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ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ  

Άρθρο 1  
Πλαστικό χρώμα  
Πλαστικό χρώμα για εσωτερική χρήση. Να εφαρμόζεται σε νέες ή βαμμένες αλλά κατάλληλα 
προετοιμασμένες, επιφάνειες όπως τοίχοι, γυψοσανίδες, σοβάδες, τσιμέντα, ξύλα. Να είναι 
ιδανικό  για αποτελεσματική κάλυψη ατελειών από ψιλοστοκαρίσματα, ματίσεις, κοψίματα 
πινέλου, σπαθιές σπάτουλας. Να πλένεται εύκολα και να αντέχει στα συχνά πλυσίματα με 
απορρυπαντικά και εξασφαλίζει ωραίο ματ τελείωμα στον τοίχο. Εργαλεία βαφής: Πινέλο, ρολό , 
πιστόλι αέρος.  Να διατίθεται σε εύχρηστες συσκευασίες διαφόρων ποσοτήτων ώστε να είναι 
δυνατή η τμηματική παραγγελία τους (πχ 0,75λιτ, 5λτ,15λιτρ)  . Αποθηκεύετε το προϊόν σε 
θερμοκρασία από 5°C έως 35°C. Να αποθηκεύεται για ένα έτος τουλάχιστον. Να είναι 
αναγνωρισμένης εταιρείας στον Ελληνικό χώρο με σήμανση CE.  Να διατίθεται σε διάφορες 
αποχρώσεις  ανάλογα με τις ανάγκες-υποδείξεις της Υπηρεσίας. 
Τιμή 1 λίτρου 2.30 ευρώ  
Άρθρο 2  
Ακρυλικό  χρώμα 
Ακρυλικό χρώμα για εξωτερικούς τοίχους, σοβάδες, μπετόν, τσιμεντοσανίδες . Υδατοδιαλυτό 
ακρυλικό χρώμα για εξωτερική χρήση.  Να εφαρμόζεται σε νέες ή βαμμένες, αλλά κατάλληλα   
προετοιμασμένες, επιφάνειες όπως τοίχοι, σοβάδες, εμφανές μπετόν, ξύλα. Να είναι ανθεκτικό σε 
ατμοσφαιρικούς ρύπους, σε αλκαλικές επιφάνειες, στην κιμωλίαση και το κιτρίνισμα. Να μην  
επηρεάζεται από εναλλαγές θερμοκρασίας, βροχή και δυσμενείς καιρικές  συνθήκες. Να 
διακρίνεται για την ισχυρή του πρόσφυση, την υψηλή απόδοση, καλυπτικότητα, ώστε να 
προσφέρει ένα τέλειο φινίρισμα. Εργαλεία βαφής: Πινέλο, ρολό, πιστόλι αέρος.  Ελάχιστος χρόνος 
επαναβαφής: 4-6 ώρες. Να διατίθεται σε εύχρηστες συσκευασίες διαφόρων ποσοτήτων ώστε να 
είναι δυνατή η τμηματική παραγγελία τους (πχ 0,75λιτ, 5λτ,15λιτρ)  . Αποθηκεύετε το προϊόν σε 
θερμοκρασία από 5°C έως 35°C. Να αποθηκεύεται για ένα  έτος τουλάχιστον. Να είναι 
αναγνωρισμένης εταιρείας στον Ελληνικό χώρο με σήμανση CE.  Να διατίθεται σε διάφορες 
αποχρώσεις  ανάλογα με τις ανάγκες-υποδείξεις της Υπηρεσίας. 
Τιμή 1 λίτρου 2,50 ευρώ  
Άρθρο 3  
Λαδομπογιά  
Το ελαιόχρωμα  (λαδομπογιά) να  είναι μίγμα ουσιών ρινισμάτων μετάλλων και ελαίων. Να 
χρησιμοποιείται  σε ξύλα και σε σιδερένιες επιφάνειες  . Να δίνει  στιλπνότητα, αντοχή και 
αδιαβροχοποιεί τις επιφάνειες. Να κυκλοφορεί σε διάφορες αποχρώσεις. Να διαλύεται με ειδικά 
διαλυτικά που αραιώνουν την πυκνότητά τους. Να  εφαρμόζεται με πινέλο, ρολό ή πιστόλι αέρος. 
Να χρησιμοποιείται  σε έπιπλα ή σε ειδικές εφαρμογές (ντουλάπια ,βιβλιοθήκες , κ.λπ.) . Να είναι 
ιδανική για εξωτερικά μεταλλικά εξαρτήματα (κάγκελα, πόρτες κ.λπ.) κυρίως σε περιοχές με υψηλό 
ποσοστό υγρασίας. Αποθηκεύετε το προϊόν σε θερμοκρασία από 5°C έως 35°C .Να διατίθεται σε 
εύχρηστες συσκευασίες διαφόρων ποσοτήτων ώστε να είναι δυνατή η τμηματική παραγγελία τους 
(πχ 0,75λιτ, 2,5λτ,5λιτρ). Να αποθηκεύεται για ένα  έτος τουλάχιστον. Να είναι αναγνωρισμένης 
εταιρείας στον Ελληνικό χώρο με σήμανση CE . 
Τιμή 1 λίτρου  5,00 
 
 



Άρθρο 4  
Βασικό χρώμα  
Βασικό χρώμα που χρησιμοποιείται για το χρωματισμό όλων των λευκών πλαστικών και ακρυλικών 
προϊόντων, δημιουργώντας πολλές σύνθετες αποχρώσεις. Να  διακρίνεται για την ευκολία 
ανάμιξης, την υψηλή χρωστική δύναμη και την καλυπτικότητα. Να έχει  αυξημένη αντοχή στο 
πλύσιμο με απορρυπαντικά. Να διατίθεται σε διάφορες αποχρώσεις: Μπλέ , Ώχρα ,Κεραμιδί 
Κίτρινο, Μαύρο ,Πράσινο , Κόκκινο , Καφέ κ.α Να διατίθεται σε εύχρηστες συσκευασίες διαφόρων 
ποσοτήτων ώστε να είναι δυνατή η τμηματική παραγγελία τους (πχ 0.18L, 0.375L,0.75L). 
Αποθηκεύετε το προϊόν σε θερμοκρασία από 5°C έως 35°C. Να αποθηκεύεται για ένα έτος 
τουλάχιστον. Να είναι αναγνωρισμένης εταιρείας στον Ελληνικό χώρο με σήμανση CE 
Τιμή 1 λίτρου  3,90 
Άρθρο 5 
Βερνίκι ξύλου  
Βερνίκι Ξύλου  εμποτισμού, εσωτερικής και εξωτερικής χρήσης για όλες τις ξύλινες επιφάνειες. Να 
προστατεύει το ξύλο από υγρασία, μύκητες, σαράκι, μπλε κηλίδες και σήψη. Να έχει μεγάλη 
διεισδυτική ικανότητα και να  ακολουθεί τις συστολές –διαστολές του ξύλου. Να περιέχει φίλτρα UV 
που απορροφούν την υπεριώδη ακτινοβολία με αποτέλεσμα την ιδανική προστασία του ξύλου από 
τον ήλιο και τις καιρικές συνθήκες. Εργαλεία βαφής: Πινέλο, ρολό ,πιστόλι αέρος. Να διατίθεται σε 
άχρωμο και σε διάφορες αποχρώσεις. για εσωτερική και εξωτερική χρήση. Να είναι  άοσμο, φιλικό 
προς το χρήστη και το περιβάλλον. Να εφαρμόζεται σε βαμμένες επιφάνειες με χρώματα νερού ή 
διαλυτού είτε σε νέες επιφάνειες. Να διατίθεται σε σατινέ και γυαλιστερό φινίρισμα. Να έχει 
εξαιρετική πρόσφυση και μεγάλη ελαστικότητα . Να διατίθεται σε εύχρηστες συσκευασίες 
διαφόρων ποσοτήτων ώστε να είναι δυνατή η τμηματική παραγγελία τους (πχ 0,75L, 2,5L, 5,00L ). 
Να αποθηκεύεται για ένα  έτος τουλάχιστον .Αποθηκεύετε το προϊόν σε θερμοκρασία από 5°C έως 
35°C.  Να είναι αναγνωρισμένης εταιρείας στον Ελληνικό χώρο με σήμανση CE. 
Τιμή 1 λίτρου  6,00 
  Άρθρο 6  
Συντηρητικό ξύλου  
Συντηρητικό ξύλου , κατάλληλο για εσωτερική και εξωτερική χρήση. Να προστατεύει και συντηρεί 
το ξύλο από μύκητες, σαράκι, μπλε κηλίδες και σήψη. Να έχει μεγάλη διεισδυτική ικανότητα, 
στεγνώνει γρήγορα και απλώνεται ομοιόμορφα χωρίς ματίσεις. Να ακολουθεί τις συστολές και 
διαστολές του ξύλου, με αποτέλεσμα το φιλμ να μην σπάει, να μην φουσκώνει, ούτε και να 
ξεφλουδίζει. Να δουλεύεται εύκολα και απλώνεται ιδανικά. Να Περιέχει  φίλτρα UV  ώστε να 
προστατεύεται το ξύλο από την υπεριώδη ακτινοβολία.  Προσφέρει ιδανικό φινίρισμα. Εργαλεία 
βαφής: Πινέλο, πατρόγκα ή εμβάπτιση. Να διατίθεται σε εύχρηστες συσκευασίες διαφόρων 
ποσοτήτων ώστε να είναι δυνατή η τμηματική παραγγελία τους (πχ 0,75L, 2,5L, 5,00L ). 
Αποθηκεύετε το προϊόν σε θερμοκρασία από 5°C έως 35°C . Να αποθηκεύεται για ένα έτος 
τουλάχιστον .Να είναι αναγνωρισμένης εταιρείας στον Ελληνικό χώρο με σήμανση CE 
Τιμή 1 λίτρου  5,00 
  Άρθρο 7 
Χρώματα σε σπρέι 
Χρώμα σε σπρέι ακρυλικό ταχυστέγνωτο να προσφέρει εξαιρετική προστασία, είναι κατάλληλο για 
εσωτερική και εξωτερική χρήση. Ιδανικό για βαφή σε όλες τις επιφάνειες από ξύλο, μέταλλο, 
χαρτόνι, κεραμικά, πλαστικά κ.τ.λ. Να διατίθεται σε εύχρηστες συσκευασίες 400ml σε διάφορα 
χρώματα  ώστε να είναι δυνατή η τμηματική παραγγελία τους. Να αποθηκεύεται για ένα έτος 
τουλάχιστον .Να είναι αναγνωρισμένης εταιρείας στον Ελληνικό χώρο με σήμανση CE. 
Τιμή 1 τεμαχίου   2,50 
  Άρθρο 8  
Αστάρι Διαλύτη  
Ακρυλικό αστάρι διαλύτου για εσωτερικές και εξωτερικές πορώδεις επιφάνειες. Να διεισδύει σε 
πορώδεις επιφάνειες και να εμποδίζει τη μετανάστευση αλάτων. Να έχει υψηλή αντοχή στα 
αλκάλια και να εξασφαλίζει εξαιρετική πρόσφυση μεταξύ της επιφάνειας και του τελικού 
πλαστικού ή ακρυλικού χρώματος. Εργαλεία βαφής: Πινέλο, ρολό, πιστόλι αέρος. Να διατίθεται σε 



εύχρηστες συσκευασίες διαφόρων ποσοτήτων ώστε να είναι δυνατή η τμηματική παραγγελία τους 
(πχ 0,75L, 2,5L, 5,00L,10,00L  ). Αποθηκεύετε το προϊόν σε θερμοκρασία από 5°C έως 35°C. Να 
αποθηκεύεται για ένα  έτος τουλάχιστον .Να είναι αναγνωρισμένης εταιρείας στον Ελληνικό χώρο 
με σήμανση CE 
Τιμή 1 λίτρου  3,00 
  Άρθρο 9 
Αστάρι νερού  
Αστάρι νερού διαφανές ακρυλικό αστάρι υδατικής διασποράς για εσωτερική και εξωτερική χρήση. Να 
εφαρμόζεται σε νέες αλλά κατάλληλα προετοιμασμένες επιφάνειες ή βαμμένες με σταθερό 
υπόβαθρο, όπως τοίχοι, σοβάδες, τσιμεντοσανίδες. Να μειώνει την απορροφητικότητα της 
επιφάνειας, ενώ παράλληλα ενισχύει την πρόσφυση μεταξύ επιφάνειας και τελικού προϊόντος. Να 
σταθεροποιεί σαθρά υποστρώματα. Να αυξάνει την απόδοση και την αντοχή του τελικού 
επιχρίσματος. Να  αυξάνει την απόδοση και την  αντοχή του τελικού χρώματος. Εργαλεία βαφής: 
Πινέλο, ρολό, πιστόλι αέρος. Να διατίθεται σε εύχρηστες συσκευασίες διαφόρων ποσοτήτων ώστε να 
είναι δυνατή η τμηματική παραγγελία τους (πχ 0,75L, 2,5L, 5,00L, 10,00L ). Αποθηκεύετε το προϊόν σε 
θερμοκρασία από 5°C έως 35°C. Να αποθηκεύεται για ένα  έτος τουλάχιστον .Να είναι 
αναγνωρισμένης εταιρείας στον Ελληνικό χώρο με σήμανση CE 
Τιμή 1 λίτρου  2,50 
 

     

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 3-2-2017    H συντάξασα  

Ο Πρ/νος της Δ/νσης Τ.Υ Δήμου Χίου       

     

     

     

Ελευθέριος Παπαλάνης     Καλλίτση Γεωργία  

ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός με βαθμό Β'     

 
  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

   


