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Χπωμαηολόγιο Επιζηπώζεων Μεηαλλικών Ελαζμάηων 

Σελίδα 2 

Οη πην θάησ απνρξώζεηο αληαπνθξίλνληαη ζηα πξαγκαηηθά ρξώκαηα, παξόια απηά κπνξεί λα ππάξρνπλ κηθξέο δηα-
θνξνπνηήζεηο πνπ ζπλήζσο νθείινληαη ζηα ςεθηαθά κέζα απεηθόληζεο (εθηππσηέο, ππνινγηζηέο, νζόλεο)  

Τςποποιημένερ αποσπώζειρ 

Greek Red 

RAL 1013 RAL 1014 RAL 1015 RAL 1023 

RAL 2008 RAL 2013 RAL 3005 RAL 3009 

RAL 3011 RAL 3013 RAL 3020 

RAL 5005 RAL 5010 RAL 5015 RAL 5024 

RAL 6002 RAL 6005 RAL 6011 RAL 6021 



Σελίδα 3 
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Χπωμαηολόγιο Επιζηπώζεων Μεηαλλικών Ελαζμάηων 

Οη θιαζηθέο Polyester βαθέο είλαη νη πην ζπλεζηζκέλεο, θνηλέο θαη νη πην νηθνλνκηθέο επηζηξώζεηο ειαζκάησλ. Είλαη 
θαηάιιειεο ηόζν γηα εμσηεξηθέο όζν θαη γηα εζσηεξηθέο επηθάλεηεο. Σπλήζσο ρξεζηκνπνηνύληαη ζηηο πεξηζζόηεξεο 

θαηαζθεπέο ζηελ επεηξσηηθή ρώξα (1000κ από ηελ αθηνγξακκή) ζε θαλνληθό αηκνζθαηξηθό πεξηβάιινλ (όρη δηα-

βξσηηθό) κε ήπηα ή θαζόινπ αηκνζθαηξηθή ξύπαλζε. Έρνπλ πνιύ θαιή αληνρή ζηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο, ε πθή ηεο 
επηθάλεηά ηνπο είλαη ιεία θαη ην νλνκαζηηθό πάρνο επίζηξσζεο είλαη 20 ± 5 κm. 

Όια ηα πξντόληα ησλ δνκηθώλ θαηαζθεπώλ ρξείδνπλ ζπζηεκαηηθνύο ειέγρνπο θαη 
πξνγξακκαηηζκέλε ζπληήξεζε γηα λα δηαηεξήζνπλ ηελ ιεηηνπξγηθόηεηα θαη ηελ 

πνηόηεηά ηνπο κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξόλνπ. Όπσο πεξηγξάθεηαη ζηηο νδεγίεο ηνπ 

πξντόληνο, θαηά ηνλ ρεηξηζκό θαη ηελ απνζήθεπζε, πξνζέμηε λα κελ πιεγώζεηε ηελ 
επίζηξσζε θαη αθαηξέζηε ακέζσο ην πξνζηαηεπηηθό θίικ θαηά ηελ παξαιαβή. Αλ 

εληνπίζεηε επηθαλεηαθέο θζνξέο, απαηηείηαη άκεζε επηδηόξζσζε απηώλ γηα λα απν-
θύγεηε ηελ επηθαλεηαθή δηάβξσζε. Καζαξίζηε ηελ νξνθή από αληηθείκελα πνπ ε-

κπνδίδνπλ ηελ θπζηθή ξνή ησλ όκβξησλ. Πξνζέμηε θαηά ηελ εγθαηάζηαζε λα κελ 
δεκηνπξγεζνύλ πεξηνρέο πνπ ιηκλάδνπλ λεξά. 

Οη πνιπεζηεξηθέο ηππηθέο 

απνρξώζεηο είλαη πάνηα 

διαθέζιμερ. Παξαθαιώ 

απεπζπλζείηε ζην ηκήκα 

πσιήζεσλ γηα ηα δηαζέ-

ζηκα πάρε ειάζκαηνο 

ζηελ απόρξσζε πνπ 

επηιέμαηε. 

RAL 7016 

RAL 7036 RAL 7037 

RAL 7042 

RAL 7035 RAL 7040 

RAL 7015 RAL 7030 RAL 7004 

RAL 7044 RAL 7045 

RAL 8004 RAL 8014 RAL 8017 RAL 8019 

RAL 9002 



Η επίζηξσζε Plastisol είλαη εμαηξεηηθά αλζεθηηθή ζηηο εμσηεξηθέο θαηξηθέο ζπλζήθεο όπνπ ην πεξηβάιινλ είλαη επη-
ζεηηθό έρεη κέζε έσο πςειή αηκνζθαηξηθή ξύπαλζε θαη ελδέρεηαη λα ππάξμνπλ κεραληθέο θζνξέο.  

Η ηδηόηεηα “self-Healing” ηεο επίζηξσζεο ηελ θαζηζηά θαηάιιειε γηα εμσηεξηθέο εθαξκνγέο όπνπ νη απαηηήζεηο 

γηα αληνρή είλαη πςειέο. Η επηθάλεηά ηεο έρεη πθή θινύδα πνξηνθαιηνύ θαη ην νλνκαζηηθό πάρνο ηεο επίζηξσ-
ζεο είλαη 200κm.  

Η πγεηνλνκηθώλ απαηηήζεσλ PVC βαθή είλαη θαηάιιειε γηα θαηαζθεπέο πγεηνλνκηθνύ ελδηαθέξνληνο, όπνπ ηα 
ειάζκαηα ελδέρεηε λα έξζνπλ ζε επαθή κε ηξόθηκα. Η επίζηξσζε είλαη ιεπθή θαη ε πθή ηεο είλαη ιεία. Η επί-

ζηξσζε έρεη νλνκαζηηθό πάρνο 120κm θαη πξνζθέξεη άξηζηε αληηκηθξνβηαθή πξνζηαζία. 
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Χπωμαηολόγιο Επιζηπώζεων Μεηαλλικών Ελαζμάηων 

Αζππόμαςπερ αποσπώζειρ 

Η πςειώλ απαηηήζεσλ PVDF επίζηξσζε είλαη εμίζνπ αλζεθηηθή θαη θαηάιιειε γηα θηήξηα αξρηηεθηνληθώλ ε-

θαξκνγώλ, όπνπ ε πθή θαη ε δηαηήξεζε ηνπ ρξώκαηνο είλαη ζεκαληηθά. Επίζεο ε αληίδξαζή ηεο ζηελ θσηηά 
είλαη εμαηξεηηθή αθνύ έρεη πεξηνξηζκέλε παξαγσγή θαπλνύ, class S1. Τν νλνκαζηηθό πάρνο ηεο επίζηξσζεο 

είλαη > 50κm. 

Υπό ηνπο πεξηνξηζκνύο ηνπ πξνβιεπόκελνπ ρεηξηζκνύ, απνζήθεπζεο θαη εγθαηά-

ζηαζεο ησλ πξντόλησλ, νη επηζηξώζεηο ησλ ειαζκάησλ δελ εκθαλίδνπλ ζεκάδηα 
νμείδσζεο ή δηάβξσζεο. Η επίζηξσζε δελ μεθινπδίδεη θαη εκθαλίδεη πεξηνρέο απν-

θόιιεζεο ζε απόζηαζε κεγαιύηεξε ησλ 10mm από ηηο αθκέο θνπήο.  

Αηζζεηηθά, νη απνρξώζεηο εκθαλίδνπλ νκνηόκνξθε γήξαλζε ππό ηηο ίδηεο ζπλζήθεο 
έθζεζεο ζηελ ειηαθή αθηηλνβνιία θαη ζηηο ζπλζήθεο ηνπ πεξηβάιινληνο. Τν ρξώκα 

ησλ πξντόλησλ ηαπηίδεηαη πιήξσο κόλν εθόζνλ ηα πξντόληα παξαρζνύλ από ηελ 
ίδηα παηξίδα ειάζκαηνο. 

Goosewing Grey 

(RAL 7038) 

Οη πην θάησ θιαζηθέο πνιπεζηεξηθέο απνρξώζεηο ηνπ γθξη θαζώο θαη ην θιαζηθό ιεπθό θαη καύξν είλαη θαηάιιειεο ηό-
ζν γηα εμσηεξηθέο όζν θαη γηα εζσηεξηθέο επηθάλεηεο.   

Εξειδικεςμένερ αποσπώζειρ 

Σελίδα 4 

White 01 S A 

Honesty  

(RAL 1015) 

Merlin Grey 

(RAL 180 40 05) 

Hamlet 

(RAL 9002) 

RAL 9006 RAL 9007 RAL 9010 



Petra  
(RAL 9005) 

Βιομησαν ία  Επεξεπγαζίαρ  Χαλςβδόθςλλων και  Παπαγωγήρ Πάνελ Πολςοςπεθάνηρ & Πεηποβάμβακα  

+30 2410 575 207 

6ν ρικ Λάξηζαο - Σπθνπξίνπ, Λάξηζα, T.K 41500 / 9ν ρικ Λάξηζαο - Αγηάο, Λάξηζα, Τ.Κ. 41500 / Ειιάδα 

www.metallemporiki.gr +30 2410 575 206 sales@metallemporiki.gr 

 

 

Η αξρηηεθηνληθή επίζηξσζε (όπσο ε VAR HD) είλαη πηζηή 
απεηθόληζε μύιηλεο επηθάλεηαο πνπ δίλεη ηελ αίζζεζε ηεο 

επέλδπζεο μύινπ. Είλαη θαηάιιειε γηα εζσηεξηθέο επηθά-
λεηαο πςειήο αηζζεηηθήο. Η πθή ηεο επίζηξσζεο είλαη 

ιεία θαη ην νλνκαζηηθό πάρνο αλέξρεηαη ζηα 20±5 κm. 
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Όια ηα ραιύβδηλα, πξν βακκέλα ειάζκαηα πξνζηαηεύνληαη έλαληη ηεο δηάβξσζεο κε γαιβαληθή πξνζηαζία. Κπξί-

σο είλαη επηςεπδαξγπξνκέλα ελ ζεξκό (hot dip zinc coated) κε Z 100 to 350 g/m2.  

Αθόκε δηαηίζεληαη ειάζκαηα κε AluZinc πξνζηαζία ΑΖ 70 to 150 g/m2 θαη ειάζκαηα κε πξνζηαζία ΑΜ 100 to 150 
g/m2 κε εμαηξεηηθή αληνρή ζηελ δηάβξσζε .  

Τέινο ηα ειάζκαηα ρσξίο ρξσκαηηθή επίζηξσζε πξνζηαηεύνληαη έλαληη ηεο δηάβξσζεο, εθηόο ησλ πξναλαθεξζέ-

λησλ, κε επηζηξώζεηο καγλεζίνπ - ςεπδαξγύξνπ (Al-Mg-Zn) νη νπνίεο παξέρνπλ εμαηξεηηθή αληνρή.  
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Αποσπώζειρ απομίμηζηρ 

Οη πην θάησ θιαζηθέο πνιπεζηεξηθέο απνρξώζεηο πξνζνκνηώλνπλ επηθάλεηεο μύινπ, πέηξαο ή ζρηζηόιηζνπ. Είλαη 
θαηάιιειεο ηόζν γηα εμσηεξηθέο όζν θαη γηα εζσηεξηθέο επηθάλεηεο αλάινγα κε ηελ επίζηξσζε.   

Σελίδα 5 

 

 

Η αξρηηεθηνληθή επίζηξσζε (όπσο ε VAR HD) είλαη πηζηή 
απεηθόληζε πέηξηλεο επηθάλεηαο πνπ δίλεη ηελ αίζζεζε 

ηεο ιηζνδνκήο. Είλαη θαηάιιειε γηα εζσηεξηθέο επηθάλεη-
αο πςειήο αηζζεηηθήο. Η πθή ηεο επίζηξσζεο είλαη ιεία 

θαη ην νλνκαζηηθό πάρνο αλέξρεηαη ζηα 20±5 κm. 

 

Η αξρηηεθηνληθή επίζηξσζε (όπσο ε petra 9005) πνπ 
δίλεη ηελ αίζζεζε ηνπ ζρηζηόιηζνπ, δελ είλαη κόλν απεη-

θόληζε αιιά θαη απνκίκεζε ηεο επηθάλεηαο ησλ ζρηζηνιη-

ζηθώλ πεηξσκάησλ. Είλαη θαηάιιειε γηα εμσηεξηθέο θαη 
εζσηεξηθέο επηθάλεηαο πςειήο αηζζεηηθήο. Η επίζηξσζε 

είλαη ηξηδίδνπζα θαη ε πθή ηεο  αλάγιπθε. Τν νλνκαζηηθό 
πάρνο ηεο επίζηξσζεο αλέξρεηαη ζηα 45±5 κm. 
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Επιζηπώζειρ πποζηαζίαρ 

Πέηξα  
(Stone) 

Ξύιν 
SL 099 M 


