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Thrakon Group
Η THRAKON είναι ένας δυναμικά αναπτυσσόμενος όμιλος που 
δραστηριοποιείται στην παραγωγή και εμπορία δομικών υλικών, 
χρωμάτων και συγκολλητικών ουσιών. 
Ο όμιλος της THRAKON κατατάσσεται στους πιο αξιόπιστους 
παραγωγούς δομικών υλικών και χρωμάτων στην Ελλάδα.  
Με τέσσερις μονάδες παραγωγής, ο όμιλος διαθέτει  ολοκληρωμένη 
σειρά προϊόντων η οποία περιλαμβάνει: σύστημα εξωτερικής 
θερμομόνωσης, κόλλες πλακιδίων και αρμόστοκους, στεγανωτικά, 
επισκευαστικά & βελτιωτικά, σοβάδες και κονιάματα τοιχοποιίας, 
κονιάματα δαπέδων, πλήρη σειρά χρωμάτων με συστήματα 
χρωματισμού, αυτόκλειστο κυψελωτό σκυρόδεμα, κόλλες διαλύτου 
και νερού.

Αξιοποιώντας την μακρόχρονη εμπειρία, τεχνογνωσία και την 
διαρκή έρευνα, η THRAKON έχει αφοσιωθεί στην ανάπτυξη μιας 
ευρείας γκάμας νέων, ποιοτικών και πρωτοποριακών προϊόντων και 
υπηρεσιών ώστε να βοηθήσει τόσο τους επαγγελματίες όσο και τους 
ιδιώτες στην καθημερινότητά τους, προσφέροντας τεχνογνωσία και 
ολοκληρωμένες λύσεις υψηλής ποιότητας.

Η THRAKON αναπτύσσεται ραγδαία στο εξωτερικό με δυναμική 
παρουσία  σε περισσότερες από 20 χώρες (Κύπρο, Σερβία, Κόσσοβο, 
Π.Γ.Δ.Μ., Αιθιοπία, Ερυθραία, Η.Α.Ε., Καμερούν, Λίβανο, Αλβανία, 
Γεωργία κλπ) με  θυγατρικές εταιρείες στη Βουλγαρία (THRAKON 
BULGARIA EOOD) και στη Ρουμανία (STATUS COLOR Srl.).  

Thrakon Group

THRAKON is a dynamically growing group engaged in the production and marketing  
of building materials, paints and adhesives. 
THRAKON group is one of the most reliable manufacturers of building materials, paints and 
adhesives in Greece. With four production plants, the group offers a complete product range 
of: external thermal insulation, tile adhesives and grouts, waterproofing products, repairing 
mortars and additives, plaster and masonry mortars, floor mortars, a full range of paints with 
coloring systems as well as aerated autoclaved concrete blocks, solvent-type and water-type 
adhesives. 
Utilizing the extensive experience, expertise and continuous research, THRAKON is committed 
to developing a wide range of new, high quality and innovative products and services to help 
both professionals and individuals in their daily needs, providing knowledge and integrated 
high quality solutions. 
THRAKON is rapidly expanding its exports with strong presence in more than 20 countries 
(Cyprus, Serbia, Kosovo, Fyrom, Ethiopia, Eritrea, UAE, Cameroon, Lebanon, Albania, Georgia 
etc.)  with subsidiaries in Bulgaria (THRAKON BULGARIA EOOD) and Romania (STATUS 
COLOR Srl.). 

Le groupe Thrakon    
    
La société THRAKON est un groupe qui se développe de façon dynamique au domaine de la 
production et de la commercialisation des matériaux de construction, des peintures et des  
adhésifs. 
Le groupe THRAKON est rangé parmi les producteurs des matériaux de construction et peintures 
grecques les plus crédibles. Nos quatre unités de production produisent des matériels d’ isolation 
thermique extérieure, des colles pour de petits carreaux de céramique et des stucs des jointures, 
des badigeons et des émulsions pour étancher, des badigeons pour les réparations, des crépis et 
des badigeons pour la maçonnerie, des badigeons pour les planchers, colles de solvant et d’eau 
et une gamme complète de peintures avec des  systèmes de coloration aussi bien que béton 
cellulaire (béton poreux).
En mettant en valeur la longue expérience, le savoir-faire et la recherche continue dans les 
domaines ci-dessus, THRAKON est  consacrée  au développement d’une grande gamme de 
nouveaux produits et services de qualité, afin d’aider tant les professionnels que les clients à leur 
vie quotidienne, en offrant du savoir-faire et des solutions intégrées de haute qualité. 
Le groupe progresse dans le marché grec et en même temps, bâtit de façon stable une identité 
internationale aux racines nationales fortes, avec une expansion rapide  à l’ étranger  - des filiales 
en Bulgarie (THRAKON BULGARIA EOOD) et en Roumanie (STATUS COLOR Srl.) - ainsi qu’ en 
réalisant des exportations importantes à plusieurs pays dans le monde, dont le Chypre, la Serbie, 
le Kossovo, l’ARYM, l’ Ethiopie, l’ Erythrée, les Émirats Arabes Unis, le Cameroun, le Liban, l’ 
Albanie et la Géorgie.  
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Με δυναμική παρουσία στον τομέα των υλικών κατασκευής, 
η Thrakon διαθέτει μια ολοκληρωμένη  σειρά προϊόντων 
όπως υλικά εξωτερικής θερμομόνωσης, κόλλες 
πλακιδίων και αρμόστοκους, στεγανωτικά και βελτιωτικά, 
επισκευαστικά, σοβάδες,  κονιάματα τοιχοποιίας  καθώς 
και κονιάματα δαπέδων. Η σειρά εμπλουτίζεται συνεχώς με 
καινοτόμα προϊόντα τελευταίας τεχνολογίας που βρίσκουν 
εφαρμογή στη σύγχρονη κατασκευή κτιρίων.

THRAKON’s strong positioning in the building materials 
market, has been achieved through the complete product range 
offered.  The product range includes external thermal insulation 
materials, tile adhesives and grouts, waterproofing products, 
repairing mortars and additives, plasters, masonry mortar 
as well as floor mortars. The range is enriched by constantly 
developing innovating products of high technology for the 
demanding modern building constructions. 

Le point de référence des professionnels qui se spécialisent 
au domaine de la construction. La société dispose d’ une 
série complète de produits, comme des matériels d’ isolation 
thermique, des colles pour de petits carreaux à céramique et 
des stucs des jointures, des badigeons et des émulsions pour 
étancher, des badigeons pour les réparations, des crépis et des 
badigeons pour la maçonnerie, ainsi que des badigeons pour 
les planchers. La gamme s’enrichit continuellement par des 
produits innovateurs de la technologie de pointe qui sont utilisés 
à la construction moderne  des bâtiments.

Εμπορικό σήμα που αφορά το σύστημα 
εξωτερικής θερμομόνωσης (ETICS) κτιρίων 
πολλαπλών εφαρμογών, καθώς μπορεί 
να εφαρμοστεί σε νέες ή υφιστάμενες 
κατασκευές. Το σύστημα ανταποκρίνεται στις 
ευρωπαϊκές προδιαγραφές  ETAG 004.  

A trademark devoted to external thermo 
insulation system (ETICS). CLIMAPLUS products 
are applied to new and existing buildings. The 
system is in compliance with the European norms 
ETAG 004. 

Une marque commerciale qui concerne le système 
d’ isolation thermique extérieure (ETICS) pour des 
bâtiments à usages multiples, puisque elle peut 
être appliquée aux constructions nouvelles ou 
existantes. Le système répond aux spécifications 
européennes  ETAG 004. 

Γνωστή σε όλο τον κόσμο, η YTONG είναι το μεγαλύτερο εμπορικό 
σήμα παγκοσμίως στην παραγωγή Αυτόκλειστου Κυψελωτού 
Σκυροδέματος (πορομπετόν), κατάλληλο για κάθε τύπο χρήσης, 
είτε οικιακή, εμπορική ή βιομηχανική. Τα YTONG blocks βρίσκονται 
στην ελληνική αγορά από το 1990. Το πρωτοποριακό εργοστάσιο 
κατασκευάστηκε το 1999 στο Νεοχώρι Ορεστιάδας και παράγει 
Αυτόκλειστο Κυψελωτό Σκυρόδεμα (Πορομπετόν) στην Ελλάδα. 
O όμιλος παράγει πορομπετόν στην Ελλάδα δυνάμει αποκλειστικού 
δικαιώματος χρήσης του σήματος ΥΤΟΝG στην Ελλάδα και Κύπρο. 
Το σήμα YTONG αποτελεί κατοχυρωμένο σήμα της Xella Deutschalnd 
GmbH. 

The world famous brand of aerated autoclaved concrete blocks, 
appropriate for all building constructions is present in the Greek market 
since 1990. The innovative factory was built in Orestiada in 1999, 
producing autoclaved concrete blocks in Greece. The group produces AAC 
in Greece under an exclusive licensing agreement for Greece and Cyprus. 
YTONG is a registered trademark owned by Xella Deutschalnd GmbH.

Bien connue dans tout le monde, YTONG est la marque la plus grande 
dans le monde en ce qui concerne la production du béton cellulaire 
autoclave (béton poreux), approprié à tous les types d’ utilisation, 
domestique, commerciale ou industrielle. Les blocks YTONG se trouvent 
au marché grec depuis 1990. L’usine est construite en 1999 à Neochori 
d’ Orestiada et il s’agit de la seule usine de production du béton cellulaire 
(béton poreux) en Grèce. Le groupe  produit béton cellulaire autoclave en 
Grèce avec licence exclusif pour la Grèce et Chypre. YTONG est une marque 
déposée du groupe Xella Deutschalnd GmbH.

Εμπορικό σήμα το οποίο είναι καθιερωμένο στη διεθνή 
αγορά ως το πιο εξειδικευμένο στον τομέα παραγωγής 
κολλητικών ουσιών (κόλλες διαλύτου, νερού, εποξειδικές, 
ειδικών εφαρμογών) για χρήση στον κλάδο της 
υποδηματοποιίας και επεξεργασίας δερμάτινων ειδών, 
ναυτιλίας, επιπλοποιίας, ταπετσαριών αυτοκινήτου, δαπέδων  
και οικοδομής. 

A trademark that is established in the international market 
specialising in adhesives for  the shoe and leather industry,  car 
upholstery, carpets and flooring installation, furniture industry, 
inflatable boats assembling and various industrial uses. 

Marque de commerce qui est établie dans le marché grec et 
international comme la marque la plus spécialisée dans le 
domaine de la production des adhésifs (colles et dissolvants, 
colles avec de l’ eau, colles époxydes, colles pour applications 
spéciales) pour utilisation dans le domaine de la cordonnerie 
et du traitement des articles de maroquinerie, de la marine 
marchande, de l’ ébénisterie, de la tapisserie des voitures, des 
sols et de la maçonnerie. 

Ολοκληρωμένη σειρά οικοδομικών χρωμάτων, υποστρωμάτων 
και βερνικιών υψηλής ποιότητας, που εμπλουτίζεται συνεχώς 
με νέα, πρωτοποριακά προϊόντα (θερμομονωτικά, εποξειδικά, 
οικολογικά, κ.α). Το τμήμα έρευνας και ανάπτυξης σχεδιάζει 
προϊόντα που ανταποκρίνονται σε απαιτητικές εφαρμογές για 
την προστασία και διακόσμηση κάθε είδους επιφάνειας. Η σειρά 
υποστηρίζεται από σύστημα χρωματισμού που επιτρέπει την 
επιλογή μέσα από ένα φάσμα χιλιάδων αποχρώσεων. 

STATUS offers a complete range of high quality paints, primers, 
varnishes and several other products for professional and DIY use. 
The R&D department ensures the high quality of the traditional and 
well established products produced in our factory. In the meantime, 
we focus on the development of new specialised and innovative 
products for the protection and decoration of various surfaces such 
as thermo insulating, epoxy, ecological paints with EU certifications 
etc. The range supports a colour mixing system that provides the 
end user with the option to choose through a wide variety of shades. 

Une série complète des peintures de construction, des sous-couches 
et des vernis de haute qualité qui est continuellement enrichie 
par de nouveaux produits d’ avant garde (isolants thermiques, 
époxydes, écologiques et autres). Le département de recherche et 
de développement crée des produits qui satisfont les applications 
exigeantes pour la protection et la décoration de tous les types de 
surfaces. La série est soutenue par un système de coloration qui 
permet le choix parmi un phasme de milliers des nuances. 

Ίδρυση Carmyco.
Carmyco is founded.
Fondation de Carmyco.

Ίδρυση THRAKON. 
Thrakon is founded.
Fondation de THRAKON.

Παρουσίαση εμπορικού σήματος STATUS  
για χρώματα και βερνίκια (Carmyco).
STATUS trademark is launched for paints and varnishes (Carmyco). 
Présentation de la marque de commerce STATUS pour des peintures 
et des vernis (Carmyco). 

Ίδρυση θυγατρικής Carmyco στη 
Ρουμανία 
Status COLOR Romania is founded.
Fondation de la filiale Carmyco en Roumanie. 

Παρουσίαση συστήματος εξωτερικής 
θερμομόνωσης CLIMAPLUS (ETICS). 
CLIMAPLUS external thermo insulation system 
is launched (ETICS).
Présentation du système d’isolation thermique 
extérieure CLIMAPLUS (ETICS). 

Aνανέωση εμπορικού 
σήματος STATUS.
Rebranding STATUS trademark.
Renouvellement de la marque 
écologique STATUS. 

Έναρξη παραγωγής χρωμάτων Carmyco. 
First Carmyco paint production.
Début de production des peintures Carmyco.

Έναρξη παραγωγής YTONG στην Ελλάδα. 
ΥΤONG production started in Greece.
Début de production YTONG en Grèce. 

Απόδοση πρώτου οικολογικού σήματος 
για τα προϊόντα STATUS.
First EU Eco label for STATUS products. 
Attribution de la première marque 
écologique pour des produits STATUS.  

Ίδρυση θυγατρικής THRAKON στη Βουλγαρία. 
ΤHRAKON Bulgaria is founded. 
Fondation de la filiale THRAKON en Bulgarie.

Εξαγορά CARMYCO από THRAKON.
Acquisition of Carmyco into Thrakon Group.
Rachat de Carmyco par THRAKON.
 

1963

1996

2001 2004

2010

2014

1990 1999 2002 2008 2012



6/7 H ιστορία της Carmyco

Φιλοσοφία

Η Carmyco A.E. είναι μια βιομηχανία που δραστηριοποιείται επιτυχώς στην παραγωγή και εμπορία χρωμάτων, βερνικιών  
και κολλητικών ουσιών. Το όνομά της έχει ταυτιστεί με την ποιότητα και τους υψηλούς στόχους εξέλιξης και ανάπτυξης.  
Με ένα άρτια οργανωμένο δίκτυο παραγωγής και πωλήσεων συνεχίζει να επεκτείνει τις δραστηριότητές της δημιουργώντας  
νέα, πρωτοποριακά προϊόντα με γνώμονα πάντα την ποιότητα και την καινοτομία.

Πορεία με ποιότητα και συνέπεια

Στην εταιρία Carmyco στόχος και φιλοδοξία ήταν και είναι πάντοτε η παροχή 
προϊόντων και υπηρεσιών υψηλότατων προδιαγραφών, φιλικών στο 
περιβάλλον και στον άνθρωπο. Θεωρούμε ευθύνη μας την άμεση και συνεπή 
ικανοποίηση των αναγκών κάθε πελάτη, καθώς και την διατήρηση της 
αξιοπιστίας σε όλες τις πτυχές των επιχειρησιακών διαδικασιών. Η ποιότητα 
λειτουργεί ως πυρήνας των οραμάτων μας, αλλά και της επιλογής υλικών 
αξιόπιστων και υψηλών προδιαγραφών. 
Επικεντρωνόμαστε στη δημιουργία καινοτόμων προϊόντων, σύμφωνων με τη 

σύγχρονη τεχνολογία και ικανών να καλύψουν ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών 
και αναγκών. 
Στόχος μας είναι να προσφέρουμε σωστή, συνεπή και άμεση εξυπηρέτηση 
στους πελάτες μας. Μέσα από κάθε λειτουργία μας και ενημερωτικό υλικό 
που διατίθεται σε κάθε πελάτη, επιδιώκουμε να του προσφέρουμε τα 
απαραίτητα εφόδια και εγγυήσεις, ώστε να διατηρήσει μια αξιόπιστη εικόνα 
και να αποκομίσει το υψηλότερο δυνατό όφελος από το καταναλωτικό του 
κοινό.

1963
Η Carmyco ιδρύεται στην Αθήνα και ξεκινά την παραγωγή 
και εμπορία κολλητικών ουσιών.

1990
Κατ’ επέκταση της επιτυχίας της, 
δημιουργεί ένα πλήρως εξοπλισμένο 
τμήμα έρευνας & ανάπτυξης και ξεκινά 
την παραγωγή οικοδομικών χρωμάτων 
και βερνικιών. 

2001
Στα πλαίσια αναδιοργάνωσης 
στον τομέα του 
Marketing , σχεδιάζονται 
και υλοποιούνται τα 
κατοχυρωμένα brands 
Status, Optimum και Primo 
βρίσκοντας άμεση και θερμή 
ανταπόκριση από  
το καταναλωτικό κοινό.  

2002
Η κορυφαία ποιότητα των 
προϊόντων καθώς και η 
γκάμα των οικολογικών 
χρωμάτων, κατατάσσουν 
την εταιρία Carmyco 
στις πρώτες θέσεις των 
βασικών προμηθευτών του 
Ολυμπιακού χωριού και 
άλλων ολυμπιακών έργων. 

2004
 Η ραγδαία ανάπτυξη των εξαγωγών σε 25 χώρες παγκοσμίως, οδηγεί 
στη δημιουργία υποκαταστήματος στη Ρουμανία.

2012 
Εξαγορά Carmyco από THRAKON.

2014 
Ανανέωση εμπορικού σήματος 
STATUS και CARMYFIX. 

1998
Εγκαθίσταται σε νέο ιδιόκτητο χώρο 
έκτασης  51.000 τ.μ. στα Οινόφυτα Βοιωτίας 
και δημιουργεί νέες υπερσύγχρονες 
εγκαταστάσεις, ώστε να καλύπτει όλο το 
φάσμα εφαρμογών. 

2000
Δημιουργείται υποκατάστημα στη Θεσσαλονίκη 
για την κάλυψη των αυξανομένων αναγκών 
των συνεργατών της στη Β. Ελλάδα. Επιπλέον, 
η Carmyco πιστοποιείται κατά το πλέον 
σύγχρονο πρότυπο ISO 9001:2000 τόσο στην 
παραγωγή όσο και στη έρευνα, το σχεδιασμό 
και την ανάπτυξη των προϊόντων της.  

1971
Ξεκινάει η εξαγωγή των προϊόντων της, 
σημειώνοντας μεγάλη επιτυχία. 

1980-’81
Μια σειρά επενδυτικών προγραμμάτων 
επιτυγχάνουν την επέκταση των κτιριακών 
εγκαταστάσεων καθώς και το διπλασιασμό 
της παραγωγικής της δυνατότητας. 1967

Μεταφέρεται σε ιδιόκτητες 
εγκαταστάσεις στην Αθήνα.

Carmyco history

Philosophy

Carmyco S.A. is a successful producer of paint, varnish and adhesive substances. The company’s name has been  
established as synonymous to quality and high objectives of progress and development. The fully organised production  
and sales network continues to expand its activities by launching new products based on quality and innovation. 

Evolution with Vision and Consistency

Carmyco S.A. aims to supply environmentally and user friendly products as 
well as high standard services.
The company is responsible of instantly and reliably meeting customer 
needs, as well as maintaining credibility in all aspects of business 
procedures. 
The core of the company vision is to provide quality through the selection  
of high standard materials. The company focuses on offering innovative and 
highly advanced products covering a wide range of applications and needs.

Our main goal is to properly, consistently and rapidly serve our customers 
accompanied with after sales service, technical support, marketing material 
and sales consulting services.

1963
Carmyco S.A. is founded in Athens 
and starts producing and trading adhesives. 

1990
Following its growing activities, the 
company formed its new fully equipped 
R&D department and started producing 
building paints and varnishes.

2001
The brands Status, Optimum 
and Primo are successfully 
launched in the market 

2002
The exceptional quality 
of products as well as the 
range of ecological paints 
classifies Carmyco S.A. 
among the main suppliers 
of the Olympic Village and 
other Olympic facilities. 

2004
The rapid development of exports to 25 countries globally leads 
to the opening of the branch in Romania.

2012 
Acquisition of Carmyco 
into Thrakon Group.

2014 
As part of the new marketing strategy, 
STATUS and CARMYFIX trademarks 
were rebranded.

1998
The Company is transferred to new 
privately owned modern premises in an 
area of 51,000m2 in Inofita of Viotia so as 
to serve its increasing sales volume and 
variety of production.

2000
A branch is created in Thessaloniki to meet 
the increasing demand of sales in N. Greece. 
Moreover, Carmyco is certified by ISO 
9001:2000 as regards to production, research, 
design and development of products. 

1971
The Company successfully started its 
exporting activities.  

1980
Through a series of strategic investments, 
the company expands its premises and 
doubles its production capacity.  1967

The Company is transferred to privately 
owned premises in Athens. 
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Philosophie

Carmyco S.A. est une industrie qui s’active avec du succès au domaine de la production et de la commercialisation des 
peintures, des vernis et des adhésifs. Son nom est synonyme de la qualité, de l’évolution et du développement. Avec un réseau 
de production et des ventes très bien organisé, elle continue à élargir ses activités en créant de nouveaux produits avancés, 
ayant toujours comme point de référence la qualité et l’innovation.  

Dans la société Carmyco le but était et continue d’être la prestation 
des produits et des services qui respectent les exigences de qualité 
et l’environnement. 
Nous considérons comme notre responsabilité la satisfaction 
immédiate et constante des besoins de chaque client, ainsi que la 
conservation de la crédibilité concernant toutes les procédures de 
l’entreprise. La qualité est le centre de notre vision et du choix des 
matériels crédibles qui respectent les exigences de qualité. 
Nous nous concentrons à la création des produits innovants, selon 
la technologie de pointe, capable de couvrir une grande gamme 

d’applications et des besoins. 
Notre but est d’offrir un service correct, constant et immédiat  
à nos clients. A travers nos  procédures et notre matériel informatif 
offert à chaque client, nous essayons d’offrir les moyens et les 
garanties nécessaires pour conserver une image crédible auprès des 
consommateurs. 

Avancer, en ayant comme facteur principal la qualité et la constance

1963
Carmyco est fondée à Athènes et commence avec la production 
et la commercialisation des adhésifs. 

1990
Suite à son succès, elle crée un 
département de recherche & de 
développement parfaitement équipé et 
commence la production des peintures 
et des vernis  de construction.  

2001
Dans le cadre de la 
restructuration du 
département du Marketing, 
de la création et de la 
matérialisation des marques 
déposées Status, Optimum 
et Primo, elle a reçu un 
accueil chaleureux de la part 
des consommateurs. 

2002
La qualité excellente des 
produits, ainsi que la gamme 
des peintures écologiques, 
placent la société Carmyco 
aux premières places des 
principaux fournisseurs du 
village Olympique et d’autres 
travaux olympiques. 

2004
Le développement rapide des exportations en 25 pays partout  
dans le monde mène à la création d’une succursale en Roumanie.  

2012 
Rachat de Carmyco par THRAKON. 

2014 
Renouvellement de la marque 
de commerce STATUS et 
CARMYFIX.  

1998
Elle s’installe à un nouvel espace privé d’une 
superficie de 51.000 m2 carrés à Inofita de 
Béotie et crée des nouvelles installations 
ultramodernes, afin de couvrir toute la 
gamme des applications. 

2000
Création d’une succursale à Thessalonique 
pour la couverture des besoins augmentés 
de ses collaborateurs en Grèce du nord. En 
plus, Carmyco est certifiée selon le standard 
le plus moderne ISO 9001:2000, concernant 
la production et la recherche, le design et le 
développement de ses produits. 

1971
Elle commence l’exportation de ses 
produits, en marquant du succès. 

1980-’81
Une série des programmes d’investissement 
mènent à  l’agrandissement  des bâtiments, 
ainsi  qu’au doublage de sa capacité de 
production.  1967

Elle est transférée  aux installations 
privées à la région d’ Athènes. 
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Polychloropren Adhesives / Adhésif de Polychloroprène

Κολλά δέρμα, ύφασμα, λάστιχο, EVA, 
φελλό, κορδόνι, σχοινί και ξύλο μεταξύ τους.

Adhesive widely used in shoe and leather industry,  
mainly in lasting and lining. It provides excellent  
bond of leather to leather, fabric.

Adhésif général utilisé dans l’industrie des chaussures  
et du cuir, surtout pour assemblage et doublure.  
Il permet une adhésion excellente du cuir sur cuir, tissu, 
caoutchouc, EVA,  lièges, bois, etc. 

F-70
Kόλλα πολυχλωροπρενίου
γενικής χρήσης

General purpose 
polychloroprene adhesive

Adhésif polychloroprène 
pour usage général

Κολλάει σόλες από δέρμα, λάστιχο, EVA, φυσικό ελαστικό, 
ή ξύλο σε δερμάτινα ή συνθετικά φόντια. Κατάλληλη 
για φουσκωτά σκάφη και στολές δυτών από Hypalon 
- Neopren με απαραίτητη  προσθήκη σκληρυντή σε 
ποσότητα περίπου 5% για βελτιώσεις της συγκόλλησης 
και της θερμοαντοχής. Αντοχή στο κιτρίνισμα.

Suitable for bonding leather, EVA, natural rubber soles 
to leather, or fabric uppers. It is also suitable for bonding 
neoprene-hypalon inflatable boats and diving suits with the 
addition of Crosslinker 5% that increases bonding strength  
and heat resistance. Yellowing resistant in UV radiation.

Convenable pour unir semelles en cuir, EVA, et caoutchouc 
naturel à les tiges de chaussures en cuir ou tissu. Convenable 
aussi pour unir les surfaces en Néoprène Hypalon gonflable 
et les tenues de plongée, l’addition d’un réticulant à 5%  
augmente la force d’adhésion et la résistance thermique. 
Résistant au jaunissement sous UV.

CM-233
Aνοιχτόχρωμη, ισχυρή κόλλα 
πολυχλωροπρενίου 

Light coloured, strong polychloroprene 
adhesive 

Adhésif polychloroprène clair à forte 
adhésion

Κολλά δέρμα, ύφασμα, λάστιχο, EVA, πολυστυρένιο 
και ξύλο σε δέρμα ή μεταξύ τους. Δουλεύεται και  
με κύλινδρο, με ευρύτατη εφαρμογή στη βιομηχανία 
υποδημάτων.

Adhesive widely used in shoe and leather industry, mainly 
in lasting. It provides excellent bond of leather to leather, 
fabric, rubber,  EVA, polystyrene and wood. It is suitable  
for automatic applicating machines.

Adhésif général utilisé dans l’industrie des chaussures  
et du cuir, surtout pour assemblage. Il permet une  
adhésion excellente du cuir sur cuir, tissu, caoutchouc,  
EVA, polystyrène et bois. Convenable pour les machines  
à enduisage automatisé.

CM-33
Kόλλα πολυχλωροπρενίου 
γενικής χρήσης λεπτόρευστη

Low viscous general purpose 
polychloroprene adhesive 

Adhésif polychloroprène à faible 
viscosité pour usage général

F-70

CM-33

CM-233 CM-43

Ιξώδες στους 20°C
Viscosity at 20°C
Viscosité à 20˚C

Ανοιχτός χρόνος
Open time

Temps de prise ouvert

Θερμοκρασία αναγέννησης
Reactivation temperature

Température de réactivation

Προσθήκη σκληρυντή
Addition of Crosslinker

L’addition d’un réticulant
Ιξώδες στους 20°C
Viscosit  at 20°C
Viscosité  à 20˚C

Ανοιχτός χρόνος
Open time

Temps de prise ouvert

Θερμοκρασία αναγέννησης
Reactivation temperature

Température de réactivation

Προσθήκη σκληρυντή
Addition of Crosslinker

L’addition d’un réticulant

CM-43
Kόλλα πολυχλωροπρενίου γενικής χρήσης 

Κόλλα ευρείας χρήσης στη βιομηχανία υποδημάτων. Κολλά δέρμα, ύφασμα, λάστιχο,  
EVA, πολυστυρένιο και ξύλο σε δέρμα ή μεταξύ τους. Χρήσιμη και σε γενικές χρήσεις.

Adhesive widely used in shoe and leather industry. It provides excellent bonding of leather to leather, fabric,  
rubber, EVA, polystyrene and wood. It is suitable also for various use.

Adhésif général utilisé dans  l’industrie des chaussures et du cuir. Il permet une adhésion excellente du cuir sur cuir, 
tissu, caoutchouc, EVA,  polystyrène et bois. Peut servir à d’autre usage. 

General purpose polychloroprene adhesive

Adhésif polychloroprène pour usage général

2400 ± 500 cps

2400 ± 500 cps

3 - 4 h

2 - 3 h

X

X

X

X

1600 ± 500 cps 2 - 3 h X X

2000 ± 500 cps 1 - 2 h X (5%)
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Polychloropren Adhesives / Adhésif de Polychloroprène

Για το μοντάρισμα των υποδημάτων. Κολλά δέρμα, 
ύφασμα, λάστιχο, EVA και σκληρό πολυστυρένιο. 
Έχει πολύ καλή αρχική συγκόλληση.

Για το μοντάρισμα των υποδημάτων. Κολλά δέρμα, 
ύφασμα, λάστιχο, EVA και σκληρό πολυστυρένιο. 
Έχει πολύ ισχυρή αρχική συγκόλληση και μικρό 
ανοιχτό χρόνο.

Για το μοντάρισμα των υποδημάτων. Κολλά δέρμα, 
ύφασμα, λάστιχο, EVA και σκληρό πολυστυρένιο. 
Έχει ισχυρή αρχική συγκόλληση

Κατάλληλη για συγκόλληση θερμοπλαστικής (TR) 
σόλας σε δερμάτινα ή συνθετικά φόντια χωρίς 
θερμοαναγέννηση και χωρίς πρότερη χρήση Primer. 
Η προσθήκη σκληρυντή σε ποσότητα περίπου 5% 
είναι απαραίτητη.

For assembling leather, EVA or rubber soles to uppers  
of  natural or atificial leather, fabric, rubber e.t.c.  
Very good green strength.

For assembling leather, EVA or rubber soles to uppers 
of  natural or atificial leather, fabric, rubber e.t.c. High 
green strengh and short open time.

For assembling leather, EVA or rubber soles to uppers  
of  natural or atificial leather, fabric, rubber, EVA e.t.c.  
High green strength. Suitable for adhering Thermoplastic (TR) or rubber soles on 

leather or synthetic uppers without heat reactivation and 
without prior use of primer. Use of crosslinker 5% is necessary.

Pour assemblage semelles en cuir, EVA, ou caoutchouc  
à les tiges de chaussures en cuir naturel ou artificiel,  
tissu, caoutchouc etc. Très bon tack initial.

Pour assemblage semelles en cuir, EVA, ou caoutchouc 
à les tiges de chaussures en cuir naturel ou artificiel, tissu, 
caoutchouc etc. Tack initial élevé et temps d’exposition réduit.

Pour assemblage semelles en cuir, EVA ou caoutchouc  
à les tiges de chaussures en cuir naturel ou artificiel,  
tissu, caoutchouc, EVA etc. Tack initial élevé. Adhésif convenable pour unir semelles thermoplastiques (TR) 

ou caoutchouc à les tiges de chaussures en cuir ou synthétique 
sans réactivation thermique ou usage d’un agent de chloration. 
Usage d’un réticulant à 5% nécessaire.

F-130 CM-338CM-17 CM-35
Iσχυρή κόλλα 
πολυχλωροπρενίου

Πολύ ισχυρή - θερμοανθεκτική 
κόλλα πολυχλωροπρενίου 

Iσχυρή κόλλα 
πολυχλωροπρενίου

Κόλλα πολυχλωροπρενίου 
για σόλες από ΤR

Strong polychloroprene 
adhesive Very strong - heat resistant 

polychloroprene adhesive

Strong polychloroprene 
adhesive 

Self-vulcanizing, cold-pressing 
polychloroprene adhesive for ΤR soles

Adhésif polychloroprène 
à forte adhésion Adhésif polychloroprène 

thermo-resistant à très forte adhésion

Adhésif polychloroprène 
à forte adhésion

Adhésif polychloroprène auto vulcanisant 
à froid pour semelles en TR

CM-17

F-130

Ιξώδες στους 20°C
Viscosity at 20°C
Viscosité à 20˚C

Ανοιχτός χρόνος
Open time

Temps de prise ouvert

Θερμοκρασία αναγέννησης
Reactivation temperature

Température de réactivation

Προσθήκη σκληρυντή
Addition of Crosslinker

L’addition d’un réticulant

CM-35

F-338

Ιξώδες στους 20°C
Viscosity at 20°C
Viscosité à 20˚C

Ανοιχτός χρόνος
Open tack time

Temps de prise ouvert

Θερμοκρασία αναγέννησης
Reactivation temperature

Température de réactivation

Προσθήκη σκληρυντή
Addition of Crosslinker

L’addition d’un réticulant

2500 ± 500 cps

2300 ± 500 cps

30 - 90 min

30 - 90 min

X

X

X

X

3000 ± 500 cps

2280 ± 120 cps

15 - 45 min

1 - 2 h

X

X

X

5%
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Κόλλα κατάλληλη για την επικάληψη τακουνιών 
και για την παραγωγή τσαντών, ζωνών και γενικών 
συγκολλήσεων δερμάτινων ειδών. Εξαιρετική 
αντοχή στην ηλιακή ακτινοβολία. Μεγάλος ανοιχτός 
χρόνος συγκόλλησης.

Κόλλα κατάλληλη για την επικάληψη τακουνιών 
και για την παραγωγή τσαντών, ζωνών και γενικών 
συγκολλήσεων δερμάτινων ειδών. Εξαιρετική 
αντοχή στην ηλιακή ακτινοβολία.

Κόλλα κατάλληλη για την επικάληψη τακουνιών 
και για την παραγωγή τσαντών, ζωνών και γενικών 
συγκολλήσεων δερμάτινων ειδών. Εξαιρετική 
αντοχή στην ηλιακή ακτινοβολία. 

Suitable for covering heels and wedges, lining and 
the manufacturing of various leather goods like, bags,  
belts etc. Good fluidity. Excellent resistance in UV radiation. 
Long open time.

Suitable for covering heels and wedges, lining  
and the manufacturing of various leather goods like,  
bags, belts etc. Excellent resistance in UV radiation.

Suitable for covering heels and wedges, lining  
and the manufacturing of various leather goods like  
bags, belts etc. Excellent resistance in UV radiation.

Convenable pour couverture talons et cales, doublure et pour 
la fabrication de différents produits en cuir tel sacs, ceintures, 
etc. Bonne fluidité. Excellente résistant aux rayons UV. Temps 
d’exposition élevé.

Convenable pour couverture talons et cales, doublure  
et pour la fabrication de différents produits en cuir tel sacs, 
ceintures, etc. Excellente résistance aux rayons UV.

Convenable pour couverture talons et cales, doublure  
et pour la fabrication de différents produits en cuir tel sacs, 
ceintures, etc.Excellente résistance aux rayons UV.

F-90CM-44 F-95
Aνοιχτόχρωμη - μη κιτρινίζουσα 
κόλλα πολυχλωροπρενίου 

Iσχυρή ανοιχτόχρωμη - μη κιτρινίζουσα 
κόλλα πολυχλωροπρενίου 

Iσχυρή ανοιχτόχρωμη - μη κιτρινίζουσα 
κόλλα πολυχλωροπρενίου

Light coloured - non yellowing 
polycloroprene adhesive 

Strong light coloured - non yellowing 
polycloroprene adhesive 

Strong light coloured - non yellowing 
polycloroprene adhesive 

Adhésif polychloroprène clair
non-jaunissant

Adhésif polychloroprène clair 
non-jaunissant à forte adhesion

Adhésif polychloroprène clair
non-jaunissant à forte adhesion

CM-44

F-90

F-95 F-360

Ιξώδες στους 20°C
Viscosity  at 20°C
Viscosité à 20˚C

Ανοιχτός χρόνος
Open time

Temps de prise ouvert

Θερμοκρασία αναγέννησης
Reactivation temperature

Température de réactivation

Προσθήκη σκληρυντή
Addition of Crosslinker

L’addition d’un réticulant

F-360
Ισχυρή ανοιχτόχρωμη - μη κιτρινίζουσα κόλλα πολυχλωροπρενίου 

Για το μοντάρισμα των ανοιχτόχρωμων υποδημάτων και για κατασκευή τσαντών. Κολλά δέρμα, 
ύφασμα, λάστιχο, EVA, σκληρό πολυστυρένιο. Έχει ισχυρή αρχική συγκόλληση και εξαιρετική 

αντοχή στην ηλιακή ακτινοβολία.

Adhésif pour semelles en cuir, EVA, polystyrène ou caoutchouc, aux clairs tiges de chaussures en cuir naturel  
ou synthétique, tissus ,caoutchouc, etc. Tack initial élevé, excellente résitance aux rayons UV.

For adhering leather, EVA, polystyrene or rubber soles to light coloured uppers of  natural or atificial leather, fabric,  
rubber e.t.c. High green strengh with excellent resistance in UV radiation.

Light coloured - strong - non yellowing polychloroprene adhesive

Adhésif polychloroprène clair non-jaunissant à forte adhésion

Ιξώδες στους 20°C
Viscosity at 20°C
Viscosité à 20˚C

Ανοιχτός χρόνος
Open time

Temps de prise ouvert

Θερμοκρασία αναγέννησης
Reactivation temperature

Température de réactivation

Προσθήκη σκληρυντή
Addition of Crosslinker

L’ addition d’un réticulant
1800 ± 500 cps

2460 ± 140 cps

2600 ± 200 cps 3260 ± 140 cps

3 - 4 h

2 - 3 h

2 - 3 h 2 - 3 h

X

X

X X

X

X

X (3-5%)
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Polychloropren Adhesives / Adhésif de Polychloroprène Νatural Rubber Adhesives (Solution) / Αdhésifs de Caoutchouc Naturel (Solution)

Παχύρευστη κόλλα μονής επάλειψης κατάλληλη 
για την παραγωγή πάτων. Πολύ μεγάλος χρόνος 
συγκόλλησης.

Ανοιχτόχρωμη, κατάλληλη για όλες τις βοηθητικές 
εργασίες και το μοντάρισμα φοντιών στην 
υποδηματοβιομηχανία. 

Μέτριας ρευστότητας κόλλα, μονής επάλειψης 
κατάλληλη για την παραγωγή πάτων.  
Πολύ καλή αρχική συγκόλληση.

Ανοιχτόχρωμη και παχύρευστη, κατάλληλη για όλες 
τις βοηθητικές εργασίες και το μοντάρισμα φοντιών 
στην υποδηματοβιομηχανία. Ανοιχτόχρωμη και 
παχύρευστη.

High viscous. Single spread adhesive for the production 
of insoles. Very long open time.

Light coloured, natural rubber adhesive suitable for 
lining and assembling of uppers before stitching in shoe 
manufactury. Suitable also on the procedure of  leather 
assembling in general. 

Medium viscous, Single spread adhesive for the production 
of insoles. Very good green strenght. Light coloured with high viscocity, natural rubber adhesive 

suitable for lining and assembling of uppers before stitching  
in shoe manufactury. Suitable also on the procedure of leather 
assembling in general. 

Adhésif à haute viscosité et à étalage unique pour la 
production des semelles. Très longue durée d’exposition. Adhésif à base de caoutchouc naturel à couleur claire, 

convenable pour la doublure et l’assemblage de la partie 
supérieure avant couture dans la fabrication des chaussures.  
Peut aussi servir dans l’industrie du cuir.   

Adhésif à moyenne viscosité et à étalage unique 
pour la production des semelles. Tack initial élevé.

Adhésif à base de caoutchouc naturel, à haute viscosité et à 
couleur claire, convenable pour la doublure et l’assemblage 
de la partie supérieure avant couture dans la fabrication des 
chaussures.  Peut aussi servir dans l’industrie du cuir.

CM-44/II F-50CM-44/Α CM-14
Ανοιχτόχρωμη κόλλα 
πολυχλωροπρενίου

Kόλλα από φυσικό ελαστικό
(βενζινόκολλα) 

Ανοιχτόχρωμη κόλλα 
πολυχλωροπρενίου

Kόλλα από φυσικό ελαστικό 
(βενζινόκολλα)

Light colored 
polychloroprene adhesive 

Natural rubber adhesive (solution) Light coloured polycloroprene adhesive 
Natural rubber adhesive (solution) 

Adhésif polychloroprène clair Adhésif de caoutchouc naturel (solution)
Adhésif polychloroprène clair 
 

Adhésif de caoutchouc naturel (solution)

CM-44/Α

CM-44/ΙΙ

Ιξώδες στους 20°C
Viscosity at 20°C
Viscosité à 20˚C

Ανοιχτός χρόνος
Open time

Temps de prise ouvert

Θερμοκρασία αναγέννησης
Reactivation temperature

Température de réactivation

Προσθήκη σκληρυντή
Addition of Crosslinker

L’addition d’un réticulant

CM-14

F-50

Ιξώδες στους 20°C
Viscosity at 20°C
Viscosité à 20˚C

Ανοιχτός χρόνος
Open tack time

Temps de prise ouvert

Θερμοκρασία αναγέννησης
Reactivation temperature

Température de réactivation

Προσθήκη σκληρυντή
Addition of Crosslinker

L’ addition d’un réticulant

3000 ± 500 cps 3500 ± 500 cps

2520 ± 120 cps 5000 ± 500 cps

24 h X

3 - 4 h X

X X

X X

X X

X X
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Polyurethane Αdhesives / Adhésifs de Polyuréthane

Παχύρευστη κόλλα κατάλληλη για συγκόλληση 
φοντιών ειδικά για σόλες από PVC αλλά και για 
σόλες από πολυουρεθάνη, θερμοπλαστικές (TR) 
και SBR με καλή αρχική συγκόλληση. 

Kόλλα κατάλληλη για συγκόλληση φοντιών  
ειδικά για σόλες από PVC αλλά και για σόλες  
από πολυουρεθάνη, θερμοπλαστικές (TR)  
και SBR με καλή αρχική συγκόλληση.

Κόλλα υψηλών στερεών κατάλληλη για συγκόλληση 
φοντιών σε σόλες από πολυουρεθάνη, PVC, 
θερμοπλαστικές (TR) και SBR με καλή αρχική 
συγκόλληση.

Viscous polyurethane adhesive suitable for bonding uppers 
especially to PVC soles, but also to PU, SBR and thermoplastic 
rubber soles (TR) with good green strenght. 

Polyurethane adhesive suitable for bonding uppers especially  
to PVC soles but also to PU, SBR and thermoplastic rubber 
soles (TR) with good green strenght. 

High solids,  polyurethane adhesive suitable for bonding uppers 
to PVC, PU, SBR and thermoplastic rubber soles (TR) with high 
green strenght.

Adhésif polyuréthane visqueux spécialement convenable pour 
unir les tiges de chaussures aux semelles en PVC, peut aussi être 
utilisé pour les semelles en PU, SBR et TR. Τack initial élevé.

Adhésif polyuréthane spécialement convenable pour unir les 
tiges de chaussures aux semelles en PVC, peut aussi être utilisé 
pour les semelles en PU, SBR et TR. Τack initial élevé.

Adhésif polyuréthane à teneur en solide élevé, convenable pour 
unir les tiges de chaussures aux semelles en PVC, PU, SBR et 
TR avec un tack initial élevé.

F-2025ΚΜ-82 ΚΜ-97
Θερμοανθεκτική κόλλα  
πολυουρεθάνης (λουστρινόκολλα)

Θερμοανθεκτική κόλλα  
πολυουρεθάνης (λουστρινόκολλα)

Κόλλα πολυουρεθάνης 
(λουστρινόκολλα)

Ηeat resistant polyurethane adhesive Ηeat resistant polyurethane adhesive Polyurethane adhesive

Αdhésif polyuréthane thermo résistant Αdhésif polyuréthane thermo résistant Αdhésif polyuréthane

KM-82

F-2025

KM-97 CM-888

Ιξώδες στους 20°C
Viscosity at 20°C
Viscosité à 20˚C

Ανοιχτός χρόνος
Open time

Temps de prise ouvert

Θερμοκρασία αναγέννησης
Reactivation temperature

Température de réactivation

Προσθήκη σκληρυντή
Addition of Crosslinker

L’ addition d’un réticulant

CM-888
Κόλλα πολυουρεθάνης

Κόλλα υψηλών στερεών κατάλληλη για συγκόλληση φοντιών σε σόλες από πολυουρεθάνη, 
PVC, θερμοπλαστικές (TR) και SBR με καλή αρχική συγκόλληση. Κατάλληλη για φουσκωτά 

σκάφη και στολές δυτών από PU.

Adhésif polyuréthane à teneur en solide élevé, convenable pour unir les tiges de chaussures aux semelles en PVC, PU, 
SBR et TR avec un tack initial élevé. Convenable aussi pour les bateaux gonflables en PU et les tenues de plongée.

High solids,  polyurethane adhesive suitable for bonding uppers to PVC, PU, SBR and thermoplastic rubber soles 
with high green strenght. Suitable also for PU made inflatable boats and divers suits. 

Polychloroprene adhesive

Adhésif polyuréthane 

Ιξώδες στους 20°C
Viscosity at 20°C
Viscosité à 20˚C

Ανοιχτός χρόνος
Open time

Temps de prise ouvert

Θερμοκρασία αναγέννησης
Reactivation temperature

Température de réactivation

Προσθήκη σκληρυντή
Addition of Crosslinker

L’ addition d’un réticulant4000 ± 500 cps

3500 ± 500 cps

3500 ± 500 cps 3500 ± 500 cps

X

X

X X

60 - 70 oC

60 - 70 oC

50 - 60 oC 50 - 60 oC

(5%)

(5%)

(5%) (5%)



20/21 Κόλλες για Διάφορες Χρήσεις
Αdhesives for Various Use / Adhésives pour Diverses Utilisations

Λευκό με διάφανο φιλμ. Είναι ένα φυσικό 
προϊόν το οποίο διατηρείται ως διασπορά ενός 
πρωτεϊνικού στρώματος που είναι προσροφημένο 
στην επιφάνεια των σωματιδίων του ελαστικού. 
Η αμμωνία χρησιμοποιείται για να σταματήσει τη 
δράση των βακτηριδίων και να διατηρήσει το pH 
στην αλκαλική περιοχή (περίπου 10).

Κόλλα κατάλληλη για ισχυρή συγκόλληση  
φύλλων ελαστικού και PVC, μοκετών και χαλιών 
σε δάπεδα από μωσαϊκό, τσιμέντο ή ξύλο. 

Κατάλληλη για την συγκόλληση φύλλων 
φορμάικας σε μοριοσανίδες, ξύλο και μέταλλο. 
Συνίσταται ιδιαίτερα για συγκολλήσεις στα 
αμαξώματα (λάστιχα, ταπετσαρίες, ουρανούς).

Κόλλα κατάλληλη για ισχυρή συγκόλληση 
φύλλων ελαστικού και PVC, μοκετών και χαλιών 
σε δάπεδα από μωσαϊκό, τσιμέντο ή ξύλο. 

Milky white with transparent film. It is a low ammonia 
natural product maintained as a dispersion by the 
presence of a protein layer adsorbed on the surface of the 
rubber particles. Ammonia is used to stop the activity of 
bacteria  and maintain the pH in alkalic range around 10. 

Blanc laiteux avec un film transparent. Il est un produit 
naturel à faible ammoniac maintenu en dispersion par 
la présence d’une couche de protéines adsorbées sur la 
surface des particules de caoutchouc. L’ammoniac est 
utilisé pour arrêter l’activité des bactéries et maintenir 
le pH dans la gamme alcaline autour de 10.

Adhesive suitable for strong and permanent adhesion  
of synthetic or natural floor coverings and carpets to 
surfaces of mosaic, cement, wood etc. 

Suitable for automotive upholstery and for adhering 
of formica on particle board, wood or metal.

Adhesive suitable for strong and permanent adhesion of 
synthetic or natural floor coverings and carpets to surfaces 
of mosaic, cement, wood etc. 

Adhésif convenable pour une adhérence permanente  
de revêtement de sol naturel ou synthétique et 
tapisserie sur sol en mosaique, béton ou bois etc.

Convenable pour la sellerie automobile, et l’adhésion 
du formica sur métal et bois aggloméré ou naturel.

Adhésif convenable pour une adhérence permanente  
de  revêtement de sol naturel ou synthétique et 
tapisserie sur sol en mosaique, béton ou bois etc.

CM-54 CM-85/42LATEX CM-270
Yπόλευκη κόλλα πολυχλωροπρενίου 
για δάπεδα

Θερμοανθεκτική κόλλα 
πολυχλωροπρενίου

Latex 60% Kόλλα πολυχλωροπρενίου
για δάπεδα 

Latex 60%

Latex 60%

Οff-white polychloroprene adhesive 
for flooringHeat resistant polychloroprene 

adhesive

Polychloroprene adhesive 
for flooring

Αdhésif polychloroprène blanc 
cassé pour dallage

Adhésif polychloroprène 
thermo-résistant

Adhésif polychloroprène 
pour dallage

CM-85/42 

CM-270

Ιξώδες στους 20°C
Viscosity at 20°C
Viscosité à 20˚C

Ανοιχτός χρόνος
Open tack time

Temps de prise ouvert

Θερμοκρασία αναγέννησης
Reactivation temperature

Température de réactivation

Προσθήκη σκληρυντή
Addition of Crosslinker

L’ addition d’un réticulant

CM-54

Ιξώδες στους 20°C
Viscosity at 20°C
Viscosité à 20˚C

Ανοιχτός χρόνος
Open tack time

Temps de prise ouvert

Θερμοκρασία αναγέννησης
Reactivation temperature

Température de réactivation

Προσθήκη σκληρυντή
Addition of Crosslinker

L’ addition d’un réticulant

3000 ± 500 cps

2800 ± 500 cps

2750 ± 500 cps30 - 45 min

3 - 4 h

3 - 4 hX

X

XX

X

X



22/23 Primers και Σκληρυντές Διαλυτικά
Primers and Crosslinkers / Amorces et Αgents de Réticulation Solvents / Solvants

Για πλύσιμο σολών από TR 
(θερμοπλαστικές) ή SBR.

 

One component chlorinating agent 
for soles in TR rubber or SBR.

Solvent for diluting 
polychloroprene adhesives.

Un composant agent de chloration pour 
semelles en caoutchouc TR ou SBR.

Solvant pour la dilution des 
adhésifs de polychloroprène.

PRIMER TR A
Διαλυτικό

Solvent

Solvant

Για πλύσιμο σολών 
από Πολυουρεθάνη.

Διαλυτικό για κόλλες 
πολυουρεθάνης.

Διαλυτικό για πλύσιμο 
σολών από PVC.

One component primer for  
the treatment of PU soles.

Solvent for diluting 
polyurethane adhesives.

Solvent for the treatment 
of PVC soles.

Une composant amorce  pour  
le traitement de PU semelles.

Solvant pour la dilution des 
adhésifs de polyuréthane.

Solvant pour le traitement  
de PVC semelles.

PRIMER PU B D
Διαλυτικό Διαλυτικό

Solvent Solvent 

Solvant Solvant

Σκληρυντής της Bayer  
για κόλλες πολυχλωροπρενίου  
και πολυουρεθάνης.

Διαλυτικό για κόλλες 
πολυχλωροπρενίου και πολυουρεθάνης.

Διαλυτικό για κόλλες 
πολυχλωροπρενίου.

Bayer crosslinker for polychloroprene 
and polyurethane adhesives.

Solvent for diluting polychloroprene 
and polyurethane adhesives.

Bayer réticulant pour des adhésifs  
de polyuréthane et de polychloroprène.

Solvant pour la dilution des adhésifs 
de polychloroprène et de polyuréthane.

DESMODUR 
RFE

F-31
Διαλυτικό

Solvent

Solvant

Διάφανος σκληρυντής της Bayer 
για κόλλες πολυχλωροπρενίου και 
πολυουρεθάνης.
Transparent Bayer crosslinker for 
polychloroprene and polyurethane adhesives.

Bayer réticulant transparent pour des adhésifs 
de polyuréthane et de polychloroprène.

DESMODUR RC
CARMYDUR



Συνέπεια και σεβασμός για τον άνθρωπο και το περιβάλλον
Consistency and respect to the consumer and the environment
Constance et respect pour le consommateur et l’environnement 
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