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Γυαλιστερό ντουκόχρωμα

• Γυαλιστερό φινίρισμα 
   υψηλών αντοχών
• Αποχρώσεις που αντέχουν 
   στο χρόνο
• Μεγάλη σκληρότητα 
   και καλυπτικότητα
• Εξωτερικής και εσωτερικής χρήσης

Αντισκωριακό αστάρι 
μεταλλικών επιφανειών διαλύτου

• Υψηλή αντισκωριακή προστασία
• Ταχυστέγνωτο με μεγάλη 
   καλυπτικότητα και ελαστικότητα

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΤΕ ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ 
ΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΤΕ ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ 
ΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ

Αναδείχθηκε DIY Προϊον της Χρονιάς  
για το 2020 από τους Ελληνες καταναλωτές

ΝΑΝΟ–ΑΚΡΥΛΙΚΟ καινοτόμο  
ματ χρώμα τριυβριδικής (TRIBRID)  
νανο-τεχνολογίας

• MAX αντοχή και πρόσφυση
• MAX αντίσταση στο λέρωμα από
   βροχή και ατμοσφαιρικούς ρύπους
• MAX σταθερότητα αποχρώσεων
• MAX διαπνοή της επιφάνειας
• Πιστοποιημένο ψυχρό χρώμα
• Eιδικά ενισχυμένες 
   HD HIGH DURABILITY 
   αποχρώσεις για τη μέγιστη αντοχή

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΤΟΙΧΟΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ

Πιστοποιημένο οικολογικό 
μικρονιζέ σιλικονούχο 
αστάρι νερού

• Ανώτερη κατηγορία 
   Indoor Air Comfort Gold 
   και Α+ για την ποιότητα αέρα 
   εσωτερικών χώρων
• Μέγιστη διείσδυση σε 
   αδύναμες επιφάνειες
• Ιδανικό για κάθε επιφάνεια 
   πριν τη βαφή με 
   υδατοδιαλυτά χρώματα



 Ριπολίνη διαλύτου πολυουρεθάνης

• Για εξωτερική και εσωτερική χρήση
• Με πολυουρεθάνη για 
   βέλτιστη σχέση σκληρότητας 
   και ελαστικότητας
• Ιδανική για ξύλινες επιφάνειες όπως 
   παράθυρα, πόρτες, ντουλάπες
• Μεγάλη αντοχή στο πλύσιμο

Αστάρι βερνικοχρωμάτων διαλύτου

• Ιδανικό για εξωτερικές 
   και εσωτερικές ξύλινες επιφάνειες
• Άριστη καλυπτικότητα 
   και εργασιμότητα
• Εύκολο τρίψιμο
• Επαναβάφεται με 
   βερνικοχρώματα νερού ή διαλύτη

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΤΕ ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ 
ΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΤΕ ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ 
ΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ

 Βερνίκι εμποτισμού πέτρας

• Βερνίκι εμποτισμού πέτρας 
   εξωτερικής και εσωτερικής χρήσης
• Τονίζει το φυσικό χρωματισμό 
   της επιφάνειας & προστατεύει 
   από την υγρασία και την 
   απορρόφηση λεκέδων

Βερνίκι εμποτισμού ξύλου 
πολυουρεθάνης διαλύτου 
και νερού

• Για εξωτερική 
   και εσωτερική χρήση, 
   ενισχυμένο με ρητίνες  
   πολυουρεθάνης
• Με ειδικά φίλτρα UV 
   για μέγιστη αντοχή 
   στην ηλιακή ακτινοβολία
• Εμποτίζει το ξύλο, 
   σχηματίζοντας λεπτό υμένα 
   επιτρέποντας τη διαπνοή, 
   χωρίς να κρύβει τα νερά   

Λάδι εμποτισμού 
για σκληρά ξύλα 
ενισχυμένο με κερί

• Προστασία και φρεσκάρισμα 
   σκληρών ξύλων (π.χ. τικ, 
   όρεγκον, δρυς, μαόνι κ.τλ.) σε 
   εξωτερικούς και εσωτερικούς 
   χώρους
• Μεγάλη αντοχή 
   στις καιρικές συνθήκες

To κορυφαίο  
ματ πλαστικό χρώμα

• Ασυναγώνιστο σε απόδοση 
   και καλυπτικότητα
• Μέγιστη αντοχή 
   στο συχνό πλύσιμο
• Λείο και ματ φινίρισμα
• Ανώτερη κατηγορία 
   Indoor Air Comfort Gold 
   και Α+ για την ποιότητα αέρα 
   εσωτερικών χώρων
• Eξαιρετική λευκότητα
• Πρακτικά άοσμο

Πιστοποιημένο οικολογικό 
μικρονιζέ σιλικονούχο 
αστάρι νερού

• Ανώτερη κατηγορία 
   Indoor Air Comfort Gold 
   και Α+ για την ποιότητα αέρα 
   εσωτερικών χώρων
• Μέγιστη διείσδυση σε 
   αδύναμες επιφάνειες
• Ιδανικό για κάθε επιφάνεια 
   πριν τη βαφή με 
   υδατοδιαλυτά χρώματα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΤΟΙΧΟΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΞΥΛΟΥ ΞΥΛΙΝΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΤΡΑΣ


