμόζεται σε δύο στρώσεις μεταξύ των οποίων 
οπλίζεται με αντιαλκαλικό πλέγμα 165gr/m2. Περιέχει τρία συστατικά,  
που προσφέρουν βελτιωμένη θερμική άνεση στους εσωτερικούς χώρους  
λόγω της αύξησης της θερμικής αδράνειας των τοίχων: 

1 Μικροσωματίδια χαμηλής θερμικής αγωγιμότητας  
(θερμοπλαστικά σωματίδια διόγκωσης). 

2 Μικροκάψουλες αποθήκευσης της θερμότητας (σωματίδια αλλαγής φάσης). 

3 Μικροσφαιρίδια υψηλής ανακλαστικότητας της ηλιακής ακτινοβολίας 
(ανακλαστικά υαλοσφαιρίδια). To υλικό έχει συντελεστή ανάκλασης SRI≥108, 
θερμικής αγωγιμότητα λ≤0,17 W/mK, συντελεστή εκπομπής ε≥0,93 
πιστοποιημένο κατά ETAG004, με δυνατότητα προσθήκης χρωστικών και 
παράδοσης έτοιμου χρωματισμένου επιχρίσματος.

Αντιρρηγματική προστασία με χρήση  
επιχρήσματος που εγκιβωτίζει αντιαλκαλικό  
πλέγμα και τελική επίστρωση τελικού  
οργανικού επιχρίσματος. Σε αυτό το σύστημα 
διακρίνουμε τις παρακάτω δύο περιπτώσεις  
(A και B) υποσυστήματος αναλόγως των  
κτηριακών απαιτήσεων:

A Η πρώτη αφορά ανόργανη αντιρρηγματική 
προστασία, με χρήση του ινοπλισμένου  
τσιμεντοειδούς υλικού Strong Bond,  
που χρησιμοποιείται στις περισσότερες  
περιπτώσεις κτηρίων με συμβατικό τρόπο 
δόμησης (beton, τούβλο).

B Η δεύτερη αφορά οργανική αντιρρηγματική 
προστασία, με χρήση του ινοπλισμένου  
οργανικού υλικού Total Bond, που  
χρησιμοποιείται σε περιπτώσεις κτηρίων  
με ιδιαίτερες απαιτήσεις αντοχών  
σε συστολοδιαστολές (π.χ. μεταλλικές  
κατασκευές, κατασκευές με πάνελ, κτλ.)

Αντιρρηγματική 
Προστασία

Υπάρχουν 2 κύρια συστήματα αντιρρηγματικής προστασίας:

 Φθορά υλικών από το χρόνο.

 Συστολοδιαστολών δομικών υλικών  
λόγω έντονων θερμοκρασιακών μετα-  
βολών και σεισμικών καταπονήσεων.

 Διείσδυσης υγρασίας  
στα επιφανειακά επιχρίσματα.

 Κτηριακών μικρομετακινήσεων  
(π.χ. καθιζήσεις).
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Κατανάλωση  
(kg/m²)

K10 (2,0-2,2)* • K15 (2,6-3,0)* • K20 (3,4-3,8)* 
R15 (2,6-3,0)* • R25 (3,3-3,7)*

Κατανάλωση  
(m²/Lt)

Fine (2,5-3,3 συνιστάται η εφαρμογή σε 2 στρώσεις)*
Standard (1,5-2,4 συνιστάται η εφαρμογή σε 2 στρώσεις)*

*Εξαρτάται από την απορροφητικότητα της επιφάνειας, τις συνθήκες και τη μέθοδο εφαρμογής.*Εξαρτάται από την απορροφητικότητα της επιφάνειας, τις συνθήκες και τη μέθοδο εφαρμογής.

Φινίρισμα, μέγιστη 
κοκκομετρία (mm)

K10 (1,0) • K15 (1,5) • K20 (2,0) 
R15 (1,5) • R25 (2,5)

Φινίρισμα, μέγιστη 
κοκκομετρία (mm)

Fine (0,4) 
Standard (0,8)

Stucco Standard 0,8mm

Stucco Fine 0,4mm

R 25

K 20

Ακρυλικό, οργανικό, διακοσμητικό 

επίχρισμα. Είναι κατάλληλο για 

χρήση σε εξωτερικές ή εσωτερικές 

επιφάνειες από συνήθη δομικά υλικά 

καθώς και σε προηγούμενα βαμμένες 

επιφάνειες. Παρουσιάζει υψηλή 

πρόσφυση και μεγάλες  

χημικές αντοχές,

Ιδανικό για συνήθεις τυπικές κατασκευές.

Διατίθεται σε 1.256 F αποχρώσεις από τις βεντάλιες Inspired  

Collection & Reflective Collection της KRAFT 

Πιστοποιημένο σύμφωνα με το ETAG 004 (ETA 10/0122).

Οργανικής βάσης ακρυλικό 

επίχρισμα υψηλής ενεργειακής 

αξίας βασιζόμενο στην σύγχρονη 

λειτουργία τριών ομάδων σφαιριδίων 

σε εφαρμογές εξωτερικών ή 

εσωτερικών τοίχων. Οπλίζεται στη 

μάζα του με αντιαλκαλικό πλέγμα 

165gr/m2 εφαρμοζόμενο σε δύο 

στρώσεις. Ιδανικό για εφαρμογές σε υφιστάμενα αλλά και νέα κτήρια.

Διατίθεται σε 1.300 F αποχρώσεις από τις βεντάλιες Inspired  

Collection & Reflective Collection της KRAFT 

Πιστοποιημένο σύμφωνα με το ETAG 004 (ETA 10/0122).



Σιλοξανικό, οργανικό, διακοσμητικό 

επίχρισμα. Είναι κατάλληλο για 

χρήση σε εξωτερικές ή εσωτερικές 

επιφάνειες από συνήθη δομικά υλικά 

καθώς και σε προηγούμενα βαμμένες 

επιφάνειες. Αδιαβροχοποιεί, 

αφυγραίνει, είναι αυτοκαθαριζόμενο. 

Ιδανικό για κατασκευές με απαιτήσεις υλικών  

αφύγρανσης και υψηλών αντοχών στην ανάπτυξη μούχλας.

Διατίθεται σε 1.256 F αποχρώσεις από τις βεντάλιες  

Inspired Collection & Reflective Collection της KRAFT 

Πιστοποιημένο σύμφωνα με το ETAG 004 (ETA 10/0122).

Κατανάλωση  
(kg/m²)

Fine (2,1-2,5)* • K10 (2,0-2,2)* • K15 (2,6-3,0)*
K20 (3,4-3,8)* • R15 (2,6-3,0)* • R25 (3,3-3,7)*

Κατανάλωση  
(kg/m²)

Fine (2,1-2,3)* • K10 (2,0-2,2)* • K15 (2,6-3,0)*
K20 (3,4-3,8)* • R15 (2,6-3,0)* • R25 (3,3-3,7)*

*Εξαρτάται από την απορροφητικότητα της επιφάνειας, τις συνθήκες και τη μέθοδο εφαρμογής. *Εξαρτάται από την απορροφητικότητα της επιφάνειας, τις συνθήκες και τη μέθοδο εφαρμογής.

Φινίρισμα, μέγιστη 
κοκκομετρία (mm)

Fine (0,6) • K10 (1,0) • K15 (1,5)
K20 (2,0) • R15 (1,5) • R25 (2,5)

Φινίρισμα, μέγιστη 
κοκκομετρία (mm)

Fine (0,6) • K10 (1,0) • K15 (1,5)
K20 (2,0) • R15 (1,5) • R25 (2,5)

R 15

K 15

K 10 

Fine

Ακρυλικό, ελαστομερές, οργανικό, 

διακοσμητικό επίχρισμα.  

Είναι κατάλληλο για χρήση σε 

εξωτερικές ή εσωτερικές επιφάνειες 

από συνήθη δομικά υλικά καθώς 

και σε προηγούμενα βαμμένες 

επιφάνειες. Δεν ρηγματώνει. 

Είναι υδρόφοβο. Ιδανικό για κατασκευές  

με απότομες μεταβολές θερμοκρασιών.

Διατίθεται σε 1.256 F αποχρώσεις από τις βεντάλιες  

Inspired Collection & Reflective Collection της KRAFT.

Πιστοποιημένο σύμφωνα με το ETAG 004 (ETA 10/0122).



KM 2029

KM Β62

KM 470

KM 1016

Έγχρωμο, χαλαζιακό, διακοσμητικό, τελικό επίχρισμα εμφάνισης γρανίτη,  
για εξωτερική και εσωτερική χρήση. Περιέχει έγχρωμους χαλαζιακούς  
κόκκους με τελικό αποτέλεσμα υψηλής αισθητικής. 

Συνιστάται ιδιαίτερα σαν διακοσμητικό τελικό επίχρισμα αλλά και για  
την προστασία εσωτερικών και εξωτερικών επιφανειών από μηχανικές 
καταπονήσεις. Διατίθεται σε 20 επιλεγμένες αποχρώσεις. 

Έχει πιστοποίηση ΕΤΑ (10/0122), για να χρησιμοποιείται με άριστα  
αποτελέσματα ως η τελευταία στρώση σε εξωτερικά θερμομονωτικά  
συστήματα, καθώς βελτιώνει τις αντοχές των τελικών  
επιφανειών των συστημάτων αυτών.

Κατανάλωση:
4-5 kg/m²

Φινίρισμα, μέγιστη κοκκομετρία:  
1,2-1,8 mm

* Water Proof Plaster / Flexo Plaster / 
Acrylic Plaster / Cima Comfort Stucco

Θερμομονωτικό Υλικό:  
Λευκή ή γραφιτούχα διογκωμένη 
πολυστερίνη / εξηλασμένη  
πολυστερίνη / πετροβάμβακας

Strong Bond** ή Total Bond** 
(χωρίς Plaster Primer)

Τελικό Οργανικό  
Επίχρισμα*

Strong Net: Αντιαλκαλικό  
υαλόπλεγμα 165 gr/m2

**Strong Bond: Ινοπλισμένο 
τσιμεντοειδές βασικό επίχρισμα /  
Total Bond: Ινοπλισμένο οργανικό 
επίχρισμα υψηλής ελαστικότητας  
και αντοχών
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Plaster Primer: Ακρυλικό 
υπόστρωμα αδιαβροχοποίησης  
και πρόσφυσης

5
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Ενδεικτική απεικόνιση συστήματος  
θερμομόνωσης BIOCLIMA
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DRUCKFARBEN ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε
Λεωφόρος Μεγαρίδος, Θέση Καλλιστήρι, Ασπρόπυργος, 19300 
www.druckfarben.gr

800 111 7700 
ΧΩΡΙΣ ΧΡΕΩΣΗ ΑΠΟ ΣΤΑΘΕΡΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ,  
ΔΕΥΤΕΡΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 08:00 - 16:00

210 5519 500 
AΠO KINHTO ΤΗΛΕΦΩΝΟ,  
ΔΕΥΤΕΡΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 09:00 - 17:00

info@kraftpaints.gr

bioclima.com.gr


