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Η ΥΔΡΟΤΟΝ είναι μια δυναμική 
βιομηχανική μονάδα με μακρόχρονη 
πείρα στην παραγωγή χρωμάτων 
και βερνικιών. Ιδρύθηκε το 1968 και 
από το 1977 στεγάζεται σε ιδιόκτητες 
εγκαταστάσεις.

Οι επιχειρηματικές 
δραστηριότητες 
της εταιρείας 
περιλαμβάνουν 
την παραγωγή και 
διάθεση βιομηχανικών 
χρωμάτων, χρωμάτων 
για οχήματα, 
ναυτιλιακών και 
οικοδομικών 
χρωμάτων, χρώματα 
ειδικών εφαρμογών 
και πυροπροστασίας.

| Η εταιρεία
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Στρατηγική της εταιρείας είναι η διατήρηση της πρωτοπορίας 
στην ελληνική αγορά, ο σχεδιασμός και η παραγωγή 
νέων προϊόντων και η προώθηση καινοτόμων προϊόντων 
προηγμένης σύνθεσης. Αυτό επιτυγχάνεται με την συνεχή 
συνεργασία μας με μεγάλους οίκους παραγωγής πρώτων 
υλών του εξωτερικού και την ενημέρωση των τεχνολογικών 
εξελίξεων στην διεθνή αγορά σε συνδυασμό με τις 
εργαστηριακές μας δοκιμές. Στο εργαστήριά μας γίνονται 
συνεχείς έλεγχοι των πρώτων υλών και των τελικών 
προϊόντων, ώστε να ανταποκρίνονται στα υψηλά ποιοτικά 
κριτήρια της εταιρείας. Επίσης, η εταιρεία μας είναι 
πιστοποιημένη με σύστημα διαχείρισης ποιότητας EN ISO 9001 
: 2015.

Εκτός από την υψηλή ποιότητα των προϊόντων της, η εταιρεία 
μας κατάφερε να εδραιώσει την θέση της σε μια ιδιαίτερα 
ανταγωνιστική αγορά και με την άψογη εξυπηρέτηση των 
πελατών της, διαθέτοντας ένα αξιόλογο αριθμό φορτηγών 
αυτοκινήτων, σύγχρονων μέσων οργάνωσης αποθήκης, 
εξειδικευμένων λογισμικών προγραμμάτων και με την έγκυρη 
τεχνική υποστήριξη από το εξειδικευμένο προσωπικό.

Με ανεπτυγμένο το αίσθημα της ευθύνης τόσο απέναντι στους 
πελάτες όσο και προς τους εργαζομένους, η ΥΔΡΟΤΟΝ έχει ως 

στόχο να παραμένει ευαισθητοποιημένη στην επιλογή πρώτων 
υλών, με αυστηρές ποιοτικές προδιαγραφές, φιλικών προς τον 
άνθρωπο και το περιβάλλον.

Με τον αυτοματοποιημένο τεχνολογικό εξοπλισμό, την 
τεχνογνωσία , την άμεση εξυπηρέτηση των πελατών 
παρέχοντας έγκυρη τεχνική υποστήριξη, κατάφερε να έχει μια 
καταξιωμένη πορεία στον χώρο των χρωμάτων, με πελάτες 
που μας εμπιστεύονται εδώ και χρόνια.

| Στρατηγική
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Yδατοδιαλυτό βιομηχανικό προπαρασκευαστικό 
αστάρι ακρυλικής βάσεως με πολύ καλές 
αντισκωριακές ιδιότητες.

Συσκευασία  • 27 Kg |  • 200 Kg

1.1 SHOP PRIMERS

1.2 ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΑ-ΑΣΤΑΡΙΑ
     1.2.1 ΑΛΚΥΔΙΚΑ ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΑΤΙΚΟΥ

Εποξειδικό αστάρι, δύο συστατικών, για την προσωρινή 
αντιδιαβρωτική προστασία αμμοβολημένων επιφανειών 
κατά την περίοδο αποθήκευσης και έως την έναρξη των 
εργασιών κατασκευής. 
Συσκευασία  A συστατικό  • 25 Kg |  Β συστατικό  • 3,7 Kg

Αντισκωριακό υπόστρωμα αλκυδικό ενός συστατικού 
με γρήγορο στέγνωμα για την προστασία του χάλυβα 
σε ήπια έως μέτρια ατμοσφαιρικά διαβρωτικά 
περιβάλλοντα.
Χρήση Προτείνεται για την αντιδιαβρωτική προστασία 
μεταλλικών κατασκευών και επιφανειών σε εσωτερικές 
και εξωτερικές εφαρμογές.
Συσκευασία  • 1 Kg  | •  3,5 Kg  | •  5 Kg  | •  27 Kg

Χρώμα ψυχρού γαλβανισμού ενός συστατικού υψηλής 
περιεκτικότητας σε ψευδάργυρο με εξαιρετικά 
γρήγορο στέγνωμα.

Χρήση Προσφέρει καθοδική προστασία στις χαλύβδινες 
επιφάνειες. Προτείνεται για εφαρμογές που απαιτούν 
υψηλή αντιδιαβρωτική προστασία.

Συσκευασία  •  5 Kg  | •  10 Kg

Αντισκωριακό υπόστρωμα γενικής χρήσης. 
Αλκυδικό ενός συστατικού με γρήγορο στέγνωμα, 
για την προστασία του χάλυβα σε ήπια έως μέτρια 
ατμοσφαιρικά διαβρωτικά περιβάλλοντα.
Χρήση Προτείνεται για την αντιδιαβρωτική προστασία 
μεταλλικών κατασκευών και επιφανειών σε εσωτερικές 
και εξωτερικές εφαρμογές. 
Συσκευασία  • 27 Kg

Ασταρόχρωμα αλκυδικών ρητινών ενός συστατικού 
μέτριας γυαλάδας με γρήγορο στέγνωμα για 
εφαρμογή απευθείας στο μέταλλο.

Χρήση Μεταλλικές επιφάνειες, σασί αυτοκινήτων και 
για σιδηροκατασκευές.

Συσκευασία  • 0,75 Lt  | •  2,5 Lt  | •  4 Lt  | •  20 Lt 

23200

22601

22100 

22701

22551

32800

Omega Anticorrosive Primer

Αντισκωριακό υπόστρωμα αλκυδικό ενός συστατικού 
υψηλών στερεών με γρήγορο στέγνωμα για την 
προστασία του χάλυβα σε ήπια έως μέτρια ατμοσφαιρικά 
διαβρωτικά περιβάλλοντα.
Χρήση 
Προτείνεται για την αντιδιαβρωτική προστασία 
μεταλλικών κατασκευών και επιφανειών σε εσωτερικές 
και εξωτερικές εφαρμογές.
Συσκευασία  • 28 Kg

Αντισκωριακό υπόστρωμα αλκυδικό ενός 
συστατικού με γρήγορο στέγνωμα για την προστασία 
μεταλλικών και ξύλινων επιφανειών.

Χρήση Προτείνεται για την αντιδιαβρωτική προστασία 
μεταλλικών και ξύλινων κατασκευών και επιφανειών 
σε εσωτερικές και εξωτερικές εφαρμογές. Προσφέρει 
ισχυρή πρόσφυση και καλυπτικότητα.

Συσκευασία  • 0,75 Lt  | •  2,5 Lt   | •  4 Lt  | •  20 Lt

22802

22803

PRIMTON HS

METAL PRIMER

ZRP Zinc Rich Primer

Hydroton Epoxy Shop Primer Primeshop WB

EXT Anticorrosive Primer

CHASSI COAT

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ- ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ1.
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To EPOBUILD Epoxy Primer είναι εποξειδικό χρώμα 
δύο συστατικών με βάση τις εποξειδικές ρητίνες.

Χρήση Ενδείκνυται για την αντιδιαβρωτική προστασία 
επιφανειών μετάλλου, απέναντι στην διαβρωτική 
επίδραση του θαλάσσιου νερού και των χημικών. 
Χρησιμοποιείται και ως υπόστρωμα για τσιμεντένιες, 
ξύλινες και πολυεστερικές επιφάνειες. Προσφέρει 
υψηλό δείκτη μηχανικών αντοχών σε τριβές και 
κρούσεις. Προτείνεται και για βαφή σε μεγάλο πάχος 
φιλμ.

Συσκευασία  
A συστατικό  •  26,6 Kg Β συστατικό  •  4 Kg

1.2.2 ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΑ ΑΣΤΑΡΙΑ – ΕΝΔΙΑΜΕΣΑ 

To EPOBUILD MASTIC είναι εποξειδικό αντισκωριακό 
χρώμα δύο συστατικών. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
σαν αστάρι αλλά και σαν ενδιάμεσο ή τελικό χρώμα. 
Περιέχει αντισκωριακά πιγμέντα για την καλύτερη 
προστασία των επιφανειών.      
Χρήση Ενδείκνυται για την αντιδιαβρωτική προστασία 
επιφανειών μετάλλου απέναντι στην διαβρωτική 
επίδραση του θαλάσσιου νερού και των χημικών. 
Προσφέρει υψηλό δείκτη μηχανικών αντοχών σε τριβές 
και κρούσεις.  Παρέχει γρήγορο στέγνωμα ακόμα και 
σε χαμηλές θερμοκρασίες. Κατάλληλο για προστασία 
επιφανειών κατηγορίας C5 σύμφωνα με το ISO 12944.
Συσκευασία  A συστατικό  • 25 Kg  Β συστατικό • 5 Kg

To EPOBUILD HB Epoxy Primer είναι εποξειδικό 
αντισκωριακό υπόστρωμα (αστάρι) δύο συστατικών. 
Περιέχει αντισκωριακά πιγμέντα για την καλύτερη 
προστασία των επιφανειών.

Χρήση Ενδείκνυται για την αντιδιαβρωτική προστασία 
επιφανειών μετάλλου απέναντι στην διαβρωτική 
επίδραση του θαλάσσιου νερού και των χημικών. 
Προσφέρει υψηλό δείκτη μηχανικών αντοχών σε τριβές 
και κρούσεις. Προτείνεται και για βαφή σε μεγάλο 
πάχος φιλμ με μία στρώση. Κατάλληλο για προστασία 
επιφανειών κατηγορίας C4 και C5 σύμφωνα με το ISO 
12944.

Συσκευασία  A συστατικό  • 25 Kg  Β συστατικό  • 5 Kg

Εποξειδικό χρώμα ψυχρού γαλβανισμού δύο 
συστατικών υψηλής περιεκτικότητας σε ψευδάργυρο 
με εξαιρετικά γρήγορο στέγνωμα.

Χρήση Προσφέρει καθοδική προστασία στις χαλύβδινες 
επιφάνειες. Προτείνεται για εφαρμογές που απαιτούν 
υψηλή αντιδιαβρωτική προστασία.

Συσκευασία 
A συστατικό •  13,5 Kg  |  •  27 Kg  
B συστατικό •  1 Kg  |  •  2 Kg

To EPOBUILD EPOXY BARRIER είναι εποξειδικό χρώμα 
δύο συστατικών. Περιέχει φωσφορικό ψευδάργυρο 
(zinc phosphate) ως αναστολέα διάβρωσης.

Χρήση Ενδείκνυται για την αντιδιαβρωτική προστασία 
επιφανειών μετάλλου, απέναντι στην διαβρωτική 
επίδραση του θαλάσσιου νερού και χημικών. 
Χρησιμοποιείται ως υπόστρωμα και ως ενδιάμεσο 
χρώμα φραγμού και προσφέρει υψηλό βαθμό 
μηχανικών αντοχών σε τριβές και κρούσεις. 
Προτείνεται για τη βαφή σε μεγάλο πάχος φιλμ.

Συσκευασία  
A συστατικό  •  26,6 Kg Β συστατικό  •  4 Kg

To ANTIOS EPOXY PRIMER είναι ένα εποξειδικό 
σύστημα για χρήση πάνω και κάτω από την επιφάνεια 
του νερού.  
Χρήση Eξαιρετική αντισκωριακή και αντιδιαβρωτική 
προστασία ακόμα και σε εξαιρετικά διαβρωτικά 
περιβάλλοντα. Κατάλληλο για προστασία επιφανειών 
κατηγορίας C4 και C5 σύμφωνα με το ISO 12944.
Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά: • Πρόληψη όσμωσης | • 
Αντισκωριακή προστασία καρινών και μεταλλικών 
επιφανειών | • Σαν πρώτη στρώση πάνω σε 
πολυεστερικές επιφάνειες.
Συσκευασία 
A συστατικό  • 0,5 Lt  | • 2 Lt  | • 5 Lt  | • 20 Lt        
Β συστατικό  •  0,25 Lt  | •  1 Lt  | • 2,5 Lt  | • 10 Lt

23830

23820

23301

23203

23900

23201 EPOBUILD MASTIC

EPOBUILD HB Epoxy Primer

Epoxy Zinc Rich Primer

ANTIOS Epoxy Primer

EPOBUILD Epoxy Primer

EPOBUILD EPOXY BARRIER
Εποξειδικό χρώμα νανοτεχνολογίας δύο συστατικών 
τροποποιημένο με προσθήκη γραφενίου. Βελτιωμένη 
καθοδική προστασία σε σχέση με τα παραδοσιακά 
εποξειδικά χρώματα ψευδαργύρου.

• Καλύτερη πρόσφυση στο μέταλλο.

• Σταθερότερη τιμή λόγω της χαμηλότερης 
περιεκτικότητας σε ψευδάργυρο.

Χρήση Προσφέρει καθοδική προστασία στις χαλύβδινες 
επιφάνειες. Προτείνεται για εφαρμογές που απαιτούν 
υψηλή αντιδιαβρωτική προστασία κατηγορίας C4 και 
C5 σύμφωνα με το ISO 12944.

Συσκευασία 
A συστατικό  • 20 Lt  Β συστατικό  • 2 Lt

Εποξειδικό αντισκωριακό αστάρι νερού δύο 
συστατικών. Περιέχει αντισκωριακά πιγμέντα για την 
καλύτερη προστασία των μεταλλικών επιφανειών.

Χρήση Συνιστάται για μακροχρόνια αντισκωριακή και 
αντιδιαβρωτική προστασία  απέναντι σε προσβολές 
θαλασσίου και πόσιμου νερού, διαλυμάτων οξέων, 
αλκαλίων και βάσεων καθώς και πετροχημικών 
προϊόντων. Προσφέρει υψηλό δείκτη αντοχής σε τριβές 
και κρούσεις.

Συσκευασία A συστατικό  • 26 Kg  Β συστατικό  • 2 Kg

23303

32900

ZINCTON GNC

WATERBASED EPOXY PRIMER
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Χρώμα δύο συστατικών ανόργανου πυριτικού 
ψευδαργύρου, βάσεως διαλύτου. Πληροί τις απαιτήσεις 
του προτύπου MIL P-38336.

Χρήση Πρόκειται για αστάρι πλούσιο σε ψευδάργυρο, 
ταχυστέγνωτο σε συνθήκες με υψηλή ατμοσφαιρική 
υγρασία. Προσφέρει άριστη αντιδιαβρωτική προστασία 

καθώς και αντοχή σε θερμοκρασίες έως 400°C. 
Προτείνεται για χρήση σε μεταλλικές κατασκευές, 
δεξαμενές, αγωγούς, γέφυρες.

Συσκευασία 
A συστατικό  • 10 kg   
Β συστατικό  • 20 kg

To EPOBUILD PW είναι εποξειδικό χρώμα δύο 
συστατικών χωρίς διαλύτες για τη βαφή δεξαμενών 
πόσιμου νερού.

Χρήση Ενδείκνυται για την βαφή δεξαμενών και 
γενικώς επιφανειών που έρχονται σε επαφή με πόσιμο 
νερό. Πιστοποιημένο κατά BS 6920: 2014 για βαφή 
δεξαμενών πόσιμου νερού έως 23οC. Δεν περιέχει 
διαλύτες και μπορεί να βαφεί  σε μεγάλο πάχος. 
Παρέχει εξαιρετική αδιαβροχοποίηση  βαμμένων 
επιφανειών (τσιμεντένιες, μεταλλικές, πολυεστερικές 
κα.)

Συσκευασία Α συστατικό   •  15 Lt   Β συστατικό  •  5 Lt

To EPOXY INTANK είναι εποξειδικό αντισκωριακό 
χρώμα διαλύτου, δύο συστατικών για βαφή 
δεξαμενών πετρελαϊκών και χημικών προϊόντων.

Χρήση

Ενδείκνυται για την αντιδιαβρωτική προστασία 
δεξαμενών που περιέχουν πετρελαϊκά προϊόντα όπως 
πετρέλαιο, βενζίνη κτλ., καθώς επίσης και χημικών. 
Προσφέρει υψηλό δείκτη μηχανικών αντοχών σε τριβές 
και κρούσεις. 

Συσκευασία  Α συστατικό • 24,5 Kg Β συστατικό 4 Kg

Το WASH PRIMER είναι ένα υπόστρωμα δύο 
συστατικών για επιφάνειες γαλβανιζέ, αλουμινίου 
χαλκού κ.λ.π.

Χρήση Έχει εξαιρετική πρόσφυση σε επιφάνειες 
γαλβανιζέ, αλουμινίου και χαλκού. Προετοιμάζει την 
επιφάνεια για το σύστημα βαφής που θα ακολουθήσει.

Συσκευασία 
A συστατικό  •  1 Lt  | • 4 Lt  | • 10 Lt  | • 20 Lt 
Β συστατικό  •   1 Lt  | • 4 Lt  | • 10 Lt  | • 20 Lt

Το ETCH PRIMER 1K είναι ένα υπόστρωμα ενός 
συστατικού για επιφάνειες γαλβανιζέ, αλουμινίου 
χαλκού, ανοξείδωτες κ.λ.π.

Χρήση Έχει εξαιρετική πρόσφυση σε επιφάνειες 
γαλβανιζέ, αλουμινίου και χαλκού. Προετοιμάζει την 
επιφάνεια για το σύστημα βαφής που θα ακολουθήσει. 
Προσφέρει άριστη αντισκωριακή και αντιδιαβρωτική 
προστασία.

Συσκευασία  •  1 Lt  | • 2,5 Lt  | • 5 Lt  | • 20 Lt

25101

23930 23920 

29050 29060

ZINCTON ZINC RICH SILICATE

Epobuild PW Epoxy INTANK

WASH PRIMER ETCH PRIMER 1K

1.2.3 ΑΣΤΑΡΙ ΑΝΟΡΓΑΝΟΥ ΠΥΡΙΤΙΚΟΥ ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΥ

1.2.4 ΑΣΤΑΡΙΑ ΠΡΟΣΦΥΣΗΣ ΣΕ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ-
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

1.2.5 ΧΡΩΜΑΤΑ ΒΑΦΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ
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1.3 ΤΕΛΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΑ
   1.3.1 ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΑΤΙΚΟΥ

Βερνικόχρωμα αλκυδικών ρητινών ενός συστατικού 
γυαλιστερό με γρήγορο στέγνωμα για επιφάνειες σε 
εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.

Χρήση Προτείνεται για μεταλλικές και ξύλινες 
επιφάνειες σιδηροκατασκευών, αμαξωμάτων 
μηχανημάτων κ.λ.π.

Συσκευασία  • 4 Lt | • 20 Lt 

Βερνικόχρωμα αλκυδικών ρητινών ημιγυαλιστερό 
με γρήγορο στέγνωμα. Χρησιμοποιείται ως τελική 
στρώση για την προστασία, σε εσωτερικούς και 
εξωτερικούς χώρους.

Χρήση Μεταλλικές και ξύλινες επιφάνειες 
σιδηροκατασκευών, αμαξωμάτων, μηχανημάτων κ.λ.π.

Συσκευασία  • 20 Lt ή • 24 kg 

Χρώμα που δίνει όψη σφυρηλατημένου μετάλλου 
με γρήγορο στέγνωμα ιδανικό για εσωτερικούς και 
εξωτερικούς χώρους.

Χρήση Χρησιμοποιείται για την βαφή μεταλλικών 
επιφανειών, μηχανημάτων, συσκευών, ηλεκτρικών 
πινάκων, για κάγκελα περιφράξεων κ.λ.π.

Συσκευασία  • 0,75 Lt | • 2,5 Lt  | • 4 Lt | • 20 Lt

Χρώμα πολυουρεθάνης ενός συστατικού, γυαλιστερό 
με γρήγορο στέγνωμα και πολύ καλές αντοχές στην 
ηλιακή ακτινοβολία. 
 
Χρήση

Προτείνεται για τη βαφή όλων των επιφανειών πάνω 
από την ίσαλο (ξύλινες, μεταλλικές, πολυεστερικές).

Ιδιαίτερα Χαρακτηριστικά:

• Περιέχει φίλτρα UV που αυξάνουν την αντοχή στην 
ηλιακή ακτινοβολία 
 • Προσφέρει εξαιρετική καλυπτικότητα και άπλωμα

Συσκευασία  • 0,75 Lt | •  2,5 Lt | • 5 Lt

Βερνικόχρωμα αλκυδικών ρητινών ενός συστατικού 
γυαλιστερό με γρήγορο στέγνωμα για επιφάνειες σε 
εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.

Χρήση Προτείνεται για μεταλλικές και ξύλινες 
επιφάνειες σιδηροκατασκευών, αμαξωμάτων 
μηχανημάτων κ.λ.π.

Συσκευασία  • 0,75 Lt | • 2,5 Lt | • 4 Lt  | • 20 Lt

Βερνικόχρωμα αλκυδικών ρητινών ενός συστατικού 
μέτριας γυαλάδας με γρήγορο στέγνωμα για 
επιφάνειες σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.

Χρήση Μεταλλικές και ξύλινες επιφάνειες 
σιδηροκατασκευών, αμαξωμάτων μηχανημάτων κ.λ.π.

Συσκευασία  • 19 Lt

22001

22401

22501

29002

22301

22901

26001

OMEGA Alkyd Finish

STEEL Alkyd finish

OMEGA Hammer Finish

POLYMAR 1K Polyurethane Finish

IRON Alkyd Finish

METALTON ENAMEL

IRON L-201 Vinyl Coating

To IRON L-201 είναι χρώμα το οποίο βασίζεται σε 
συμπολυμερές βινυχλωριδίου και βινυλισοβουτυλικού 
αιθέρα (Copolymer of vinyl chloride and vinyl 
isobutyl ether). Παρουσιάζει όλες τις ιδιότητες που 
απαιτούνται στη μοντέρνα τεχνολογία προστασίας 
από τη διάβρωση μεταλλικών επιφανειών και 
επιφανειών από τσιμέντο: αντοχή στο φως, αντοχή 
στα χημικά και στο θαλασσινό νερό.

Χρήση Χρώμα με αντοχή σε αραιά διαλύματα οξέων, 
βάσεων. Κατάλληλο για την βαφή μεταλλικών και 
ξύλινων επιφανειών και επιφανειών από τσιμέντο. 

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν αντιδιαβρωτικό 
υπόστρωμα, ενδιάμεσο ή τελικό χρώμα πάνω σε 
μεταλλικές κατασκευές σε μέτριο έως σοβαρά 
διαβρωτικό περιβάλλον περιλαμβάνοντας μόνιμα 
βυθισμένες κατασκευές (πχ. σιδηροκατασκευών, 
σκαφών, θαλάσσιων εξεδρών, κολυμβητηρίων, 
φινιριστηρίων-βαφείων υφασμάτων).

Συσκευασία  • 22 Kg
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Το POLYD 2K Polyurethane coating είναι χρώμα 
πολυουρεθάνης δύο συστατικών γυαλιστερό με 
γρήγορο στέγνωμα και πολύ καλές αντοχές στην 
ηλιακή ακτινοβολία.

Χρήση  Προτείνεται για μεταλλικές και ξύλινες 
επιφάνειες σιδηροκατασκευών, αμαξωμάτων 
μηχανημάτων κ.λ.π.

Συσκευασία  
A συστατικό  • 4 Lt | • 20 Lt 
Β συστατικό  • 0,5Lt | • 2,5 Lt   

Το ACRYL 2K FINISH  είναι ακρυλικό χρώμα  
πολυουρεθάνης 2 συστατικών. Προσφέρει υψηλή 
γυαλάδα και πολύ υψηλή αντοχή στην ηλιακή 
ακτινοβολία.

Χρήση Για την βαφή αυτοκινήτων, σκαφών, 
μηχανημάτων και μεταλλικών επιφανειών με πολύ 
καλές αντοχές στον ήλιο, στις καιρικές συνθήκες και 
στο θαλασσινό νερό. 

Συσκευασία 
Α συστατικό • 1 Lt | • 2,5  | • 5 Lt | • 20 Lt

Β συστατικό • 0 ,2 Lt | • 0,5 Lt | • 1 Lt | • 4 Lt

Το ACRYLTON PU είναι ακρυλικό χρώμα 
πολυουρεθάνης 2 συστατικών.

Χρήση  Για την βαφή αυτοκινήτων, σκαφών, 
μηχανημάτων και μεταλλικών επιφανειών με πολύ 
καλές αντοχές στον ήλιο, στις καιρικές συνθήκες και 
στο θαλασσινό νερό.

Συσκευασία  
A συστατικό 17 Lt 
Β συστατικό 2,5 Lt

To OMEGA 201 EPOXY FINISH είναι εποξειδικό τελικό 
χρώμα δύο συστατικών με πολυαμιδική ρητίνη ως 
σκληρυντή. 

Χρήση  Το χρώμα χρησιμοποιείται κυρίως για την 
αντιδιαβρωτική προστασία σιδηροκατασκευών και 
μηχανημάτων από διαλύματα οξέων, βάσεων και 
πετρελαιοειδών βενζίνης κ.λ.π.

Έχει εξαιρετική αντοχή στο θαλάσσιο και πόσιμο νερό 
και χρησιμοποιείται για την προστασία μεταλλικών 
κατασκευών κοντά στην θάλασσα.

Συσκευασία 
Α συστατικό • 4 Kg | • 20 Kg 
Β συστατικό • 1 Kg | • 3 Kg

29001

24001

24101 

23101 

 POLYD 2K Polyurethane Coating
v

 ACRYL 2K Finish

ACRYLTON PU

OMEGA 201 Epoxy Finish

1.3.2 ΔΥΟ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ
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Ασταρόχρωμα αλκυδικών ρητινών ενός συστατικού 
μέτριας γυαλάδας με γρήγορο στέγνωμα για 
εφαρμογή απευθείας στο μέταλλο.

Χρήση Για μεταλλικές επιφάνειες, σασί αυτοκινήτων και 
για σιδηροκατασκευές.

Συσκευασία  • 0,75 Lt | • 2,5 Lt | • 4 Lt | • 20 Lt 

22551 CHASSI COAT

Aκρυλικό χρώμα  πολυουρεθάνης 2 συστατικών. 
Προσφέρει υψηλή γυαλάδα και πολύ υψηλή αντοχή 
στην ηλιακή ακτινοβολία.

Χρήση Για την βαφή αυτοκινήτων, σκαφών, 
μηχανημάτων και μεταλλικών επιφανειών με πολύ 
καλές αντοχές στον ήλιο, στις καιρικές συνθήκες και 
στο θαλασσινό νερό.

Συσκευασία 
A συστατικό  • 1 Lt | • 2,5 | • 5 Lt | • 20 Lt 
Β συστατικό  • 0,2 Lt | • 0,5 Lt | • 1 Lt | • 4 Lt 

24001 ACRYL 2K Finish

Xρώμα πολυουρεθάνης δύο συστατικών γυαλιστερό 
με γρήγορο στέγνωμα και πολύ καλές αντοχές στην 
ηλιακή ακτινοβολία.

Χρήση Προτείνεται για μεταλλικές και ξύλινες επιφάνειες 
σιδηροκατασκευών, αμαξωμάτων μηχανημάτων κ.λ.π.

Συσκευασία  
A συστατικό  • 4 Lt  | • 20 Lt  
Β συστατικό  • 0,5 Lt  | • 2,5 Lt

29001 POLYD 2K Polyurethane Coating

To OMEGA 201 EPOXY PRIMER είναι εποξειδικό 
αντισκωριακό υπόστρωμα (αστάρι) δύο συστατικών. 
Περιέχει αντισκωριακά πιγμέντα για την καλύτερη 
προστασία των επιφανειών.

Χρήση Συνιστάται για μακροχρόνια αντισκωριακή και 
αντιδιαβρωτική προστασία απέναντι σε προσβολές 
θαλασσίου και πόσιμου νερού, διαλυμάτων οξέων, 
αλκαλίων και βάσεων καθώς και πετροχημικών προϊόντων. 
Προσφέρει υψηλό δείκτη αντοχής σε τριβές και κρούσεις.

Συσκευασία 
A συστατικό  • 4 Kg | • 20 Kg  
Β συστατικό  • 1 Kg | • 3 Kg  

23001 OMEGA 201 Epoxy Primer

Βερνικόχρωμα αλκυδικών ρητινών ενός συστατικού 
γυαλιστερό με γρήγορο στέγνωμα για επιφάνειες σε 
εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.

Χρήση Προτείνεται για μεταλλικές και ξύλινες επιφάνειες 
σιδηροκατασκευών, αμαξωμάτων μηχανημάτων κ.λ.π.

Συσκευασία  • 4 Lt | • 20 Lt

22001 OMEGA Alkyd Finish

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ - ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

2.1 ΑΣΤΑΡΙΑ - ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΑ

2.2 ΤΕΛΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΑ

Aκρυλικό διάφανο βερνίκι πολυουρεθάνης 2 
συστατικών. Προσφέρει υψηλή γυαλάδα και πολύ 
υψηλή αντοχή στην ηλιακή ακτινοβολία.

Χρήση Προτείνεται ως διάφανο βερνίκι για το 
τελικό φινίρισμα της βαφής αυτοκινήτων, σκαφών, 
μηχανημάτων και μεταλλικών επιφανειών με πολύ 
καλές αντοχές στον ήλιο, στις καιρικές συνθήκες και 
στο θαλασσινό νερό.

Συσκευασία 
A συστατικό  • 1 Lt | • 2,5 Lt | • 5 Lt | • 20 Lt 
Β συστατικό  • 0,2 Lt | • 0,5 Lt | • 1 Lt  | • 4 Lt 

24301 ACRYL 2K VARNISH

2.

Το ACRYL 2K SURFACER είναι ένα ακρυλικό 
αντισκωριακό υπόστρωμα δύο συστατικών. Κατάλληλο 
για την βαφή αμαξωμάτων.

Χρήση Προσφέρει μια πολύ καλά προετοιμασμένη 
επιφάνεια, η οποία μπορεί και να τριφτεί, προσδίδοντας 
εξαιρετικό αποτέλεσμα για το σύστημα βαφής που θα 
ακολουθήσει. πχ.  24001 - ACRYL 2K FINISH, 22001 - 
OMEGA ALKYD FINISH.

Συσκευασία  A συστατικό  • 5 Lt | Β συστατικό  • 1 Lt

24351 ACRYL 2K SURFACER 
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ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΑ 
ΧΡΩΜΑΤΑ

3.1 ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΗΝ IΣΑΛΟ

To ANTIOS EPOXY PRIMER είναι ένα εποξειδικό 
σύστημα για χρήση πάνω και κάτω από την επιφάνεια 
του νερού.

Χρήση Προσφέρει εξαιρετική αντισκωριακή και 
αντιδιαβρωτική προστασία ακόμα και σε εξαιρετικά 
διαβρωτικά περιβάλλοντα. 

Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά: • Πρόληψη όσμωσης  
• Αντισκωριακή προστασία καρινών και μεταλλικών 
επιφανειών. | • Σαν πρώτη στρώση πάνω σε 
πολυεστερικές επιφάνειες

Συσκευασία 
A συστατικό  • 0,5 Lt | • 2 Lt | • 5 Lt | • 20 Lt 
Β συστατικό  0,25 Lt | • 1 Lt | • 2,5 Lt | • 10 Lt

Το AF IKAN 03 είναι ένα αυτοκαθαριζόμενο 
υφαλόχρωμα (μουράβια) για σκάφη με ταχύτητες έως 
40 κόμβους.

Χρήση Κατάλληλο για πολυεστερικά, ξύλινα και 
μεταλλικά σκάφη εκτός σκαφών αλουμινίου. Η 
δοκιμασμένη σύνθεσή του στα θερμά νερά των 
Ελληνικών θαλασσών του Αιγαίου και του Ιονίου το 
καθιστά την καλύτερη επιλογή για την αντιρρυπαντική 
προστασία του σκάφους σας. 

Συσκευασία  • 0,75 Lt | • 2,5 Lt | • 5 Lt | • 20 Lt 

Εποξειδικός στόκος 2 συστατικών με 100% στερεά. Έχει 
υψηλή αντοχή στο νερό και μηχανική αντοχή. Μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί χωρίς να τρέχει σε πάχος 5 χιλιοστών για 
κάθε στρώση. Παρέχει φινίρισμα με πολύ λεία επιφάνεια. 
Επίσης, είναι ελεύθερος διαλυτών και βενζυλικής 
αλκοόλης. 

Χρήση Ο στόκος κυρίως προτείνεται να εφαρμοστεί 
επάνω και κάτω από την επιφάνεια του νερού πάνω από 
πολυεστερικές επιφάνειες, συμπαγή ξύλα ή μέταλλα. Επίσης, 
προτείνεται για την πρόληψη και θεραπεία της όσμωσης και 
για τις επιδιορθώσεις των χτυπημάτων των καρινών.

Συσκευασία 
A συστατικό  • 0,25 Lt | • 0,75 Lt | • 2,5 Lt 
Β συστατικό  • 0,25 Lt | • 0,75 Lt | • 2,5 Lt

23900

26503

43100 

ANTIOS Epoxy Primer

AF IKAN 03 Naval Antifouling

Yπόστρωμα (αστάρι) ενός συστατικού για χρήση κάτω 
από την επιφάνεια του νερού.
Χρήση Προτείνεται για την σύνδεση μη συμβατών 
ή άγνωστης συμβατότητας υφαλοχρωμάτων και 
χρωμάτων. Χρησιμοποιείται επίσης σαν υπόστρωμα 
υφαλοχρωμάτων πάνω σε εποξειδικά χρώματα που 
εφαρμόστηκαν για την αντιοσμωτική προστασία του 
σκάφους. Προσφέρει άριστη αντισκωριακή προστασία 
και αδιαπερατότητα της υγρασίας.

Συσκευασία  • 0,75 Lt |  • 2,5 Lt |  • 5 Lt  |  • 20 Lt 

26800 AFAR Antifouling Primer

To AF IKAN XT είναι ένα αυτοκαθαριζόμενο 
υφαλόχρωμα για σκάφη με ταχύτητες έως 30 κόμβους.

Χρήση Κατάλληλο για πολυεστερικά, ξύλινα και 
μεταλλικά σκάφη εκτός σκαφών αλουμινίου. Η 
δοκιμασμένη σύνθεσή του στα θερμά νερά των 
Ελληνικών θαλασσών του Αιγαίου και του Ιονίου το 
καθιστά την καλύτερη επιλογή για την αντιρρυπαντική 
προστασία του σκάφους σας.

Συσκευασία  • 0,75 Lt | • 2,5 Lt | • 5 Lt | • 20 Lt

26505 AF IKAN XT Nautic Antifouling

FILLTON 1.0 Epoxy filler

Το AF IKAN 04 είναι ένα αυτοκαθαριζόμενο 
υφαλόχρωμα (μουράβια) για σκάφη με ταχύτητες έως 
40 κόμβους. Προσφέρει άριστη προστασία απέναντι 
στην άλγη και τους θαλάσσιους μικροοργανισμούς.

Χρήση Κατάλληλο για πολυεστερικά, ξύλινα και 
μεταλλικά σκάφη καθώς και σκάφη αλουμινίου. 
Η δοκιμασμένη σύνθεσή του στα θερμά νερά των 
Ελληνικών θαλασσών του Αιγαίου και του Ιονίου το 
καθιστά την καλύτερη επιλογή για την αντιρρυπαντική 
προστασία του σκάφους σας.  

Συσκευασία  • 0,75 Lt | • 2,5 Lt | • 5 Lt | • 20 Lt 

26504 AF IKAN 04 Marinero Antifouling

29060 ETCH PRIMER 1K

Το ETCH PRIMER 1K είναι ένα υπόστρωμα ενός 
συστατικού για επιφάνειες γαλβανιζέ, αλουμινίου 
χαλκού, ανοξείδωτες κ.λ.π.

Χρήση Έχει εξαιρετική πρόσφυση σε επιφάνειες 
γαλβανιζέ, αλουμινίου και χαλκού. Προετοιμάζει την 
επιφάνεια για το σύστημα βαφής που θα ακολουθήσει. 
Προσφέρει άριστη αντισκωριακή και αντιδιαβρωτική 
προστασία.

Συσκευασία  • 1 Lt | • 2,5 Lt  | •  5 Lt | • 20 Lt

3.
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3.2 ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΑΛΟ

To ANTIOS EPOXY PRIMER είναι ένα εποξειδικό σύστημα 
για χρήση πάνω και κάτω από την επιφάνεια του νερού.

Χρήση Προσφέρει εξαιρετική αντισκωριακή και 
αντιδιαβρωτική προστασία ακόμα και σε εξαιρετικά 
διαβρωτικά περιβάλλοντα. Κατάλληλο για προστασία 
επιφανειών κατηγορίας C4 και C5 σύμφωνα με το ISO 
12944.

Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά 
• Πρόληψη όσμωσης 
• Αντισκωριακή προστασία καρινών και μεταλλικών 
επιφανειών. 
• Σαν πρώτη στρώση πάνω σε πολυεστερικές επιφάνειες.

Συσκευασία  
A συστατικό  • 0,5 Lt | • 2 Lt | • 5 Lt  | • 20 Lt 
Β συστατικό  • 0,25 Lt | •  1 Lt | • 2,5 Lt  | • 10 Lt

Το ACRYLTON PU είναι ακρυλικό χρώμα 
πολυουρεθάνης 2 συστατικών.

Χρήση Για την βαφή αυτοκινήτων, σκαφών, 
μηχανημάτων και μεταλλικών επιφανειών με πολύ 
καλές αντοχές στον ήλιο, στις καιρικές συνθήκες και 
στο θαλασσινό νερό.

Συσκευασία  Α συστατικό  • 17 Lt B συστατικό  • 2,5 Lt

Το ACRYL 2K FINISH  είναι ακρυλικό χρώμα  
πολυουρεθάνης 2 συστατικών. Προσφέρει υψηλή 
γυαλάδα και πολύ υψηλή αντοχή στην ηλιακή 
ακτινοβολία.

Χρήση Για την βαφή αυτοκινήτων, σκαφών, 
μηχανημάτων και μεταλλικών επιφανειών με πολύ 
καλές αντοχές στον ήλιο, στις καιρικές συνθήκες και 
στο θαλασσινό νερό.

Συσκευασία 
A συστατικό  • 1 Lt | • 2,5 | • 5 Lt | • 20 Lt 
Β συστατικό  • 0,2 Lt | • 0,5 Lt | • 1 Lt | • 4 Lt

Aκρυλικό διάφανο βερνίκι πολυουρεθάνης 2 
συστατικών. Προσφέρει υψηλή γυαλάδα και πολύ 
υψηλή αντοχή στην ηλιακή ακτινοβολία.

Χρήση  Προτείνεται ως διάφανο βερνίκι για το τελικό 
φινίρισμα της βαφής αυτοκινήτων, σκαφών, μηχανημάτων 
και μεταλλικών επιφανειών με πολύ καλές αντοχές στον 
ήλιο, στις καιρικές συνθήκες και στο θαλασσινό νερό.

Συσκευασία 
A συστατικό  • 1 Lt | • 2,5 Lt | • 5 Lt | • 20 Lt 
Β συστατικό  • 0,2 Lt | • 0,5 Lt | • 1 Lt | • 4 Lt

23900

24101

24001

24301 

ANTIOS Epoxy Primer

ACRYLTON PU

ACRYL 2K Finish

ACRYL 2K VARNISH

29002  POLYMAR 1K Polyurethane Finish

Χρώμα πολυουρεθάνης ενός συστατικού, γυαλιστερό 
με γρήγορο στέγνωμα και πολύ καλές αντοχές στην 
ηλιακή ακτινοβολία.

Χρήση Προτείνεται για τη βαφή όλων των 
επιφανειών πάνω από την ίσαλο (ξύλινες, μεταλλικές, 
πολυεστερικές).

Ιδιαίτερα Χαρακτηριστικά: 
• Περιέχει φίλτρα UV που αυξάνουν την αντοχή στην 
ηλιακή ακτινοβολία 
• Προσφέρει εξαιρετική καλυπτικότητα και άπλωμα

Συσκευασία 
0,75 Lt | • 2,5 Lt | • 5 Lt

• ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΑ
• ΤΕΛΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΑ
• ΒΕΡΝΙΚΙΑ

• ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΟΣΜΩΣΗΣ
• ΥΦΑΛΟΧΡΩΜΑΤΑ
• ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΚΟΙ

NAYTIΛΙΑΚΑ
ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΕΛΛΗΝΙΚA ΠΡΟΪΟΝTA
MADE IN GREECE

16o χλμ. Νέας Εθν. Οδού Θεσσαλονίκης-Κιλκίς
Τ.Κ 572 00 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ       

Τ: 23940 31465 | 23940 32019
Ε: hydroton@hydroton.gr

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΑ
& ΒΕΡΝΙΚΙΑ ΑΠΟ ΤΟ 1968

www.hydroton.gr
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ΧΡΩΜΑΤΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Πυράντοχο χρώμα θερμοδιογκούμενο για την 
πυροπροστασία χαλύβδινων κατασκευών με χρόνους 
αντοχής από 30 έως 120 λεπτά.

Χρήση Προτείνεται για την πυροπροστασία των 
δομικών στοιχείων των μεταλλικών κατασκευών. 
Πιστοποιημένο από ευρωπαϊκό εργαστήριο σύμφωνα 
με τις απαιτήσεις του προτύπου EN 13381:2010.

Συσκευασία  • 26,6 Kg

To HYDROTON EPOBUILD Epoxy Primer είναι 
εποξειδικό χρώμα δύο συστατικών με βάση τις 
εποξειδικές ρητίνες.

Χρήση Ενδείκνυται για την αντιδιαβρωτική προστασία 
επιφανειών μετάλλου, απέναντι στην διαβρωτική 
επίδραση του θαλάσσιου νερού και των χημικών. 
Χρησιμοποιείται και ως υπόστρωμα για τσιμεντένιες, 
ξύλινες και πολυεστερικές επιφάνειες. Προσφέρει 
υψηλό δείκτη μηχανικών αντοχών σε τριβές και 
κρούσεις.  Προτείνεται και για βαφή σε μεγάλο πάχος 
φιλμ.

Συσκευασία Α συστατικό 26,6 Kg Β συστατικό 4 Kg

Το ACRYLTON FD είναι δύο συστατικών ημιγυαλιστερό 
ακρυλικό χρώμα πολυουρεθάνης με γρήγορο 
στέγνωμα. 

Χρήση Για την βαφή μεταλλικών επιφανειών με πολύ 
καλές αντοχές στον ήλιο, στις καιρικές συνθήκες και 
στο θαλασσινό νερό.

Συσκευασία   
Α συστατικό • 17 Lt   
Β συστατικό • 2,5 Lt

24102 ACRYLTON FD

26001 IRON L-201 Vinyl Coating

To IRON L-201 είναι χρώμα το οποίο βασίζεται σε 
συμπολυμερές βινυχλωριδίου και βινυλισοβουτυλικού 
αιθέρα (Copolymer of vinyl chloride and vinyl 
isobutyl ether). Παρουσιάζει όλες τις ιδιότητες που 
απαιτούνται στη μοντέρνα τεχνολογία προστασίας 
από τη διάβρωση μεταλλικών επιφανειών και 
επιφανειών από τσιμέντο :  αντοχή στο φως, αντοχή 
στα χημικά και στο θαλασσινό νερό.

Χρήση Χρώμα με αντοχή σε αραιά διαλύματα οξέων, 
βάσεων. Κατάλληλο για την βαφή μεταλλικών και 
ξύλινων επιφανειών και επιφανειών από τσιμέντο. 
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν αντιδιαβρωτικό 
υπόστρωμα, ενδιάμεσο ή τελικό χρώμα πάνω σε 
μεταλλικές κατασκευές σε μέτριο έως σοβαρά 
διαβρωτικό περιβάλλον περιλαμβάνοντας μόνιμα 
βυθισμένες κατασκευές (πχ. σιδηροκατασκευών, 
σκαφών, θαλάσσιων εξεδρών, κολυμβητηρίων, 
φινιριστηρίων-βαφείων υφασμάτων).

Συσκευασία  • 20 Kg

22401 STEEL Alkyd finish

Βερνικόχρωμα αλκυδικών ρητινών ημιγυαλιστερό 
με γρήγορο στέγνωμα. Χρησιμοποιείται ως τελική 
στρώση για την προστασία σε εσωτερικούς και 
εξωτερικούς χώρους.

Χρήση Μεταλλικές και ξύλινες επιφάνειες 
σιδηροκατασκευών, αμαξωμάτων μηχανημάτων κ.λ.π.

Συσκευασία  • 20 Lt ή 24 Kg

4.

29100 23201
HYDROTON PYRO PRO Acrylic 
Intumescent Coating

HYDROTON EPOBUILD Epoxy 
Primer



13|  www.hydroton.grΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΑ & ΒΕΡΝΙΚΙΑ ΑΠΟ ΤΟ 1968

ΑΝΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ

Εποξειδικό - φαινολικό χρώμα δύο συστατικών 
ανθεκτικό στη θερμοκρασία με πολύ καλές 
αντισκωριακές ιδιότητες.

Χρήση Χρώμα δύο συστατικών ανθεκτικό στη 
θερμότητα για θερμοκρασίες έως 200°C, το οποίο 
χρησιμοποιείται σε βιομηχανικές εφαρμογές και 
συστήματα θέρμανσης (λέβητες, σωλήνες μεταφοράς 
θερμού νερού, τζάκια κ.α.) Εκτός από την αντοχή στη 
θερμότητα έχει και εξαιρετική αντοχή στη διάβρωση.

Συσκευασία 
A συστατικό  • 5 Kg 
Β συστατικό  • 0,5 Kg

25101 ZINCTON ZINC RICH SILICATE

Χρώμα δύο συστατικών ανόργανου πυριτικού 
ψευδαργύρου, βάσεως διαλύτου. Πληροί τις 
απαιτήσεις του προτύπου MIL P-38336.

Χρήση Πρόκειται για αστάρι πλούσιο σε ψευδάργυρο, 
ταχυστέγνωτο σε συνθήκες με υψηλή ατμοσφαιρική 
υγρασία. Προσφέρει άριστη αντιδιαβρωτική προστασία 
καθώς και αντοχή σε θερμοκρασίες έως 400°C. 
Προτείνεται για χρήση σε μεταλλικές κατασκευές, 
δεξαμενές, αγωγούς, γέφυρες.

Συσκευασία

A συστατικό  • 10 Kg 
Β συστατικό  • 20 Kg

25001 SILICONE HT

Χρώμα σιλικόνης ανθεκτικό σε υψηλές θερμοκρασίες 
έως 650°C με πολύ καλές αντισκωριακές ιδιότητες.

Χρήση Προτείνεται για βαφή σε βιομηχανικές 
εφαρμογές όπου απαιτείται υψηλή αντοχή στη 
θερμοκρασία αλλά και άριστη αντισκωριακή 
προστασία. Για εφαρμογές όπως: χρώμα για καμινάδες, 
σόμπες, φούρνους, μετατροπείς θερμότητας και 
συστήματα εξατμίσεων.

Συσκευασία  • 1 Kg  |  •  5 Kg  |  •  20 Kg

25002 SILICONE HT 2

Χρώμα σιλικόνης ανθεκτικό σε υψηλές θερμοκρασίες 
έως 550°C με πολύ καλές αντισκωριακές ιδιότητες.

Χρήση Προτείνεται για βαφή σε βιομηχανικές 
εφαρμογές όπου απαιτείται υψηλή αντοχή στη 
θερμοκρασία αλλά και άριστη αντισκωριακή 
προστασία. Για εφαρμογές όπως: χρώμα για καμινάδες, 
σόμπες, φούρνους, μετατροπείς θερμότητας και 
συστήματα εξατμίσεων.

Συσκευασία • 1 Kg  |  • 5 Kg  |  • 20 Kg 

23802 Epoxy M-22

Εποξειδικό - φαινολικό χρώμα δύο συστατικών 
σκληρυνόμενο με αμίνη ανθεκτικό στη θερμοκρασία 
με πολύ καλές αντισκωριακές ιδιότητες.

Χρήση Χρώμα δύο συστατικών ανθεκτικό στη 
θερμότητα για θερμοκρασίες έως 200°C, το οποίο 
χρησιμοποιείται σε βιομηχανικές εφαρμογές και 
συστήματα θέρμανσης (λέβητες, σωλήνες μεταφοράς 
θερμού νερού, τζάκια κ.α.) Εκτός από την αντοχή στη 
θερμότητα έχει και εξαιρετική αντοχή στα χημικά. 
Κατάλληλο για την βαφή δεξαμενών πετρελαίου 
βενζίνης και διαφόρων άλλων χημικών.

Συσκευασία 
A συστατικό  • 5 Kg 
Β συστατικό  • 0,5 Kg

5.

23800
Epoxy M-20 Temperature 
Resistant Coating
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ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΑ

32600 

33500

Hydrobond Primer

MEGADUR AQUA

Υδατοδιαλυτό αστάρι ακρυλικής βάσεως και 
χαλαζιακής άμμου. Δημιουργεί μια ανάγλυφη 
επιφάνεια και ιδανικές συνθήκες πρόσφυσης για 
αστάρωμα.

Χρήση Το Hydrobond Primer είναι ένα αστάρι που 
προσφέρει πολύ ισχυρή πρόσφυση σε λείες επιφάνειες 
όπως πλακάκια, μάρμαρα, εμφανές σκυρόδεμα, 
μωσαϊκό, γυψοσανίδες, τσιμεντοσανίδες και 
θερμομονωτικές πλάκες πολυστερίνης.

Συσκευασία  • 1 Lt  | • 3 Lt  |  • 9Lt

Το MEGADUR AQUA είναι αστάρι νερού για πλαστικά 
και ακρυλικά χρώματα. Έχει πολύ καλή πρόσφυση και 
διεισδυτικότητα, μεγάλη ελαστικότητα και αντοχή. 

Χρήση Εφαρμόζεται σε εσωτερικές και εξωτερικές 
επιφάνειες από σοβά, τσιμέντο και σπατουλαριστές 
επιφάνειες. Διευκολύνει το άπλωμα και εξασφαλίζει 
ομοιόμορφη επιφάνεια στο τελικό χρώμα.

Συσκευασία • 1 Lt   |  • 4 Lt   |  • 10 Lt

32002

32700 

REFRESH PLUS Emulsion 

Hydrolack DTM

Πλαστικό χρώμα εσωτερικής χρήσης.

Χρήση

Το REFRESH PLUS εφαρμόζεται σε επιφάνειες από 
σοβά, μπετόν, γυψοσανίδα, ξύλο, τούβλο, κ.λ.π.

Συσκευασία  • 3 Lt  |  • 10 Lt

Υδατοδιαλυτό χρώμα ακρυλικής βάσεως για βαφή 
απευθείας στο μέταλλο.

Χρήση Το Hydrolack DTM (Direct to metal) είναι 
ένα χρώμα για τη βαφή μεταλλικών επιφανειών 
απευθείας στο μέταλλο χωρίς τη χρήση ασταριού. 
Συνδυάζει άριστη αντοχή στις καιρικές συνθήκες 
και στην υπεριώδη ακτινοβολία. Προσφέρει άριστη 
καλυπτικότητα και γρήγορο στέγνωμα.

Συσκευασία • 0,75 Lt  | • 2,5 Lt  |  • 4Lt |  • 20Lt

32001 MEGAPLUS Emulsion Paint

Πλαστικό χρώμα υψηλής ποιότητας εσωτερικής και 
εξωτερικής χρήσης.

Χρήση Το MEGAPLUS εφαρμόζεται σε επιφάνειες από 
σοβά, μπετόν, γυψοσανίδα, ξύλο, τούβλο κ.λ.π.

Συσκευασία  • 3 Lt  |  • 10Lt

6.

Γενικής χρήσης ακρυλικό τσιμεντόχρωμα για 
εξωτερική χρήση.

Χρήση Το HYDROCRYL εφαρμόζεται σε επιφάνειες από 
σοβά, μπετόν, γυψοσανίδα, ξύλο, τούβλο κ.λ.π.

Συσκευασία   • 3 Lt  |  • 10 Lt

33201 HYDROCRYL Acrylic 
Emulsion Paint

32500 IDROCHROMA Emulsion Paint

Υδρόχρωμα υψηλής ποιότητας εσωτερικής χρήσης με 
αντοχή στο ελαφρύ τρίψιμο.

Χρήση Το IDROCHROMA εφαρμόζεται σε επιφάνειες 
από σοβά, μπετόν, γυψοσανίδα, ξύλο, τούβλο κ.λ.π.

Συσκευασία  • 3 Lt  |  • 10Lt

Τσιμεντόχρωμα υψηλής ποιότητας ακρυλικής 
βάσεως, υδατικής διασποράς.

Χρήση Το ACRYLFORM χρησιμοποιείται για την 
βαφή εξωτερικών επιφανειών από σοβά, μπετόν, 
γυψοσανίδα, ξύλο, τούβλο κ.λ.π., με εξαιρετικές 
αντοχές στην υγρασία και στην ηλιακή ακτινοβολία.

Συσκευασία • 3 Lt  |  • 10Lt

33100
ACRYLFORM Acrylic Emulsion 
Paint
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24502

33301

HYDROTON Stone Varnish

Hydroseal PU Hybrid

Βερνίκι διαφανές πέτρας - δαπέδου, με μεγάλη 
διεισδυτικότητα και πρόσφυση στις επιφάνειες που 
πρόκειται να βαφούν.                                    

Χρήση Το HYDROTON STONE VARNISH είναι ακρυλικό 
βερνίκι πέτρας και δαπέδων από τσιμέντο. Επίσης, είναι 
κατάλληλο για βαφή σταμπωτών δαπέδων, τούβλων, 
μαρμαροκονίας κλπ.

Συσκευασία •  1 Lt  |  • 5 Lt  |  • 20 Lt

Το HYDROSEAL PU HYBRID είναι ένα ακρυλικό 
υδατοδιαλυτό υγρομονωτικό υλικό με μεγάλη 
αδιαπερατότητα στο νερό.

Χρήση Προσφέρει άριστη πρόσφυση και ελαστικότητα 
και είναι το πλέον κατάλληλο για την μόνωση ταρατσών 
και βορεινών τοίχων από την υγρασία. Η εξαιρετική 
ελαστικότητα του επιτρέπει στο φιλμ να παρακολουθεί 
τις διαστολές-συστολές της επιφάνειας καθώς και των 
τριχοειδών ρωγμών.

Συσκευασία  • 3 Lt  |  • 10Lt

33400 VERNILIO Wood Varnish

Ακρυλικό υδατικής βάσης βερνίκι για την προστασία 
ξύλινων κατασκευών από τον ήλιο και την υγρασία. 

Χρήση Προστατεύει μακροχρόνια ξύλινες κατασκευές 
σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Σε αντίθεση 
με τα βερνίκια διαλυτικού, το VERNILIO μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί και σε πολύ λεπτά και σε παχιά 
στρώματα χωρίς τον κίνδυνο να αποφλοιωθεί. 
Απορροφάται καλά από το ξύλο και δεν επιτρέπει στην 
υγρασία να διεισδύσει σε αυτό. Το VERNILIO επιτρέπει 
στο ξύλο να αναπνέει βοηθώντας την άριστη διατήρησή 
του μη επιτρέποντας την διόγκωση και παραμόρφωσή 
του. Έχει πολύ καλή πρόσφυση πάνω σε παλιά αλκυδικά 
βερνίκια διαλυτικού.

Συσκευασία  • 0,75 Lt | • 4 Lt

Υπόστρωμα για ξύλινες επιφάνειες. Αλκυδικό ενός 
συστατικού ματ, με γρήγορο στέγνωμα για την 
προστασία του ξύλου.

Χρήση  Προτείνεται για την προστασία ξύλινων 
κατασκευών και επιφανειών σε εσωτερικές και 
εξωτερικές εφαρμογές.

Συσκευασία  • 0,75 Lt  |  • 2,5 Lt

Xρώμα δύο συστατικών με βάση την εποξειδική 
ρητίνη και την πολυαμιδική ρητίνη ως σκληρυντή, 
που χρησιμοποιείται ως προστατευτική βαφή σε 
πισίνες και δεξαμενές. Με τον πολυμερισμό των 
δύο συστατικών του, δίνει ένα πολύ σκληρό και 
συγχρόνως ελαστικό φιλμ το οποίο προσφύεται 
πολύ καλά στην καθαρή και στεγνή επιφάνεια, 
προσφέροντας μεγάλη αντοχή και αδιαβροχοποίηση 
των επιφανειών.

Χρήση  Για την βαφή τσιμεντένιων, μεταλλικών και 
πολυεστερικών δεξαμενών και πισινών. Έχει εξαιρετική 
αντοχή στο θαλάσσιο και πόσιμο νερό και στα χημικά 
πισινών.

Συσκευασία 
A συστατικό  • 4,3 Kg |  • 20 Kg 
Β συστατικό  • 0,7 Kg |  • 3,25 Kg

29600

23321

VELATOURA

POOL PAINT
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ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΑΠΕΔΩΝ

2331123501 EPOXY 201 FL Floor coatingEpoxy Clear Primer

Xρώμα δύο συστατικών με βάση την εποξειδική 
ρητίνη και την πολυαμιδική ρητίνη ως σκληρυντή για 
την επίστρωση δαπέδων.

Χρήση Για την προστασία δαπέδων από μηχανικές 
καταπονήσεις π.χ. διέλευση οχημάτων, παλετοφόρων 
κ.λ.π. Είναι κατάλληλο για την βαφή επιφανειών από 
μπετόν όπως επίσης και μεταλλικών επιφανειών π.χ 
πατάρια, μεταλλικές σκάλες κ.λ.π.

Συσκευασία 
A συστατικό  • 4,3 Kg | • 20 Kg 
Β συστατικό  • 0,7 Kg | • 3,25 Kg

Αστάρι δύο συστατικών με βάση την εποξειδική 
ρητίνη και την πολυαμιδική ρητίνη ως σκληρυντή για 
την επίστρωση δαπέδων.

Χρήση Ως υπόστρωμα (Αστάρι) για την προστασία 
δαπέδων από μηχανικές καταπονήσεις π.χ. διέλευση 
οχημάτων, παλετοφόρων κ.λ.π. Είναι κατάλληλο για 
την βαφή επιφανειών από μπετόν όπως επίσης και 
μεταλλικών επιφανειών π.χ πατάρια, μεταλλικές σκάλες 
κ.λ.π.

Συσκευασία 
A συστατικό  • 10 Lt 
Β συστατικό  • 5 Lt

7.

To EPOXY SL είναι ένα αυτοεπιπεδούμενο χρώμα 
δύο συστατικών με βάση την εποξειδική ρητίνη, 
χωρίς διαλύτες, για την επίστρωση δαπέδων. Με 
τον πολυμερισμό των δύο συστατικών του δίνει ένα 
πολύ σκληρό και συγχρόνως ελαστικό φιλμ το οποίο 
προσφύεται πολύ καλά στην καθαρή και στεγνή 
επιφάνεια.

Χρήση Προτείνεται για την προστασία δαπέδων από 
μηχανικές καταπονήσεις π.χ. διέλευση οχημάτων, 
παλετοφόρων κ.λ.π. Είναι κατάλληλο για την βαφή 
επιφανειών από μπετόν όπως επίσης και μεταλλικών 
επιφανειών π.χ πατάρια, μεταλλικές σκάλες κ.λ.π. 
Στις επιφάνειες αυτές προσδίδει και αντιδιαβρωτική 
προστασία από την υγρασία και από αραιά διαλύματα 
οξέων και βάσεων. Έχει εξαιρετική αντοχή στο 
θαλάσσιο και πόσιμο νερό και χρησιμοποιείται για 
την προστασία μεταλλικών κατασκευών κοντά στην 
θάλασσα.

Συσκευασία A συστατικό • 10 Kg Β συστατικό • 5 Kg

43001
EPOXY SL Self Leveling Floor 
Coating
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ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

EPOXY 201 FL Floor coating

EPOXY 201 FL Floor coating

Υψηλής ποιότητας ηλεκτρομονωτικό βερνίκι.                                       

Χρήση Είναι κατάλληλο για τον «εν ψυχρώ» 
εμποτισμό πηνίων ηλεκτροκινητήρων, γεννητριών, 
ηλεκτρομαγνητών καθώς και ηλεκτρονικών στοιχείων. 
Πληροί τις απαιτήσεις των διεθνών προδιαγραφών 
I.E.C. 93, 243 και 250. Είναι απόλυτα ανθεκτικό σε νερό 
και υγρασία, σε λάδια και γράσα καθώς και σε ψυκτικά 
υγρά. Έτσι, ενδείκνυται η χρήση του για τον εμποτισμό 
κινητήρων ψυκτικών μηχανημάτων. Αντέχει σε 
θερμοκρασία μέχρι και 180οC αποδίδοντας πλήρως τις 
ηλεκτρικές του ιδιότητες. Εισχωρεί βαθιά στις σπείρες 
των πηνίων δημιουργώντας ένα ισχυρό φιλμ με άριστη 
πρόσφυση και μεγάλη μονωτική ισχύ. Δεν επιφέρει 
καμιά αλλοίωση στην επισμάλτωση των συρμάτων.

Συσκευασία  • 1 Lt

To ELEKTROTEK 405 είναι ένα ηλεκτρομονωτικό 
βερνίκι. 
 
Χρήση Χρησιμοποιείται για πηνία ηλεκτροκινητήρων, 
γεννητριών, ηλεκτρομαγνητών καθώς και 
ηλεκτρονικών στοιχείων. Εισχωρεί βαθιά στις σπείρες 
των πηνίων δημιουργώντας ένα ισχυρό φιλμ με άριστη 
πρόσφυση και μεγάλη μονωτική ισχύ. Είναι  απόλυτα 
ανθεκτικό στο νερό και στα λάδια.

Συσκευασία  • 1 Lt

Υγρή μονωτική ταινία για την προστασία ηλεκτρικών 
καλωδιώσεων.

Χρήση Το Liquid Electrical tape είναι εύκολο στη χρήση 
και προτείνεται για τη μόνωση καλωδίων. Παρέχει 
μεγάλη ελαστικότητα και προστατεύει τις καλωδιώσεις 
από την υγρασία και την ηλιακή ακτινοβολία.

Συσκευασία 118 ml

8.

Το EPOXY 305 είναι εποξειδικό δύο συστατικών 
ελεύθερο διαλυτών.                                       

Χρήση Είναι κατάλληλο για την πάκτωση ηλεκτρικών 
και ηλεκτρονικών συσκευών. Ειδικότερα, αφορά στην 
πάκτωση συνδέσεων αγωγών χαμηλής και υψηλής 
τάσης ( μέχρι 20 KV ). Η ευκολία χρήσης του υλικού, 
απλά με την ανάμειξη των δύο συστατικών του και την 
στερεοποίηση του με την αντίδρασή των, το καθιστά 
ιδιαίτερα εύχρηστο οπουδήποτε και αν απαιτηθεί 
η χρήση του. Το παραγόμενο τελικό προϊόν είναι 
θερμοσκληρυνόμενο (δεν πλαστικοποιείται με την 
επίδραση της θερμοκρασίας) και με χαμηλό δείκτη 
συρρίκνωσης (πρακτικά αμελητέο), ιδιαίτερη σημαντική 
ιδιότητα για τις προαναφερόμενες χρήσεις.

Συσκευασία

A συστατικό  • 2,9 Kg 
Β συστατικό  • 0,9 Kg

23401

29428

29405

29400

Epoxy 305 Casting & 
Encapsulating Coating

ELEKTROTEK 428 Electro 
Insulating Varnish

ELEKTROTEK 405 Motor 
Repair Varnish

 LIQUID ELECTRICAL TAPE
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ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΟ RAL 



ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΜΕ 
Δημιουργούμε προϊόντα υψηλής ποιότητας εναρμονισμένα με τα διεθνή 

πρότυπα, που καλύπτουν τις ανάγκες κάθε επαγγελματία και ιδιώτη 
χρήστη, προσδίδοντας συγχρόνως ένα άριστο αισθητικό αποτέλεσμα σε 

κάθε είδους κατασκευή.

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΥΜΕ
Προστατεύουμε κάθε είδους επιφάνεια που χρήζει υψηλής και 

μακροχρόνιας προστασίας με προϊόντα προηγμένης σύνθεσης φιλικά 
προς το περιβάλλον και τον άνθρωπο.
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ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

www.hydroton.gr

www.hydroton.gr

16o χλμ. Νέας Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης-Κιλκίς
Τ.Κ 572 00 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ       

ΤΗΛ: 23940 31465 | 23940 32019
Email: hydroton@hydroton.gr


