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προστατεύουν το σπίτι σας!

Οι τρεις “χρωματοφύλακες”



MonoStop
Εξαιρετικής ποιότητας ακρυλικό και μονωτικό χρώμα.

Το Πρώτο Ελληνικό προϊόν που συνδυάζει δύο ιδιότητες, ενός 100% ακρυλικού χρώματος και ενός μονωτικού.  
Πρόκειται για εξαιρετικής ποιότητας ακρυλικό και μονωτικό χρώμα, το οποίο λόγω της ειδικής σύνθεσής του δημιουργεί 
ελαστική μεμβράνη η οποία εμφανίζει εξαιρετική πρόσφυση σε κάθετες εξωτερικές επιφάνειες. 

Η μεμβράνη αυτή εξασφαλίζει άριστη στεγάνωση του τοίχου από την υγρασία και τον παγετό και εξαιρετική αντοχή στις 
υψηλές και χαμηλές θερμοκρασίες, επίσης η μεμβράνη ακολουθεί τις συστολές και διαστολές του κτιρίου ενώ ταυτόχρονα 
γεφυρώνει μικρές ρωγμές (max 1mm). Λόγω της ελαστικότητας της σχηματιζόμενης μεμβράνης το Monostop έχει τη 
δυνατότητα να ακολουθεί τις συστολές και διαστολές του τοίχου, χωρίς τη δημιουργία σκασιμάτων ή ρωγμών.

Βάση της καινοτόμου σύνθεσης του παρουσιάζει υμένα ανθεκτικό στην παρακράτηση ρύπων (crosslinking) ενώ ειδικά 
πρόσθετα αποτρέπουν την εμφάνιση μύκητα και μούχλας. Επίσης έχει εξαιρετική αντοχή στην υπεριώδη ακτινοβολία,  
η οποία δεν προσβάλει τη λευκότητα και ελαστικότητα του προϊόντος. Διατίθεται σε σατινέ και ματ τελείωμα.

Χαρακτηριστικά Προϊόντος

> 100% ακρυλικό χρώμα και μονωτικό. 

> Εξαιρετική πρόσφυση & ελαστικότητα.

> Διακρίνεται για την δυνατή αντοχή του στον πάγο, την 
υγρασία και στις αλλαγές των καιρικών συνθηκών.

> Μεγάλη καλυπτικότητα.

> Υψηλή απόδοση και λευκότητα.

> Ευκολία στην εφαρμογή.

> Ελεύθερο αμμωνίας, μολύβδου, υδραργύρου  
και άλλων βαρέων μετάλλων.

> Διαθέτει υψηλή διαπερατότητα σε υδρατμούς  
(EN ISO 7783-1). Διαθέτει εξαιρετικά χαμηλή 
υδατοαπορροφητικότητα (EN 1062-3) και ανήκει στη Low 
Class III βάσει της κατάταξης του EN 1062-1. 

> Εμφανίζει αντοχή στη κιμωλίαση (ASTM D4214-98).

> Εμφανίζει μεγάλη αντοχή σε αλκάλια (ASTM D 1308-02, 
ASTM D 714-02).

> Εναρμονισμένο με την οδηγία 2004/42/ΕΚ.

Απόδοση:
8 - 11m2/lt

Βάσεις:
 A + C

Συσκευασία:
0,75lt / 3lt / 9lt

Για περισσότερες  
πληροφορίες  
του προϊόντος 

σκανάρετε εδώ:

Με Ταινία Ασφαλέιας

Προτείνεται για περιοχές με  
δυσμενείς καιρικές συνθήκες και 
έντονες θερμοκρασιακές μεταβολές, 
καθώς και παραθαλάσσιες περιοχές.

Βάφει  
& Μονώνει



MonoStop Thermo

Με Ταινία Ασφαλέιας

Χρωματίζεται μόνο σε 
ανοιχτές αποχρώσεις

Απόδοση:
8 - 11m2/lt

Βάσεις:
 -

Συσκευασία:
3lt / 10lt

Ασύγκριτης ποιότητας ακρυλικό, ελαστομερές, ενεργειακό χρώμα.

Προτείνεται σε παλαιά και 
νέα κτίρια με σκοπό την βαφή  
και την μακροπρόθεσμη  
μείωση κατανάλωσης  
ενέργειας.

Για περισσότερες  
πληροφορίες  
του προϊόντος 

σκανάρετε εδώ:

Χαρακτηριστικά Προϊόντος

> 100% Ενεργειακό ακρυλικό, ελαστομερές χρώμα.
> Υψηλή τιμή ανακλαστικότητας στην ηλιακή  

ακτινοβολία (TSR).
> Υψηλός συντελεστής εκπομπής στην υπέρυθρη  

ακτινοβολία (e).
> Μείωση της θερμικής επιφόρτισης των  

δομικών στοιχείων.
> Εξαιρετική ελαστικότητα ακλουθώντας τις συστολές  

και διαστολές του κτιρίου.
> Εξαιρετική πρόσφυση και αντοχή.
> Ιδανικό για την βαφή / επικάλυψη συστημάτων 

θερμομόνωσης.

> Αντιμουχλικές ιδιότητες.
> Αντοχή στον πάγο και στην υγρασία και στις 

κλιματολογικές μεταβολές των καιρικών συνθηκών.
> Μηδενική κολλητικότητα.
> Υψηλή απόδοση και λευκότητα.
> Ευκολία στην εφαρμογή.
> Εμφανίζει αντοχή στη κιμωλίαση (ASTM D4214-98).
> Ανθεκτικό σε αλκάλια (ASTM D 1308-02,  

ASTM D 714-02).
> Εναρμονισμένο με την οδηγία  

2004/42/ΕΚ.

Ενεργειακή, ακρυλική, ελαστική μεμβράνη με κύρια χαρακτηριστικά την ηλιακή ανακλαστικότητα, την μείωση προσρόφησης 
υγρασίας και την μείωση της θερμικής αγωγιμότητας. Ο υμένας του χρώματος λόγω της χαμηλής κολλητικότητας αποτρέπει 
την παρακράτηση ατμοσφαιρικών ρύπων ενώ ταυτόχρονα η ελαστικότητα του ακολουθεί τις συστολές και διαστολές του κτιρίου 
χωρίς να αλλοιώνεται. Η σύνθεση του υλικού γεφυρώνει τριχοειδή και μικρoρωγμές μέχρι ένα χιλιοστό (1mm). Παρουσιάζει 
εξαιρετική πρόσφυση σε κάθε δομική επιφάνεια και διακρίνεται για την αντοχή του σε αλκάλια. Τα ειδικά πρόσθετα που 
περιέχει ελαχιστοποιούν την εμφάνιση μυκητών και άλγεων στην εξωτερική επιφάνεια του κτιρίου.

Το Monostop Thermo είναι πιστοποιημένο ψυχρό χρώμα από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 
και έχει υψηλή ανακλαστικότητα στην ηλιακή ακτινοβολία (Total Solar Reflectance) και υψηλό συντελεστή εκπομπής 
υπέρυθρης ακτινοβολίας (e) συμβάλλοντας έτσι στην εξοικονόμηση ενέργειας το καλοκαίρι ενώ η μεμβράνη του υλικού 
εξασφαλίζει πλήρη στεγάνωση του τοίχου από υγρασία και παγετό με αποτέλεσμα την μείωση διαφυγής θερμότητας  
(μηδενικά ποσοστά υγρασίας στα δομικά στοιχεία) από το εσωτερικό του κτιρίου το χειμώνα.

Για τα μέγιστα  
ενεργειακά οφέλη απαιτούνται τρείς επιστρώσεις



MonoStop Thermo Roof

Απόδοση:
2,5 – 3,5m2/lt

Βάσεις:
 -

Συσκευασία:
3lt / 10lt

Ενεργειακή - Ελαστομερής υβριδική μεμβράνη για μόνωση ταρατσών.

Ενεργειακή - Ελαστομερής υβριδική μεμβράνη για μόνωση ταρατσών. Βασίζεται σε νέας τεχνολογίας ακρυλικές και 
πολυουρεθανικές ρητίνες. 

Εμφανίζει εξαιρετική πρόσφυση στις κατάλληλα προετοιμασμένες επιφάνειες και ακολουθεί τις συστολές και διαστολές 
που εμφανίζουν αυτές. Χαρακτηρισμένο από το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών ως ψυχρό υλικό, 
εμφανίζει υψηλή θερμοανακλαστικότητα και συνεισφέρει έτσι στην θερμική άνεση καθώς και στην εξοικονόμηση 
ενεργειακών πόρων. 

Περιέχει εξειδικευμένα πρόσθετα που αποτρέπουν την ανάπτυξη μικροοργανισμών στο φιλμ του υλικού  
και διατηρεί υψηλή αντοχή και σε λιμνάζοντα ύδατα.

Χαρακτηριστικά Προϊόντος 

> Ψυχρό χρώμα (Υψηλός Δείκτης αντανάκλασης της 
ηλιακής ακτινοβολίας και αποβολής της υπέρυθρης).

> Υψηλή αντοχή σε λιμνάζοντα ύδατα.

> Ενιαίο φιλμ στεγανοποίησης χωρίς  
    ενώσεις ή ραφές.

> Προστασία του Δομικού Στοιχείου. 

> Εύκολο σε τοπική συντήρηση - Επισκευή.

> Μεγάλη αντοχή σε εξωτερικές καιρικές συνθήκες.

> Μεγάλη διάρκεια ζωής.

> Εξαιρετική ελαστικότητα.

Για περισσότερες  
πληροφορίες  
του προϊόντος 

σκανάρετε εδώ:

Για τα μέγιστα ενεργειακά οφέλη απαιτούνται τρείς επιστρώσεις

Προτείνεται σε νέες και 
παλιές ταράτσες με σκοπό 
την υγρομόνωση και την 
εξοικονόμηση ενέργειας.



...ειδικά σχεδιασμένες για να έχουν μεγαλύτερο χρόνο ζωής  
στην UV - ηλιακή ακτινοβολία και στις έντονες καιρικές συνθήκες. 

XT 112 / D XT 105 / Α XT 109 / Α

XT 121 / Α XT 122 / Α XT 152 / B

XT 162 / B XT 164 / Α XT 170 / Α

XT 191 / Α XT 196 / C XT 209 / B

XT 210 / D XT 218 / Α XT 224 / Α

Αναλοίωτες  
αποχρώσεις...

Για να δείτε και τις 
υπόλοιπες αποχρχρώσες 

από την βεντάλια 
Exterior Colourcard 

σκανάρετε εδώ:

Οι αποχρώσεις προέρχοναι από την βεντάλια Exterior Colourcard. Τα δείγματα αυτού του φυλλαδίου ενδέχεται να αποκλίνουν από την πραγματικότητα  
λόγω των περιορισμών της τεχνικής του τυπογραφείου. Ζητήστε να δείτε τις αποχρώσεις στο χρωματοπωλείο.



www.berling.gr

facebook.com/berlingpaints

berling paints

BERLING A.B.E.E. 
Bιομηχανία Χρωμάτων

Οινόφυτα Βοιωτίας, Τ.Κ. 32011, τηλ.: +30 22620 31663, fax.: +30 22620 31293 
e-mail: info@berling.gr

ΓΡΑΜΜΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ: 801 11 62222
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