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Περιεχόμενα

 4 CHALKY FINISH FURNITURE PAINT

 6 CHALKY FINISH FURNITURE PAINT SPRAY

 7 CHALKY FINISH GARDEN FURNITURE PAINT

 8 METALLIC FINISH FURNITURE PAINT

 9 FURNITURE LACQUER

 12 CHALKWASH WALL PAINT

 14 PAINTER’S TOUCH

 16 UNIVERSAL ALL - SURFACE PAINT

 18 METALLIC

 19 PEARLY WHITE SPRAY PAINT

 20 ROSE GOLD METALLIC SPRAY PAINT

 21 WHITE GOLD METALLIC SPRAY PAINT

 22 GUN METAL METALLIC SPRAY PAINT

 25 SUPER SPARKLY GLITTER

 25 SUPER SPARKLY GLITTER & SEALER

 25 GLITTER FLAKES

 26 GLOW IN THE DARK

 26 MIRROR EFFECT

 27 NATURAL EFFECTS

 28 TEXTURED

 28 STONE

 30 MAGNETIC CHALKBOARD PAINT

 31 DOODLE WALL

 33 CHALKBOARD PAINT

 33 CLEAR CHALKBOARD PAINT

 34 STOVE & BBQ PAINT

 35 DIRECT TO PLASTIC

 35 DIRECT TO VINYL

 38 ANTI-SLIP

 38 NEVERWET

 39 TILE TRANSFORMATIONS

 39 FROSTED GLASS

 40 RUST REFORMER

 40 PLASTIC PRIMER

 41 SURFACE PRIMER

 42 CLEAR SEALER

 42 CRYSTAL CLEAR

 42 POLYURETHANE FINISH
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Ανακαινίστε και μεταμορφώστε τα έπιπλα με τη σειρά Chalky Finish Furniture 
Paint. Η κλασσική πινελιά και το ομοιόμορφο, ματ φινίρισμα κιμωλίας προσφέρει 
μια νέα πνοή στις φθαρμένες και καταπονημένες επιφάνειες των επίπλων.  

Επιλέξτε απλώς μία από τις παρακάτω 31 υπέροχες αποχρώσεις και βάψτε 
εύκολα τα έπιπλά σας. Σαν τελική υφή μπορείτε να συνδυάσετε με κερί Rust- 
Oleum Furniture Finishing Wax ή Furniture Lacquer.

125ml (δοχείο) & 750ml (δοχείο)

• Χρώμα νερού 

• Σχεδόν άοσμο 

• Λείο, ματ φινίρισμα κιμωλίας

• Δεν απαιτείται αστάρι ή τρίψιμο 

• Εξαιρετική κάλυψη με μια στρώση 

• Για εσωτερική χρήση
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**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

** Διαθέσιμα κατόπιν παραγγελίας

** ** **

** Διαθέσιμα κατόπιν παραγγελίας
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Με μια στρώση Chalky Finish Furniture Paint Spray πετυχαίνετε γρήγορα την 
κλασσική, λεία πινελιά και ομοιόμορφο ματ φινίρισμα κιμωλίας.
Ψεκάστε το εύκολα και φρεσκάρετε τα καταπονημένα και φθαρμένα έπιπλά 
σας. Επιλέξτε μία από τις παρακάτω 8 μοναδικές αποχρώσεις. Σαν τελική 
υφή μπορείτε να συνδυάσετε με κερί Rust- Oleum Furniture Finishing Wax ή 
Furniture Lacquer.

• Λείο, ματ φινίρισμα κιμωλίας

• Εξαιρετική κάλυψη με μια στρώση 

• Εφαρμόζεται σε ήδη βαμμένες ή βερνικωμένες 

επιφάνειες 

• Για εσωτερική χρήση

7

750 ml (δοχείο)

Με μια στρώση Chalky Finish Furniture Paint πετυχαίνετε γρήγορα την 
κλασσική, λεία πινελιά και ομοιόμορφο ματ φινίρισμα κιμωλίας.
Εφαρμόζεται απευθείας σε επιφάνειες από ξύλο (γυμνό ή ήδη βαμμένο), 
πέτρα, τούβλο, σοβά ή οποιαδήποτε άλλη σωστά ασταρωμένη σκληρή 
επιφάνεια (μεταλλική, πλαστική κτλ) 

• Λείο, ματ φινίρισμα κιμωλίας 

• Εξαιρετική κάλυψη με μια στρώση 

• Εφαρμόζει ιδανικά πάνω σε ξύλινες 

(γυμνές ή ήδη βερνικωμένες) 

επιφάνειες 

• Για εξωτερική χρήση 

• Αδιάβροχη προστασία 

• Αντοχή σε μούχλα και άλγη*

* Το προϊόν περιέχει συντηρητικά που προστατεύουν το ξηρό φιλμ από τους μύκητες. 
** Διαθέσιμα κατόπιν παραγγελίας

**

**

**

** **
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750 ml (δοχείο) 

Ένα κλασσικό, πλούσιο μεταλλικό φινίρισμα για κάθε είδος επίπλου. 
Χρησιμοποιήστε το ως βάση για το Chalky Finish Furniture Paint και 
αφαιρέστε ελαφρώς την  τελική στρώση ώστε να αποκαλυφθούν οι μεταλλικές 
επιφάνειες που βρίσκονται από κάτω (όπως φαίνεται στην ανωτέρω εικόνα). 
Μπορείτε επίσης, να το χρησιμοποιήσετε σαν διακοσμητικό πρώτο στρώμα 
ώστε να αναδείξετε γραμμές και ανάγλυφα χαρακτηριστικά του σχεδίου.

• Λείο, μεταλλικό φινίρισμα 

• Εξαιρετική κάλυψη με μια στρώση

750 ml (δοχείο) & 400 ml (aerosol)

Το Rust – Oleum Furniture Lacquer Clear Matt είναι ένα ανθεκτικό, 
προστατευτικό βερνίκι για χρήση πάνω από το Chalky Finish Furniture Paint. 
Δημιουργεί ένα φινίρισμα υψηλής αντοχής που προστατεύει, ενδυναμώνει και 
ολοκληρώνει αποτελεσματικά τη βαφή προστατεύοντας από χτυπήματα και 
γρατζουνιές. 

• Υψηλής αντοχής 

• Ενδυναμώνει και ολοκληρώνει 

 τη βαφή
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Τοίχοί καί οροφές
Chalkwash wall Paint – 
ΧΡΩΜΑ ΤΕΧΝΟΤΡΟΠΙΑΣ ΜΕ ΕΦΕ 
ΚΙΜΩΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟυΣ ΤΟΙΧΟυΣ

Το ομοιόμορφο ματ, μαλακό στην αφή, κομψό, 
μεταλλικό αποτέλεσμα του χρώματος κιμωλίας για τους 
εσωτερικούς τοίχους. 

Υψηλότερης ανθεκτικότητας στο νερό συγκριτικά με το 
παραδοσιακό χρώμα κιμωλίας με μεγαλύτερη αντοχή σε 
γρατσουνιές και ευκολότερη εφαρμογή. 

Χρησιμοποιείται απευθείας πάνω στα περισσότερα 
υποστρώματα όπως σοβά, τούβλα, μπετόν κτλ.

Προϊόν νερού, σχεδόν άοσμο. 

Διατίθεται σε συσκευασία 1Lt.

** Διαθέσιμα κατόπιν παραγγελίας
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Μια πλήρης σειρά προστατευτικών spray βαφής κατάλληλων για κάθε 
διακοσμητική ιδέα. 
Χρησιμοποιήστε τα για να βάψετε διακοσμητικά στοιχεία και αντικείμενα (π.χ. 
έπιπλα, ντουλάπια, πόρτες, κορνίζες, βάζα, καλάθια)

• Σε 42 ελκυστικά χρώματα

• Γυαλιστερό, σατινέ ή ματ φινίρισμα 

ανάλογα με την απόχρωση

• Υψηλής ποιότητας, με γρήγορο στέγνωμα

• Λείο και ανθεκτικό φινίρισμα

• Για εσωτερική και εξωτερική χρήση

15
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** Διαθέσιμα κατόπιν παραγγελίας
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400 ml (aerosol)

Το Universal είναι το πρώτο σπρέι βαφής για όλες τις επιφάνειες. Λόγω της 
εργονομικής, άνετης λαβής και του προηγμένου μηχανισμού ψεκασμού που 
διαθέτει, ψεκάζει το χρώμα σε οποιαδήποτε επιθυμητή γωνία. Ακόμη και 
ανάποδα. 

• Διαθέσιμο σε 24 χρώματα. **

• Χρώμα και αστάρι σε ένα 

• Διατίθεται σε γυαλιστερό, σατινέ, ματ, μεταλλικό και 

σφυρήλατο φινίρισμα – ανάλογα την απόχρωση

• Άνετη λαβή για ψεκασμό 3600 

• Εξαιρετική πρόσφυση σε απαιτητικές επιφάνειες 

• Αντοχή σε θάμπωμα και γδαρσίματα 

• Προστατεύει από τη σκουριά 

• Για εσωτερική και εξωτερική χρήση

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**
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**

**

**

**

**

**

**

** Διαθέσιμα κατόπιν παραγγελίας
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* Πιστοποιημένο σύμφωνα με το πρότυπο BS EN 71-3 : 2013 + A1 2014 για την ασφάλεια παιδικών  παιχνιδιών.

Μεταλλική βαφή για τη δημιουργία κομψών και εντυπωσιακών επιφανειών. 
Οι μικροκατασκευές και οι δημιουργίες σας αποκτούν μεταλλική πινελιά με 
αυτή την πολυχρηστική βαφή σε spray. 

• Γρήγορο στέγνωμα 

• Φινίρισμα διαρκείας

• Με πιστοποίηση Toy Safe *

• Για εσωτερική και εξωτερική 

χρήση**

Δημιουργήστε μια εντυπωσιακή, παλαιωμένη και ξεθωριασμένη όψη 
εφαρμόζοντας το απευθείας στο γυμνό ξύλο (ιδανικό για τις πιο σκούρες 
ξύλινες αποχρώσεις) ή σε ήδη βαμμένες ξύλινες, ή αντίστοιχα σκληρές 
επιφάνειες (ιδανικό για μεσαίες έως σκούρες αποχρώσεις)

• Λαμπερή, μαργαριταρένια λάμψη

• Γρήγορο στέγνωμα 

• Για εσωτερική χρήση
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Η μοντέρνα ροζ απόχρωση για ζεστό, γυαλιστερό μεταλλικό χρώμα στους 
εσωτερικούς χώρους. Δείτε τα αντικείμενα σας να μεταμορφώνονται με το 
Rose Gold Metallic.

• Μοντέρνα, μεταλλική απόχρωση 

• Γρήγορο στέγνωμα 

• Εξαιρετική καλυπτικότητα, 

καλύπτει τα νερά και συντηρεί το 

χρώμα  

• Αντοχή σε γδαρσίματα

• Για εσωτερική χρήση μόνο  

Δημιουργήστε μια λαμπερή όψη με το White Gold Metallic. Η μεταλλική του 
λάμψη αντανακλάται στο δωμάτιο και χαρίζει φως.

• Μοντέρνα, μεταλλική απόχρωση 

• Γρήγορο στέγνωμα 

• Εξαιρετική καλυπτικότητα, 

καλύπτει τα νερά και συντηρεί το 

χρώμα  

• Αντοχή σε γδαρσίματα

• Για εσωτερική χρήση μόνο
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Σας αρέσει το σπίτι σας να έχει μια κομψή, βιομηχανική όψη; Οι σκούροι, 
ατσάλινοι τόνοι του Gun Metal Metallic μπορούν να σας δώσουν το στυλ 
ενός φινίρισματος μεταλλιζέ που είναι πάντα στη μόδα.

• Μοντέρνα, μεταλλική απόχρωση 

• Γρήγορο στέγνωμα 

• Εξαιρετική καλυπτική ικανότητα, 

απόδοση και διατήρηση της 

απόχρωσης 

• Αντοχή σε γδαρσίματα

• Για εσωτερική χρήση μόνο  

22
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250 ml (δοχείο)

Το Glitter Wall Paint Medium Shimmer προσθέτει έναν εντυπωσιακό 
τόνο στις κατασκευές και τις δημιουργίες σας προσφέροντας 
πλήρη κάλυψη με έξτρα glitter.

• Πλήρης καλυπτικότητα με 

γυαλιστερό φινίρισμα 

• Σε gold, silver και rose φινίρισμα 

• Για εσωτερική χρήση μόνο

400 ml (aerosol)

Το Super Sparkly Glitter & Sealer δημιουργεί λάμψη με έντονα λαμπυρίζοντα 
στοιχεία. Εφαρμόζεται στις περισσότερες επιφάνειες και είνια ιδανικό για 
σχέδια χειροτεχνίας. Για επιπλέον προστασία, όταν χρησιμοποιείτε το Super 
Sparkly Glitter Spray, επιλέξτε σαν τελική επίστρωση το Super Sparkly Glitter 
Sealer. 

• Καλυπτικό και γυαλιστερό φινίρισμα 

• Σε χρυσό, ασημί και διαφανές φινίρισμα 

• Για εσωτερική χρήση μόνο

70gr

Τα Glitter Flakes μπορούν να αναμειχθούν με οποιοδήποτε πλαστικό χρώμα 
εσωτερικής χρήσης για να δώσουν ένα διακριτικό αποτέλεσμα glitter.

• Σε gold, silver και rose απόχρωση 

• Για εσωτερική χρήση μόνο

NEW
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Ιδανικό για τοίχους, οροφές και αντικείμενα (ξύλινα, μεταλλικά, κεραμικά και 
άλλα). Το χρώμα απορροφά φυσικό φως και φωσφορίζει στο σκοτάδι. Ιδανικό 
για τα κοστούμια και τις αποκριάτικες κατασκευές.

Spray για εφαρμογή στην εσωτερική πλευρά γυαλιού ή ακρυλικού γυαλιού 
ώστε να δημιουργήσετε ένα εφέ καθρέφτη.  
Ιδανικό για τα αντικείμενα εσωτερικής διακόσμησης (όπως γυάλινα βάζα, 
φιάλες, σανίδες τραπεζιού, κηροπήγια και άλλα). 

• Ιδανικό για το παιδικό δωμάτιο και τις σχολικές 

κατασκευές

• Εφαρμογή σε ξύλο,  μέταλλο, πλαστικό και άλλα 

• Γρήγορο στέγνωμα – 15’ στην αφή

• Για εσωτερική και εξωτερική χρήση

27

Spray που δημιουργεί ένα ελαφρώς ανάγλυφο ματ αποτέλεσμα, για να 
αναπαράγει την αίσθηση των φυσικών υλικών (σκυρόδεμα, τερακότα, μαντέμι, 
ασβεστόλιθος, μπρούτζος)

• Σε 5 φυσικές υφές

• Γρήγορο στέγνωμα

• Σκληρό και ανθεκτικό ματ φινίρισμα

• Για τις περισσότερες επιφάνειες

• Για εσωτερική και εξωτερική χρήση
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Spray επικάλυψης που δημιουργεί ένα πλούσιο και πολύχρωμο ανάγλυφο 
επίχρισμα.

• Πολύχρωμο και ανάγλυφο αποτέλεσμα 

• Σε 4 φυσικές αποχρώσεις

• Για εσωτερική και εξωτερική χρήση 

• Ανάγλυφο φινίρισμα με υφή πέτρας 

• Σε 4 φινιρίσματα

• Για εσωτερική χρήση μόνο

Με το spray βαφής Rust – Oleum Stone δημιουργήστε εύκολα ένα φυσικό 
αποτέλεσμα με την υφή αληθινής πέτρας. Η συγκολλητική φόρμουλα παρέχει 
ένα διακοσμητικό φινίρισμα που αντέχει στο χρόνο. 
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750ml (δοχείο)

Το Magnetic Chalkboard Paint είναι μια σκληρή βαφή, ανθεκτική σε 
γδαρσίματα. Φτιάξτε μαυροπίνακες όπου θα μπορείτε να γράφετε, να 
σβήνετε και να κολλάτε μαγνήτες. 

• Μετατρέπει κάθε επιφάνεια σε εύχρηστο 

μαγνητικό μαυροπίνακα

• Εφαρμόζει σε ξύλο, μέταλλο, τοιχοποιία, 

γύψο και άλλα 

• Καθαρίζει με σαπούνι και νερό

• Σβήνει εύκολα

• Για εσωτερική χρήση μόνο

500 ml (σύστημα 2 συστατικών για πινέλο)

Ένα λείο, σκληρό φινίρισμα που δημιουργεί μια μοναδική, διαφανής ή λευκή 
επιφάνεια στην οποία μπορείτε να γράφετε και να σβήνετε. Αφού στεγνώσει, 
χρησιμοποιήστε τους μαρκαδόρους λευκού πίνακα να ζωγραφίσετε ή να 
γράψετε μηνύματα και μετά να τα σβήσετε. 
Η εφαρμογή του είναι εύκολη και όντας σχεδόν άοσμο μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί με ασφάλεια σε εσωτερικούς χώρους.
Ιδανικό για χρήση πάνω σε βαμμένες εσωτερικές επιφάνειες όπως: 
γυψοσανίδα, ιννοσανίδα, ξύλο, τσιμέντο και μέταλλο.  

• Ασφαλής, σχεδόν άοσμη 

φόρμουλα

• Για χρήση με όλους τους τύπους 

μαρκαδόρων λευκού πίνακα για 

μηνύματα και εικόνες γεμάτα 

χρώμα 

• Σβήνει με γόμα ή πανί 

• Για εσωτερική χρήση μόνο

• Σύστημα 2 συστατικών – το kit 

εμπεριέχει μικρό ρολό 

• Διαθέσιμο σε άσπρο και 

διαφανές χρώμα  



33

** Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας

**

750ml

400ml (aerosol)

33

750ml

150 ml (aerosol) & 750 ml (δοχείο)  

Το Chalkboard Paint είναι μια σκληρή βαφή, ανθεκτική σε γδαρσίματα. 
Φτιάξτε μαυροπίνακες όπου θα μπορείτε να γράφετε και να σβήνετε.

Το  Clear Chalkboard Paint είναι μια σκληρή βαφή, ανθεκτική σε γδαρσίματα. 
Φτιάξτε καθαρούς μαυροπίνακες όπου θα μπορείτε να γράφετε, να σβήνετε 
και να κολλάτε μαγνήτες. 

• Μετατρέπει κάθε βαμμένη επιφάνεια 

σε εύχρηστο και καθαρό μαγνητικό 

μαυροπίνακα

• Καθαρίζει με σαπούνι και νερό

• Σβήνει χωρίς να αφήνει λεκέδες

• Για εσωτερική και εξωτερική χρήση

• Μετατρέπει κάθε επιφάνεια σε 

εύχρηστο μαυροπίνακα

• Καθαρίζει με σαπούνι και νερό

• Σβήνει χωρίς να αφήνει λεκέδες

• Εφαρμόζει σε μέταλλο, ξύλο, 

πλαστικό, ινοσανίδα, γυαλί ή 

χαρτόνι

• Για εσωτερική και εξωτερική χρήση
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400ml (aerosol) 

400ml (aerosol) 

Φρεσκάρει και ανανεώνει τις πλαστικές επιφάνειες. Ιδανικό για πλαστικά 
έπιπλα, γλάστρες, καρέκλες και αποθηκευτικά δοχεία.

Ένα ευέλικτο χρώμα σχεδιασμένο για να επαναφέρει το χρώμα σε βινύλιο και 
ύφασμα. 

• Επαναφέρει χρώμα και λάμψη 

• Ιδανικό για το βινύλιο σε ταπετσαρίες αυτοκινήτων 

και επίπλων, ταμπλό, αποσκευές, έπιπλα και αθλητικό 

εξοπλισμό 

• Περιέχει πραγματικό βινύλιο για μέγιστη ελαστικότητα 

• Μαύρο φινίρισμα 

• Για εσωτερική χρήση

• Ανανεώνει και συντηρεί με μία κίνηση 

•  Εξαιρετική πρόσφυση και αντοχή  

•  Απευθείας εφαρμογή στο πλαστικό 

•  Δεν απαιτείται αστάρι

•  Για εσωτερική και εξωτερική χρήση



37
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750ml (δοχείο) & 400ml (aerosol) 

400ml (Σύστημα aerosol 2 συστατικών)

Ένα διαφανές, αντιολισθητικό φινίρισμα. Στεγνώνει γρήγορα. Κατάλληλο για 
χρήση πάνω σε τσιμέντο, μέταλλο και ξύλο. 

Μια ισχυρή σύνθεση, πλούσια σε υδροφοβικούς παράγοντες που απωθούν 
το νερό. Προστατεύει από τη λάσπη, τον πάγο και άλλα υγρά. Αυτή η 
επαναστατική λύση οδηγεί στο σχηματισμό σχεδόν τέλειων σφαιριδίων νερού 
τα οποία απομακρύνονται από τις βαμμένες επιφάνειες αφήνοντάς τις 
καθαρές και στεγνές. 

• Αντιολισθητικό 

• Ιδανικό για ξύλινες βεράντες, σκάλες, 

διαδρόμους, γκαράζ, ράμπες, πλακάκια 

πατώματος και άλλα 

• Διαφανές φινίρισμα

• Για εσωτερική και

 εξωτερική χρήση

• Εφαρμόζει σε επιφάνειες κάθε είδους

• Εύκολο στην εφαρμογή

• Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε ύφασμα, 

δέρμα και καμβά – δεν συνιστάται για ρούχα

• Στεγνώνει ομοιόμορφα και δημιουργεί ένα λείο 

αποτέλεσμα αμμοβολής 

• Για εσωτερική και 

 εξωτερική χρήση 
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400ml (aerosol) 

Δημιουργήστε ένα ημιδιαφανές γυάλινο αποτέλεσμα αμμοβολής. Για γυάλινες 
πόρτες, παράθυρα, φεγγίτες και θερμοκήπια. 

• Προσθέτει μια ημιδιαφανή επίστρωση για λόγους 

διακόσμησης ή ιδιωτικότητας

• Εφαρμόζει σε γυαλί ή καθρέπτη 

• Δημιουργεί την αίσθηση διάτρητου γυαλιού όταν 

εφαρμοστεί με stencil  

• Για εσωτερική χρήση μόνο

946ml (Σύστημα 2 συστατικών για ρολό)

Ένα επαναστατικό σύστημα βαφής για να βάψετε μόνοι σας τα πλακάκια σας. 
Σας βοηθά να τα μεταμορφώσετε δίνοντάς τους ένα ανανεωμένο, όμορφο και 
ανθεκτικό νέο φινίρισμα.

• Για πλακάκια τοίχου, κουζίνας και 

επιφάνειες εργασίας 

• Σύστημα δύο μερών

• Εύκολο, ανθεκτικό και οικονομικό

• Αφαίρεση χωρίς ακαταστασία 

• Δεν απαιτείται αστάρι

• Περιλαμβάνει φυλλάδιο οδηγιών

• Διαθέσιμο στην απόχρωση Aspen White 

• Για εσωτερική χρήση μόνο



4140

400 ml (aerosol)

400ml (aerosol)

Το  spray Rust Reformer εφαρμόζεται απευθείας πάνω σε σκουριασμένο 
μέταλλο και δημιουργεί μια επιφάνεια έτοιμη προς βαφή που δεν χρειάζεται 
τρίψιμο. 

Ένα ταχυστέγνωτο αστάρι σε μορφή spray, που δημιουργεί ένα ισχυρό και 
στεγανό στρώμα σε πλαστική επιφάνεια. 

• Αδρανοποιεί τη σκουριά 

• Εφαρμόζεται μόνο πάνω σε σκουριασμένο μέταλλο

• Συμβατό με τα περισσότερα χρώματα διαλύτου 

• Ανθεκτικό και αντισκωριακό

• Προστατεύει από την εξάπλωση 

 της σκουριάς

• Για εσωτερική και εξωτερική χρήση

• Προετοιμάζει την πλαστική επιφάνεια για να 

επιδέχεται οποιοδήποτε τελικό χρώμα ή τελική βαφή

• Σε λευκό ματ φινίρισμα

• Εφαρμόζει σε σκληρές επιφάνειες

• Για εσωτερική και εξωτερική χρήση

Ένα ταχυστέγνωτο αστάρι σε μορφή spray για κεραμικές, μεταλλικές, ξύλινες 
(γυμνές ή ήδη βαμμένες) επιφάνειες.

• Εμποδίζει λεκέδες, αποχρωματισμούς και 

ανωμαλίες για ένα πιο απαλό και λείο φινίρισμα

• Εφαρμόζεται σε ξύλο, μέταλλο, γύψο, 

τοιχοποιία ή κεραμικές επιφάνειες 

• Ταχυστέγνωτη φόρμουλα που αποχαρτάρεται 

στεγνή ή νωπή

• Καθαρίζεται με σαπούνι και νερό 

• Για εσωτερική και εξωτερική χρήση



4342

* Πιστοποιημένο σύμφωνα με το πρότυπο BS EN 71-3 : 2013 + A1 2014 για την ασφάλεια παιδικών  παιχνιδιών.

125ml (δοχείο)

400ml (aerosol)

Διαφανής επίστρωση, που προστατεύει. Δεν κιτρινίζει. Δημιουργεί ένα σκληρό 
και ελαστικό φινίρισμα. Ιδανικό για την προστασία των κατασκευών σας. 
Κατάλληλο για εσωτερική και εξωτερική χρήση. 

Εξαιρετικά σκληρή, άχρωμη επίστρωση, που μονώνει, προστατεύει και 
ισχυροποιεί τις ξύλινες, μεταλλικές ή ήδη βαμμένες επιφάνειες. Δεν κιτρινίζει. 
Στεγνώνει γρήγορα. 

• Προϊόν νερού

• Γρήγορο στέγνωμα

• Δεν κιτρινίζει

• Με πιστοποίηση Toy Safe *

• Διαφανές φινίρισμα

• Διατίθεται σε ματ φινίρισμα

• Για εσωτερική και εξωτερική χρήση

400ml (aerosol)

Σφραγίζει, προστατεύει και ενδυναμώνει ήδη βαμμένες επιφάνειες. 
Κατάλληλο για ξύλινες, μεταλλικές, πλαστικές, κεραμικές επιφάνειες. Η 
ιδανική λύση για προστασία σε βάθος χρόνου.

• Προσφέρει καθαρό φινίρισμα που προστατεύει 

και αντέχει στο χρόνο

• Γρήγορο στέγνωμα

• Ανθεκτικό στη UV ακτινοβολία 

• Διατίθεται σε ματ, γυαλιστερό και σατινέ 

φινίρισμα

• Για εσωτερική και εξωτερική χρήση

• Διάφανο φινίρισμα που προστατεύει από 

τριβές, γρατζουνιές και γδαρσίματα, νερό και 

χημικά

• Εφαρμόζει σε ξύλο και μέταλλο

• Διπλάσια διάρκεια ζωής από το βερνίκι

• Αναδεικνύει την φυσική ομορφιά του ξύλου

• Διατίθεται σε ματ και γυαλιστερό φινίρισμα

• Για εσωτερική χρήση μόνο




