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Για χιλιετίες ο κόσμος ήταν μόνο αυτό που μπορούσαμε να παρατηρήσουμε.Για χιλιετίες ο κόσμος ήταν μόνο αυτό που μπορούσαμε να παρατηρήσουμε.

Τώρα μπορούμε να δούμε, να αντιληφθούμε και να αξιοποιήσουμε 
πολλά περισσότερα.
Τώρα μπορούμε να δούμε, να αντιληφθούμε και να αξιοποιήσουμε 
πολλά περισσότερα.

Η σημερινή κατάσταση της νανοτεχνολογίας και της 

Construction 
Chemicals 
Technologies

• Σήμερα εκατοντάδες εταιρίες παγκοσμίως αναπτύσσουν και 
χρησιμοποιούν προϊόντα που έχουν βελτιωθεί με την χρήση 
νανοτεχνολογίας, ενώ μόλις πριν από μερικά χρόνια ήταν 
ελάχιστες.

• Τα νανοβελτιωμένα προϊόντα αυξάνονται με ταχύ ρυθμό, 
συγκεκριμένα κατά το 2017, εκτιμάται ότι στο 15% των 
παγκόσμιων καταναλωτικών προϊόντων έχει ενσωματωθεί 
ήδη κάποιο είδος νανοτεχνολογίας.

• Οι στατιστικές δείχνουν ότι οι καταναλωτές είναι πρόθυμοι 
να επενδύσουν στην υψηλή αυτή τεχνολογία και την 
αποδοτικότητα που την χαρακτηρίζει.

• Η νανοτεχνολογία είναι αποτελεσματικότερη χωρίς να είναι 
απαραίτητα πιο ακριβή.

Η σημερινή κατάσταση της νανοτεχνολογίας και της 
παγκόσμιας αγοράς



Γιατί τα νανοσωματίδια είναι η τέλεια εφαρμογή

Οι ταχείες τεχνολογικές εξελίξεις και η αυξανόμενη ζήτηση για προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας, 
υπαγορεύουν μια εκρηκτική αύξηση του τομέα των δομικών προϊόντων.
Σε αυτήν την άκρως ανταγωνιστική βιομηχανία, όπου η καινοτομία συγκαταλέγεται ανάμεσα στα βασικά 
πλεονεκτήματα των ομίλων, η νανοτεχνολογία ήταν αυτή που  “άλλαξε το παιχνίδι”, δίνοντας την δυνατότητα 
για:
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για:

• Προηγμένες επιλογές φινιρίσματος όπως αντιμουχλική, αντιμυκητιακή και αντιβακτηριδιακή προστασία.
• Εναλλακτικές λύσεις φιλικές προς το χρήστη και το περιβάλλον.
• Πρότυπα ποιότητας διαπιστευμένα από διεθνείς πιστοποιημένους οργανισμούς.
• Εύκολη ενσωμάτωση με εξαιρετική και μακροχρόνια απόδοση σε ανταγωνιστικές τιμές.
• Αποτελεσματικότητα και υγιεινή.



Προσθήκη νανοσωματιδίων αργύρου σε χρώματα & επιχρίσματα

Η αντιβακτηριδιακή δράση των νανοσωματιδίων αργύρου (AgNPs) μπορεί να 
ρυθμιστεί επιλεκτικά, και έτσι είναι ιδανική για:

• Αντιμουχλικά / αντιμυκητιακά χρώματα και επιχρίσματα
(Πιστοποιητικό IMSL σύμφωνα με το BS3900).

• Αντιβακτηριδιακά χρώματα και επιχρίσματα για χρήση σε χώρους με υψηλές απαιτήσεις
υγιεινής όπως νοσοκομεία και κλινικές
(Πιστοποιητικό IMSL σύμφωνα με το πρότυπο ISO 22196: 2011).
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Certified by IMSL

(Πιστοποιητικό IMSL σύμφωνα με το πρότυπο ISO 22196: 2011).
• Κουζίνες, μπάνια & βιομηχανία τροφίμων.
• Χρήση σε επιφάνειες με αυλακώσεις και πόρους που δρουν σαν παγίδες βρωμιάς.
• Ακόμα και για ιδιαίτερα εξειδικευμένες εφαρμογές όπως είναι τα “cleanrooms” όπου γίνεται
η ανάπτυξη φαρμακευτικών προϊόντων.



Περιγραφή προϊόντος:

Τα νανοσωματίδια μας είναι φιλικά προς το χρήστη και προς το 
περιβάλλον*, ενώ παρέχουν απαράμιλλη αποτελεσματικότητα και 
υγιεινή

Εφαρμογή:

Χρησιμοποιείται ως πρόσθετο για δομικά προϊόντα με βάση το νερό,
π.χ. χρώματα και επιχρίσματα υγιεινής.

•Για προστασία περιβάλλοντος χώρου
Ανάλογα με τη σύνθεση του χρώματος (συνιστώμενη δοσολογία PVC 45-55%)
και την ποιότητα του νερού:
- Το συστατικό Α προστίθεται σε αναλογία 0,4% -0,6% κατά βάρος της βαφής
- Το συστατικό Β προστίθεται σε αναλογία 2% κατά βάρος της βαφής
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SilverWall-Harmony 

Σετ δύο συστατικών που δρουν συνεργικά & αρμονικά μεταξύ τους (Synergy Harmony Set).
Συστατικό A: Υδατικό διάλυμα κολλοειδούς αργύρου που περιέχει επιφανειακά τροποποιημένα
νανοσωματίδια αργύρου (AgNPs) συγκέντρωσης 1500ppm.

• Τα συγκεκριμένα νανοσωματίδια δεν κατατάσσονται ούτε ταξινομούνται
ως βιοκτόνα, σύμφωνα με την οδηγία 528/2012/EC

Ιδιότητες:

Το SilverWall-Harmony παρέχει τη βάση για την ανάπτυξη μιας νανοσύνθετης πολυμερικής μήτρας.
Το SilverWall-Harmony είναι ένα ισχυρό όπλο ενάντια στους μύκητες τη μούχλα και τα άλγη ενώ
ταυτόχρονα εμποδίζει την ανάπτυξη και τον πολλαπλασιασμό των βακτηριδίων.

•Για προστασία ξηρού φιλμ & περιβάλλοντος χώρου :
Ανάλογα με τη σύνθεση του χρώματος και την ποιότητα του νερού:
- Το συστατικό Α προστίθεται σε αναλογία 0,6% - 1,0% κατά βάρος της βαφής
- Το συστατικό Β προστίθεται σε αναλογία 2% κατά βάρος της βαφής

Το SilverWall-Harmony προστίθεται ιδανικά κατά το πρώτο βήμα της 
παραγωγής του χρώματος με χρήση απιονισμένου νερού.
Εναλλακτικά μπορεί να χρησιμοποιηθεί και νερό ύδρευσης.

Tο SilverWall-Harmony μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί ως σύστημα 
προσθήκης σε έτοιμες βαφές και επιχρίσματα.
Σε αυτήν την περίπτωση:
- Το συστατικό Α προστίθεται σε αναλογία 0,8-1,5% κατά βάρος της βαφής
- Το συστατικό Β προστίθεται σε αναλογία 2-3% κατά βάρος της βαφής

Συστατικό B: Σταθεροποιητής. Ισορροπημένο υδατικό διάλυμα διασποράς ειδικών αλάτων και
οξειδίων (FPS - Fine Particle Size) σε απιονισμένο νερό.



Η εταιρία

Η VIMATEC – Ν. ΒΙΔΑΛΗΣ ΑΕ ιδρύθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1995, με αντικείμενο την παραγωγή και εμπορία χημικών δομικών υλικών. Πρόκειται για 
ανάπτυξη καινοτόμων τεχνολογιών στον τομέα των δομικών κατασκευών, καρπών της επιστημονικής συνεργασίας της Χημείας με την Οικοδομική. Ο 
νέος κλάδος που προέκυψε, η Δομική Χημεία, επιβάλλει πλέον όλο και εντονότερα τους δικούς της κανόνες στις σύγχρονες δομικές 
εφαρμογές. Η VIMATEC επέλεξε να δραστηριοποιηθεί στον πολύπλευρο αυτόν κλάδο διότι διαθέτει:
Το κατάλληλο επιστημονικό υπόβαθρο με μεγάλη εμπειρία στο αντικείμενο.
Την απαιτούμενη συνεχή επικοινωνία και ενημέρωση με τα ευρωπαϊκά κέντρα ανάπτυξης της δομικής χημείας.
Τη συνεργασία με αντίστοιχα επιστημονικά ινστιτούτα έρευνας και ελέγχου.
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Τη συνεργασία με αντίστοιχα επιστημονικά ινστιτούτα έρευνας και ελέγχου.

Το όραμα

Η VIMATEC φιλοδοξεί να συμβάλλει στην ανάπτυξη των τεχνολογιών των χημικών δομικών υλικών στην Ελλάδα διότι:
Μπορεί να προσφέρει καλύτερα προϊόντα στην ίδια τιμή με τα όποια εισαγόμενα.
Βρίσκεται δίπλα στον Έλληνα κατασκευαστή προσφέροντάς του συνεχή τεχνική υποστήριξη για τη σωστή εφαρμογή των καινοτόμων τεχνολογιών, 
αντλώντας παράλληλα και τις εμπειρίες του, με στόχο τη συνεχή βελτίωση των προϊόντων της.
Μπορεί να ανταποκριθεί άμεσα σε ειδικές ποιοτικές και ποσοτικές απαιτήσεις των πελατών της.
Η μέχρι σήμερα σταθερά ανοδική πορεία της και η αποδοχή της στο ισχυρά ανταγωνιστικό περιβάλλον της αγοράς επιβεβαιώνει το όραμα
της VIMATEC για αναγνώριση και καθιέρωση στο χώρο των εταιριών χημικών δομικών. Αποτελεί επομένως πιστεύω της εταιρίας – και αυτή η πεποίθηση 
μεταβιβάζεται στον τεχνικό κόσμο και τους συνεργάτες της – ότι η VIMATEC είναι συνεχώς ένα βήμα μπροστά.



Πολιτική ποιότητας

Η φιλοσοφία της εταιρίας αντικατοπτρίζεται στην εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με τις
απαιτήσεις του προτύπου ΕΝ ISO 9001. Η σχετική πιστοποίηση συμμόρφωσης έχει χορηγηθεί από την TÜV.
Ειδικότερα η συνεχής βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων και η συμμόρφωσή τους με τα ισχύοντα ευρωπαϊκά
πρότυπα αποτελεί την πρωταρχική και διαρκή προσπάθεια της VIMATEC. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω της επιτήρησης
της παραγωγικής διαδικασίας και των ελέγχων του ιδίου εργαστηρίου ελέγχου ποιότητας καθώς και εξωτερικών
εργαστηρίων αναγνωρισμένου κύρους, ελληνικών και γερμανικών.
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Vimatec εξαγωγές

Η Vimatec αναπτύσσει με ταχείς ρυθμούς την εξωστρέφεια της. Την τελευταία πενταετία οι εξαγωγές της εταιρίας 
σημείωσαν αύξηση πάνω από 60%. Η αναγνώριση της ποιότητας των προϊόντων αλλά και των υπηρεσιών της 
Vimatec σε διεθνές επίπεδο έφερε το παραπάνω αποτέλεσμα. Η εξαγωγική δραστηριότητα της Vimatec καλύπτει τις 
βαλκανικές χώρες, την Κύπρο, χώρες της τέως Σοβιετικής Ένωσης, της Μέσης Ανατολής και της Βόρειας Αφρικής.
Επίσημοι συνεργάτες ή και αποκλειστικοί διανομείς έχουν καθιερωθεί στις αγορές τους τόσο εξαιτίας των δικών τους 
προσπαθειών όσο και της εξαιρετικής ποιότητας των προϊόντων μας αλλά και των τεχνικών και κατασκευαστικών 
λύσεων που παρέχουμε.
Στόχος μας είναι η συνεχής επέκταση αντίστοιχων μακροχρόνιων συνεργασιών σε νέες αγορές ανά τον κόσμο.
Έτσι στο μεσοπρόθεσμο μέλλον εντείνουμε τις προσπάθειες μας για ανάπτυξη νέων συνεργασιών στη Ρωσία, 
Γεωργία, Ρουμανία, Σερβία, Αλβανία, Αίγυπτο, Ιράκ, Σαουδική Αραβία καθώς και σε άλλες αραβικές χώρες.
Κάθε νέα επικοινωνία προς την κατεύθυνση αυτή μας χαροποιεί ιδιαίτερα.
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VIMATEC MAIN OFFICE
Makedonias, 1-3
54641 Thessaloniki
Greece
Tel: +30 2310 858 561, +30 2310 843 093
Fax: +30 2310 843.566
Ε-mail: info@vimatec.eu
Ε-mail: export@vimatec.eu

VIMATEC FACTORY
Diavata
57008 Ιonia, Thessaloniki
Greece
Tel: +30 2310 780 950
Fax: +30 2310 780 907
Ε-mail: factory@vimatec.eu www.vimatec.eu
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