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50 years of experience

Η KDF αποτελεί εδώ και δεκαετίες μια εταιρεία με ισχυρή παρουσία στο χώρο της παραγωγής και
εμπορίας αθλητικών δαπέδων και ολοκληρωμένων συστημάτων για εσωτερικά & εξωτερικά
γήπεδα, στίβους και πιστοποιημένα δάπεδα παιδικών χαρών, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο
εξωτερικό (δραστηριοποιείται σε περισσότερες από 60 χώρες σε 4 ηπείρους).
Για δεκαετίες τώρα η KDF είναι μία από τις πιο εξειδικευμένες εταιρείες, παγκοσμίως, στα αθλητικά
δάπεδα παρέχοντας ολοκληρωμένες λύσεις για ακρυλικά και πολυουρεθάνικα δάπεδα για
εσωτερικά και εξωτερικά γήπεδα και αθλητικούς χώρους, για χυτά δάπεδα παιδικών χαρών,
στίβους και πολυουρεθανικές κόλλες για διάφορες χρήσεις.
Η εταιρεία, η οποία είναι μια από τις πρωτοπόρες εταιρείες στον τομέα των συστημάτων αθλητικών
δαπέδων δίνει ιδιαίτερη προσοχή στην παροχή μιας πλήρως αναβαθμισμένης σειράς προϊόντων
και υπηρεσιών, παρέχει πιστοποιημένα συστήματα σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα και από
τα διεθνή ινστιτούτα των: ITF (International Tennis Federation) - 4 πιστοποιήσεις, WORLD
ATHLETICS (πρώην I.A.A.F) - 4 πιστοποιήσεις, LABOSPORT, ISASPORT, KIWA, LNE,
κατέχοντας παράλληλα και ISO Ποιότητας των υλικών που παράγει καθώς και πολλές άλλες
πιστοποιήσεις για την παραγωγική της διαδικασία.
Σας προσκαλούμε να ανακαλύψετε έναν κόσμο δαπέδων υψηλής ποιότητας σε ιδιαίτερα
ανταγωνιστικό κόστος:
- ΔΑΠΕΔΑ ΣΤΙΒΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ WORLD ATHLETICS (πρώην I.A.A.F).
- ΑΚΡΥΛΙΚΑ, ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΔΑΠΕΔΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ I.T.F (class 2, 3, 4,
5).
- ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΙΚΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΔΑΠΕΔΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ
ΑΠΟ ΔΙΕΘΝΗ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ.
- ΧΥΤΑ ΔΑΠΕΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ
ΕΝ 1177.
- ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΔΑΠΕΔΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΚΑΙ ΤΕΝΙΣ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ.
- ΑΝΤΙΚΡΑΔΑΣΜΙΚΑ ΡΟΛΑ.
- ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΙΚΕΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΕΣ ΡΗΤΙΝΕΣ.
-ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΙΚΕΣ ΚΟΛΛΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥΣ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΕΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΡΑΔΑΣΜΙΚΑ
ΡΟΛΑ.
- ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΔΑΠΕΔΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ.
-ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΑ ΚΑΙ ΒΟΤΣΑΛΩΤΑ ΔΑΠΕΔΑ.

POLTRACK SANDWICH

POLTRACK SPRAYCOAT

Σύστημα συνθετικού τάπητα στίβων ταρτάν τύπου sandwich.
Εφαρμόζεται σε ασφαλτοεπιφάνειες ή σε στεγανοποιημένες
τσιμεντοεπιφάνειες οι οποίες δεν παρουσιάζουν ανερχόμενες
υγρασίες, ξεκινώντας με την ανάμειξη, επί τόπου, μείγματος
RECYCLED RUBBER 858, ανακυκλωμένο καουτσούκ, και
συνδετικής πολυουρεθανικής ρητίνης POLAPLAST P13.
Η δεύτερη στρώση (sealing layer) αποτελείται από το
πολυουρεθανικό, έγχρωμο σφραγιστικό υλικό
στεγανοποίησης POLAPLAST P22 ακολουθούμενη από την
τρίτη στρώση (surface layer) την διάστρωση ενός επιπλέον
στρώματος ειδικής, πολυουρεθανικής, έγχρωμης ρητίνης,
POLAPLAST P20, με παράλληλη διασπορά κόκκων EPDM.

Σύστημα συνθετικού τάπητα στίβων ταρτάν ψεκαστού τύπου.
Εφαρμόζεται σε ασφαλτοεπιφάνειες ή σε στεγανοποιημένες
τσιμεντοεπιφάνειες οι οποίες δεν παρουσιάζουν ανερχόμενες
υγρασίες, σε δύο βασικές στρώσεις. Η πρώτη στρώση
αναμιγνύεται επί τόπου και αποτελείται από RECYCLED
RUBBER 858, ανακυκλωμένο καουτσούκ, και την συνδετική
πολυουρεθανική ρητίνη POLAPLAST P13.
Η δεύτερη στρώση ( spray layer) αποτελείται από EPDM 856
(0,5-1,5 mm) και την έγχρωμη επίστρωση ψεκασμού (spray
coat) πολυουρεθάνης POLAPLAST P12.

Πιστοποιημένο σύστημα από την WORLD ATHLETICS
(πρώην I.A.A.F).

Πιστοποιημένο σύστημα από την WORLD ATHLETICS
(πρώην I.A.A.F).

Ζητήστε μας το σχετικό ΄Αρθρο Τιμολογίου Μελέτης.

Ζητήστε μας το σχετικό ΄Αρθρο Τιμολογίου Μελέτης.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ
POLAPLAST P10 - Πολυουρεθανικό αστάρι.

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
0.2kg/m2

BASE LAYER

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ
POLAPLAST P10 - Πολυουρεθανικό αστάρι.

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
0.15-0.2kg/m2

BASE LAYER

POLAPLAST P13 - Συνδετική πολυουρεθανική ρητίνη.

1.32kg/m2

POLAPLAST P13 - Συνδετική πολυουρεθανική ρητίνη.

1.32kg/m2

RECYCLED RUBBER 858-SBR κοκκομετρίας 1-4χιλ.

6kg/m2

RECYCLED RUBBER 858-SBR κοκκομετρίας 1-4χιλ.

6kg/m2

SEALING LAYER
POLAPLAST P22 - Πολυουρεθανική, έγχρωμη, σφραγιστική ρητίνη.

SPRAY LAYER
1.5kg/m2
2 στρώσεις

SURFACE LAYER
POLAPLAST P20 - Πολυουρεθανική, έγχρωμη ρητίνη.

2.5kg/m2

EPDM 856 κοκκομετρίας 1-3χιλ.

3.6kg/m2

POLAPLAST P12 - Έγχρωμο, spraycoat PU.

1.35kg/m2

EPDM 856 κοκκομετρίας 0.5-1.5mm.

0.9kg/m2

POLTRACK IN ROLL SANDWICH

Σύστημα συνθετικού τάπητα στίβων ταρτάν τύπου sandwich.
Εφαρμόζεται σε ασφαλτοεπιφάνειες ή σε στεγανοποιημένες
τσιμεντοεπιφάνειες οι οποίες δεν παρουσιάζουν ανερχόμενες
υγρασίες, ξεκινώντας με την πρώτη στρώση (base layer) η
οποία αποτελείται από το αντικραδασμικό ρολό ISOPOL 854.
Η δεύτερη στρώση (sealing layer) αποτελείται από το
πολυουρεθανικό, έγχρωμο σφραγιστικό υλικό
στεγανοποίησης POLAPLAST P22 ακολουθούμενη από την
τρίτη στρώση (surface layer) την διάστρωση ενός επιπλέον
στρώματος ειδικής, πολυουρεθανικής, έγχρωμης ρητίνης,
POLAPLAST P20, με παράλληλη διασπορά κόκκων EPDM.
Πιστοποιημένο σύστημα από την WORLD ATHLETICS
(πρώην I.A.A.F).
Ζητήστε μας το σχετικό ΄Αρθρο Τιμολογίου Μελέτης.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ
PU FLEX 140 - Ειδική, πολυουρεθανική κόλλα.

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
0.2kg/m2

BASE LAYER
ISOPOL 854 - Αντικραδασμικό ρολό.

SEALING LAYER
POLAPLAST P22 - Πολυουρεθανική, έγχρωμη, σφραγιστική ρητίνη.

0.8kg/m2

SURFACE LAYER
POLAPLAST P20 - Πολυουρεθανική, έγχρωμη ρητίνη.

2.5kg/m2

EPDM 856 κοκκομετρίας 1-3mm.

3.6kg/m2

SAFEPOL MULTICOLOR

SAFEPOL SBR COLOURANT

Ελαστικό, χυτό δάπεδο ασφαλείας ιδανικό για παιδικές χαρές
σε διάφορα πάχη από 2εκ έως 20εκ.
Αποτελείται από ένα μείγμα RECYCLED RUBBER 858,
κοκκομετρίας 1-3χιλ, και PU BINDER 1118 ως πρώτη στρώση
(SAFEPOL) και από ένα μείγμα EPDM 856 κοκκομετρίας 13χιλ, με PU BINDER 1118 ως δεύτερη στρώση (SAFEPOL
MULTICOLOR).
Δίνει την δυνατότητα δημιουργίας πολλών σχεδίων σε μεγάλη
ποικιλία χρωμάτων EPDM. Η τελική επένδυση πάνω από την
επιφάνεια του EPDM μείγματος θα είναι το POLYSPORT XP
1069 παρέχοντας προστασία από την υπεριώδη ακτινοβολία
εφαρμοζόμενο σε δύο σταυρωτές στρώσεις.

Ελαστικό, χυτό δάπεδο ασφαλείας ιδανικό για παιδικές χαρές
σε διάφορα πάχη από 1,5εκ έως 15εκ ή και παραπάνω.
Αποτελείται από ένα μείγμα RECYCLED RUBBER 858,
κοκκομετρίας 1-3χιλ ή 2-4χιλ και PU BINDER 1118 ως πρώτη
στρώση (SAFEPOL) και από ένα μείγμα ειδικών χρωστικών
KDF σε 11 διαφορετικές αποχρώσεις, PU BINDER 1118 και
RECYCLED RUBBER 858 κοκκομετρίας 1-3χιλ ή 2-4χιλ ως
δεύτερη στρώση(SAFEPOL COLOURANT).
Δίνει την δυνατότητα δημιουργίας πολλών σχεδίων σε μεγάλη
ποικιλία χρωμάτων. Η τελική επίστρωση πάνω απο την
επιφάνεια του SBR μείγματος θα είναι το POLYSPORT XP
1069 παρέχοντας προστασία από την υπεριώδη ακτινοβολία
εφαρμοζόμενο σε δύο σταυρωτές στρώσεις.

Πιστοποιημένο σύστημα σύμφωνα με EN 1177.

Πιστοποιημένο σύστημα από την TUV HELLAS.
Ζητήστε μας το σχετικό ΄Αρθρο Τιμολογίου Μελέτης.

Ζητήστε μας το σχετικό ΄Αρθρο Τιμολογίου Μελέτης.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ
PU PRIMER 870 - Ειδικό, πολυουρεθανικό αστάρι.
PU BINDER 1118 - Πολυουρεθανική, συγκολλητική ρητίνη.
RECYCLED RUBBER 858 - SBR κοκκομετρίας 1-3χιλ.
PU BINDER 1118 - Πολυουρεθανική, συγκολλητική ρητίνη.
EPDM 856 κοκκομετρίας 1-3χιλ.
POLYSPORT XP 1069 - Ματ επένδυση, δύο συστατικών για την προστασία
των κόκκων EPDM/SBR, ανθεκτική στην UV ακτινοβολία.

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
0.2-0.3kg/m2

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ
PU PRIMER 870 - Ειδικό, πολυουρεθανικό αστάρι.

2 στρώσεις

1kg/m2

PU BINDER 1118 - Πολυουρεθανική, συγκολλητική ρητίνη.

για μείγμα 10χιλ

RECYCLED RUBBER 858 - SBR κοκκομετρίας 1-3χιλ ή 2-4χιλ.

6kg/m2
για μείγμα 10χιλ

KDF PIGMENT ΧΡΩΣΤΙΚΑ

2kg/m2
για μείγμα 10χιλ

PU BINDER 1118 - Πολυουρεθανική, συγκολλητική ρητίνη.

10kg/m2
για μείγμα 10χιλ

0.4kg/m

2

RECYCLED RUBBER 858 - SBR κοκκομετρίας 1-3χιλ ή 2-4χιλ.

2 στρώσεις

POLYSPORT XP 1069 - Ματ επένδυση, δύο συστατικών για την προστασία
των κόκκων EPDM/SBR, ανθεκτική στην UV ακτινοβολία.

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
0.2-0.3kg/m2
2 στρώσεις

1kg/m2
για μείγμα 10χιλ

6kg/m2
για μείγμα 10χιλ

0.15-0.60kg
αναλόγως της ποσότητας
του χρωστικού (2%, 4%, 6%

1.45kg/m2
για μείγμα 10χιλ

6kg/m2
για μείγμα 10χιλ

0.4kg/m2
2 στρώσεις

POLYFLEX PU-IN

POLYFLEX AEL-IN

Πολυουρεθανικό σύστημα για εσωτερικούς χώρους,
εξαιρετικά ανθεκτικό, ιδανικό για γήπεδα πολλαπλών
χρήσεων, γυμναστήρια, γήπεδα τένις, μπάσκετ, βόλεϊ,
χάντμπολ και για οποιοδήποτε άλλο αθλητικό δάπεδο
εσωτερικού χώρου.
Συνδυασμός αντικραδασμικού ρολού και
πολυουρεθανικών ρητινών σε πάχος από 6χιλ έως
14χιλ.

Ακρυλικό, αντικραδασμικό, εξαιρετικά ελαστικό σύστημα
για εσωτερικούς χώρους, ιδανικό για γήπεδα
πολλαπλών χρήσεων, γυμναστήρια, γήπεδα τένις,
μπάσκετ, βόλεϊ, χάντμπολ και για οποιοδήποτε άλλο
αθλητικό γήπεδο εσωτερικού χώρου.
Συνδυασμός αντικραδασμικού ρολού και ακρυλικών και
πολυουρεθανικών επιστρώσεων σε πάχος από 8χιλ έως
14χιλ.

Πιστοποιημένο σύστημα από την LABOSPORT και
σύμφωνα με EN 14904.

Ζητήστε μας το σχετικό ΄Αρθρο Τιμολογίου Μελέτης.

Ζητήστε μας το σχετικό ΄Αρθρο Τιμολογίου Μελέτης.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

PU FLEX 140 - Ειδική, πολυουρεθανική κόλλα.

1kg/m2

PU FLEX140 - Ειδική, πολυουρεθανική κόλλα.

1 στρώση

ISOPOL 854 - Αντικραδασμικό ρολό.
POLYSPORT STUCCO 950 - Πολυουρεθανικός, σφραγιστικός στόκος
για γήπεδα εσωτερικών χώρων.
POLYSPORT PU 951 - Πολυουρεθανικό, ελαστικό δάπεδο
για γήπεδα εσωτερικών χώρων.
POLYSPORT 952 - Τελική, σφραγιστική επένδυση, πολυουρεθάνης δύο συστατικών.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
1kg/m2
1 στρώση

ISOPOL 854 - Αντικραδασμικό ρολό.
0.8kg/m2

ELASTOTURF 851S - Ακρυλική, λεία, χυτή επίστρωση για αθλητικά δάπεδα.

2 στρώσεις
2

POLYSPORT 952 - Τελική, σφραγιστική επένδυση, πολυουρεθάνης
δύο συστατικών.

2.2kg/m
1 στρώση

0.25kg/m
2 στρώσεις

2

2.2-2.5kg/m2
3 στρώσεις

0.35kg/m2
2 στρώσεις

SPORTFLOOR-EX

Ακρυλικό, ανθεκτικό δάπεδο για γήπεδα εξωτερικών
χώρων ιδανικό για γήπεδα τένις, μπάσκετ, βόλεϊ,
χάντμπολ για οποιοδήποτε άλλο αθλητικό δάπεδο.
Συνδυασμός ακρυλικών ρητινών σε συνολικό πάχος
2,2χιλ.
Πιστοποιημένο σύστημα από την ITF – International
Τennis Federation, κατηγορία CLASS 4 (mediumfast).
Ζητήστε μας το σχετικό ΄Αρθρο Τιμολογίου Μελέτης.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ
RIΤIVEX R LIQUID 1102 - Ακρυλικό, συγκολλητικό αστάρι.
ELASTOSPORT 853 - Ακρυλικό, σφραγιστικό, χυτό υπόστρωμα.
ELASTOTURF 851 - Ακρυλική, χυτή επένδυση για αθλητικά δάπεδα.

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
0.2-0.3kg/m2
1 στρώση

2kg/m2
2 στρώσεις

1.5kg/m2
3 στρώσεις

FLEXFLOOR-EX

POLYFLEX AEL-EX

Ακρυλικό ελαστικό σύστημα για εξωτερικούς χώρους
ιδανικό για γήπεδα τένις, μπάσκετ, βόλεϊ, χάντμπολ και
για οποιοδήποτε άλλο αθλητικό δάπεδο.
Συνδυασμός χυτών ακρυλικών επιστρώσεων συνολικού
πάχους 3,5χιλ.

Ακρυλικό σύστημα για εξωτερικούς χώρους, εξαιρετικά
ελαστικό, ιδανικό για γήπεδα μπάσκετ, βόλεϊ, τένις,
χάντμπολ, γήπεδα πολλαπλών χρήσεων και για
οποιοδήποτε άλλο αθλητικό δάπεδο.
Συνδυασμός αντικραδασμικού ρολού και ακρυλικών
επιστρώσεων σε πάχος από 6χιλ έως 14χιλ.

Πιστοποιημένο σύστημα από την ITF – International
Τennis Federation, κατηγορία CLASS 3 (medium).

Πιστοποιημένο σύστημα από την ITF – International
Τennis Federation, κατηγορία CLASS 2 (mediumslow).

Ζητήστε μας το σχετικό ΄Αρθρο Τιμολογίου Μελέτης.

Ζητήστε μας το σχετικό ΄Αρθρο Τιμολογίου Μελέτης.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ
RIΤIVEX R LIQUID 1102 - Ακρυλικό, συγκολλητικό αστάρι.

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
0.2-0.3kg/m2
1 στρώση
2

ELASTOSPORT 853 - Ακρυλικό, σφραγιστικό, χυτό υπόστρωμα.

1.3kg/m

SUPER ELASTOCOAT COARSE 842 - Ελαστικό, χυτό υπόστρωμα
με μεγάλη κοκκομετρία κόκκων SBR.

1.2kg/m2

SUPER ELASTOCOAT FINE 842 - Ελαστικό, χυτό υπόστρωμα
με μικρή κοκκομετρία κόκκων SBR.

0.8kg/m2

ELASTOTURF 851 - Ακρυλική, χυτή επένδυση για αθλητικά δάπεδα.

1 στρώση

2 στρώσεις

2 στρώσεις

1.8kg/m2
3 στρώσεις

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ
PU FLEX 140 - Ειδική, πολυουρεθανική κόλλα.

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
1kg/m2
1 στρώση

ISOPOL 854 – Αντικραδασμικό ρολό.
ELASTOTURF 851 – Ακρυλική, χυτή επένδυση για αθλητικά δάπεδα.

2.2-2.5kg/m2
3 στρώσεις

SPORTGROUND-EX

Ανθεκτικό, ακρυλικό δάπεδο, μεσαίας σκληρότητας για
εξωτερικούς χώρους ιδανικό για ποδηλατόδρομους,
περιβάλλοντες χώρους αθλητικών εγκαταστάσεων, ,
πάρκα, μονοπάτια κτλ.
Συνδυασμός χυτών, ακρυλικών επιστρώσεων σε
συνολικό πάχος 2,2χιλ.
Πιστοποιημένο σύστημα από την LABOSPORT.
Ζητήστε μας το σχετικό ΄Αρθρο Τιμολογίου Μελέτης.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ
RIΤIVEX R LIQUID 1102 - Ακρυλικό, συγκολλητικό αστάρι.
ELASTOSPORT 853 - Ακρυλικό, σφραγιστικό, χυτό υπόστρωμα.
CORRIDOL 864 - Ακρυλική, αντιολισθηρή επένδυση.

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
0.2-0.3kg/m2
1 στρώση

2kg/m2
2 στρώσεις

1.5kg/m2
3 στρώσεις

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

your expert in sports flooring

www. kdf.gr
info@kdf.gr

