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Χρωµάτων & Επιχρισµάτων

Manufacturers of Building 
Material, Paints & Coatings

 EXTERNAL THERMAL INSULATION
 COMPOSITE SYSTEM

Ελαχιστοποιήστε τις θερµικές απώλειες τον χειµώνα 
και την εισροή θερµότητας το καλοκαίρι  

Minimize thermal loss during winter and heat 
entering during the summer





 

1
Polyster glue and plaster

3
  Polyplast / Polyster glue and plaster

4
Fiberglass Mesh

5
Renov T.C. / Neostrong primer

6
Decorative Coating

2
EPS/XPS Polystyrene

Εξοικονομήστε 
Ενέργεια
µια για πάντα! 

Save Energy 
once and 

for all! 
ΜΕΙΩΣΤΕ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΑ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ 
ΨΥΞΗΣ ΜΕ ΤΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ 
ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ NEOTHERM.

DRASTICALLY REDUCE HEATING AND COOLING COSTS 
WITH THE EXTERNAL THERMAL INSULATION COMPOSITE 
SYSTEM,NEOTHERM.

Το σύστημα αυτό εφαρμόζεται σε νέες και παλαιές κατοικίες 
επενδύοντας εξωτερικά το κτίριο με θερμομονωτικό υλικό, 
συνήθως από διογκωμένη ή εξηλασμένη πολυστερίνη,το 
οποίο σοβατίζεται με ένα ειδικό στεγανό επίχρισμα. Η 
ποιότητα κατασκευής του είναι πολύ υψηλή, καθώς 
χρησιμοποιείται μηχανική στήριξη, γωνιόκρανα για 
προστασία των γωνιών, νεροσταλάκτες, καθώς και 
υαλόπλεγμα σε όλη την επιφάνεια εφαρμογής του 
επιχρίσματος.

Με την ειδική εφαρμογή θερμομόνωσης Neotherm, 
επιτυγχάνεται βέλτιστη θωράκιση του κάθε σημείου του 
κτιρίου. Έτσι, ελαχιστοποιούνται οι θερμικές απώλειες από 
τους εξωτερικούς τοίχους, αλλά και η εισροή θερμότητας 
το καλοκαίρι από το περιβάλλον προς το εσωτερικό. 
Παράλληλα, συμβάλλει στην αισθητική βελτίωση της 
εξωτερικής όψης του κτιρίου, παρέχοντας όμορφο 
αποτέλεσμα μέσω του πλούσιου χρωματολογίου και 
τεχνοτροπίας των τελικών επιφανειών Neochrom.

This system can be used on new or existing houses, by coating 
the exterior of the building with a thermal insulation material, 
typically made with expanded or extruded polystyrene, which 
is plastered with a special insulation coating. The construction 
procedure is of very high quality with the use of structural sup-
port tools, such as corner beads to protect the building edges, 
drip edge water flashing, as well fibreglass mesh throughout 
the surface that will be coated.

With this special application of the Neotherm insulation sys-
tem, all parts of the building get an optimum thermal shield-
ing.  This way, thermal loss from the exterior walls or outside 
heat entering the building during the summer are minimised. 
At the same time, the exterior look of the building is improved, 
with a beautiful new colour from the wide selection of colours 
and finishing textures of Neochrom.

Εξοικονομήστε ενέργεια μια για πάντα με την 
εφαρμογή του ολοκληρωμένου συστήματος εξωτερικής 
θερμομόνωσης Neotherm.
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Πλεονεκτήματα
Εξωτερικής
Θερμομόνωσης

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕNEΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΠΝΟΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΣ ΧΩΡΟΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΨΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ

Με την εφαρμογή του συστήματος εξωτερικής θερμομόνωσης 
Neotherm επιτυγχάνεται μεγάλη εξοικονόμηση ενέργειας, 
καταναλώνοντας πολύ λιγότερες μη ανακυκλώσιμες πηγές 
ενέργειας για ζέστη το χειμώνα και για κλιματισμό το 
καλοκαίρι. Ως εκ τούτου, παρατηρείται απόσβεση του κόστους 
εφαρμογής από τα πρώτα έτη λειτουργίας του συστήματος.

Ένας τοίχος πρέπει να διαχέει την υγρασία που δημιουργείται 
στο εσωτερικό του κτιρίου. Το σύστημα Neotherm 
χρησιμοποιώντας μονωτικά υλικά με χαμηλό δείκτη 
αντίστασης διάχυσης υδρατμών, υποβοηθά τη διαδικασία 
διαπνοής της τοιχοποιίας. Επίσης, το σημείο συμπύκνωσης 
των υδρατμών μεταφέρεται στο εξωτερικό μέρος της 
τοιχοποιίας, προστατεύοντας τη δομή του τοίχου από τη 
θερμική διάβρωση.

Σύμφωνα με τις υπάρχουσες οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
2009/91/EC, όλα τα νέα και τα παλιά κτίρια πρέπει να φέρουν 
πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης. Με την τοποθέτηση του 
συστήματος Neotherm βελτιώνεται η ενεργειακή απόδοση 
του κτιρίου και αυξάνεται παράλληλα η εμπορική αξία του 
ακινήτου.

Με το σύστημα Neotherm προστατεύεται η κτιριακή 
κατασκευή από κάθε είδους καιρικές καταπονήσεις, ενώ 
ταυτόχρονα εμποδίζεται η συμπύκνωση υδρατμών και η 
εμφάνιση μούχλας στους τοίχους. Έτσι ελαχιστοποιούνται 
οι απαιτούμενες επεμβάσεις συντήρησης και επιτυγχάνεται 
βέλτιστος εξαερισμός του χώρου.

Η υψηλή κατανάλωση ενέργειας οδηγεί σε εκπομπές αερίων 
που προκαλούν ατμοσφαιρική ρύπανση και οδηγούν στο 
φαινόμενο του θερμοκηπίου με τις αντίστοιχες αλλαγές στο 
κλίμα του πλανήτη. Με το σύστημα Neotherm επιτυγχάνεται 
μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και συνεπώς μείωση των 
ρυπογόνων ουσιών που εκπέμπονται στην ατμόσφαιρα.

Το σύστημα Neotherm προστατεύει τα δομικά στοιχεία του 
κτιρίου, με αποτέλεσμα να παρουσιάζουν ομοιόμορφη 
θερμοπερατότητα και να αποφεύγονται οι θερμογέφυρες. 
Με τη χρήση του εξωτερικού συστήματος θερμομόνωσης 
διατηρείται ολόκληρο το κτίριο σε μια θερμικά σταθερή 
κατάσταση και επιτυγχάνεται πιο ευχάριστο περιβάλλον 
διαμονής.

Η εφαρμογή του συστήματος Neotherm σε νεόδμητα κτίρια 
δεν απαιτεί τη δημιουργία διπλής τοιχοποιίας με ενδιάμεσο 
κενό στους περιμετρικούς  τοίχους.  Έτσι εξασφαλίζονται 
περισσότερα τετραγωνικά μέτρα ωφέλιμου εμβαδού στο 
εσωτερικό. Επίσης σε υφιστάμενες δομές, το σύστημα 
τοποθετείται με μηδενική ενόχληση για τους ενοίκους.

Με την τοποθέτηση του συστήματος Neotherm, βελτιώνεται 
σημαντικά η αισθητική όψη του κτιρίου εξωτερικά, αφού 
παρέχονται απεριόριστες επιλογές για την τελική εμφάνιση 
του συστήματος, χωρίς να χρειαστεί να διατεθεί επιπλέον 
κόστος για ανακαίνιση.
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ENERGY SAVINGS BUILDING PERMEABILITY

ENERGY CLASS UPGRADE PROTECTION OF THE EXTERIOR

ENVIRONMENTALLY FRIENDLY PROTECTION OF STRUCTURAL ELEMENTS

MORE SPACE EXTERNAL RENOVATION OF THE BUILDING

By using the Neotherm external thermal insulation system 
you achieve great energy savings and consume much less 
non-renewable energy for heating during the winter or air 
conditioning during the summer. Therefore, the cost of in-
stalling this system will be paid-off after only the first few 
years of using it. 

A wall must be able to allow vapours that are created in-
side, to easily move outside the building. The Neotherm sys-
tem uses material with low resistance in humidity diffusion, 
which improves the permeability of the walls. Also, the con-
densation point of the vapours is transferred on the exterior 
of the wall, therefore protecting it from thermal erosion. 

According to European Union’s 2009/91/EC directive, all new 
and existing buildings must carry an energy efficiency certifi-
cate.  By using the Neotherm system, not only the building’s 
energy efficiency is improved but the commercial value of 
your property is also increased. 

With the Neotherm system the building is protected from all 
types of weather loads, while at the same time it is protected 
from vapour condensation and from the creation of mould.  
This way, you avoid the need for repairs and the ventilation
of the building is optimised. 

High consumption of energy leads to the emission of gases 
which cause air pollution and in turn causes the greenhouse 
effect that results to changes to the earth’s climate. With the 
Neotherm system, you reduce the consumption of energy 
and therefore reduce the pollutant substances that are emit-
ted in the atmosphere. 

The Neotherm system protects the building’s structural el-
ements, which results in even thermal transmittance and 
prevents the creation of thermal bridges. With the use of 
this exterior insulation system the entirety of the building is 
maintained in an even temperature, making it a more pleas-
ant living space. 

Using the Neotherm system on newly constructed buildings, 
does not require the exterior walls of the house to be built as 
double-walls with a gap in between. Therefore, the interior 
of the house has more square metres of usable area. For 
existing houses, the system can be installed with no hassle 
for the tenants. 

With the installation of the Neotherm external thermal insu-
lation system, the outside look of the building is aesthetically 
improved.  There are countless of options for the finishing 
of the system, without a need for any additional renovation 
costs. 

Advantages of 
External Thermal 

Insulation System 
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Στάδια Τοποθέτησης
Συστήματος Εξωτερικής 
Θερμομόνωσης

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΩΝ ΠΛΑΚΩΝ

Το υπόστρωμα  πρέπει να  είναι απαλλαγμένο από ασταθή 
υλικά, πρέπει να είναι καθαρό από σκόνη και λίπη, συμπαγές 
και επίπεδο. Επίσης το υπόστρωμα θα πρέπει να είναι στεγνό 
και να μην υπάρχει ανερχόμενη υγρασία. Σε περιπτώσεις 
ρωγμών, αυτές θα πρέπει να επιδιορθώνονται πριν την έναρξη 
των εργασιών τοποθέτησης του συστήματος θερμομόνωσης, 
ενώ σε λείες επιφάνειες τοποθετείται ειδικό αστάρι το οποίο 
περιέχει χαλαζιακή άμμο.
Απαγορεύεται η εφαρμογή του συστήματος κατά την 
διάρκεια βροχόπτωσης και ισχυρών ανέμων.
Απαγορεύεται η εφαρμογή του συστήματος πάνω σε 
μεγάλες ανωμαλίες και μεγάλα κενά.

Στην κατάλληλα προετοιμασμένη και απαραιτήτως επίπεδη 
επιφάνεια, αλφαδιάζεται και τοποθετείται ο οδηγός εκκίνησης 
με συνδετήρες στερέωσης, για προστασία από κτυπήματα στη 
βάση και για αύξηση της αντοχής του συστήματος.
Σε σημεία ανωμαλιών του υποστρώματος τοποθετούνται 
αποστάτες, ενώ κάτω από τον οδηγό τοποθετείται μονωτικό 
υλικό για να αποτρέψουμε την ροή αέρα στο πίσω μέρος της 
θερμομόνωσης.

Εφαρμογή κόλλας σε υποστρώματα που δεν είναι επίπεδα.
Η κόλλα τοποθετείται περιμετρικά και στο κέντρο της πλάκας 
σε 2 - 3 σημεία. 
Εφαρμογή κόλλας σε επίπεδα υποστρώματα.
Η κόλλα τοποθετείται σε όλη την επιφάνεια της πλάκας με 
οδοντωτή σπάτουλα 10mm.
Η τοποθέτηση των θερμομονωτικών υλικών γίνεται σε διάταξη 
πλέγματος. Στις γωνιές της τοιχοποιίας γίνεται με τρόπο που 
να επιτυγχάνεται διασταύρωση αρμών.
Τυχόν κενά μεταξύ των θερμομονωτικών υλικών γεμίζονται με 
αφρό πολυουρεθάνης ή με λεπτά κομμάτια θερμομονωτικής 
πλάκας.
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SUBSTRATE PREPARATION

SUPPORT GUIDE

PLACING THE INSULATION SHEETS

The substrate must be free of loose material and cleaned 
from dust and grease, must be solid and level. 
The substrate must also be dry and free from any poten-
tially imminent humidity. In case of cracks, those must be 
repaired before starting the installation of the insulation sys-
tem, while a special quartz sand primer must be applied on 
any smooth surfaces. 
The system must not be installed during rainfalls and 
strong winds or on highly uneven surfaces and large joint 
gaps. 

On the properly prepared and even surface, level and fasten 
the start guide, to protect the base from being pressured and 
to increase the system’s strength. 
Place spacers where the substrate may be uneven and place 
insulation material under the guide to prevent air from flow-
ing behind the insulation system. 

Applying glue on uneven substrates
The glue must be applied on the perimeter and on the centre 
of the sheet in 2 – 3 spots. 
Applying glue on even substrates
The glue must be applied throughout the surface of the sheet 
with a 10mm notched trowel. 
The installation of the insulation material should be in a grid 
layout. At the edges of the building, they should be installed 
in a way that the joints cross.  Any gaps between the insula-
tion sheets should be filled with polyurethane foam or with 
small pieces of insulation sheet. 

Installation Stages of 
External  Thermal 
Insulation System
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Στάδια Τοποθέτησης
Συστήματος Εξωτερικής 
Θερμομόνωσης

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΒΥΣΜΑΤΩΝ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΕΛΥΦΟΥΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΥΑΛΟΠΛΕΓΜΑΤΟΣ 

Για την τοποθέτηση βυσμάτων ανοίγουμε οπές περιμετρικά 
των θερμομονωτικών πλακών και στο κέντρο, στα σημεία που 
υπάρχει συγκολλητικό υλικό από κάτω. Γίνεται φρεζάρισμα 
με ειδική πλαστική φρέζα έτσι ώστε η κεφαλή του βύσματος 
να έρθει στην ίδια ευθεία με την θερμομονωτική πλάκα και 
στη συνέχεια γίνεται η τοποθέτηση του βύσματος. Μετά την 
τοποθέτηση των βυσμάτων, προχωράμε στο στοκάρισμα για 
να παραμείνει επίπεδη η επιφάνεια. 
Τοποθετούνται 6-8 βύσματα ανά m2, ενώ στις κάθετες ακμές 
του κτιρίου, η τοποθέτηση των βυσμάτων είναι πυκνότερη για 
αποφυγή αποκόλλησης λόγω πλευρικών ανέμων.

Γίνεται ενίσχυση των γωνιών με την τοποθέτηση πλαστικών 
γωνιόκρανων με υαλόπλεγμα.
Όπου απαιτείται γίνεται τοποθέτηση ειδικών στοιχείων 
(νεροσταλάκτες) σε οριζόντιες ακμές.
Σε γωνιές παραθύρων απαιτείται επιπλέον ενίσχυση με 
υαλόπλεγμα διαστάσεων τουλάχιστον 20 * 30 cm, το οποίο 
εγκιβωτίζεται στην πολυμερική σπάτουλα Polyster Glue & 
Plaster.

Το υαλόπλεγμα τοποθετείται από πάνω προς τα κάτω, αφού 
έχει προηγηθεί η τοποθέτηση της πολυμερικής σπάτουλας, 
Polyster Glue & Plaster, με οδοντωτή σπάτουλα 10 mm.
Πρέπει να γίνεται επικάλυψη λωρίδων τουλάχιστον κατά 5 
cm.
Για να καλύψουμε το υαλόπλεγμα, πατάμε με την σπάτουλα 
ώστε να εμβαπτιστεί στην πολυμερική σπάτουλα Polyster Glue 
& Plaster και να δημιουργήσουμε μια επίπεδη επιφάνεια.
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Installation Stages 
of External  Thermal 

Insulation System

INSTALLING THE PLUG FASTENERS

SHELL REINFORCEMENT

PLACING THE FIBREGLASS MESH

To install the plug fasteners drill holes on the perimeter and 
the centre of the insulation sheets, at the areas where glue 
has been applied. 
Use a special plastic countersink drill bit so that the head 
of the plug remains level with the insulation sheet and then 
place the plug. After placing the plug, apply grout to level the 
surface.
Place 6-8 plugs per m2, but on the vertical edges of the 
building place plugs more close to each other to prevent the 
sheets from coming off due to crosswinds. 

Support the edges by installing plastic corner beads with 
fibreglass mesh. Where necessary install drip edge water 
flashing on the horizontal edges. 
Window corners require additional support with fibreglass 
mesh with dimensions of at least 20 * 30 cm, that should be 
boxed in with Polyplast polymer plaster. 
 

Place the fibreglass mesh from top to bottom, after applying 
the Polyplast polymer plaster with a 10mm notched trowel. 
The strips should overlap by at least 5cm.
To cover the fibreglass mesh, press with the trowel until it is 
soaked in the Polyplast polymer plaster to create a smooth 
surface.
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Στάδια Τοποθέτησης
Συστήματος Εξωτερικής 
Θερμομόνωσης

ΤΕΛΙΚΟ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑ

Το τελικό επίχρισμα είναι αυτό που προστατεύει το μονωτικό 
υλικό από τα καιρικά φαινόμενα και τους παράγοντες του 
περιβάλλοντος, αφού στεγανώνει και σφραγίζει την επιφάνεια 
του συστήματος.

Ανάλογα με τον τύπο του τελικού επιχρίσματος πρέπει να 
χρησιμοποιείται και το κατάλληλο αστάρι, το οποίο πρέπει να 
χρωματίζεται στην απόχρωση της τελικής επιφάνειας.

Σε περίπτωση επιλογής της μπογιάς σαν τελικό επίχρισμα, 
μπορεί να τοποθετηθεί η Genelastic paint, μετά την 
τοποθέτηση του σταθεροποιητή επιφάνειας  Neostrong Primer 
της Neochrom, σε oποιοδήποτε χρωματισμό της επιλογής 
σας μέσα από την βεντάλια της εταιρείας μας.

Για τοποθέτηση διακοσμητικού επιχρίσματος, μπορεί να γίνει 
επιλογή από τον κατάλογο της εταιρείας μας αφού πρώτα 
τοποθετηθεί αστάρι Renov T.C. ή Neostrong Primer της 
Neochrom στο χρώμα του τελικού επιχρίσματος.
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Installation Stages of 
External  Thermal 
Insulation System 

FINAL COATING

The final coating is what protects the insulation material 
from any weather and environmental conditions, since it wa-
terproofs and seals the surface of the system.

Use the appropriate primer, depending on the type of the final 
coating, after dyeing it in the same colour as the final surface. 

In the case that paint will be the final coating, use the Genel-
astic paint, after applying the Neochrom’s Neostrong Primer, 
which can be made in any colour.

A decorative coating from our catalogue selection can also 
be applied, after first applying the Renov T.C. or Neostrong 
Primer in the same colour as the final coating.
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Υλικά Επικόλλησης &
Επίστρωσης Συστήματος
Εξωτερικής Θερμομόνωσης

ΓΕΜΙΣΤΙΚΟ ΡΩΓΜΩΝ

SURFACE STABILIZERΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ

CRACKSFILL(1.5-5cm) είναι ειδική πάστα  που χρησιμοποιείται 
κυρίως για γέμισμα μεγάλων ρωγμών, αρμών και διάκενων 
από 1.5 μέχρι 5cm με επαναλαμβανόμενες εφαρμογές. 
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως συγκολλητική ύλη.

Το NEOSAND PRIMER είναι αστάρι βασισμένο σε ειδικό ακρυλικό 
γαλάκτωμα το οποίο περιέχει χαλαζιακή άμμο και χρησιμοποιείται 
σε λείες επιφάνειες για καλύτερη πρόσφυση της κόλλας.

 

H  POLYSTER GLUE  AND PLASTER  
είναι τσιμεντοειδής κόλλα σε μορφή 
σκόνης η οποία  χρησιμοποιείται 
για συγκόλληση και σπατουλάρισμα 
μονωτικών φύλλων  διογκωμένης  ή

εξηλασμένης πολυστερίνης. Περιέχει ειδικές πολυμερικές 
ρητίνες και εξειδικευμένες υδροφοβικές ουσίες οι οποίες 
είναι κατάλληλες για τον συγκεκριμένο σκοπό. Είναι υψηλής 
ποιότητας κόλλα και έχει μεγάλη πρόσφυση. Λόγω της 
μεγάλης περιεκτικότητας σε ακρυλικές ρητίνες καθιστά το 
υλικό ελαστικό απορροφόντας τις “κινήσεις” της πολυστερίνης 
και έτσι αποφεύγονται οι τριχοειδείς ρωγμές. Το υλικό 
συγκόλλησης είναι το πιο σημαντικό υλικό που διασφαλίζει 
την μη παραμόρφωση μετά από αυξημένες τάσεις λόγω της 
θερμικής διαστολής.

CYS
EN

12004

C2TE
S1

CE

NEOSAND
 PRIMER
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1kg, 2.25kg, 4.5kg, 9kg CRACKSFILL

 

-



Adhesive & Coating
Material of External

Thermal Insulation System
CRACK FILLERS

SURFACE STABILIZER

ADHESIVE MATERIAL

CRACKSFILL(1.5-5cm) is a special adhesive paste mainly 
used for the filling of joints, big cracks and gaps of 1.5 to 
5cm with repeated applications. It can be also used as an 
adhesive material.

POLYSTER GLUE AND PLASTER is a 
powder form cement adhesive, used 
to glue and coat expanded or ex-
truded polystyrene insulation sheets. 
It contains specialty polymer resins 

CYS
EN

12004

C2TE
S1

CE

NEOSAND
 PRIMER

Packaging:
1kg, 2.25kg, 4.5kg, 9kg
Temperature during application:
 +5°C  to +35°C

and water resistant material that are ideal for this purpose.
It is a high quality glue with high adhesiveness.  Its high 
content of acrylic resins makes this material elastic and it 
absorbs any “movements” of the polystyrene, preventing 
therefore capillary cracks. The adhesive material is the most 
important material, which will ensure that any deformations 
due to thermal dilation are prevented. 

Packaging: 5Kg, 25Kg
Coverage: 3 – 4 Kg/m2
Temperature during application:
 +5°C to +35°C

NEOSAND PRIMER is a specialty acrylic emulsion based 
primer which contains quartz sand and is used on smooth 
surfaces for better adhesiveness of the glue.

Packaging:
1lt, 2.5lt, 5lt, 10lt
Coverage: 3 -3.5 m²/ Lt depending on 
the surface absorbency
Temperature during application: 
+5°C to +35°C
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CRACKSFILL

TECHNICAL SPECIFICATIONS

-

0,96N/mm²

Compressive strength



Υλικά Επικόλλησης &
Επίστρωσης Συστήματος
Εξωτερικής Θερμομόνωσης

ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΧΡΩΜΑΤΑ

ΑΣΤΑΡΙΑ

Η POLYPLAST είναι ενισχυμένη σκόνη σπατουλαρίσματος 
πολυστερίνης, γυψοσανίδας και μπετόν με βάση το τσιμέντο, 
πολυμερική συγκολλητική ύλη και αδρανή πρόσθετα και 
περιέχει υδροφοβικές ουσίες οι οποίες προσδίδουν στο προϊόν 
υδατοστεγανώτητα. Μπορεί να δεχθεί οποιοδήποτε είδος 
διακοσμητικού επιχρίσματος.

Το GENELASTIC PAINT είναι επαναστατικό χρώμα εξωτερικής 
και εσωτερικής χρήσης,  το οποίο εφαρμόζεται σε οποιαδήποτε 
επιφάνεια (μπετόν, ξύλο, μέταλλο, πλαστικό, επιχρισμένους 
τοίχους κτλ). Έχει μεγάλη ελαστικότητα και συγκολλητική 
ικανότητα. Λόγω της μεγάλης ελαστικότητας του μπορεί να 
λύσει προβλήματα τριχοειδών ρωγμών. Κατάλληλο για κτίρια με 
συστολές και διαστολές, αδιάβροχο και  ανθεκτικό στην υπεριώδη 
ηλιακή ακτινοβολία.

CYS
EN

998-1

Το NEOSTRONG PRIMER είναι αντιαλκαλικό αστάρι βασισμένο 
σε ειδικό ακρυλικό γαλάκτωμα, το οποίο χρησιμοποιείται πριν τη 
εφαρμογή του τελικού χρώματος.  Προστατεύει το τελικό χρώμα 
από την αλκαλικότητα του υποστρώματος αυξάνοντας την ζωή 
του επιχρίσματος.

Το RENOV T.C είναι παχύρευστο πλαστικό χρώμα το οποίο 
τοποθετείται και σαν αστάρι για την τοποθέτηση διακοσμητικών 
επιχρισμάτων, καθώς και για βάψιμο γραφιάτου και γενικά για 
άγριες επιφάνιες.

NEOSTRONG
 PRIMER

GENELASTIC 
PAINT

RENOV T.C

12

13500 mPa.s (PN EN ISO 2555:1989)
1.40 ± 0.05kg/lt

55 ± 2% (PN-EN ISO 3251:2008)

90% (PN-C-81913:1998 p.2.5.5)

8 - 9

>2000

1lt, 2.5lt, 5lt, 10lt, 18lt



Adhesive&Coating
Material of External

Thermal Insulation System
SURFACE SUBSTRATES PAINTS

PRIMERS

POLYPLAST is an enhanced plastering powder, for 
polystyrene,plasterboards and concrete, based on cement, 
polymer adhesive materials and aggregate admixtures and it 
contains water resistant ingredients, which give this product 
waterproofing capabilities. It can accept any type of decora-
tive coating. 

GENELASTIC PAINT, a revolutionary outdoor and indoor paint 
that can be applied on any surface (cement, wood, metal, 
coated walls etc). It has high elasticity and adhesive capa-
bilities. Due to its high elasticity it can solve the problem of 
capillary cracks. It is suitable for buildings which contract 
and dilate. It is water and UV ray resistant. 

CYS
EN

998-1

NEOSTRONG PRIMER is a specialty acrylic emulsion based, 
alkali resistant primer that can be used before applying the 
final paint. It protects the final paint from the alkalinity of the 
substrate increasing this way the lifetime of the coating. 

RENOV T.C. is a thick acrylic paint that is used as a primer 
for applying decorative coatings, as well as for painting graf-
fiato and in general for any rough surfaces. 

GENELASTIC 
PAINT

RENOV T.C

Packaging: 5Kg, 25Kg
Coverage: 2-3 Kg/m2
Temperature during application: +5°C to +35°C

NEOSTRONG
 PRIMER
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TECHNICAL SPECIFICATIONS

Compressive strength according
 to the European standard

Capillary water absorption
according to the European standard

Adhesion based on the
European standard

Vapour Permeability according
to the European standard

Dry density according to the
European standard

TECHNICAL SPECIFICATIONS
Form

Colour

Dilution

Reapplication time

White (Large range of colours made to 
order from the NEOCHROM colour swatch)

maximum 5-% by volume with water

Complete drying

Washing

Viscosity 13500 mPa.s (PN EN ISO 2555:1989)
1.40 ± 0.05kg/lt

Percent solids by weight w/w 55 ± 2% (PN-EN ISO 3251:2008)
Whiteness 90% (PN-C-81913:1998 p.2.5.5)

8 - 9
Humidity resistance Excellent

Temperature during application

Friction resistance (cycles) >2000

1lt, 2.5lt, 5lt, 10lt, 18lt

 

Liquid



Βοηθητικά 
Υλικά Στήριξης

ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΕΣ ΠΛΑΚΕΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΓΩΝΙΟΚΡΑΝΟ

ΝΕΡΟΣΤΑΛΑΚΤΗΣ

Διογκωμένη πολυστερίνη για τοποθέτηση 
εξωτερικής  θερμομόνωσης. Είναι φιλικές προς 
το περιβάλλον, εύκολα διαμορφώσιμες, 
με μεγάλη πρόσφυση και ελαστικότητα.

Αφρώδες θερμομονωτικό υλικό με 
κλειστές κυψέλες που παράγεται 
από θερμοπλαστική πολυστερίνη.

Οδηγός  Στήριξης και εκκίνησης αλουμινίου, ο 
οποίος  χρησιμοποιείται  για αλφάδιασμα  και 
στήριξη του συστήματος θερμομόνωσης.

Αντιαλκαλικό υαλόπλεγμα για ενίσχυση 
της βασικής στρώσης του συστήματος 
θερμομόνωσης, το οποίο προσδίδει 
ελαστικότητα και συνοχή στο σύστημα. 

Πλαστικό γωνιόκρανο με υαλόπλεγμα το 
οποιό χρησιμοποιείται στις εξωτερικές γωνιές 
του κελύφους καθώς και στις γωνιές των 
παραθύρων και ανοιγμάτων για προστασία 
και ενίσχυση.

Πλαστικά βύσματα στερέωσης για 
τοιχοποιία και σκυρόδεμα τα οποία 
τοποθετούνται για επιπλεόν στήριξη του 
συστήματος θερμομόνωσης.

Παρελκόμενα για εφαρμογή του οδηγού 
εκκίνησης. Περιέχει βίδες για στερέωση 
του οδηγού στήριξης, ενώσεις και 
αποστάτες.

Ειδικό πλαστικό προφίλ με υαλόπλεγμα το 
οποίο τοποθετείται σε οριζόντιες ακμές για 
προστασία των κάτω επιφανιών.

ΥΑΛΟΠΛΕΓΜΑ

ΒΥΣΜΑΤΑ

ΣΕΤ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΩΝ
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Auxiliary Supporting 
Materials

INSULATION SHEETS

SUPPORT GUIDE

CORNER BEAD

DRIP EDGE WATER FLASHING

Expanded polystyrene for exterior ther-
mal insulation. They are environmentally 
friendly, very workable, with high adhe-
sion and elasticity.

Extruded, closed-cell thermal insu-
lation material, made from thermo-
plastic polystyrene.

Start and support guide used for level-
ling and supporting the insulation sys-
tem.

Alkali resistant fibreglass mesh 
supporting the base layer of the in-
sulation system, providing elasticity 
and consistency to the system. 

Plastic corner bead with fibreglass mesh 
used on the exterior edges of the shell 
as well as on the edges of windows and 
other openings, for protection and sup-
port.

Plastic plug fasteners for walls and 
concrete, used for added support of 
the insulation system.

Accessories for installing the start 
guide. Contains screws for fasten-
ing the support guide, connectors 
and spacers.

A special plastic profile with fiberglass 
mesh, installed on the horizontal edges 
to protect the surfaces under them.

ΥΑΛΟΠΛΕΓΜΑ FIBREGLASS MESH

PLUG FASTENERSΒΥΣΜΑΤΑ

ΣΕΤ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΩΝ ACCESSORIES KIT

15



Τελικά Επιχρίσματα
Συστήματων - Εξωτερικής 
Θερμομόνωσης

MARBLETEX ACRYLIC

NEOGRAFIATO MARMARIS

ACRYLTEX ANAGLYFO

Το  MARBLETEX  ACRYLIC  είναι αδιάβροχο ακρυλικό 
διακοσμητικό επίχρισμα το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
τόσο εξωτερικά όσο και εσωτερικά. Έχει μεγάλη συγκολλητική 
ικανότητα, ελαστικότητα και αντοχή σε ακραίες καιρικές συνθήκες. 
Έχει λεία επιφάνεια, είναι σε μορφή πάστας και εφαρμόζεται 
εύκολα. Μπορεί να κατασκευαστεί σε μεγάλο εύρος χρωμάτων.

Το ACRYLTEX ANAGLYFO είναι υψηλών προδιαγραφών 
ακρυλικό επίχρισμα με άριστη πρόσφυση και μεγάλη αντοχή 
στις ακραίες καιρικές συνθήκες. Έχει μεγάλη αντοχή στην 
υπεριώδη ακτινοβολία και στην υγρασία, άριστη εργασιμότητα 
και ισχυρή συγκόλληση. Μπορεί να κατασκευαστεί σε μεγάλο 
εύρος χρωμάτων και έχει άριστη χρωματική σταθερότητα. 
Μπορεί να εφαρμοστεί τόσο εξωτερικά όσο και εσωτερικά.

MARBLETEX 
ACRYLIC

MARBLETEX 
ACRYLIC

 

CYS
EN

998-1

ACRYLTEX
 ANAGLYFO

To NEOGRAFIATO είναι διακοσμητικό-επικαλυπτικό, ανώμαλου 
υφής και περιέχει συμπολυμερές γαλάκτωμα και αδρανή 
πρόσθετα. Έχει ευχάριστη και ελκυστική εμφάνιση ενώ προσφέρει 
ταυτόχρονα και προστασία από την υγρασία, τις περιβαλλοντικές 
μολύνσεις, καλύπτει τις επιφανειακές ανωμαλίες και αντέχει 
σε κάθε κτιριακή συστολοδιαστολή. Τοποθετείται πάνω σε 
σοβατισμένες επιφάνειες, σε ξύλινες επιφάνειες, γυψοσανίδες 
καθώς και σε επιφάνειες από σκυρόδεμα τόσο εξωτερικά 
όσο και εσωτερικά.Μπορεί να κατασκευαστεί σε μεγάλο εύρος 
χρωμάτων.

Το ΜARMARIS είναι αδιάβροχο διακοσμητικό επίχρισμα με 
βάση τον διαπνέων ασβέστη. Έχει λεία επιφάνεια και δίνει 
εντύπωσιακούς χρωματισμούς. Είναι ανθεκτικό στις δύσκολες 
καιρικές συνθήκες, δίνοντας ένα όμορφο φινίρισμα με μεγάλη 
διάρκεια ζωής. Έχει μεγάλη διαπνοή αποτρέποντας έτσι την 
δημιουργία μυκήτων και μούχλας και δεν καταστρέφεται 
από την ηλιακή ακτινοβολία. Ανάλογα με την εφαρμογή του 
τελικού φινιρίσματος, μπορεί να δημιουργηθούν διχρωμίες. 
Μπορεί να κατασκευαστεί σε μεγάλο εύρος χρωμάτων.
.

 

CYS
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CE
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MARMARIS

Finishing Coatings of
External Thermal

Insulation System
MARBLETEX ACRYLIC

NEOGRAFIATO MARMARIS

ACRYLTEX ANAGLYFO

MARBLETEX ACRYLIC is an acrylic water resistant decora-
tive coating for both outdoor and indoor use. It has high ad-
hesive capabilities, elasticity and durability in severe weather 
conditions. It has a smooth surface, comes in paste form and 
it is easy to apply. It can be made in a wide range of colours.

ACRYLTEX ANAGLYFO is a high standards acrylic coating 
with excellent adhesion and high durability in severe weather 
conditions. It has high resistance in UV rays and humidity, 
excellent workability and strong adhesion.  It can be made in 
a wide range of colours and it has excellent colour stability. 
It can be applied both outdoor and indoor.

MARBLETEX 
ACRYLIC

CYS
EN

998-1

ACRYLTEX
 ANAGLYFO

NEOGRAFIATO is a rough-texture decorative coating and it 
contains a copolymer emulsion and aggregate admixtures. 
It provides a pleasant and attractive surface, while it is also 
ideal for protection against moisture and environmental pol-
lution, it covers all surface defects and it is durable to the 
building’s expansions and contractions.  It can be applied on 
plastered surfaces, wood surfaces, plasterboards, as well as 
on concrete surfaces, both outdoors and indoors.  It can be 
made in a wide range of colours. 

MARMARIS is a slaked lime based waterproof coating. It has 
a smooth surface and gives impressive finishing colours.  It is 
durable in severe weather conditions, and gives a great looking, 
long life finishing.  It has high permeability, preventing therefore 
the development of fungi and mould and it is not destroyed by 
UV rays.  Depending on the finishing it can create gradient colour 
shades. It can be made in a wide range of colours.
.

CYS
EN

998-1

CE

 

Packaging:  25kg
Coverage: 1-1,5 kg/m² (1mm)
                   1,5-2 kg/m² (1,5mm) 
                   2 -2,5 kg/m² (2mm)

 

Packaging:  25kg
Coverage:
                B 2-3 kg/m² (2.5mm)
                C 1-2 kg/m² (0,6-1,2mm)

Packaging: 25kg
Coverage: 3-4 kg/m²
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Τελικά Επιχρίσματα
Συστήματων - 
Εξωτερικής 
Θερμομόνωσης

GRAFIATEX B

MARBLETEX CEMENT

MARMORINO CEMENT

Το GRAFIATEX B είναι διακοσμητικό επικαλυπτικό επίχρισμα 
με βάση τσιμέντο, πολυμερική συγκολλητική ύλη σε μορφή 
σκόνης, αδρανή και χημικά πρόσθετα, μικρό-ίνες και χαλαζιακή 
πέτρα. Τοποθετείται τόσο σε εσωτερικές όσο και εξωτερικές 
επιφάνειες με μεγάλη ευκολία, προσφέροντας ελκυστική 
εμφάνιση. Εκτός από σοβατισμένες επιφάνειες σκυροδέματος 
τοποθετείται και σε ασοβάτιστους τοίχους από τούβλα ή 
τσιμεντομπλόκ καθώς και υγρούς τοίχους χωρίς προβλήματα. 
Μπορεί να κατασκευαστεί σε μεγάλο εύρος χρωμάτων.

Το MARMORINO CEMENT είναι διακοσμητικό επικαλυπτικό 
επίχρισμα για εξωτερική και εσωτερική χρήση. Περιέχει 
άσπρο τσιμέντο, πολυμερικές ρητίνες, υδροφοβικές ουσίες 
και άλλα αδρανή πρόσθετα. Είναι εύκολο στην εφαρμογή 
του και τοποθετείται σε όλες τις σοβατισμένες επιφάνειες 
προσφέροντας τους ελκυστική εμφάνιση.

 

CYS
EN

998-1

Το MARBLETEX CEMENT είναι διακοσμητικό επικαλυπτικό 
επίχρισμα για εσωτερική και εξωτερική χρήση. Περιέχει άσπρο 
τσιμέντο, ανθρακικό ασβέστιο, ρητίνες σε μορφή σκόνης 
και αδρανή πρόσθετα. Είναι εύκολο στην εφαρμογή του και 
τοποθετείται σε όλες τις σοβατισμένες, σπατουλαρισμένες, 
μπογιατισμένες επιφάνειες καθώς επίσης και γυψοσανίδες. 
Μπορεί να κατασκευαστεί σε μεγάλο εύρος χρωμάτων.

 

CYS
EN

998-1

Η Neochrom καλύπτει όλο το φάσμα επιχρισμάτων για οικιστικές 
και εμπορικές χρήσεις, για εσωτερικούς και εξωτερικούς 
χώρους. Διατίθονται τύποι διαφόρων τεχνοτροπιών μέσα από 
ένα πλούσιο χρωματολόγιο πέραν των χίλιων χρωμάτων.
Προσφέρουν υψηλή αισθητική, εντυπωσιακό φινίρισμα, 
δυνατό κράτημα, ευκολία στην εφαρμογή και έχουν μεγάλη 
ανθεκτικότητα.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να προμηθευτείτε  
το χρωματολόγιο Χρωματικές Δημιουργίες της Neochrom, 
όπου αποτελεί μια ολοκληρωμένη συλλογή στα διακοσμητικά 
επιχρίσματα.
Ανακαλύψτε την νέα μας συλλογή και εμπνευστείτε από τις  
Χρωματικές Δημιουργίες.

Για πλήρη κατάλογο προιόντων, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα 
μας  www.neochrom.com
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Finishing Coatings of
External Thermal

Insulation System

GRAFIATEX B

MARBLETEX CEMENT

MARMORINO CEMENT

GRAFIATEX B is a decorative coating and it is based on ce-
ment, adhesive powder-form polymer material, aggregate 
and chemical admixtures, micro-fibres and quartz sand. It can 
be applied with great ease on indoor as well as outdoor sur-
faces, providing an attractive finish.  In addition to plaster coat-
ed concrete surfaces, it can also be applied on non-plastered 
brick walls, cement blocks as well as on humid walls with no 
problem. It can be made in a wide range of colours. 

MARMORINO CEMENT is a decorative coating for outdoor 
and indoor use. It contains white cement, polymer resins, 
water resistant substances and other aggregate admixtures. 
It is easy to apply and it can be used on all plastered sur-
faces, giving them an attractive finish look. 

CYS
EN

998-1

MARBLETEX CEMENT is a decorative coating for indoor and 
outdoor use. It contains white cement, calcium carbonate, 
powder-form resins and aggregate admixtures. It is easy to 
apply and it can be used on all cement or plaster coated sur-
faces, painted surfaces as well as on plasterboards. It can be 
made in a wide range of colours.

CYS
EN

998-1

Neochrom covers the full spectrum of indoor and outdoor 
use coatings, for residential or commercial buildings.  A wide 
range of finishing styles are available, in an extensive selec-
tion of over one thousand colours. 
They provide elegant, spectacular finishes, high durability, 
they are easy to use and have a long lifetime.

For more information, ask for Colour Creations, the com-
plete colour swatch to decorative coatings. 
Discover our new selections and get inspired by Colour Cre-
ations.

For a complete guide to our products visit our website at 
www.neochrom.com.

Packaging: 25kg
Coverage:  A 3,5-4 kg/m² (4mm)
                B 2-3 kg/m²  (2,5mm)
                C 1-2 kg/m²  (1,2mm)

 Packaging: 25Kg
Coverage: 2-3 Kg / m²

 Packaging: 25Kg
Coverage: 2-3 Kg / m²
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