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ΠΡΟΪΟΝΤΑ RAVAGO HELLAS
ΣΟΒΑΣ ΜΙΑΣ ΣΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΟΚΟΣ ΣΠΑΤΟΥΛΑΡΙΣΜΑΤΟΣ
ΣΥΣΚ

TIMH MM ΤΙΜΗ ΣΥΣΚ

RAVACRET ONE
ΛΕΥΚΟΣ ΣΟΒΑΣ ΜΙΑΣ ΣΤΡΩΣΗΣ (ΡΗΤΙΝΟΥΧΟΣ-ΥΔΑΤΑΠΩΘΗΤΙΚΟΣ)
Λευκός σοβάς μιας στρώσης, ρητινούχος, υδατοαπωθητικός, κατάλληλος
για εξωτερικές και εσωτερικές επιφάνειες. Εφαρμόζεται μετά το πεταχτό σε
συμβατικές τοιχοποιίες τούβλων, σε τοιχοποιίες ελαφρών δομικών υλικών ή
θερμομονωτικών υλικών (πορομπετόν, θερμομονωτικές πλάκες
πολυστερίνης, κ.α.), καθώς επίσης και σε εμφανές μπετόν, κλπ. Είναι
κατάλληλο για αναπαλαίωση φθαρμένων επιφανειών, για μερεμέτια και
επιδιορθώσεις.
Κατανάλωση: 12-13Kg/m2 ανα cm πάχους.

25 Kg ΣΑΚ

0,20

5,00

RAVASTUCCO
ΛΕΥΚΟΣ ΣΤΟΚΟΣ ΣΠΑΤΟΥΛΑΡΙΣΜΑΤΟΣ
(ΡΗΤΙΝΟΥΧΟΣ-ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΛΕΠΤΟΚΟΚΚΟΣ)
Προϊόν για το σπατουλάρισμα επιφανειών, πριν το βάψιμο τους ή την
επικάλυψη τους με μοκέτες, ιδιαίτερα όταν απαιτείται ένα λείο αποτέλεσμα.
Είναι κατάλληλο για εφαρμογή σε εσωτερικές, κυρίως, επιφάνειες σοβάδων
τελικής ή μιας στρώσης, σε εμφανή σκυροδέματα, σε γυψοσανίδες,
τσιμεντοσανίδες, κ.α. Ενδείκνυται, επίσης, για την επιδιόρθωση τυχόν
μικρορηγματώσεων τριχοειδούς μορφής σε σοβατισμένες επιφάνειες.
Κατανάλωση: 1,0-1,2 Kg κονίας/m2

20 Kg ΣΑΚ

0,45

9,00

ΚΟΛΛΕΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ
ΣΥΣΚ

3.29 Β
TIMH MM ΤΙΜΗ ΣΥΣΚ

RAVAFIX STANDARD
ΛΕΥΚΗ ΡΗΤΙΝΟΥΧΑ ΚΟΛΛΑ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ (C1T)
Κόλλα πλακιδίων, κατάλληλη για την τοποθέτηση απορροφητικών
πλακιδίων και πλακιδίων φυσικών πετρωμάτων, κυρίως για εσωτερικές,
αλλά και εξωτερικές, επιφάνειες δαπέδων και τοίχων. Το προϊόν
εφαρμόζεται σε όλα τα συνηθισμένα υποστρώματα, όπως σκυρόδεμα,
ελαφρομπετόν, τσιμεντοκονίες, σοβάδες, κ.α.
Κατανάλωση: 2,0-4,0 Kg/m2

20 Kg ΣΑΚ

0,34

6,80

RAVAFIX EXTRA
ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΛΕΥΚΗ ΡΗΤΙΝΟΥΧΑ ΚΟΛΛΑ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ (C2TΕ)
Kόλλα πλακιδίων, κατάλληλη για τοποθέτηση πλακιδίων κάθε τύπου
(κεραμικά, συνθετικά, από φυσικά πετρώματα), σε εσωτερικούς και
εξωτερικούς χώρους, σε δάπεδα και τοίχους. Το προϊόν εφαρμόζεται σε όλα
τα συνηθισμένα υποστρώματα, όπως σκυρόδεμα, τσιμεντοκονιάματα,
σοβατισμένες επιφάνειες, παλιά σκυροδετημένα δάπεδα επικαλυμμένα με
μωσαϊκά ή κεραμικά πλακίδια, επιφάνειες από ελαφρά δομικά υλικά
(πορομπετόν, κ.α.), τσιμεντοσανίδες και γυψοσανίδες, γυψοσοβάδες, κ.α.
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε χώρους με αυξημένες απαιτήσεις σε
θερμοκρασιακές μεταβολές και υγρασία, όπως μπάνια, μπαλκόνια, κ.α.
Κατανάλωση: 2,0-4,0 Kg/m2

20 Kg ΣΑΚ

0,46

9,20

RAVAFIX ELASTIC
ΕΥΚΑΜΠΤΗ, ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΛΕΥΚΗ ΡΗΤΙΝΟΥΧΑ ΚΟΛΛΑ
ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ (C2TΕ S1)
Κόλλα πλακιδίων, κατάλληλη για τοποθέτηση πλακιδίων κάθε τύπου
(κεραμικά, συνθετικά ή από φυσικά δομικά πετρώματα) και διαστάσεων, για
εσωτερικές και εξωτερικές επιφάνειες, δαπέδων και τοίχων. Το προϊόν
εφαρμόζεται σε όλα τα συνηθισμένα υποστρώματα, όπως σκυρόδεμα,
ελαφρομπετόν, τσιμεντοκονίες, σοβατισμένες επιφάνειες, πάνω σε
υπάρχοντα παλιά πλακίδια ή μωσαϊκά, σε τσιμεντοσανίδες ή γυψοσανίδες,
σε γυψοσοβάδες, κ.α. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε χώρους με αυξημένες
απαιτήσεις στις θερμοκρασιακές μεταβολές και διακυμάνσεις υγρασίας,
όπως ενδοδαπέδια θέρμανση, πισίνες, μπάνια, μπαλκόνια, κ.α.
Κατανάλωση: 2,0-4,0 Kg/m2

20 Kg ΣΑΚ

0,580

11,60

ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΑΡΑΤΣΩΝ
ΣΥΣΚ

3.29 Α

3.29 C
TIMH MM ΤΙΜΗ ΣΥΣΚ

RAVAROOF ACRYL
ΑΚΡΥΛΙΚΗ ΕΠΑΛΕΙΦΟΜΕΝΗ ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΤΑΡΑΤΣΩΝ
Ακρυλικό στεγανωτικό προϊόν, ενός συστατικού. Μετά την ωρίμανση του
δημιουργεί μια ανθεκτική μεμβράνη στεγανοποίησης, πολύ μεγάλης
ελαστικότητας.
Κατανάλωση: 1 kg/m² σε 2 στρώσεις.

20 Kg ΔΟΧ

3,00

60,00

RAVAROOF HYBRID
ΥΒΡΙΔΙΚΗ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΙΚΗ ΕΠΑΛΕΙΦΟΜΕΝΗ ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΗ
ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΤΑΡΑΤΣΩΝ
Επαλειφόμενο, υδατοδιαλυτό, ελαστομερές, στεγανωτικό υλικό, υβριδικής
τεχνολογίας. Αποτελείται από πολυουρεθανικές ρητίνες τροποποιημένες με
στεγανωτικές ακρυλικές διασπορές. To RAVAROOF Hybrid σχηματίζει,
κατά την σκλήρυνσή του, μια πλήρως υδρόφοβη στεγανωτική μεμβράνη,
υψηλών και μακροχρόνιων αντοχών.
Κατανάλωση: 1,0-1,5 kg/m² σε 2 ή 3 στρώσεις.

15 Kg ΔΟΧ

3,60

54,00

