


ÐÁÑÁÃÙÃÇ ÔÑÏÖÉÌÙÍ

Υπάρχουν ιδιαίτερες απαιτήσεις από ένα δάπεδο σε χώρο παραγωγής τροφίμων : κλειστόπορη 
επιφάνεια αλλά διαπερατή από υδρατμούς (αναπνέουσα), αντοχή σε συνεχή καθαρισμό με 

ζεστό νερό και καθαριστικά, με υψηλή πίεση (>200 bar, >90oC ), αντιολισθηρό αλλά εύκολου 
καθαρισμού, χημική αντοχή ( σφαγεία, επεξεργασία κρέατος- ψαριών, τυροκομεία, οινοποιείες, 
κονσερβοποιείες κλπ ), λεία επιφάνεια, στιλπνή ημίστιλπνη ή ματ, εύκολου καθαρισμού 
(αρτοσκευάσματα, συσκευαστήρια κλπ).
Εφαρμογές και σε υγρές επιφάνειες και μη ώριμο σκυρόδεμα, εύκολη και γρήγορη συντήρηση 
στο χρόνο. Ειδικά υλικά για επενδύσεις  τοιχείων προστασίας Panells και υγειονομικών σοβατεπί.
Πιστοποιημένα υλικά για επενδύσεις τοίχων, δεξαμενών πόσιμου νερού, κρασιού, βιολογικού 
καθαρισμού. Υλικά εφαρμογής : DUROGLASS FU BIANCO TIX, DUROGLASS FU AUTOLIVELLANTE, 
DUROGLASS P5/2, DUROGLASS P, DUROGLASS R16, DUROGLASS K/F.

ÌÐÁÑÌÐÁ ÓÔÁÈÇÓ, ÄÅËÔÁ, GOODYS, ZANAE, ÍÉÊÁÓ, NIKAS BOYLGARIA, ÁÂÅÆ, 
ÔÓÁÍÔÁËÇÓ, ÁËËÁÔÉÍÇ, ÌÐÏÕÔÁÑÇÓ,  COCA COLA, ÌÅÂÃÁË, ÅÂÃÁ, ÂÁËÌÁÓ, 
ÇÂÅ-ÂÉÊÏÓ, SELECT, GREEN FOOD, ÅÄÅÓÌÁ, ÁÌÂÑÏÓÉÁ, SALIGAR...



Αντοχή στα θερμικά σοκ, υψηλή αντοχή σε τριβή από περονοφόρα οχήματα μεγάλου 
φορτίου (REACH TRUCK), αντιολισθηρότητα, εύκολη και γρήγορη συντήρηση στο χρόνο, 

είναι οι απαιτήσεις από τα ρητινικά δάπεδα για Ψυκτικούς θαλάμους. Πάχους >4mm, μέτρο 
ελαστικότητος >20.000 MPa, αντοχή σε τριβή <40 ml Taber test. 
Ειδικά υλικά για επενδύσεις  τοιχίων προστασίας Panels και υγειονομικών σοβατεπί
Εφαρμογές και σε υγρές επιφάνειες και μη ώριμο σκυρόδεμα
Για ψυκτικούς θαλάμους συντήρησης, έως βαθιάς κατάψυξης - 40oC. 

Υλικά εφαρμογής :  DUROGLASS FU AUTOLIVELLANTE, DUROGLASS P5/2, DUROGLASS P8/A.

MÐÁÑÌÐÁ ÓÔÁÈÇÓ, ÍÉÊÁÓ, ÌÅÂÃÁË, SELECT, ZANAE, NIKAS BOYLGARIA, 
GREEN FOOD (VIVARTIA), ÅÄÅÓÌÁ, ÁÌÂÑÏÓÉÁ, ÓÁÑÁÌÏÕÑÔÓÇÓ, ÉÙÍÉÊÇ 
ÓÖÏËÉÁÔÁ, ÊÁÑÁÂÉÙÔÇÓ (VIVARTIA) ÂÁËÌÁÓ, ÊÁÓÓÏÕÄÁÊÇÓ, HELLENIC 
CATERING...

ØÕÊÔÉÊÏÉ ÈÁËÁÌÏÉ



ÁÐÏÈÇÊÅÓ - LOGISTICS

Ρητινικά συστήματα, με πολύ υψηλή αντοχή σε τριβή, κρούση, σύρσιμο, για όλων των ειδών αποθήκες 
& LOGISTICS. Πάχη από 0,2- 15mm, καλύπτουν τις ανάγκες όλων των αποθηκευτικών χώρων ξηρού 

φορτίου, από απλή αντισκονική προστασία, μέχρι καταπονήσεις με περονοφόρα οχήματα μεγάλου 
βάρους (>20 tn) συνεχούς λειτουργίας 24ώρου. Διαφανείς ή έγχρωμες βαφές, συστήματα πολλαπλών 
στρώσεων ή   συστήματα μεγάλου πάχους 8-15 mm.
Αντιολισθηρά, με εξαιρετική συμπεριφορά σε χυμένα λάδια, γράσσα, υψηλή χημική αντίσταση σε βενζίνη, 
υγρά φρένων, λάδια μηχανών, δεν χαράσσει, εύκολη και γρήγορη αποκατάσταση.
Εφαρμογές και σε υγρές επιφάνειες και μη ώριμο σκυρόδεμα
Υλικά εφαρμογής :  STARCEMENT 5/A, DUROGLASS FU BIANCO TIX, DUROGLASS P1/1, DUROGLASS P5/2

ÐÑÏÏÄÏÓ, ÊÁÓÓÏÕÄÁÊÇÓ, ÌÁÓÏÕÔÇÓ, ÁÍÅÄÇÊ-ÊÑÇÔÉÊÏÓ, ÅËËÇÍÉÊÇ ÕÖÁ-
ÍÔÏÕÑÃÉÁ, ÓÔÑÏÕÌÓÁÓ, AS COMPANY, UNILOG, MEDISPES, ÂÅÊÑÁÊÇÓ...



Χώροι πολλών χρήσεων, με διαφορετικές καταπονήσεις, απαιτούν ποικιλία υλικών και συστημάτων. 
Αυτοεπιπεδούμενα στιλπνά, ημίστιλπνα ή ματ, για χώρους με μικρή ή μεσαία καταπόνηση, εύκολου 

καθαρισμού, για βιοτεχνίες, εκθεσιακούς χώρους, Super Market,  τυπογραφεία, κλωστουφαντουργίες κλπ.
Πολλαπλών στρώσεων, με απαιτήσεις αντοχής σε τριβή, για συνεργεία αυτοκινήτων, μηχανουργεία, 
βαφεία, διαδρόμους κλπ.
Εφαρμογές και σε υγρές επιφάνειες και μη ώριμο σκυρόδεμα
Υλικά εφαρμογής :  DUROGLASS FU BIANCO TIX, DUROGLASS P1/1, DUROGLASS P5/2

ÅËËÇÍÉÊÇ ÕÖÁÍÔÏÕÑÃÉÁ, FIERATEX, SIEMENS, BASF, AS COMPANY, ÊËÙÓÔÇ-
ÑÉÁ ÍÁÏÕÓÓÇÓ, ÇËÉÏÓ ÔÅÍ ÊÁÔÅ, ÁÊÑÉÔÉÄÇÓ ÔÕÐÏÃÑÁÖÅÉÁ, ÅÊÈ. ÊÅÍÔÑÏ 
ÊÁÂÁËÁÓ, ÇËÉÏÔÅÎ...

ÂÉÏÌÇ×ÁÍÉÊÏÉ ×ÙÑÏÉ



PARKING

Συστήματα προστασίας-στεγανοποίησης δαπέδων Parking, με συνδυασμό εποξειδικών, 
πολυουρεθανικών και epoxycement ρητινών, για όλους τους τύπους parking: Σε εξωτερικούς χώρους 

με θερμικά σοκ και εκτεθειμένα στις καιρικές συνθήκες, υπόγεια με υγρό υπόστρωμα ή αρνητική πίεση, 
δώματα με χρήση parking, που απαιτούν στεγάνωση και προστασία από τριβή, λάδια, καύσιμα, καιρικές 
συνθήκες. 
Εφαρμογές και σε υγρές επιφάνειες και μη ώριμο σκυρόδεμα, κατηγορία 1 αντίδραση στη φωτιά.
Υλικά εφαρμογής :   DUROGLASS FU BIANCO TIX, DUROGLASS P, DUROGLASS P5/2, DUROGLASS P4

PARKING Ï.Ë. ÐÅÉÑÁÉÙÓ, PARKING EMÐ. ÊÅÍÔÑÏÕ Ï.Ë.ÈÅÓ/ÍÉÊÇÓ, ÊÏËÅÑÇÓ 
ÐÅÉÑÁÉÁÓ, ÅÊÁÔÅÑ, HOTEL ÆÁÖÏËÉÁ...



Πιστοποιημένα υλικά και συστήματα, εποξειδικών και πολυουρεθανικών ρητινών, για επενδύσεις 
δαπέδων-τοίχων, σε νοσοκομεία ( χώροι αποστείρωσης, παραμονής ασθενών, εργαστήρια 

αναλύσεων, αίθουσες ραδιοακτινοβολίας, χειρουργεία, μαγνητικών εξετάσεων κλπ) φαρμακοβιομηχανίες, 
φαρμακαποθήκες, εργαστήρια.
Στιλπνά, ημίστιλπνα ή ματ, αγώγιμα, εύκολου καθαρισμού, ανθεκτικά σε όλα τα καθαριστικά, 
απολυμάνσεις και από υπολλείματα ραδιοακτινοβολίας.
Εφαρμογές και σε υγρές επιφάνειες και μη ώριμο σκυρόδεμα, κατηγορία 1 αντίδραση στη φωτιά.
Υλικά εφαρμογής :   MUROGLASS 1H-2H-3H-4H, PAVISTAR 1H-2H-3H-4H-5H-6H. 

ÃÅÑÏËÕÌÁÔÏÓ, ÐÑÏÓÕÖÁ Á×ÁÉÁÓ, UNILOG, MEDISPES, FARCOM, ÍÏÓÏÊÏ-
ÌÅÉÁÊÇ ÃÑÁÌÌÇ, ÐÁÍ.ÊËÉÍÉÊÇ ÐÁÔÑÙÍ, ÓÔÑÏÕÌÓÁÓ...

ÍÏÓÏÊÏÌÅÉÁ - ÖÁÑÌÁÊÏÂÉÏÌÇ×ÁÍÉÅÓ



ÅÎÙÔÅÑÉÊÏÉ ×ÙÑÏÉ

Εκτεθειμένα στις καιρικές συνθήκες, τα δάπεδα αυτά έχουν ιδιαίτερες απαιτήσεις αντοχής σε χαμηλές και 
υψηλές θερμοκρασίες, χιόνι, βροχή, υπεριώδη ακτινοβολία, θερμικά σοκ, αντιολισθηρότητα.

Υλικά  και συστήματα με υψηλή αντοχή στα θερμικά σοκ, στον κύκλο ψύξη-απόψυξη & ήλιου-βροχής, με 
αντοχή  στην υπεριώδη ακτινοβολία, αντιολισθηρά με μικροσφαιρίδια γιαλιού.
Εφαρμογή από 5oC και σε υγρές επιφάνειες, για βατές βεράντες, αυλές σχολείων, ταράτσες, διαδρόμους, 
πεζοδρόμια, κερκίδες σταδίων, γέφυρες κλπ.
Εφαρμογές και σε υγρές επιφάνειες και μη ώριμο σκυρόδεμα, κατηγορία 1 αντίδραση στη φωτιά.
Υλικά εφαρμογής :   DUROGLASS FU AUTOLIVELLANTE, POLISTAR P867, ELASTOSTAR T1/A, ELASTOSTAR P/A, 
STARFLEX W

PARKING EMÐ. ÊÅÍÔÑÏÕ Ï.Ë.ÈÅÓ/ÍÉÊÇÓ, ÅËÉÊÏÄÑÏÌÉÏ ÅÌÖÉÅÔÆÏÃËÏÕ, ÃÅ-
ÖÕÑÁ ÊÇÖÉÓÉÁÓ, ÊÁÕÔÁÍÆÏÃËÅÉÏ ÓÔÁÄÉÏ, HELLENIC CATERING, ÓÔÑÏÕÌ-
ÓÁÓ, SELECT...

MPM HELLAS EÐE
www.mpmhellas.gr -  mpmhelas@otenet.gr

Θεσσαλονίκη: Ιπποδρομίου 7 - 57009 Καλοχώρι
Τηλ. Κέντρο: 2310 754.400 - Fax: 2310 754.188
Αθήνα: Λ. Κ. Καραμανλή 111, 16673 - Βούλα
Τηλ.: 210 28.51.751-2 - Fax: 210 28.51.750


