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Ποιότητα που σας χαρακτηρίζει!



Αγαπητοί μας Συνεργάτες,

Η Würth Hellas αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι του Ομίλου Würth Σήμερα, το οποίο 
έχει παρουσία σε πάνω από 80 χώρες με 400 θυγατρικές εταιρείες, απασχολώ-
ντας 74.000 εργαζομένους. Ο Όμιλος Würth δεν θέλει απλά να ικανοποιήσει, αλλά 
να ενθουσιάσει τους πελάτες με αισιοδοξία, δυναμισμό και υπευθυνότητα. 
Ως εταιρεία και ως όμιλος, κατέχουμε ηγετική θέση στον τομέα των υλικών συναρμο-
λόγησης, στερέωσης και δομικών εργασιών. Η εμβέλεια μας είναι εντυπωσιακή καθώς 
τα προϊόντα μας καλύπτουν κάθε πιθανή ανάγκη στους συγκεκριμένους τομείς. Μας 
χαρακτηρίζει η όρεξη και η αφοσίωση, ώστε να εξυπηρετήσουμε από μικρές επαγ-
γελματικές επιχειρήσεις μέχρι μεγάλες βιομηχανίες, εργοτάξια και εμπορικά καταστή-
ματα.

Η εξειδίκευση μας στο κομμάτι των δομικών κατασκευών/συντηρήσεων είναι μεγάλη 
και διαχρονική. Με όπλο την προϊοντική μας γκάμα σε σφραγιστικά και συγκολλη-
τικά αναλώσιμα, έχουμε τη δυνατότητα να προσφέρουμε λύσεις υψηλού επιπέδου. 
Από τον απλό ιδιώτη μέχρι και τον πιο απαιτητικό επαγγελματία, τα προϊόντα Würth 
είναι εκεί για να στηρίξουν ποιοτικά κάθε δομική εργασία. 

Τα σφραγιστικά/συγκολλητικά Würth πληρούν όλες τις απαραίτητες προδιαγραφές 
και τα αποτελέσματα της χρήσης τους είναι ασύγκριτα. Η μοναδική ποιότητα των 
σφραγιστικών/συγκολλητικών μας έχει δοκιμαστεί επί χρόνια στην ελληνική αγορά 
και είναι συνυφασμένη με συγκεκριμένα πλεονεκτήματα:
Μπορούμε να καλύψουμε κάθε σφράγιση/συγκόλληση ανεξαρτήτως 
1. Υλικών πρόσφυσης 
2. Μέγεθος αρμών 
3. Δυσκολίας τοποθέτησης
4.  Περιβαλλοντολογικών συνθηκών, όπως έντονη υγρασία και ακραίες θερ-

μοκρασίες.

 B Χρησιμοποιώντας σφραγιστικό/συγκολλητικό Würth επενδύετε σε βάθος χρόνου. 
Τα δομικά υλικά μας έχουν πολύ μεγάλη αντοχή μετά την εφαρμογή τους και 
αλλοιώνονται πολύ δύσκολα ακόμα και μετά από μεγάλα χρονικά διαστήματα.

 B  Είναι σχεδόν άοσμα και δεν προκαλούν δυσφορία κατά τη διάρκεια και μετά την 
εφαρμογή τους.

 B  Πολλαπλές λύσεις για εσωτερική και εξωτερική χρήση.

 B  Η πρώτη ύλη που εμπεριέχεται στα σφραγιστικά/συγκολλητικά μας, διαμορφώνει 
τη υψηλή τους ποιότητα, καθώς η περιεκτικότητα σε διαλύτες είναι η χαμηλότερη 
δυνατή έως και μηδενική.

Κώστας Χαραλάμπους
Category Manager

Trade Division
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Γενικά χάράκτηριστικά

άκρυλικά Οξικές Ουδέτερες PU MS

Ελαστικότητα + +++ +++ +++ +++

Συρρίκνωση κατά τον πολυμερισμό Μεγάλη Μικρή Μικρή Μικρή Μικρή

Διάρκεια ζωής μετά την εφαρμογή ++ ++ +++ + ++

Δυνατότητα βαφής ++ - - + +++

Ταχύτητα στεγνώματος στη μάζα + +++ +++ ++ +++

Ταχύτητα στεγνώματος σε συγκολλήσεις - + + +++ +++

Δημιουργία φυσσαλίδων κατά τον πολυμερισμό Όχι Όχι Όχι Όχι Όχι

Φιλικό προς τον χρήστη +++ + +++ - +++

Σταθερότητα αποθήκευσης +++ +++ +++ + ++

Σταθερότητα ιξώδους κατά την αποθήκευση +++ +++ +++ + +++

Κόστος + + ++ ++ +++

Δυνατότητα προϊόντος με υψηλή σκληρότητα Shore Α +++ + + +++ ++

άντιΔράση Με τΟ νερΟ κάι στισ κάιρικεσ σΥνΘηκεσ

άκρυλικά Οξικές Ουδέτερες PU MS

Αντοχή σε νερό + +++ +++ +++ +++

Αντοχή σε μόνιμη εμβάπτιση σε νερό - +++ +++ ++ +

Αντοχή UV +++ +++ +++ + ++

Aντοχής σε θερμοκρασίες -10 έως +70ºC -40 έως +180ºC -40 έως +180ºC -40 έως +90ºC -40 έως +90ºC

Σταθερότητα ιξώδους σε μεταβολές θερμοκρασίaς + +++ +++ + +

Ταχύτητα στεγνώματος σε χαμηλές θερμοκρασίες - +++ +++ +++ +++

ΠρΟσφΥση σε ΥΛικά

άκρυλικά Οξικές Ουδέτερες PU MS

Πρόσφυση σε συνθετικές επιφάνειες (χωρίς primer) 
(PVC, ABS, Plexiglass, Popycarbonate, Polyester) - - +++ - +++

Πρόσφυση σε πορώδεις επιφάνειες  
(Μπετόν, μάρμαρο, κ.λπ.) ++ - +++ +++ +++

Πρόσφυση σε μεταλλικές επιφάνειες (χωρίς primer) + + +++ ++ +++

Πρόσφυση σε γυαλί + +++ +++ ++ +++

Πρόσφυση σε γυαλί μετά από έκθεση  
σε ακτινοβολία UV + +++ +++ ++ -

Πρόσφυση σε γυαλί μετά από έκθεση σε νερό - +++ +++ ++ -

Πρόσφυση σε υγρά  υποστρώματα +++ - - + +++

συγκριτικός πίνακας ιδιοτήτων για σφραγιστικά/συγκολλητικά
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• Εμποδίζουν την ανάπτυξη μυκήτων. 
•  Κατάλληλες για συναρμογές υλικών σε εσωτερικούς  

και εξωτερικούς χώρους

ιδανικές λύσεις σφράγισης!
άνθεκτικές σε μούχλα και υγρασία.

Οξικεσ σιΛικΟνεσ

κατάλληλες για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους
Στεγανοποίηση κατασκευών από γυαλί, πορσελάνη (πλακίδια, κλπ.) και 
μη πορώδη κεραμικά, μερικά μέταλλα και βαμμένες επιφάνειες. Κατάλληλη 
για είδη υγιεινής και κουζίνας (νιπτήρες, μπανιέρες, λεκάνες, νεροχύτες, 
πλακίδια κ.ά.), νοσοκομεία, βιολογικά και μικροβιολογικά εργαστήρια, 
καθώς και για εσωτερικούς χώρους.

χρώμα Περιεχ. κωδ. aρ. τεμ./συσκ.

Διαφανές
280 ml

0892 326 1 25/1

Λευκό 0892 327 02 25/1

Οξικη σιΛικΟνη  BASIC LINE 

Οξικη σιΛικΟνη - STANDARD LINE

χρώμα Περιεχ. Παλαιός κωδ. αρ. κωδ. αρ. τεμ./συσκ.
Διαφανές

280 ml
0892 328 1 25/1

Λευκό 0892 328 2 25/1

Διαφανές
600 ml 1892 327 600 0892 328 600 15/1
80 ml 1892 327 81 0892 328 81* 50/25

*σε πλαστικό κουτί προβολής 25 τεμαχίων

Πολυχρηστικό στεγανοποιητικό υλικό για αρμούς διαστολής  
σε εξωτερικούς και εσωτερικούς χώρους.

Οξικη σιΛικΟνη PROFESSIONAL
χρώμα Περιεχ. κωδ. aρ. τεμ./συσκ.

Διαφανές

310 ml

0892 845 31 24/1

Λευκό 0892 846 32 24/1

Μαύρο 0892 846 351 24/1

4



Για τις πιο απαιτητικές εργασίες σφράγισης!

Μοναδική ποιότητα για εφαρμογή σε 
εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους!

ΟΥΔετερεσ σιΛικΟνεσ

είναι ιδανικές για όλες τις εφαρμογές μέσα στο σπίτι.
Η ουδέτερη σιλικόνη είναι κατάλληλη για στεγανοποίηση κατασκευών 
από γυαλί, πλακίδια, κεραμικά, υαλότουβλα, πλαστικά (PVC, εποξειδικά, 
πολυεστέρες, πολυακρυλικά, πολυκαρβονικά και φορμάικα), βαμμένο ή 
περασμένο με βερνίκι ξύλο, μέταλλα, μπετόν, σοβά, κ.ά. Ιδιαίτερα κατάλ-
ληλη για χρήση σε βαμμένο αλουμίνιο. 

ΟΥΔετερη  σιΛικΟνη  
STANDARD LINE

ΟΥΔετερη σιΛικΟνη

ΟΥΔετερη σιΛικΟνη SPECIAL

ΟΥΔετερη σιΛικΟνη PERFECT

χρώμα Περιεχ. Παλαιός 
κωδ. αρ. κωδ. aρ. τεμ./συσκ.

Διαφανές
280 ml

1892 530 1 0892 533 1 25/1

Λευκό 1892 530 2 0892 533  2 25/1

χρώμα Περιεχ. κωδ. aρ. τεμ./συσκ.

Διαφανές

310 ml

0892 530 1

24/1
Μανχάταν 0892 530 3

Γκρι τσιμέντου 0892 530 4

Μαύρο 0892 530 12

χρώμα Περιεχ. κωδ. aρ. τεμ./συσκ.

Inox

310 ml

0892 520 14

24/1

Διαφανές 0892 520 1

Αλουμίνιο 0892 520 13

Καφέ 0892 520 6

Μαύρο 0892 520 12

χρώμα Περιεχ. κωδ. aρ. τεμ./συσκ.

Διαφανές

310 ml

0892 510 1

24/1

Μανχάταν 0892 510 3

Σκούρο καφέ 0892 510 6

Κερασιά 0892 510 9

Λευκό 0892 510 2

Μαύρο 0892 510 12

Δρυς 0892 510 8

Καφέ 0892 510 7
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χρώμα Περιεχ. Παλαιός 
κωδ. αρ. κωδ. aρ. τεμ./συσκ.

Κόκκινο
280 ml

1892 330 0892 360 25/1
Μαύρο 1892 331 0892 361 25/1

χρώμα Περιεχ. κωδ. aρ. τεμ./συσκ.
Διαφανές

310 ml
0892 550 1

12/1Λευκή 0892 550 2
Ιnox 0892 550 3

Περιεχ. κωδ. aρ. τεμ./συσκ.
310 ml 0892 330 12/1

σιΛικΟνη ΥΨηΛησ ΘερΜΟκράσιάσ  
250°C  STANDARD LINE

Οξικη σιΛικΟνη τρΟφιΜΩν 

σιΛικΟνη ΥΨηΛησ 
ΘερΜΟκράσιάσ 250°C 

κατάλληλες για τις πιο εξειδικευμένες 
περιπτώσεις.

ειΔικεσ σιΛικΟνεσ

•  Σφραγίσεις σε εφαρμογές με υψηλές θερμοκρασίες, όπως φλάντζες 
μηχανών, αυτοκινήτων κ.λπ., για σωλήνες εξάτμισης και εξαερισμού.

•  Ειδικές μονωτικές δυνατότητες με μυκητοκτόνα δράση, κεραμικά πλακί-
δια και υγρούς χώρους.

•  Υψηλής ποιότητας μονωτικό υλικό για εφαρμογές στον τομέα των 
τροφίμων, πόσιμου νερού και κατασκευή ενυδρίων.

χρώμα Περιεχ. κωδ. aρ. τεμ./συσκ.

Διαφανές

310 ml

0892 560 1 12/1

Λευκό 0892 560 2 12/1

Γιασεμί 0892 560 9 12/1

Ανθρακί 0892 560 13

σιΛικΟνη Οξικησ κΥττάρινησ  
Γιά ΥΔρΟΘάΛάΜΟΥσ 
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Περιεχ. Παλαιός  
κωδ. αρ. κωδ. aρ. τεμ./

συσκ.

290 ml 1892 600 0893 226 131 25/1

Περιεχ. κωδ. aρ. τεμ./συσκ.
310 ml 0893 100 115 25/1

Περιεχ. κωδ. aρ. τεμ./συσκ.
290 ml 0890 600 12/1

Περιεχ. κωδ. aρ. τεμ./συσκ.
310 ml 0893 100 110 12/1

Περιεχ. κωδ. aρ. τεμ./συσκ.
310 ml 0892 100 100 12/1

Περιεχ. κωδ. aρ. τεμ./συσκ.
310 ml 0892 100 102 12/1

κΟΛΛά κάΘρεΠτΩν STANDARD LINE 

κΟΛΛά ινΩν MULTI

κΟΛΛά κάΘρεφτΩν 

κΟΛΛά ισχΥρη Γενικησ χρησησ

κΟΛΛά κάτάσκεΥΩν

κΟΛΛά κάτάσκεΥΩν PUR RAPID

Για τη δυνατή συγκόλληση διαφόρων 
υλικών.

ειΔικεσ κΟΛΛεσ

Εξαιρετική συγκολλητική δύναμη σε υλικά, όπως μέταλλο, πλαστικό, 
σκυρόδεμα, αλουμίνιο, γυαλί.
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στεγανοποιητικό υλικό ενός συστατικού 
με βάση την ακρυλική ρητίνη.

άκρΥΛικά - στεΓάνΟΠΟιητικά

Κατάλληλα για συναρμογές υλικών με απορροφητική (πορώδη) επιφάνεια 
σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, όπως ανάμεσα σε παράθυρα και 
περβάζια, κάσες κουφωμάτων αλουμινίου, ξύλου ή PVC, ταβάνια, τοίχους, 
ρωγμές, κ.λπ. Κατάλληλα για γέμισμα αρμών που απαιτούν ελαστικότητα, χω-
ρίς μεγάλη λειτουργική μεταβολή πλάτους. Ακατάλληλα για σφράγιση αρμών 
και συναρμογών μόνιμα εμβαπτισμένων στο νερό, όπως δεξαμενές, κ.λπ.

άκρΥΛικΟ στεΓάνΟΠΟιητικΟ  
STANDARD LINE 

άκρΥΛικΟ εξΩτερικΩν χΩρΩν 
STANDARD LINE

συσκ. Περιεχ. Παλαιός  
κωδ. αρ. κωδ. αρ. τεμ./

συσκ.
Φύσιγγα 280 ml - 0892 166 000 25/1

Σακούλα 600 ml 1892 165 600 0892 166 600 15/1

συσκ. Περιεχ. Παλαιός 
κωδ. αρ. κωδ. αρ. τεμ./

συσκ.
Φύσιγγα 280 ml 1892 161 1 0892 166 1 25/1

Περιεχ. Παλαιός  
κωδ. αρ. κωδ. aρ. τεμ./συσκ.

280 ml 1893 290 0 0893 291 0 25/1

στΟκΟσ ΥΨηΛησ ΘερΜΟκράσιάσ 
1200°C STANDARD LINE 
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εκτόν. Περιεχ. Παλαιός 
κωδ. αρ. κωδ. aρ. τεμ./

συσκ.
18 l 300 ml 1892 143 0892 159 981 12/1

42 l 700 ml 1892 156 1 0892 159 980 12/1

άφρΟσ ΠΟΛΥΟΥρεΘάνησ σΠρεΪ 
1 σΥστάτικΟΥ STANDARD LINE

Η συσκευασία 
περιλαμβάνει 
στο καπάκι ένα 
ζευγάρι γάντια 
μίας χρήσης.

εκτόν. Περιεχ. κωδ. aρ. τεμ./συσκ.

45 l 500 ml 0892 142 15/1

Περιεχ. κωδ. aρ. τεμ./συσκ.

500 ml 0892 160 15/1

Περιεχ. κωδ. aρ. τεμ./συσκ.

150 ml 0892 16 12/1

εκτόν. Περιεχ. κωδ. aρ. τεμ./
συσκ.

40 - 45 l 750 ml 0892 152 105 12/1

άφρΟσ ΠΟΛΥΟΥρεΘάνησ 
ΠιστΟΛιΟΥ PURlogic® TOP

κάΘάριστικΟ 
ΠΟΛΥΟΥρεΘάνησ 
PURlogic® 

κάΘάριστικΟ 
ΠΟΛΥΟΥρεΘάνησ 
PURlogic® 

STREET FIGHTER - 
άφρΟσ ΠΟΛΥΟΥρεΘάνησ 
ΠιστΟΛιΟΥ 1 σΥστάτικΟΥ

Premium Quality!χαμηλής διόγκωσης

εκτόν. Περιεχ. κωδ. aρ. τεμ./συσκ.

45 l 750 ml 0892 155 1 12/1

εκτόν. Περιεχ. κωδ. aρ. τεμ./
συσκ.

45 l 750 ml 0892 159 982 12/1

άφρΟσ ΠΟΛΥΟΥρεΘάνησ 
σε σΠρεΪ 1 σΥστάτικΟΥ

άφρΟσ ΠΟΛΥΟΥρεΘάνησ 
ΠιστΟΛιΟΥ STANDARD LINE

άφροί πολυουρεθάνης ενός συστατικού 
που πολυμερίζονται με την ατμοσφαιρική 
υγρασία.

άφρΟι PU

Τοποθέτηση σε παράθυρα, πόρτες, γέμισμα τρυπών, σφράγισμα ανοιγ-
μάτων σε σκεπές και μονωτικά υλικά, δημιουργία ηχομονωτικών παραπε-
τασμάτων, αρμολόγηση και μόνωση κεραμιδιών, χωρισμάτων κ.λπ., καθώς 
και γέμισμα τρυπών γύρω από σωλήνες. Άριστη πρόσφυση σε ξύλο, 
τσιμέντο, πέτρες, μέταλλα κ.λπ.
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χρώμα Περιεχ. κωδ. aρ. τεμ./συσκ.

Λευκό

310 ml

0890 100 176

25/1Γκρι 0890 100 177

Μαύρο 0890 100 178

χρώμα Περιεχ. Παλαιός κωδ. αρ. κωδ. aρ. τεμ./συσκ.

Μαύρο

600 ml

- 0890 100 173

25/1Λευκό 1890 100 171 0890 100 174

Γκρι 1890 100 172 0890 100 175

κΟΛΛάει & στεΓάνΟΠΟιει LM25
STANDARD LINE

άρΜΟκΟΛΛά STANDARD LINE ΜάΥρη 

ελαστικό, πολυχρηστικό υλικό PU,  
ιδανικό για συγκολλήσεις και μονώσεις

σφράΓιστικά-σΥΓκΟΛΛητικά

Κατάλληλο για πληθώρα διαφορετικών εργασιών συγκόλλησης και στεγα-
νοποίησης μεταξύ ομοειδών και ετεροειδών υλικών σε υποστρώματα, όπως 
μέταλλα, ανοδιομένο αλουμίνιο, βαμμένο αλουμίνιο, γαλβανιζέ λαμαρίνα, 
βαμμένες επιφάνειες, ξύλο, πέτρα, μπετόν, κεραμικά, γυαλί, πλαστικό 
(πολυεστέρα και σκληρό PVC) κ.ά.

K+D KOΛΛAEI+σTEΓANOΠOIEI 

Xρώμα Περιεχ. Kωδ. aρ. τεμ./συσκ.
Λευκό 

300 ml

0890 100 1 12/1

Γκρι 0890 100 2 12/1

Μαύρο   0890 100 3 12/1

Σκούρο καφέ    0890 100 4 12/1

Ανοιχτό καφέ   0890 100 5 12/1

Μπεζ της άμμου    0890 100 6 12/1

χρώμα Περιεχ. Παλαιός 
κωδ. αρ. κωδ. aρ. τεμ./συσκ.

Διαφανές 280 ml 1893 235 0 0893 225 110 12/1

σΥΓκΟΛΛητικΟ - στεΓάνΟΠΟιHτικΟ 
STANDARD LINE χρώμα Περιεχ. ml Kωδ. αρ. συσκ./τεμ.

Λευκό 300 0893 235 1 1/12

Γκρι 300 0893 235 2 1/12

Μαύρο 300 0893 235 3 1/12

K+D POWER 
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χρώμα Περιεχ. κωδ. aρ. τεμ./συσκ.

Λευκό

310 ml

0893 293 1

12/1Γκρι 0893 293 2

Μαύρο 0893 293 3

χρώμα Περιεχ. κωδ. aρ. τεμ./συσκ.

Λευκό
310 ml

0893 291 1
12/1

Γκρι 0893 291 3

άρΜΟκΟΛΛά STANDARD LINE στεΓάνΟΠΟιHτικΟ - σΥΓκΟΛΛητικΟ 
PU MARINE Γενικησ χρHσησ

ιδανικά για εφαρμογές κοντά στη θάλασσα 
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Πλαστικό πιστόλι αφρού 
PU ECO, κόκκινο/μαύρο

κωδ. αρ. 9500 002 153 
Για την επαγγελματική εφαρμογή του αφρού PU.

Πιστόλι αφρού PU 
PROFESSIONAL -PTFE

κωδ. αρ. 9500 002 155 
Ανθεκτική μεταλλική κατασκευή.

Πλαστικό πιστόλι αφρού 
PU ECO, πορτοκαλί 

κωδ. αρ. 9500 002 152
Για την εφαρμογή του αφρού PU.

Πιστόλι PU πλαστικό 

κωδ. αρ. 0891 152 4
Για την εφαρμογή του αφρού PU.

Πιστόλι για φύσιγγες  
310 ml με χειρολαβή από PVC

κωδ. αρ. 9500 002 156
Κατάλληλο για χρήση με μεταλλικές και 
πλαστικές φύσιγγες.

Πιστόλι χειρός 
σακούλας 300 ml

κωδ. αρ. 0891 300 310
Για μονωτικά υλικά σε σακούλα.

Πιστόλι χειρός 
σακούλας 600 ml

κωδ. αρ. 0891 300 610
Για μονωτικά υλικά σε σακούλα.

εφαρμόστε με το κατάλληλο πιστόλι!ΠιστΟΛιά άφρΟΥ & φΥσιΓΓιΩν

Πιστόλι χειρός  
για φυσίγγια 310 ml 

κωδ. αρ. 0891 001
Ιδανικό για φυσίγγια 310 ml.

Πιστόλι μεταλλικό για 
φύσιγγες 310 ml 

κωδ. αρ. 5966 600 560
• Βαμένο μέταλλο.
• Ιδανικό για φύσιγγες 300 - 310 ml.




