
Η επίστρωση ταράτσας CoolDry αντανακλά την ηλιακή ακτινοβολία  
 και μειώνει τα έξοδα για κλιματισμό έως και 50%!

Διαθέσιμο στα εξής μεγέθη συσκευασίας

2,5 λίτρα λευκό (για περ. 3,75 m2)   //   5,0 λίτρα λευκό (για περ. 7,5 m2)   //   10,0 λίτρα λευκό (για περ. 15 m2)

Ρωτήστε για περισσότερα χρώματα.

Ο δικός σας έμπορος CoolDry:

C o o l  i n  S u m m e r  –  D r y  i n  W i n t e r .

DITOMA GmbH · Geisnangstrasse 9 · 71640 Ludwigsburg · Γερμανία
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Το CoolDry εξοικονομεί χρήματa, μειώνει τη θερμοκρασία των  
 δωματίων και προστατεύει την ταράτσα σας.

 – τί κερδίζετε;

R Εξοικονομείτε έξοδα για κλιματισμό έως και 50%

R  Ευχάριστη θερμοκρασία δωματίων = καλύτερη απόδοση στην εργασία και 

βελτιωμένη ασφάλεια στην εργασία

R  Χαμηλότερη εκμετάλλευση του συστήματος κλιματισμού = μεγαλύτερη 

διάρκεια ζωής και χαμηλότερα έξοδα συντήρησης

R  Μόνιμη προστασία της ταράτσας σας από: ρωγμές διαστολής (διάδρομοι 

πίσσας), πολυκαιρία από ακτίνες UV, νερό της βροχής

R  Αυξημένα οφέλη και μεταπωλητική αξία του ακινήτου σας

R Εύκολη και πολύ οικονομική αφαίρεση

 – πώς εφαρμόζεται;

R  Επίστρωση χωρίς αραίωση με ρολό, πινέλο ή με ψεκασμό Airless σε δύο 

χέρια, 16 ώρες ενδιάμεσο στέγνωμα

R Ένα λίτρο CoolDry επαρκεί για περ. 1,5 m2 (με δύο χέρια)

R  Κατάλληλα υποστρώματα είναι το μπετόν, πέτρα, κεραμίδια, πίσσα 

(πισσόχαρτο), ξύλο, τσιμέντο, πλαστικά και υλικά με κατάλληλη 

προεπεξεργασία (προσοχή στην αντιδιαβρωτική προστασία)

R  Το CoolDry είναι φιλικό στο περιβάλλον (νερού) και μπορεί να επιστρωθεί 

από τον καθένα

 – τί είναι αυτό;

R  Ματ υλικό επίστρωσης για την ταράτσα σας  

(παρόμοιο με το πλαστικό χρώμα)

R  Περιέχει υψηλής τεχνολογίας συστατικά αντανάκλασης  

(επιστρωμένοι, κοίλοι κρύσταλλοι)r)

R  Στεγανοποιεί την ταράτσα από το νερό της βροχής και  

σφραγίζει τριχοειδείς ρωγμές

R  Οικονομική εφαρμογή: με ρολό, πινέλο, μέθοδο Airless

R Εξαιρετική πρόσφυση σε πολλές επιφάνειες

R Υψηλής ελαστικότητας και μεγάλης διάρκειας ζωής

 – πώς λειτουργεί;

R  Αντανακλά έως και 90% της ηλιακής ενέργειας  

(υψηλή θερμοκρασία, φως, ακτίνες UV)

R Μειώνει εμφανώς τη θερμοκρασία της ταράτσας (έως και 40 °C)

R Οι εσωτερικοί χώροι παραμένουν σημαντικά πιο δροσεροί

Η αποτελεσματικότητα του CoolDry εξαρτάται από την κατασκευή, τη θέση,  
τη μόνωση και τις υπόλοιπες πηγές θερμοκρασιών στο κτίριο, καθώς και από τη 

γωνία πρόπτωσης του ηλίου, τα παράθυρα κτλ.


