KDF
Промислові підлогові системи і будівельні матеріали
50 YEARS OF EXPERIENCE
www.kdf.gr

50 years of experience in the ﬁeld of

KDF LTD (www.kdf.gr) - одна з найбільш динамічних і
експортоорієнтованих грецьких компаній (в даний час
працює з більшніж 60 країнами на 4 континентах), щодіють
в північній Греції (ЄС) і в Об'єднаних Арабських Еміратах, з
виробничими пот у жностями для епок сидних і
поліуретанових покриттів для підлог і складськими
приміщеннями в обохкраїнах.
Ми спеціалізуємося на промислових, декоративних і
спортивних підлогових системах і матеріалах, і маємо
великий досвідроботи в Європі, Африці, Азії і на Близькому
Сході.
Експортний горизонт компанії стрімко розширюється, і
наша мета - закріпити домінуюче становище на ринку як
приклад гнучкості та конкурентоспроможності. KDF
приділяє особливу увагу наданню повністю оновленого
асортимент упродуктів і послуг, виробляє системи, що
відповідають вимогам ЄС і сертифіковані багатьма
інститутами.
KDF виходить далеко за рамки комерції, надаючи
маркетингові консультації і технічну підтримку на
всіхетапах: від розрахунку вартості до завершення
проекту. Діючивід повідно до 8 сертифікатів ISO, таких як:
ISO 9001/2015, ISO 14001/2015, ISO 50001/2018, ми
гарантуємо, що наші продукти спочатку успішно
тестуються і застосовуються на місці нашої власної
командою, перш ніж експортуються за кордон.
Запрошуємо вас відкрити для себе світ підлогових
покриттів і професійних рішень для профнастилу:
- Декоративні підлоги для внутрішнього і зовнішнього
застосування.
-Епоксидні підлоги для всіх видів застосування,
сертифіковані POLYMER INSTITUTE.
- Нові інноваційні системи підлог, що світяться в темряві.

-industrial ﬂooring
-decorative ﬂooring
-sports ﬂooring

KDF LTD www.kdf.gr is one of the most dynamic and exportoriented Greek companies (currently operating in more than
60 countries on 4 continents), based in North Greece (EU) and
the United Arab Emirates, with production facilities and
warehouses in both countries for epoxy and polyurethane
ﬂooring materials.
We specialize in , industrial, decorative and sports products
and ﬂooring systems, with extensive experience in Europe,
Africa, Asia and the Middle East.
Our export horizon is expanding rapidly, and our goal is to
secure our dominant position in the market as an example of
ﬂexibility and competitiveness. KDF pays special attention to
providing a completely renewed range of products and
services, manufactures systems that are EU compliant and
certiﬁed by many institutes.
KDF goes far beyond commerce, providing marketing advice
and technical support at all stages: from costing to complete
project completion. Acting in accordance with 8 ISO
certiﬁcates usch as ISO 9001/2015, ISO 14001/2015, ISO
50001/2018, we ensure that our products are ﬁrst successfully
tested and applied on site by our own team before we export
them overseas.
We invite you to discover the world of ﬂooring and
professional ﬂooring solutions:
-Decorative ﬂoors for indoor and outdoor use.
-Epoxy ﬂoors for all uses, certiﬁed by POLYMER INSTITUTE.
-New innovative ﬂoor systems that glow in the dark.

POLEPOX PR 824
Епоксидна двокомпонентна грунтівк а на основі
розчинників.
Наноситься до насичення в два абобільше шарів на сухі
внутрішні поверхні, на які згодом наносяться різні
епоксидні покриття KDF або будівельні розчини.
Забезпечує відмінну адгезію епоксидної системи до
основи і особливо до поверхні, до якої була застосована
затирка механічним засобом.
Рекомендується для закрито-пористих поверхонь.
Кольори: прозорі.

Epoxy, solvent-based, two-component primer.
Applied to saturation point in two or more layers on dry indoor
surfaces to be coated with various KDF epoxy coatings or
mortars. Ensures perfect adhesion of the epoxy system on the
substrate and especially on power-troweled surfaces.
Recommended for closed-porous surfaces.
Colors: clear.

Description
POLEPOX PR 824 - Грунтівка на епоксидної основі, двокомпонентна.

Consumption
0.25-0.6kg/m2

POLEPOX COAT 814
Епоксидне, самовирівнююче, двокомпонентне підлогове покриття.
Кольорове, промислове, твердепокриття, придатне для внутрішніх
приміщень з легким і середнім навантаженням (трафіком).
Запобігає утворенню і розкладанню пилу, створює безшовну
підлогу, щолегко очищується, не вимагає догляду, та відповідає
санітарним стандартам, захищає поверхні на основі цементу і
забезпечує тверду поверхню з чудовою стійкістю до стирання, олій,
жирів, мастил, кислот, лугів. Рекомендується для харчової
промисловості, молочних заводів, м'ясокомбінатів, заводів з
переробки відходів, фармацевтичних заводів, майстерень,
супермаркетів і т.п.
Кольори: див. нашу кольорову схему тут.

Epoxy, self-leveling, two-component ﬂoor coating.
Colored, industrial hard coating, suitable for indoor areas with light to
medium traﬃc.
Prevents dust creation and decay, creates an easy-to clean,
maintenance-free, seamless ﬂooring, meeting health standards,
protects cement-based surfaces and provides a hard surface with
superior resistance to abrasion, oils, fats, grease, acids, alkalis.
Recommended for food industries, dairy factories, slaughterhouses,
waste treatment plants, pharmaceutical plants, workshops,
supermarkets, etc.
Colors: See our colorchart here.

Description

Consumption

POLEPOX PR 824 - Грунтівка на епоксидної основі, двокомпонентна.

0.25kg/m2

POLEPOX COAT 814 - Епоксидне, наливне, двухкомпонентное
підлоговепокриття.

1.2kg/m2

POLEPOX FLOOR 817
Епоксидна, наливна, надміцна, трикомпонентна підлога.
Кольорова, промислова жорстка підлога, щопідходить для сухих підлог
в приміщеннях з інтенсивним навантаженням (трафіком). Створює
безшовну підлогу, запобігає утворенню і розкладанняю пилу, легко
очищується, не вимагає догляду, відповідає санітарним стандартам,
захищаєпо верхні на основі цементу і забезпечує тверду поверхню з
чудовою стійкістю до стирання, олій, жирів, мастил, кислот і лугів.
Рекомендується для харчової промисловості, молочних заводів, боєнь,
заводів з переробки відходів, фармацевтичних заводів, майстерень,
складів, супермаркетів, лабораторій і т.п.
Кольори: див. нашу кольорову схему тут.

Epoxy, self-leveling, heavy duty, three-component ﬂooring.
Colored, industrial hard ﬂooring suitable for indoor dry ﬂoors with heavy traﬃc.
Creates a seamless ﬂooring, prevents dust creation and decay, creates an
easy-to clean, maintenance-free ﬂooring meeting health standards, protects
cement-based surfaces and provides a hard surface with superior resistance
to abrasion, oils, fats, grease, acids, alkalis.
Recommended for food industries, dairy factories, slaughterhouses, waste
treatment plants, pharmaceutical plants, workshops, warehouses,
supermarkets, labs etc.
Colors: See our colorchart here.

Description

Consumption

POLEPOX PR 824 - Грунтівка на епоксидної основі, двокомпонентна.

0.25kg/m2

POLEPOX FLOOR 817 - Епоксидна наливна трикомпонентна підлога
для важких умов експлуатації.

3kg/m2

POLFLOOR PU 807
Двокомпонентне поліуретанове герметизуюче покриття.
Прозорий або кольоровий герметизируючий лак з глибоким
просоченням, що підходить для поверхонь з легким та
середнім навантаженням (трафіком). Запобігає утворенню і
розкладанню пилу, твердієі захищає поверхні на цементній
основі і забезпечує адекватну стійкість до олій, мастил, жирів,
кислот і лугів. Наноситься тільки на сухі поверхні.
Рекомендується для автостоянок, майстерень, фабрик,
складів, терас і т.інше.
Кольори: прозорі, див. нашу таблицю кольорів тут.

Clear or colored deep-impregnation sealing varnish, suitable for
substrates with light to medium traﬃc. Prevents dust creation and
decay, hardens and protects cement-based surfaces and provides
adequate resistance to oils, grease, acids, alkalis. Applied on dry
surfaces only.
Recommended for parking lots, workshops, factories,
warehouses, terraces etc.
Colors: clear, see our colorchart here.

Description
POLFLOOR PU 807 - Двокомпонентне поліуретанове герметизуюче покриття.

Consumption
0.3-0.6kg/m2

POLYPRIME PU 882
Поліуретанова однокомпонентна грунтівка для адгезії всіх
промислових систем на основі поліуретану до цементнихоснов,
таким як: UNIFLOOR PU 884, POLCOAT PU FLEX 885 і
ELASTOPOL PU 883. Наноситься на сухізовнішні і внутрішні
поверхні.
Рекомендований грунт для всіх промислових покриттів на основі
поліуретану.
Кольори: прозорі.

Polyurethane, one-component primer, for the adhesion of all
polyurethane-based industrial systems on cement substrates such as
UNIFLOOR PU 884, POLCOAT PU FLEX 885 and ELASTOPOL PU 883. Applied on dry exterior and interior surfaces.
Recommended primer for all the polyurethane-based industrial
coverings.
Colors: clear.

Description
POLYPRIME PU 882 - Поліуретановий двокомпонентний праймер.

Consumption
0.2-0.4kg/m2

ELASTOPOL PU 883
Поліуретанове, самовирівнююче, надміцне, двокомпонентне
підлогове покриття.
Кольорове промислове еластичне покриття, придатне для сухих
підлог для внутрішніх і зовнішніх приміщень з інтенсивним
навантаженням (трафіком).
Створює безшовне покриття, що запобігає утворенню і
розкладанню пилу таповерхню, щолегко очищується, не вимагає
догляду, відповідає санітарним нормам, захищає поверхні на
основі цементу і забезпечує поверхню з чудовою стійкістю до
стирання, олій, жирів, мастил, кислот, лугів. Загрунтований з
POLYPRIME PU 882.
Рекомендується для харчової промисловості, боєнь, заводів з
переробки відходів, фармацевтичних заводів, майстерень,
складів, супермаркетів, лабораторій і т.інше, атакождля ділянок з
вібруючим обладнанням.
Кольори: див. нашу таблицю кольорів тут.

Polyurethane, self-leveling, heavy-duty, two-component ﬂoor coating.
Colored, industrial, resilient ﬂooring suitable for indoor and outdoor dry
ﬂoors with heavy traﬃc. Creates a seamless ﬂooring, prevents dust
creation and decay, creates an easy-to clean, maintenance-free
surface meeting health standards, protects cement-based surfaces
and provides a surface with superior resistance to abrasion, oils, fats,
grease, acids, alkalis. Primed with POLYPRIME PU 882.
Recommended for food industries, dairy factories, slaughterhouses,
waste treatment plants, pharmaceutical plants, workshops,
warehouses, supermarkets, labs etc., as well as areas with vibrating
machinery.
Colors: See our colorchart here.

Description

Consumption

POLYPRIME PU 882 - Поліуретановий двокомпонентний праймер

0.25kg/m2

ELASTOPOL PU 883 - Поліуретанове, самовирівнююче, надміцне,
двокомпонентне підлогове покриття.

2kg/m2

POLCOAT PU FLEX 885
Еластичне поліуретанове самовирівнююче двокомпонентне підлого
вепокриття.
Кольорове промислове еластичне покриття для підлоги, що підходить для
в н у т р і ш н і х і з о в н і ш н і х с у х и х п р и м і щ е н ь з л е г к и м і с е р ед н і м
навантаженням(трафік). Запобігає утворенню і розкладанню пилу, створює
поверхню, щолегко очищується, не вимагає догляду, відповідає санітарним
нормам, захищає поверхні на основі цементу і забезпечує еластичну
поверхню з чудовою стійкістю до стирання, олій, жирів, мастил, кислот, лугів.
Загрунтований з POLYPRIME PU 882.
Рекомендується для холодильних камер, харчової промисловості, молочних
заводів, боєнь, заводів з переробкивідходів, фармацевтичних заводів,
майстерень, супермаркетів, лабораторій, складів та в цілому для галузей, де
потрібно еластичне покриття для підлоги відповідно до низьких температур.
Кольори:див. нашу таблицю кольорів тут.

Flexible, polyurethane, self-leveling, two-component ﬂoor coating.
Colored, industrial elastic ﬂoor coating suitable for indoor and outdoor dry areas with
light to medium traﬃc. Prevents dust creation and decay, creates an easy-to clean,
maintenance-free surface meeting health standards, protects cement-based
surfaces and provides an elastic surface with superior resistance to abrasion, oils,
fats, grease, acids, alkalis. Primed with POLYPRIME PU 882.
Recommended for cooling chambers, food industries, dairy factories,
slaughterhouses, waste treatment plants, pharmaceutical plants, workshops,
supermarkets, labs, warehouses and in general for areas that require elastic
ﬂooring due to low temperature conditions.
Colors: See our colorchart here.

Description

Consumption

POLYPRIME PU 882 - Поліуретановий двокомпонентний праймер.

0.25kg/m2

POLCOAT PU FLEX 885 - Еластичне поліуретанове самовирівнююче
двухкомпонентне підлогове покриття.

2kg/m2

POLEPOX 883-CV
Двокомпонентний антистатичний епоксидний лак, що містить
графітовий порошок.
Забезпечує міцне зчеплення з основою і хорошу проводимість,
на поверхнях. Використовується в якості проміжного шару
перед нанесенням POLEPOX COAT 830-CC, щоб забезпечити
рівномірну проводимість по всій поверхні підлоги.
Кольори: чорний.

Two-component, antistatic epoxy varnish containing graphite
powder
It oﬀers strong bonding to the substrate and good conductivity that
prevents the accumulation of static electricity on surfaces. It is used
as an intermediate layer before POLEPOX COAT 830-CC to
ensure uniform conductivity on the whole ﬂoor surface.
Colors: black.

POLEPOX 830-CC
Кольорове промислове твердепроводиме покриття, відповідне
для внутрішніх приміщень з легким і середнім рухом, що
наноситься в областях, де потрібен контроль статичної
електрики. Забезпечує проводимість 10 4 -10 6 Ом. Запобігає
утворенню і розкладанню пилу, створює легко очищаєму
безшовну поверхню, що не вимагає обслуговування, відповідає
санітарним стандартам, захищає поверхні на основі цементу й
забезпечує тверду поверхню з чудовою стійкістю до стирання,
олій, жирів, мастил, кислот, лугів.
Рекомендується для лікарень, комп'ютерних залів, лабораторій,
друк арень, тек стильних фабрик, заправних станцій,
електростанцій, складів боєприпасів і т. інше.
Кольори:див. нашу кольорову схему тут.

Two-component, antistatic, self-leveling epoxy ﬂoor.
Colored, industrial hard conductive coating suitable for indoor areas
with light to medium traﬃc, applied in areas that require static
electricity control. Provides conductivity of 104-106 Ohm. Prevents
dust creation and decay, creates an easy to clean, maintenance-free,
seamless surface meeting health standards, protects cement-based
surfaces and provides a hard surface with superior resistance to
abrasion, oils, fats, grease, acids, alkalis.
Recommended for hospitals, computer rooms, laboratories, printing
houses, textile mills, gas stations, power stations, ammunition
warehouses etc.
Colors: See our colorchart here.

Description

Consumption

POLEPOX PR 824 - Грунтівка на епоксидної основі, двокомпонентна.

0.25kg/m2

POLEPOX 833-CV - Двокомпонентний антистатичний епоксидний лак,
що містить графітовий порошок.

0.3kg/m2

POLEPOX COAT 830-CC - Двокомпонентна антистатична самовирівнюча
епоксидна підлога.

1.5kg/m2

50 years of experience in the elds of

worldwide

-industrial ooring
-decorative ooring
-sports ooring

Providing long-lasting solutions in more than 60 countries

your expert in flooring

www. kdf.gr
exports@kdf.gr

