
Disclaimer 

By viewing this presentation you automatically agree to the terms and conditions listed below:  

This presentation contains certain confidential and valuable information in the form of 
ideas, concepts, plans and suggestions. This confidential information shall not be reproduced, used 
or disclosed in whole or in part without the written permission of Dimitris Koliadimas Single Member 

Private Company. 

Possible designs and trademarks featured in this presentation and which may be protected by third-
party rights shall without exception be subject to the provisions of the currently applicable trademark 

law and the ownership rights of the registered owners. 

The graphics and concepts used in this presentation shall remain in the sole property of Dimitris 
Koliadimas Single Member Private Company. Dimitris Koliadimas Single Member Private Company 

maintain the right to use any artwork produced in this presentation for any and all portfolio purposes 
or any other reason. 
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Built by experts: the company is built by experts, 
the product is designed by experts, the contractors associate with experts, 

you experience the expertise
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Ready-to-use flexible two-components slurry
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Domissima Product line



15kg

Domoreflect
Color
Ελαστικό
επαλειφόμενο
ακρυλικής
βάσης

Έτοιμη για χρήση εύκαμπτη 
κονία δύο συστατικών, η 
οποία αποτελείται από υγρό, 
μίγμα συνθετικών ρητινών 
(συστατικό Α) και από σκόνη, 
μίγμα, προσεκτικά 
επιλεγμένων, αδρανών 
πληρωτικών συστατικών 
(συστατικό Β). Ένα προϊόν με 
μοναδικά πλεονεκτήματα για 
στεγανώσεις με υψηλές 
απαιτήσεις.

Elastic
acrylic
waterproofing
coating

A ready touse flexible 
two-components slurry which 
consists of component A: a 
special synthetic resin 
dispersion and component B: 
a blend of selected filling 
materials mixed with 
well-graded sands. A product 
with unique properties for 
efficient waterproofing.

Domissima
BUILT
BY
EXPERTS

domissima.gr

15kg

Domoreflect
Pool
Ελαστικό
επαλειφόμενο
ακρυλικής
βάσης

Έτοιμη για χρήση εύκαμπτη 
κονία δύο συστατικών, η 
οποία αποτελείται από υγρό, 
μίγμα συνθετικών ρητινών 
(συστατικό Α) και από σκόνη, 
μίγμα, προσεκτικά 
επιλεγμένων, αδρανών 
πληρωτικών συστατικών 
(συστατικό Β). Ένα προϊόν με 
μοναδικά πλεονεκτήματα για 
στεγανώσεις με υψηλές 
απαιτήσεις.

Elastic
acrylic
waterproofing
coating

A ready touse flexible 
two-components slurry which 
consists of component A: a 
special synthetic resin 
dispersion and component B: 
a blend of selected filling 
materials mixed with 
well-graded sands. A product 
with unique properties for 
efficient waterproofing.

Domissima
BUILT
BY
EXPERTS

domissima.gr



15kg

Domolastic
A
Ελαστικό
επαλειφόμενο
ακρυλικής
βάσης

Έτοιμη για χρήση εύκαμπτη 
κονία δύο συστατικών, η 
οποία αποτελείται από υγρό, 
μίγμα συνθετικών ρητινών 
(συστατικό Α) και από σκόνη, 
μίγμα, προσεκτικά 
επιλεγμένων, αδρανών 
πληρωτικών συστατικών 
(συστατικό Β). Ένα προϊόν με 
μοναδικά πλεονεκτήματα για 
στεγανώσεις με υψηλές 
απαιτήσεις.

Elastic
acrylic
waterproofing
coating

A ready touse flexible 
two-components slurry which 
consists of component A: a 
special synthetic resin 
dispersion and component B: 
a blend of selected filling 
materials mixed with 
well-graded sands. A product 
with unique properties for 
efficient waterproofing.

Domissima
BUILT
BY
EXPERTS

domissima.gr

15kg

Domolastic
B
Ελαστικό
επαλειφόμενο
ακρυλικής
βάσης

Έτοιμη για χρήση εύκαμπτη 
κονία δύο συστατικών, η 
οποία αποτελείται από υγρό, 
μίγμα συνθετικών ρητινών 
(συστατικό Α) και από σκόνη, 
μίγμα, προσεκτικά 
επιλεγμένων, αδρανών 
πληρωτικών συστατικών 
(συστατικό Β). Ένα προϊόν με 
μοναδικά πλεονεκτήματα για 
στεγανώσεις με υψηλές 
απαιτήσεις.

Elastic
acrylic
waterproofing
coating

A ready touse flexible 
two-components slurry which 
consists of component A: a 
special synthetic resin 
dispersion and component B: 
a blend of selected filling 
materials mixed with 
well-graded sands. A product 
with unique properties for 
efficient waterproofing.

Domissima
BUILT
BY
EXPERTS

domissima.gr



15kg

Domoreflect
Roofing
Ελαστικό
επαλειφόμενο
ακρυλικής
βάσης

Έτοιμη για χρήση εύκαμπτη 
κονία δύο συστατικών, η 
οποία αποτελείται από υγρό, 
μίγμα συνθετικών ρητινών 
(συστατικό Α) και από σκόνη, 
μίγμα, προσεκτικά 
επιλεγμένων, αδρανών 
πληρωτικών συστατικών 
(συστατικό Β). Ένα προϊόν με 
μοναδικά πλεονεκτήματα για 
στεγανώσεις με υψηλές 
απαιτήσεις.

Elastic
acrylic
waterproofing
coating

A ready touse flexible 
two-components slurry which 
consists of component A: a 
special synthetic resin 
dispersion and component B: 
a blend of selected filling 
materials mixed with 
well-graded sands. A product 
with unique properties for 
efficient waterproofing.

Domissima
BUILT
BY
EXPERTS

domissima.gr

15kg

Domoreflect
Roofing SP
Ελαστικό
επαλειφόμενο
ακρυλικής
βάσης

Έτοιμη για χρήση εύκαμπτη 
κονία δύο συστατικών, η 
οποία αποτελείται από υγρό, 
μίγμα συνθετικών ρητινών 
(συστατικό Α) και από σκόνη, 
μίγμα, προσεκτικά 
επιλεγμένων, αδρανών 
πληρωτικών συστατικών 
(συστατικό Β). Ένα προϊόν με 
μοναδικά πλεονεκτήματα για 
στεγανώσεις με υψηλές 
απαιτήσεις.

Elastic
acrylic
waterproofing
coating

A ready touse flexible 
two-components slurry which 
consists of component A: a 
special synthetic resin 
dispersion and component B: 
a blend of selected filling 
materials mixed with 
well-graded sands. A product 
with unique properties for 
efficient waterproofing.

Domissima
BUILT
BY
EXPERTS

domissima.gr














































