
ΦΥΣΙΚΑ ΠΕΤΡΩΜΑΤΑ ΣΕ ΦΥΛΛΑ 

 • Βάρος : 1,5-2,8 Κg/m2

 • Πάχος : 1,5-2,0 mm

 • Μεταβολή σε θερμοκρασία (έως 90°C) : 0,5-0,8 mm

 • Αντοχή σε τριβή (DIN EN ISO 10545-7) : Class PEI 2

 • Προτεινόμενη θερμοκρασία εφαρμογής : 10-35°C

 • Αντοχή στη UV ( UV-B) βάση DIN EN ISO 11507 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ-ΜΟΝΩΣΗ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

ΧΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ

• Ο σχιστόλιθος είναι ένα απόλυτα φυσικό προϊόν, το 

οποίο εξελίχθηκε με την πάροδο εκατομμυρίων ετών στο 

φλοιό της γης. Ως φυσικό προϊόν είναι δυνατόν να 

παρουσιάζονται μεταβολές στη μορφή καθώς και στο 

χρώμα των πετρωμάτων.

 • Το SLATELITE μπορεί να εφαρμοστεί πάνω σχεδόν σε 

όλες τις επιφάνειες (δάπεδα, τοίχους, οροφές, μπάνια, 

για διακόσμηση εσωτερικού χώρου, έπιπλα, εξωτερικούς 

χώρους και προσόψεις).

 • Σε κάθε περίπτωση τοποθέτησης, συμβουλευτείτε για 

τους τρόπους συγκόλλησης.

 • Διαθέσιμο και με αυτοκόλλητο

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Τ
Ε
Χ

Ν
Ι
Κ

Ο
 Φ

Υ
Λ

Λ
Α

Δ
Ι
Ο

ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ

ΠΡΟΪΟΝ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

 • Το SLATELITE μπορεί να επεξεργαστεί με 

οποιοδήποτε εργαλείο διαθέσιμο στο εμπόριο (τροχό, 

πριόνι, τρυπάνια, κοπτικά κ.α.)

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

 • Προτείνεται η προστασία/μόνωση των πετρωμάτων με 

κατάλληλα βερνίκια πέτρας

 • Κλειστό στην αρχική του συσκευασία και 

προστατευμένο σε εσωτερικό και ξηρό χώρο.

Το SLATELITE αποτελείται από ένα πολύ λεπτό στρώμα 

φυσικού σχιστόλιθου πάχους μόλις 0,1-1,4 mm πάνω σε 

fiberglass και ένα υπόστρωμα, για μεγαλύτερη αντοχή και 

διατήρηση των διαστάσεων. 

 • Αντίσταση στη φωτιά: class Cfl-s1 (EN 13501-01) / B1 

(DIN 4102), θερμοκρασία έως 120°C

• Επιλογή μεταξύ 30 σχεδίων πέτρας, όπως : Silver 

Grey, D-Black, Galaxy Black, Cobre New, Argento Auro, 

Cobre, Verde, Auro, Verde Gris, Argento, Mare, Molto 

Rosa, California Gold, Negro, Arkobaleno Colore, 

Arkobaleno Gris, Falling Leaves, Blanco, Terra Rosso, 

Tan, Burning Forest, Rustique, Ice Pearl, Jade Green, 

Green Pearl, Black Pearl, Clear White, Clear White 

Stripes, Teak Wood, Rainbow.

 • Αντίσταση στη φωτιά: class Cs3d0 ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

 • Διαστάσεις φύλλου : 1.220 mm x 610 mm 

(Standard διάσταση) ± 1,5 mm

 • Υδαταπορροφητικότητα : +2,5% σε μη μονωμένες 

επιφάνειες

 • CE-standard : DIN EN 15102:2008-01 & DIN EN 

15102:2007:A1:2011

http://www.adco.com.gr...



 • Βάρος : 1,7 Κg/m2

 • Πάχος : 1,5-2,0 mm

 • Μεταβολή σε θερμοκρασία (έως 90°C) : 0,5-0,8 mm

 • Προτεινόμενη θερμοκρασία εφαρμογής : 10-35°C

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ-ΜΟΝΩΣΗ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

 • Διαστάσεις φύλλου : 1.220 mm x 610 mm (Standard 

διάσταση) ± 1,5 mm

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

 • Διαθέσιμο και με αυτοκόλλητο

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

 • Σε κάθε περίπτωση τοποθέτησης, συμβουλευτείτε για 

τους τρόπους συγκόλλησης.
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ΠΡΟΪΟΝ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΦΩΤΙΖΟΜΕΝΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΕΤΡΩΜΑΤΑ 

ΣΕ ΦΥΛΛΑ 

Το TRANSLUCENT αποτελείται από ένα πολύ 

λεπτό στρώμα φυσικού σχιστόλιθου πάχους μόλις 

0,1-1,4 mm πάνω σε fiberglass, για μεγαλύτερη 

αντοχή και διατήρηση των διαστάσεων. 

 • Το TRANSLUCENT μπορεί να εφαρμοστεί πάνω 

σχεδόν σε όλες τις επιφάνειες (δάπεδα, τοίχους, οροφές, 

για διακόσμηση εσωτερικού χώρου, έπιπλα, εξωτερικούς 

χώρους και προσόψεις).

 • Κλειστό στην αρχική του συσκευασία και 

προστατευμένο σε εσωτερικό και ξηρό χώρο.

 • Αντοχή σε τριβή (IS:9162-1979) : Μέση τιμή 0,7mm, 

μέγιστη 0,8 mm 
 • CE-standard : DIN EN 15102:2008-01 & DIN EN 

15102:2007:A1:2011

 • Το TRANSLUCENT μπορεί να επεξεργαστεί με 

οποιοδήποτε εργαλείο διαθέσιμο στο εμπόριο (τροχό, 

πριόνι, τρυπάνια, κοπτικά κ.α.)

ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ

ΧΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ

 • Υδαταπορροφητικότητα : +2,5% σε μη μονωμένες 

επιφάνειες

 • Προτείνεται η προστασία/μόνωση των πετρωμάτων με 

κατάλληλα βερνίκια πέτρας

• Ο σχιστόλιθος είναι ένα απόλυτα φυσικό προϊόν, το 

οποίο εξελίχθηκε με την πάροδο εκατομμυρίων ετών στο 

φλοιό της γης. Ως φυσικό προϊόν είναι δυνατόν να 

παρουσιάζονται μεταβολές στη μορφή καθώς και στο 

χρώμα των πετρωμάτων.

• Επιλογή μεταξύ 22 σχεδίων πέτρας, όπως : Silver 

Grey, D-Black, Galaxy Black, Cobre New, Argento Auro, 

Cobre, Verde, Auro, Verde Gris, Argento, Mare, Molto 

Rosa, California Gold, Negro, Arkobaleno Colore, 

Arkobaleno Gris, Falling Leaves, Blanco, Terra Rosso, 

Tan, Burning Forest, Rustique.

http://www.adco.com.gr...



 • Βάρος : 0,8 Κg/m2

 • Πάχος : 0,5-0,9 mm

 • Προτεινόμενη θερμοκρασία εφαρμογής : 10-35°C

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ-ΜΟΝΩΣΗ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

 • CE-standard : DIN EN 15102:2008-01 & DIN EN 

15102:2007:A1:2011

ΧΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ

• Ο σχιστόλιθος είναι ένα απόλυτα φυσικό προϊόν, το 

οποίο εξελίχθηκε με την πάροδο εκατομμυρίων ετών στο 

φλοιό της γης. Ως φυσικό προϊόν είναι δυνατόν να 

παρουσιάζονται μεταβολές στη μορφή καθώς και στο 

χρώμα των πετρωμάτων.

 • Προτείνεται η προστασία/μόνωση των πετρωμάτων με 

κατάλληλα βερνίκια πέτρας
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ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ

• Επιλογή μεταξύ 23 σχεδίων πέτρας, όπως : Silver 

Grey, D-Black, Galaxy Black, Cobre New, Argento Auro, 

Cobre, Verde, Auro, Verde Gris, Argento, Mare, Molto 

Rosa, California Gold, Negro, Arkobaleno Colore, 

Arkobaleno Gris, Falling Leaves, Blanco, Terra Rosso, 

Tan, Burning Forest, Rustique.

 • Αντοχή σε τριβή (IS:9162-1979) : Μέση τιμή 0,7mm, 

μέγιστη 0,8 mm 

ΕΥΚΑΜΠΤΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΕΤΡΩΜΑΤΑ ΣΕ 

ΦΥΛΛΑ 

ΠΡΟΪΟΝ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Το ECOSTONE αποτελείται από ένα πολύ λεπτό στρώμα 

φυσικού σχιστόλιθου πάχους μόλις 0,3-0,8 mm πάνω σε 

βαμβακερό υπόστρωμα για μεγαλύτερη αντοχή και 

διατήρηση των διαστάσεων. 

 • Το ECOSTONE μπορεί να επεξεργαστεί με 

οποιοδήποτε εργαλείο διαθέσιμο στο εμπόριο (τροχό, 

πριόνι, τρυπάνια, κοπτικά κ.α.)

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

 • Διαθέσιμο και με αυτοκόλλητο

 • Το ECOSTONE μπορεί να εφαρμοστεί πάνω σχεδόν 

σε όλες τις επιφάνειες (τοίχους, οροφές, για διακόσμηση 

εσωτερικού χώρου και έπιπλα).

 • Σε κάθε περίπτωση τοποθέτησης, συμβουλευτείτε για 

τους τρόπους συγκόλλησης.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

 • Διαστάσεις φύλλου : 1.220 mm x 610 mm (Standard 

διάσταση) ± 1,5 mm

 • Κλειστό στην αρχική του συσκευασία και 

προστατευμένο σε εσωτερικό και ξηρό χώρο.

http://www.adco.com.gr...


