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α/α Είδος  Σεχνικά Χαρακτηριστικά ΑΠΑΙΣΗΗ 
(της 

αναθζτουσας 
αρχής) 

ΑΠΑΝΣΗΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
Ε ΣΕΧΝΙΚΑ 
ΦΤΛΛΑΔΙΑ 

ΚΑΣΑΚΕΤΑΣΗ
/ 

ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ 

1 
Ανταλλακτικό 
ρολλό βαφισ 
διάςταςθσ 10 εκ. 

Ανταλλακτικό ρολλό βαφισ, αφρϊδεσ, διάςταςθσ 
10 εκ. 

ΝΑΙ   

2 
Ανταλλακτικό 
ρολλό βαφισ 
διάςταςθσ 5 εκ. 

Ανταλλακτικό ρολλό βαφισ, αφρϊδεσ, διάςταςθσ 
5 εκ.  

ΝΑΙ   

3 
Ανταλλακτικό 
ρολλό, διάςταςθσ 
25 εκ. 

Ανταλλακτικό ρολλό, διάςταςθσ 25 εκ. 
κατάλλθλο για πλαςτικό και ακρυλικό χρϊμα, για 
λείεσ και ελαφρά ανάγλυφεσ επιφάνειεσ, με 
ςυνκετικι γοφνα. 

ΝΑΙ   

4 
Αςτάρι εςωτερικϊν 
και εξωτερικϊν 
επιφανειϊν 

Τδατοδιαλυτό αςτάρι βαςιςμζνο ςε ακρυλικζσ 
ρθτίνεσ. Προετοιμάηει για τθν βαφι εςωτερικϊν 
ι εξωτερικϊν επιφανειϊν. Να ζχει πολφ καλι 
πρόςφυςθ και διειςδυτικότθτα και να μπορεί να 
χρθςιμοποιθκεί ωσ υπόςτρωμα για πλαςτικά ι 
ακρυλικά χρϊματα. 
Να παρουςιάηει μεγάλθ αντοχι ςε αλκαλικζσ 
επιφάνειεσ όπωσ είναι ο ςοβάσ, το τςιμζντο, το 
αμιαντοτςιμζντο, ςπατουλαριςτοί τοίχοι κλπ.  

ΝΑΙ   

5 Αςτάρι ξφλου 

Αςτάρι ξφλου, φαρμάκι, προςτατευτικό 
μυκθτοκτόνο, ιδανικό για όλεσ τισ ξφλινεσ 
επιφάνειεσ. Προςτατεφει τα ξφλα από τθν 
υγραςία, τουσ μφκθτεσ, το ςκουλικι και τα 
ζντομα. Η απόχρωςθ κα επιλεγεί από τθν 
υπθρεςία. Απόδοςθ 12-14 m

2
/lt.  ε ςυςκευαςία 

των 750 ml. 

ΝΑΙ   

6 Βελατοφρα 

Τπόςτρωμα ξφλινων επιφανειϊν, αλκυδικισ 
βάςθσ, εςωτερικισ και εξωτερικισ χριςθσ. Να 
μπορεί να χρθςιμοποιθκεί ςε νζεσ, 
ςπατουλαριςτζσ ξφλινεσ επιφάνειεσ και MDF. Να 
εξαςφαλίηει πολφ καλό γζμιςμα, μαλακό 
δοφλεμα, εξαιρετικό άπλωμα, εφκολο τρίψιμο, 
γριγορθ επαναβαφι και να πλθροί τισ 
προδιαγραφζσ κατά ΕΛΟΣ 876 

ΝΑΙ   
 
 
 
 
 
 
 



7 
Βερνίκια ξφλινων 
επιφανειϊν 

Ζγχρωμο διακοςμθτικό και προςτατευτικό 
βερνίκι ξφλου εςωτερικισ και εξωτερικισ χριςθσ. 
Να εφαρμόηεται ςε πόρτεσ, παράκυρα, 
κουφϊματα και γενικά ςε κάκε ξφλινθ 
επιφάνεια. Να βάφεται και να απλϊνει εφκολα. 
Να ζχει μεγάλθ ελαςτικότθτα και ςκλθρότθτα και 
να εξαςφαλίηει ςτο ξφλο προςταςία και ωραία 
εμφάνιςθ. 

ΝΑΙ   

8 
Βοφρτςα 
αςπρίςματοσ 

Βοφρτςα βαφισ, ρυκμιηόμενθ, τοποκετείται ςε 
κοντάρι με πλαςτικό ςτζλεχοσ και ίνεσ από ΡVC 
(7εκ.). Κατάλλθλθ για βάψιμο με υδρόχρωμα, 
αςβζςτθ και πίςςα. Διαςτάςεισ: 23x7 εκ. 

ΝΑΙ   

9 
Διαλφτεσ 
ελαιοχρωμάτων 

Διαλυτικό για τθν αραίωςθ βερνικιϊν και 
ελαιοχρωμάτων. 

ΝΑΙ   

10 

Ειδικό αςτάρι για 
επάλειψθ 
ταρατςϊν προ 
μόνωςθσ 

Τψθλισ τεχνολογίασ ενόσ ςυςτατικοφ 
υδατοδιαλυτό αςτάρι κατάλλθλο για τθν 
ενίςχυςθ τθσ πρόςφυςθσ τςιμεντοειδϊν 
ςυγκολλθτικϊν, τςιμεντοκονιαμάτων και 
αυτοεπιπεδοφμενων επιςτρϊςεων. Για 
απορροφθτικζσ και μθ απορροφθτικζσ 
επιφάνειεσ όπωσ παλιζσ ςτρϊςεισ πλακιδίων, 
μάρμαρα, μωςαϊκά, βιομθχανικά δάπεδα, 
μεταλλικά δάπεδα, δάπεδα από PVC κλπ.  

ΝΑΙ   

11 

Ελαιοχρϊματα 
αντιςκωριακοφ 
τφπου ςιδθρϊν 
επιφανειϊν 

Μεγάλθσ αντοχισ γυαλιςτερό χρϊμα για 
μεταλλικζσ επιφάνειεσ αντιςκωριακοφ τφπου, να 
διατθρεί τθν ςτιλπνότθτα και τισ αποχρϊςεισ του 
αναλλοίωτεσ προςφζροντασ προςταςία. Να ζχει 
μεγάλεσ αντοχζσ ςτισ δυςμενείσ καιρικζσ 
ςυνκικεσ, μεγάλθ καλυπτικότθτα και να πλθροί 
τισ προδιαγραφζσ κατά ΕΛΟΣ 864. 

ΝΑΙ   

12 

Ελαιοχρϊματα 
ξφλινων και 
ςιδθρϊν 
επιφανειϊν 

Μεγάλθσ αντοχισ γυαλιςτερό χρϊμα για ξφλινεσ 
και μεταλλικζσ επιφάνειεσ, να διατθρεί τθν 
ςτιλπνότθτα και τισ αποχρϊςεισ του αναλλοίωτεσ 
προςφζροντασ προςταςία. Να ζχει μεγάλεσ 
αντοχζσ ςτισ δυςμενείσ καιρικζσ ςυνκικεσ, 
μεγάλθ καλυπτικότθτα και να πλθροί τισ 
προδιαγραφζσ κατά ΕΛΟΣ 864. 

ΝΑΙ   

13 
Ζτοιμοσ ακρυλικόσ 
ςτόκοσ λευκόσ 
ςυςκ. του 1κλ. 

 Ετοιμόχρθςτοσ, ελαφρφσ, ακρυλικόσ ςτόκοσ για 
γριγορα γεμίςματα οπϊν και ρωγμϊν και 
επιδζχεται βαφι ςε 30 λεπτά. Εφαρμόηεται ςε 
πορϊδεισ επιφάνειεσ από ςοβά, γυψοςανίδα, 
ξφλο κλπ ςε πάχοσ ζωσ 5 εκ. δε ρθγματϊνει και 
δεν χρειάηεται τρίψιμο. Κατάλλθλοσ για 
εςωτερικοφσ και εξωτερικοφσ χϊρουσ. 

ΝΑΙ   

14 
Κοντάρι 
πτυςςόμενο 
αλουμινίου 2μ. 

Κοντάρι πτυςςόμενο αλουμινίου 2μ. αϋ 
ποιότθτασ 

ΝΑΙ   

15 Κονταροπίνελο 2ϋϋ  Από τρίχα χοιρινοφ χρϊματοσ λευκοφ 
ΝΑΙ   

 

16 Κονταροπίνελο 3ϋϋ  Από τρίχα χοιρινοφ χρϊματοσ λευκοφ 
ΝΑΙ   

 

17 
Μιςτρί 
ςοβατίςματοσ 

Ανοξείδωτο μιςτρί ςοβατίςματοσ με ξφλινθ 
χειρολαβι 

ΝΑΙ   

18 
Μονωτικό 
ςτεγανωτικό 

Ακρυλικό, ελαςτομερζσ, ςτεγανωτικό ταρατςϊν, 
υψθλισ πρόςφυςθσ, χωρίσ διαλφτεσ. Να 
δθμιουργεί μία ενιαία, αδιαπζραςτθ από το νερό 
μεμβράνθ, χωρίσ ενϊςεισ, με μακροχρόνια 
αντοχι ςτισ καιρικζσ ςυνκικεσ. Να καλφπτει 
τζλεια τριχοειδείσ ρωγμζσ και μικρορωγμζσ. Να 
διατθρεί τθν ελαςτικότθτά του ςε κερμοκραςίεσ 
από -20 °C ζωσ +80 °C. 

ΝΑΙ   
 
 
 
 
 
 
 
 



19 Μπατανόβουρτςα 
Μπατανόβουρτςα νο 30, πάχουσ 11,5 cm. και 
μικοσ τρίχασ pvc 150mm 

ΝΑΙ   

20 Ξφλινο κοντάρι 
Ξφλινο κοντάρι μικουσ 120 εκ. το οποίο κα 
εφαρμόηει απόλυτα ςτθν προσ προμικεια 
μπατανόβουρτςα. 

ΝΑΙ   

21 Πινζλο πατρόγκα 
Πατρόγκα για υδατοδιαλυτά με πλαςτικι λαβι 
χειρόσ, διαςτάςεων 3x12 cm. 

ΝΑΙ   

22 
Πινζλο πλάτουσ 
30mm 

Για υδατοδιαλυτά, από ςυνκετικι τρίχα, πλάτουσ 
30mm, με πλαςτικι λαβι. 

ΝΑΙ   

23 
Πινζλο πλάτουσ 
60mm 

Πινζλο πλάτουσ 60mm, με πλαςτικι λαβι για 
μικροεπιςκευζσ 

ΝΑΙ   

24 
Πλαςτικι λαβι για 
ρολλό διαςτάςεων 
10 εκ. 

Πλαςτικι λαβι για ρολλό διαςτάςεων 10 εκ. 
ΝΑΙ   

25 
Πλαςτικι λαβι για 
ρολλό διαςτάςεων 
25 εκ. 

Πλαςτικι λαβι για ρολλό διαςτάςεων 25 εκ. 
ΝΑΙ   

26 
Πλαςτικι λαβι για 
ρολλό διαςτάςεων 
5 εκ. 

Πλαςτικι λαβι για ρολλό διαςτάςεων 5 εκ. 
ΝΑΙ   

27 
Πλαςτικό χρϊμα 
ζγχρωμο 
εςωτερικϊν χϊρων 

Χρϊμα που προςφζρει μεγάλθ καλυπτικότθτα, 
εξαιρετικι αντοχι ςτο ςυχνό πλφςιμο και ςτισ 
δυςμενείσ ατμοςφαιρικζσ ςυνκικεσ. Θα πρζπει  
να πλθροί τθν Οδθγία 204/42/ΕΚ για τον 
περιοριςμό εκπομπϊν ΠΟΕ. Δεν πρζπει να 
περιζχει ενϊςεισ μολφβδου και χρωμικά ι άλλα 
τοξικά ςυςτατικά 

ΝΑΙ   

28 

Πλαςτικό χρϊμα 
λευκό εξωτερικϊν 
επιφανειϊν 
ακρυλικό 

Χρϊμα που προςφζρει μεγάλθ καλυπτικότθτα. 
100% ακρυλικό με αντοχι ςτο πλφςιμο κατά 
(Α.S.T.M.02486) >2000 κινιςεισ, με δείκτθ 
διαπερατότθτασ ατμϊν S4<0,2 κατά (ΕΝ ISO, 
7783), το οποίο να πλθροί τισ προδιαγραφζσ 
πλαςτικϊν χρωμάτων κατά ΕΛΟΣ 788. Θα πρζπει  
να πλθροί τθν Οδθγία 204/42/ΕΚ για τον 
περιοριςμό εκπομπϊν ΠΟΕ. Δεν πρζπει να 
περιζχει ενϊςεισ μολφβδου και χρωμικά ι άλλα 
τοξικά ςυςτατικά 

ΝΑΙ   

29 
Πλαςτικό χρϊμα 
λευκό εςωτερικϊν 
επιφανειϊν 

 Χρϊμα που προςφζρει μεγάλθ καλυπτικότθτα, 
εξαιρετικι αντοχι ςτο ςυχνό πλφςιμο και ςτισ 
δυςμενείσ ατμοςφαιρικζσ ςυνκικεσ. Θα πρζπει  
να πλθροί τθν Οδθγία 204/42/ΕΚ για τον 
περιοριςμό εκπομπϊν ΠΟΕ. Δεν πρζπει να 
περιζχει ενϊςεισ μολφβδου και χρωμικά ι άλλα 
τοξικά ςυςτατικά  

ΝΑΙ   

30 
Ρολό βαφισ 25 εκ. 
με λαβι 

Ρολό βαφισ πλαςτικοφ χρϊματοσ κατάλλθλο για 
πλαςτικό χρϊμα με βάςθ βιδωτι με παξιμάδι, 
από γοφνα μερικϊσ κολλθμζνθ ςε δζρμα υψθλισ 
ποιότθτασ για μζγιςτθ απόδοςθ χρωμάτων 

ΝΑΙ   

31 
Ρολό βαφισ, 
μοχαίρ 10 εκ. με 
λαβι 

 Ρολό βαφισ πλαςτικοφ χρϊματοσ κατάλλθλο για 
πλαςτικό χρϊμα με βάςθ βιδωτι με παξιμάδι, 
από γοφνα μερικϊσ κολλθμζνθ ςε δζρμα υψθλισ 
ποιότθτασ για μζγιςτθ απόδοςθ χρωμάτων 

ΝΑΙ   

32 
ετ ατςάλινεσ 
ςπάτουλεσ 

ετ ατςάλινεσ ςπάτουλεσ, 50, 80, 100, 120 mm. 
ΝΑΙ   

 
 

33 κάφθ βαφισ Πλαςτικό ςκαφάκι βαφισ, διαςτάςεων33x34 cm. 
ΝΑΙ   

 
 

34 
πάτουλα 12 εκ. με 
ξφλινθ λαβι 

Απλι ςπάτουλα με εφκαμπτθ λάμα και ξφλινθ 
λαβι, κατάλλθλθ για εργαςίεσ ςυμπλιρωςθσ, 
ςτοκαρίςματοσ, κακαριςμοφ κλπ. Διάςταςθ 
λεπίδασ 12 εκ. 

ΝΑΙ   



35 
πάτουλα 4 εκ. με 
ξφλινθ λαβι 

Απλι ςπάτουλα με εφκαμπτθ λάμα και ξφλινθ 
λαβι, κατάλλθλθ για εργαςίεσ ςυμπλιρωςθσ, 
ςτοκαρίςματοσ, κακαριςμοφ κλπ. Διάςταςθ 
λεπίδασ 4 εκ. 

ΝΑΙ   

36 
πάτουλα 7 εκ. με 
ξφλινθ λαβι 

Απλι ςπάτουλα με εφκαμπτθ λάμα και ξφλινθ 
λαβι, κατάλλθλθ για εργαςίεσ ςυμπλιρωςθσ, 
ςτοκαρίςματοσ, κακαριςμοφ κλπ. Διάςταςθ 
λεπίδασ 7 εκ. 

ΝΑΙ   
 
 
 
 
 

37 

τόκοι επί ξφλινων 
επιφ.  ζτοιμοι προσ 
χριςθ 

Ιδανικόσ για το ςτοκάριςμα ξφλου. Ζτοιμοσ 

ςτόκοσ αλλά αν χρειαςτεί να μπορεί να αραιωκεί 

με νερό . 

ΝΑΙ   

38 
τόκοσ 
ςπατουλαρίςματοσ 

 Λεπτόκοκκοσ τςιμεντοειδισ ςτόκοσ ςε ςκόνθ, 
ενιςχυμζνοσ με ειδικζσ ακριλικζσ ρθτίνεσ. 
Χρθςιμοποιείται ςτο ςπατουλάριςμα, το 
ςτοκάριςμα και τθν εξομάλυνςθ επιφανειϊν 
εςωτερικϊν χϊρων πριν από το βάψιμο. 
Κατάλλθλοσ για τοίχουσ κ οροφζσ από μπετό, 
ςοβά γυψοςανίδεσ, τοφβλα και αντικακιςτά 
λαδόςτοκουσ και παρόμοια υλικά  

ΝΑΙ   

39 Σριβίδι ςοβά 
Σριβίδι ςοβά με ςπογγϊδεσ ελαςτικό 13x25 εκ. , 
λείο, ςκλθρό. 

ΝΑΙ   

40 

Χρϊμα για 
εξωτερικζσ 
επιφάνειεσ 
ακρυλικό 
ελαςτομερζσ 

Κορυφαίασ ποιότθτασ αδιάβροχο ελαςτομερζσ 
100% ακρυλικό χρϊμα εξωτερικισ χριςθσ για τθ 
βαφι ι επαναβαφι τοίχων, ςοβάδων και 
μπετόν.Να είναι κατάλλθλο για τθ βαφι 
επιφανειϊν ςε περιοχζσ με δυςμενείσ καιρικζσ 
ςυνκικεσ και επιφανειϊν με προβλιματα 
τριχοειδϊν ρθγματϊςεων.Να διατθρεί τθν 
ελαςτικότθτά του ςε χαμθλζσ κερμοκραςίεσ 
μζχρι -20οC, χωρίσ να ξεφλουδίηει ςε ςυνκικεσ 
παγετοφ. Να ςυνδυάηει υψθλι λευκότθτα, 
εξαιρετικι καλυπτικότθτα και απόδοςθ. Να 
απλϊνει καυμάςια και να δουλεφεται εφκολα. 
Να παρουςιάηει υψθλι πρόςφυςθ και μεγάλεσ 
αντοχζσ ςτα αλκάλια και ςτθν υγραςία και πολφ 
καλι αντοχι ςτθν υπεριϊδθ ακτινοβολία και τισ 
καιρικζσ ςυνκικεσ. Πιςτοποιθμζνο ψυχρό-
ανακλαςτικό χρϊμα 

ΝΑΙ   

41 

Χρϊμα για 
εξωτερικζσ 
επιφάνειεσ τφπου 
Relief 

Aνάγλυφο διακοςμθτικό επίχριςμα μεγάλθσ 
αντοχισ, εξωτερικισ και εςωτερικισ χριςθσ. Να 
είναι κατάλλθλο για όλεσ τισ νζεσ και παλαιζσ 
επιφάνειεσ όπωσ ςοβάσ, μπετόν, ξφλο, νοβοπάν. 
Να παρουςιάηει ιςχυρι πρόςφυςθ και 
εξαιρετικζσ αντοχζσ ςτισ δυςμενείσ καιρικζσ 
ςυνκικεσ και να πλθροί τισ προδιαγραφζσ κατά 
ΕΛΟΣ 924. Να δθμιουργεί μεγάλθ ποικιλία 
διακοςμθτικϊν ςχεδίων με τθν χρθςιμοποίθςθ 
ειδικϊν ρολϊν, καλφπτοντασ ταυτόχρονα όλεσ τισ 
μικροατζλειεσ τθσ επιφάνειασ ςτθν οποία 
εφαρμόηεται 

ΝΑΙ   

42 
Χρϊμα λευκό και 
κίτρινο για 
διαγραμμίςεισ 

Χρϊμα βαςιςμζνο ςε ακρυλικζσ ρθτίνεσ 
κατάλλθλο για διαγράμμιςθ οδϊν, αεροδρομίων, 
χϊρων ςτάκμευςθσ από πίςςα, μπετόν κλπ. Να 
ζχει εξαιρετικι πρόςφυςθ και ελαςτικότθτα ςτα 
προαναφερόμενα υποςτρϊματα, αλλά και ςε 
μεταλλικζσ επιφάνειεσ, ςοβάδεσ, λαμαρίνεσ. Η 
φωτεινότθτά του να παραμζνει αναλλοίωτθ ςτο 
χρόνο, τθ χριςθ ακόμθ και υπό αντίξοεσ καιρικζσ 
ςυνκικεσ, με αποτζλεςμα να είναι πάντα καλά 
ορατό.  

ΝΑΙ   



Να παρουςιάηει μεγάλθ αντοχι ςτθ χριςθ και να 
μθ μαυρίηει από τα ελαςτικά των αυτοκινιτων, 
οφτε τουσ καλοκαιρινοφσ μινεσ, που οι 
κερμοκραςίεσ είναι αρκετά υψθλζσ. Να ζχει 
εξαιρετικι αντοχι ςτθν τριβι. 

 

 

 

 

Ο  

ΠΡΟΦΕΡΩΝ  
(ςφραγίδα επιχείρθςθσ, μονογραφι & ψθφιακι υπογραφι) 

 

 


