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GRAINFLOOR 

 
 
 

ΓΕΝΙΚΑ 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Γηαθνζκεηηθό, πξσηόηππν, αλάγιπθν, ηζηκεληνεηδέο δάπεδν κε έγρξσκα βόηζαια ή 
καξκαξνςεθίδεο γηα εμσηεξηθνύο & εζσηεξηθνύο ρώξνπο κε βαζηθό ζηνηρείν ηελ 
πςειή αηζζεηηθή & ηελ δπλαηόηεηα δεκηνπξγίαο πνιιώλ ζπλδηαζκώλ. Δθαξκόδεηαη ζε 
λσπό ή παιαηό ζθπξόδεκα, δεκηνπξγώληαο έλα νηθνλνκηθό, αληηνιηζζεξό δάπεδν κε 
αληνρή ζηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο, ην νπνίν δελ ρξεηάδεηαη ζπληήξεζε. Παξέρεηαη ζε 
πνηθηιία ζρεδίσλ θαη απνρξώζεσλ. Ιδαληθό γηα εμσηεξηθέο θαη εζσηεξηθέο επηθάλεηεο, 
όπσο πεξηβάιινληεο ρώξνπο ζε μελνδνρεηα ή πηζίλεο, πεδνδξόκηα, πιαηείεο, 
δηαδξόκνπο, εμνρηθέο θαηνηθίεο θιπ. 
  

 
GRAINFLOOR 
PRIMER 871 

 
Δηδηθό ηζηκεληνεηδέο αζηάξη γηα ηελ πξόζθπζε ηνπ ζπζηήκαηνο GRAINFLOOR ζε παιαηό 
ζθπξόδεκα. 
Καηαλάισζε: 1,5-2 kg/m2 
πζθεπαζία: αθηά ησλ 25 Kg. 

  
 
GRAINFLOOR 
MIX 877 

 
Έγρξσκν, ζπκππθλσκέλν κίγκα, απνηεινύκελν από εηδηθέο αθξπιηθέο ξεηίλεο, επηιεγκέλα 
ραιαδηαθά αδξαλή, εηδηθά πξόζκηθηα θαη ίλεο. Αλακηγλύεηαη κε ηζηκέλην (γθξη ή ιεπθό) θαη 
έγρξσκα αδξαλή (βόηζαια ή καξκαξνςεθίδα). πλδπάδεηαη κε ην GRAINFLOOR 
REVEAL 875 θαη ην GRAINFLOOR PROTECT 876 γηα ηελ δεκηνπξγία ηεο ηειηθήο 
ηζηκεληνεηδνύο, αλάγιπθεο επηθάλεηαο ηνπ GRAINFLOOR. 
Αλαινγίεο αλάκεημεο: 1 κέξνο GRAINFLOOR MIX : 2 κέξε ηζηκέλην : 4 κέξε αδξαλή      
Καηαλάισζε γηα παρνο 1cm: 2,5 kg/m2 GRAINFLOOR MIX : 5 kg/m2 ηζηκέλην : 10 kg/m2 
αδξαλε 
πζθεπαζία: αθηά ησλ 25 Kg 
 

 
GRAINFLOOR 
REVEAL 875 

 
Τδαηνδηαιπηόο, επηθαλεηνδξαζηηθόο αδξαλνπνηεηήο 
γηα ηελ δεκηνπξγία ηεο ηειηθήο ηζηκεληνεηδνύο, αλάγιπθεο επηθάλεηαο  κε έγρξσκα αδξαλή 
ηνπ GRAINFLOOR. Δθαξκόδεηαη κε ζπξέη ζηελ λσπή ηζηκεληνεπηθάλεηα, δηεπθνιύλνληαο 
ηελ απνθάιπςε ησλ αδξαλώλ ηνπ GRAINFLOOR. 
Καηαλάισζε: 150-200 gr/m2 
πζθεπαζία: Γνρεία ησλ 20 Kg. 
 

 
GRAINFLOOR 
PROTECT 876 
 

 
Γηαθαλέο, δηεηζδπηηθό, ζθξαγηζηηθό πιηθό ην νπνίν εθαξκόδεηαη σο ηειηθή επίζηξσζε ηνπ 
δαπέδνπ GRAINFLOOR. Παξέρεη άξηζηε αδηαβξνρνπνίεζε θαη πξνζηαζία 
κεγάιεο δηάξθεηαο. 
Καηαλάισζε: 150-200 gr/m2 
Γνρεία ησλ 15 Kg. 
 

 
Σα ηερληθά δεδνµέλα θαη νη νδεγίεο πνπ πεξηιαµβάλνληαη ζε απηό ην ηερληθό θπιιάδην είλαη απνηέιεζµα ηεο γλώζεο θαη ηεο εµπεηξίαο από ην ηµήµα έξεπλαο θαη αλάπηπμεο 
ηεο εηαηξείαο, θαζώο θαη από ηελ εθαξµνγή ηνπ πξντόληνο ζηελ πξάμε. Οη ζπζηάζεηο θαη νη πξνηάζεηο ζρεηηθά µε ηελ ρξήζε ησλ πιηθώλ γίλνληαη ρσξίο εγγύεζε, αθνύ νη 
εθάζηνηε ζπλζήθεο θαηά ηελ εθαξµνγή ηνπο είλαη πέξα ηνπ ειέγρνπ ηεο εηαηξείαο µαο. Γηα ηνλ ιόγν απηό είλαη επζύλε ηνπ ρξήζηε λα βεβαησζεί πσο ην πιηθό είλαη θαηάιιειν 
γηα ηελ πξνβιεπόµελε εθαξµνγή θαη ηηο ζπλζήθεο ηνπ έξγνπ. Η έθδνζε ηνπ παξόληνο ηερληθνύ θπιιαδίνπ αθπξώλεη θάζε άιιε πξνεγνύµελε έθδνζε γηα ην ίδην πξντόλ.  

  

 


