
Κατάλογος 08/2022



www.V33.gr

Από το 1957, ο Γαλλικός όμιλος της V33 πρωτοπορεί στην ανάπτυξη προϊόντων 
περιποίησης και φροντίδας κάθε ξύλινης επιφάνειας. 

Καθαριστικά, διαβρωτικά, αστάρια και συντηρητικά, λάδια φυσικής προέλευσης, 
βερνίκια εμποτισμού νερού και διαλύτου, βερνίκια κρούστας, κεριά και 
λούστρα, υλικά κατάλληλα για εσωτερική ή εξωτερική χρήση, για έπιπλα αλλά 
και δάπεδα: η V33 έχει τη λύση για κάθε εφαρμογή και κάθε επιφάνεια.

Μια οικογενειακή επιχείρηση με διεθνή εμβέλεια και εργοστάσια παραγωγής 
σε διάφορες χώρες, βρίσκεται σταθερά μεταξύ των πλέον αναγνωρίσιμων 
brand σε όλη την Ευρώπη. H V33 επενδύει σταθερά στην έρευνα και ανάπτυξη, 
με σεβασμό στην προστασία του περιβάλλοντος, αλλά και τις απαιτήσεις των 
καταναλωτών. Έχοντας ξεκάθαρα το προβάδισμα στην καινοτομία, δημιουργεί 
τα καλύτερα υλικά ξυλοπροστασίας διαθέτοντας μια από τις πληρέστερες 
γκάμες προϊόντων στην αγορά.
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Ο ΕΙΔΙΚΟΣ 
ΣΤΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΟΥ ΞΥΛΟΥ



Ξεκινώντας στις αρχές του 20ού αιώνα στην καρδιά του Παρισιού, η Liberon 
έχτισε τη φήμη της με τα υψηλής ποιότητας προϊόντα επιδιόρθωσης και 
φινιρίσματος για έπιπλα και αντίκες. Η τεχνογνωσία στα φίνα φινιρίσματα 
βοήθησε να επεκταθεί σε νέους τομείς και υλικά και οδήγησε σε 
ολοκληρωμένες σειρές προϊόντων φροντίδας για το ξύλο. Με το πέρασμα 
του χρόνου, τα παραδοσιακά προϊόντα από φυσικά υλικά εξελίσσονταν 
διαρκώς ώστε να ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις του σύγχρονου καταναλωτή, 
τόσο τεχνικά όσο και αισθητικά. Η σημερινή συλλογή εστιάζει στην ευκολία 
εφαρμογής και την τεχνική απόδοση για άριστα αποτελέσματα.
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΞΎΛΟΎ σελ. 3

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΞΎΛΙΝΩΝ ΔΑΠΕΔΩΝ σελ. 5

ΑΣΤΑΡΙΑ σελ. 6

ΒΕΡΝΙΚΙΑ ΕΜΠΟΤΙΣΜΟΎ σελ. 8

ΒΕΡΝΙΚΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ (ΚΡΟΎΣΤΑΣ) σελ. 10

ΛΑΔΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΉΣ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΉΣ ΧΡΉΣΉΣ σελ. 11 

ΒΕΡΝΙΚΙΑ ΔΑΠΕΔΩΝ σελ. 15 

ΑΛΛΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΓΙΑ ΔΑΠΕΔΑ σελ. 16 

ΒΕΡΝΙΚΙ ΠΕΤΡΑΣ & ΎΛΙΚΑ ΓΙΑ ΠΕΤΡΙΝΑ ΔΑΠΕΔΑ σελ. 17

ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΉ & ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΉΣΉ σελ. 18

ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΕ ΑΝΙΛΙΝΉ ‘Ή ΚΕΡΙ σελ. 19

ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ - ΚΕΡΙ σελ. 20

ΛΟΎΣΤΡΑ σελ. 21

ΣΕΙΡΑ ΓΙΑ ΜΕΤΑΛΛΑ σελ. 22

ΕΠΙΧΡΎΣΩΣΉ σελ. 22

ΑΞΕΣΟΎΑΡ - ΕΡΓΑΛΕΙΑ - ΠΡΩΤΕΣ ΎΛΕΣ σελ. 23

ΣΎΣΤΉΜΑΤΑ ΒΑΦΉΣ ΠΎΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ σελ. 25
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UNIVERSAL 
TREATMENT 

BIACTIV®

TREATMENT 
SPRAY 
BIACTIV®

  BIACTIV® 
  Ακίνδυνο για τον άνθρωπο και τα μικρά ζώα 
  Σκοτώνει το σαράκι
  Μεγάλη διάρκεια ζωής - μέχρι 20 έτη
  Δεν επηρεάζει το χρώμα του ξύλου
  Εγγυημένη αποτελεσματικότητα έναντι 

όλων των ξυλοφάγων εντόμων
  Αποτρέπει μελλοντική επανεμφάνιση
  Εφαρμογή με ενσωματωμένη βελόνα (spray)

Προϊόντα Προετοιμασίας 
& Καθαρισμού Ξύλου
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ΠΡΟΪΟΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ ΣΥΣΚ.
ΤΕΜ./ 

ΚΙΒΩΤΙΟ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΞΎΛΟΎ

UNIVERSAL TREATMENT 
BIACTIV® 
Συντηρητικό ξύλου

νερού εσωτερικής & 

εξωτερικής χρήσης

ΕΦΑΡΜΟΓΗ:
ΠΙΝΕΛΟ, ΠΙΣΤΟΛΙ

ΣΤΕΓΝΩΜΑ
ΜΕΤΑΞΥ ΧΕΡΙΩΝ

15

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ:
ΝΕΡΟ

Συντηρητικό ξύλου νερού, νανοτεχνολογίας. Προσφέρει αποτε-

λεσματική προστασία σε όλους τους τύπους ξυλείας. Είναι άο-

σμο και επαναβάφεται με οποιοδήποτε βερνίκι της V33. Παρέχει 

προστασία από ξυλοφάγα έντομα και μύκητες σε εσωτερικές & 

εξωτερικές ξυλοκατασκευές.

  Απόδοση: 5 - 6 m2/l

1lt 4

5lt 2

25lt 1

TREATMENT SPRAY 
BIACTIV®
Για Δάπεδα και Έπιπλα

ΣΤΕΓΝΩΜΑ
ΜΕΤΑΞΥ ΧΕΡΙΩΝ

1h

ΧΡΟΝΟΣ
ΣΤΕΓΝΩΜΑΤΟΣ

48h

Εντομοκτόνο εμποτιστικό προϊόν με θεραπευτική δράση σε έπι-

πλα, δάπεδα, σκάλες πριν την εφαρμογή βερνικιού ή βαφής. 

Φόρμουλα έτοιμη για χρήση με συντηρητικά πρόσθετα νέας γε-

νιάς.

  Δεν επηρεάζει το χρώμα του ξύλου
  Εγγυημένη αποτελεσματικότητα έναντι όλων των ξυλοφάγων 

εντόμων
  Αποτρέπει μελλοντική επανεμφάνιση
  Εφαρμογή με ενσωματωμένη βελόνα
  Απόδοση: 5 - 7 m2/l

400ml 4

GARDEN FURNITURE CLEANER 
Καθαριστικό για έπιπλα teak

ΕΦΑΡΜΟΓΗ:
ΣΚΛΗΡΗ ΒΟΥΡΤΣΑ

ΣΤΕΓΝΩΜΑ
ΠΡΙΝ ΤΟ ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ

24h

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ
ΝΕΡΟ

Για την καθημερινή φροντίδα επίπλων κήπου από teak και 

εξωτικά ξύλα. Η σύνθεση του απομακρύνει αποτελεσματικά 

λεκέδες και βρωμιά. Αναζωογονεί το χρώμα του ξύλου.

  Ειδική απορρυπαντική σύνθεση για teak και εξωτικά ξύλα
  Απομακρύνει λεκέδες φαγητού, λιπαρούς λεκέδες, μύκητες
  Ζωντανεύει το ξύλο και αποκαθιστά το αρχικό του χρώμα
  Ασφαλές για την χλωρίδα και την πανίδα
  Άοσμο και μη διαβρωτικό
  Έτοιμο για χρήση σε πρακτική συσκευασία ψεκασμού 750ml 4

ΑΠΟΔΟΣΗ

  5  - 6 m2
min

ΑΡΑΙΩΣΗ

WHITE
SPIRIT

1L
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ΠΡΟΪΟΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ ΣΥΣΚ.
ΤΕΜ./ 

ΚΙΒΩΤΙΟ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΞΎΛΟΎ

 ΔΙΑΒΡΩΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΉΣ 
ΧΡΉΣΉΣ 

Νέα πανίσχυρη σύνθεση, με βαθιά διεισδυτική δράση, για την 

αφαίρεση όλων των προϊόντων φινιρίσματος.

  Γρήγορο, δρα σε 5’ στην επιφάνεια του φινιρίσματος
  Σύνθεση gel που δεν τρέχει σε κάθετες επιφάνειες και αποτρέπει το 

πιτσίλισμα

500ml 4

1lt 4

RING REMOVER  
Καθαριστικό λεκέδων 

Απομακρύνει τα περισσότερα λευκά σημάδια από θερμότητα και 

νερό, από σκληρές επιφάνειες όπως βερνίκι, λούστρο, λάκα και 

μοντέρνα φινιρίσματα.

  Απόδοση: Όσο απαιτείται

125ml 6

FINE WOOD STRIPPER  
Διαβρωτικό

 

Απομακρύνει βαφές και βερνίκια, εύκολο στη χρήση, χωρίς χλω-

ριούχο μεθυλένιο.

  Σύνθεση gel που δεν στάζει
  Αποτελεσματικό σε βαφές, βερνίκι, λάκα, λάδι και 

    λούστρο γομαλάκας
  Απόδοση: 2 -5 m2/l

500ml 4

WOOD BLEACHER  
Λευκαντικό ξύλου

Απομακρύνει σκούρους λεκέδες από σκουριά, οινόπνευμα 

και υγρασία και λευκαίνει φυσικά το σκούρο ξύλο ή το ξύλο που 

έχει σκουρήνει από τον καιρό, από εμποτιστικά προϊόντα ή από 

αλκάλια.

  Απόδοση: 2 -12 m2/l

Διατίθεται και σε 125ml

500ml 4

KNOTTING 

Μονωτικό ρόζων

Αποτρέπει τις εκκρίσεις των ρόζων σε ρητινώδη ξύλα όπως το 

πεύκο, πριν τη βαφή.

  Απόδοση: 8 -16 m2/l

Διατίθεται και σε 250ml

125ml 6



5www.V33.gr

FLOOR CLEANER
Καθαριστικό δαπέδου

Απομακρύνει συσσωρευμένα στρώματα κεριού, βρωμιάς και 

λιπαρότητας από τα ξύλινα δάπεδα.

  Απόδοση: 6 -8 m2/l

Διατίθεται και σε 5lt

1lt 4

WOOD FLOOR REVIVER
    Αναζωογόνηση δαπέδου

Φρεσκάρει και αναζωογονεί βερνικωμένα και παρκεταρισμέ-

να δάπεδα, μεγαλώνοντας αισθητά τη διάρκεια ζωής τους. Δι-

άφανο, με αντιολισθητικά πρόσθετα, καλύπτει και τις μικρές 

φθορές του δαπέδου. Ιδανικό για τακτική χρήση.

  Απόδοση: 50 -70 m2/l 500ml 6

LAMINATE 
CLEAN & SEAL
Καθαρισμός και προστασία 

laminate

Καθαριστικό και προστατευτικό δαπέδων τύπου laminate, 

από βινύλιο ή linoleum. Αποτελεσματικό στην απομάκρυνση 

επίμονων λεκέδων από παπούτσια και μετακίνηση επίπλων. 

Επαναφέρει τη φυσική γυαλάδα του δαπέδου, αφήνοντας μια 

αντιολισθηρή και αντιστατική τελική στρώση. 

  Απόδοση: 200 ml2/ 5l νερό
1lt 4

ΠΡΟΪΟΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ ΣΥΣΚ.
ΤΕΜ./ 

ΚΙΒΩΤΙΟ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΞΎΛΙΝΩΝ ΔΑΠΕΔΩΝ

m2

DECKING CLEANER                              
Καθαριστικό για ξύλινα 

δάπεδα

ΑΠΟΔΟΣΗ

   3 0

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ
ΝΕΡΟ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ:
ΠΙΕΣΤΙΚΟ, ΣΚΟΥΠΑ

Συμπυκνωμένο απορρυπαντικό με σύνθεση για εξωτερικά ξύ-

λινα δάπεδα και καταστρώματα.  

Απομακρύνει λεκέδες και ρυπαρότητα, καθαρίζει και ετοιμάζει 

το ξύλο για εφαρμογή Decking Oil. 

  Κατάλληλο για εφαρμογή με πλυστικό μηχάνημα υψηλής πίεσης
  Φρεσκάρει το ξύλο και αποκαθιστά το αρχικό του χρώμα
  Αποτρέπει το γκριζάρισμα
  Εύκολη συντήρηση - Άοσμο
  Συμβατό με εξωτική και κλιβανισμένη ξυλεία
  Απόδοση: 30 m2/l

1lt 4

1L
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ΠΡΟΪΟΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ ΣΥΣΚ.
ΤΕΜ./ 

ΚΙΒΩΤΙΟ

ΑΣΤΑΡΙΑ

SOUS-COUCHE 
AVANT LASURE  
BOIS EXOTIQUE 
Αστάρι νερού για εξωτικό 

ξύλο

ΑΠΟΔΟΣΗ

  6 -7

Aστάρι για εξωτικό ξύλο, εγγυάται την πρόσφυση και ενισχύει την 

απόδοση των βερνικιών εμποτισμού σε ρητινούχα εξωτικά ξύλα 

που εμποτίζονται δύσκολα.

  Κατάλληλο για iroko, niangon, wenge, καστανιά, δρυς.
  Μονώνει και εμποδίζει την έκκριση ρητινών και 

αντιοξειδωτικών και ενισχύει την πρόσφυση του 
     βερνικιού.

  Βελτιώνει την αντοχή του βερνικιού στο χρόνο.
  Συμβατό με βερνίκια νερού και διαλύτου.
  Απόδοση: 6 - 7 m2/l

500ml 4

2.5lt 2

SOUS-COUCHE 
AVANT LASURE  
BOIS NOIRCIS 
Καλυπτικό αστάρι νερού 

ανανέωσης για μαυρισμένο 

ξύλο

ΑΠΟΔΟΣΗ

9 - 10

Αστάρι για την ανανέωση παλαιών ξυλοκατασκευών που έχουν 

μαυρίσει από τον καιρό. Δίνει μια ανοικτόχρωμη απόχρωση και επι-

τρέπει τον εκ νέου χρωματισμό του ξύλου, ακόμη και σε ανοικτές 

αποχρώσεις.

  Κατάλληλο για παλιά ξυλεία που έχει μαυρίσει ή γκριζάρει από τον 
καιρό.

  Δίνει ανοικτό χρώμα και καλύπτει τις ατέλειες του ξύλου.
  Επιτρέπει την εύκολη και γρήγορη ανακαίνιση χωρίς τρίψιμο και 

χωρίς την χρήση διαβρωτικού.
  Συμβατό με όλα τα βερνίκια εμποτισμού, διαλύτου και νερού.
  Απόδοση: 9 - 10 m2/l

500ml 4

2,5lt 2

CLEAR UNDERCOAT 
(PARQUET FLOOR PRIMER)  
Άχρωμο αστάρι για δάπεδα 

παρκέ 

ΑΠΟΔΟΣΗ

11 -12

ΧΡΟΝΟΣ
ΣΤΕΓΝΩΜΑΤΟΣ

2h

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ
ΝΕΡΟ

Εγγύηση στα προβλήματα των παλαιών δαπέδων: δημιουργία 
λεκέδων από την εμφάνιση ταννίνης, χαλάρωση των ινών του 
ξύλου. Ενισχύει την σκληρότητα του ξύλου και την αντοχή του φι-
νιρίσματος.

  Ενισχύει και αδιαβροχοποιεί το ξύλο σε μια επίστρωση
  Μπλοκάρει τις ταννίνες του ξύλου αποτρέποντας τη δημιουργία 

λεκέδων στο τελικό φινίρισμα
  Ζεσταίνει το χρώμα του ξύλου και αναδεικνύει τα νερά του
  Ιδανικό για ανακαινίσεις παλαιών ξύλινων δαπέδων παρκέ και 

νέων δαπέδων από ευρωπαϊκά ή εξωτικά ξύλα
  Συμβατό με όλα τα βερνίκια δαπέδων της V33
  Κατάλληλο για δάπεδα με σύστημα ενδοδαπέδιας θέρμανσης
  Απόδοση: 11-12 m2/l

750ml 4

2,5lt 2

PROTECTION 
ANTI-STAIN
Αδιαβροχοποίητο 

προστατευτικό

Δημιουργεί αόρατο, αδιάβροχο στρώμα που προστατεύει το 

ξύλο από τους λεκέδες που προκαλούνται από το νερό και τα 

ποτά. Στεγνώνει γρήγορα, είναι άχρωμο και δεν επηρεάζει την 

εμφάνιση του ξύλου. Επιδέχεται οποιοδήποτε φινίρισμα.

500ml 4

m2

1L

m2

1L

m2

1L
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ΠΡΟΪΟΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ ΣΥΣΚ.
ΤΕΜ./ 

ΚΙΒΩΤΙΟ

ΒΕΡΝΙΚΙΑ  ΕΜΠΟΤΙΣΜΟΎ

AQUAGEL  
Οικολογικό Βερνίκι 

εμποτισμού νερού εσωτερικής 

& εξωτερικής χρήσης 

ΑΠΟΔΟΣΗ

11 -12

ΟΨΗ

Σατινέ

ΣΤΕΓΝΩΜΑ 
ΜΕΤΑΞΥ 
ΧΕΡΙΩΝ

3h

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ
ΝΕΡΟ

Σατινέ βερνίκι εμποτισμού με σύνθεση που δεν στάζει, συνδυά-
ζει ευκολία στην εφαρμογή με την ξυλοπροστασία. Προστατεύει, 
διακοσμεί και αδιαβροχοποιεί. Ιδανικό για όλα τα Ευρωπαϊκά και 

εξωτικά ξύλα, εσωτερικής ή εξωτερικής χρήσης.

  Υψηλή προστασία από την υπεριώδη ακτινοβολία          
    και τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες
  Σύνθεση anti-drip perfect: ιδιαίτερη ευκολία στην εφαρμογή σε κάθε-

τες επιφάνειες, δεν στάζει και έχει εξαιρετική πρόσφυση
  Μπλοκάρει αποτελεσματικά το νερό και την υγρασία χάρη στην ειδική 

τεχνολογία Aquastop
  Στεγνώνει γρήγορα: 30’ στην αφή, 3 ώρες μεταξύ επιστρώσεων 
  Άοσμο, χωρίς επιβλαβείς εκπομπές
  Εφαρμόζεται με ρολό, χωρίς να πιτσιλάει
 Απόδοση: 11 - 12 m2/l

Άχρωμο Πεύκο Δρυς ανοιχτή Όρεγκον Λευκό

Δρυς μεσαία Δρυς χρυσή Δρυς σκούρα Παλίσσανδρος Εξωτικό

750ml 4

2,5lt 2

HIGH PROTECTION 
Ύψηλής διεισδυτικότητας 

βερνίκι εμποτισμού νερού, με 

ρητίνες υψηλής αντοχής για 

μακρόχρονη προστασία.

Νέας γενιάς βερνίκι εμποτισμού για προστασία μεγάλης διάρ-

κειας. Για κάθε ξύλινη κατασκευή, εσωτερικού ή εξωτερικού 

χώρου

  Για Ευρωπαϊκά και εξωτικά ξύλα, νέα ή παλαιά
  Κατάλληλο για επαναβαφή πάνω από υφιστάμενο βερνίκι εμποτι-

σμού νερού ή διαλύτου
  Με φίλτρα Anti-UV
  Αδιαβροχοποιεί το ξύλο
  Anti-drop τεχνολογία για να μην στάζει
  Εύκολη συντήρηση
  Απόδοση 12-13m2/lt
  8 χρόνια προστασία

125ml 4

750ml 4

2,5lt 2

 8 8

ΔΡΥΣ ΜΕΣΑΙΑΑΧΡΩΜΟ ΟΡΕΓΚΟΝΦΥΣΙΚΟ ΔΡΥΣ ΣΚΟΥΡΑΚΑΡΥΔΙΑ

ΕΛΑΤΟ ΣΚΑΝΔΙΝΑΒΙΚΟ 
ΠΕΥΚΟ

ΛΕΥΚΟ ΓΡΑΦΙΤΗΣΓΚΡΙ ΑΡΖΑΝΚΕΔΡΟΣ

Σε 6 ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΕΣ 
αποχρώσεις και ΣΑΤΙΝΕ 
φινίρισμα

Σε 6 μοντέρνες αποχρώσεις, 
ΜΑΤ wood touch φινίρισμα*

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

*Δημιουργεί ένα wood touch φινίρισμα που 
διατηρεί τη φυσική αίσθηση του ξύλου στην αφή 
και την όψη

1L
m2
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ΠΡΟΪΟΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ ΣΥΣΚ.
ΤΕΜ./ 

ΚΙΒΩΤΙΟ

CLASSIC 
Βερνίκι εμποτισμού διαλύτου  

εσωτερικής & εξωτερικής 

χρήσης 

ΑΠΟΔΟΣΗ

11 -12

ΣΤΕΓΝΩΜΑ 
ΜΕΤΑΞΥ 
ΧΕΡΙΩΝ

6h

ΟΨΗ

Σατινέ

Σατινέ βερνίκι εμποτισμού με βάση από αλκυδικές ρητίνες.  

Αδιαβροχοποιεί, διακοσμεί και προστατεύει το ξύλο. Εξωτε-

ρικής – Εσωτερικής χρήσης. Ιδανικό για φράχτες, παράθυρα, 

πέργκολες, παντζούρια, δοκάρια.

  Για Ευρωπαϊκά και εξωτικά ξύλα
  Υψηλή προστασία από τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες
  Με φίλτρο Anti - UV
  Αδιαβροχοποιεί το ξύλο
  Επιτρέπει τη διαπνοή του ξύλου
  Εύκολη συντήρηση
  Απόδοση: 11 - 12 m2/l
  Αραίωση: White Spirit

Άχρωμο Πεύκο Δρυς Ανοιχτή Όρεγκον

Δρυς μεσαία Αγριοκερασιά Δρυς χρυσή Παλίσσανδρος

ΚαστανιάΚαρυδιά Ρουστίκ Έβενος

750ml 4

2,5lt 2

ANTI-UV 
Βερνίκι εμποτισμού διαλύτου 

εξωτερικής χρήσης

ΑΠΟΔΟΣΗ

11 -12

ΣΤΕΓΝΩΜΑ 
ΜΕΤΑΞΥ 
ΧΕΡΙΩΝ

12h

ΟΨΗ

Σατινέ

Βερνίκι εμποτισμού με υψηλή συγκέντρωση σε παράγοντες 

Anti-UV, ιδανικό για μακροχρόνια προστασία εκτεθειμένων εξωτερι-

κών ξυλοκατασκευών χωρίς χρωματική επιβάρυνση.

  Με σύνθεση Anti-UV για αποτελεσματική προστασία
  Με εξαιρετική αντοχή στον καιρό και την υπεριώδη ακτινοβολία
  Εύκολη ανανέωση με την εφαρμογή μιας νέας επίστρωσης
  Διατηρεί την φυσική όψη του ανοικτόχρωμου ξύλου
  Συνιστάται για νέα και ανοικτόχρωμα ξύλα
  Φινίρισμα: Σατινέ
  Απόδοση: 11 - 12 m2/l
  Αραίωση: White Spirit

750ml 6

2,5lt 2

ΒΕΡΝΙΚΙΑ  ΕΜΠΟΤΙΣΜΟΎ

UNIVERSAL
Βερνίκι εμποτισμού νερού 

εσωτερικής & εξωτερικής 

χρήσης

Βερνίκι εμποτισμού έτοιμο για χρήση. Εμποτίζει, διακοσμεί και 

προστατεύει το ξύλο. Ιδανικό για φράχτες, παράθυρα, πάνελ, 

πατζούρια, δοκούς. Εσωτερικής – Εξωτερικής χρήσης.

  Αναδεικνύει τα νερά του ξύλου. Δεν ξεφλουδίζει
  Συμβατό με Ευρωπαϊκή ξυλεία – σε Ιρόκο και εξωτικά ξύλα απαιτείται 

η εφαρμογή κατάλληλου ασταριού
  Σατινέ φινίρισμα
  Απόδοση: 11 - 12 m2/l

Γκρι Δρυς Μεσαία

Άχρωμο ΌρεγκονΔρυς Σκούρα Εξωτικό Πεύκο

750ml 4

2,5lt 2

ΑΠΟΔΟΣΗ

11 -12

ΟΨΗ

Σατινέ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

m2

1L

m2

1L

ΑΡΑΙΩΣΗ

WHITE
SPIRIT

ΑΡΑΙΩΣΗ

WHITE
SPIRIT

m2

1L
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BOAT VARNISH 
Βερνίκι Θαλάσσης διαλύτου 

εξωτερικής χρήσης

ΑΠΟΔΟΣΗ

   12

ΟΨΗ

Γυαλι-
στερή

ΣΤΕΓΝΩΜΑ 
ΜΕΤΑΞΥ 
ΧΕΡΙΩΝ

6h

Βερνίκι πολυουρεθάνης εμπλουτισμένο με αλκυδικές ρητίνες 

κατάλληλες για θαλάσσιο περιβάλλον, για απόλυτη προστασία 

του ξύλου σε θαλασσινά κλίματα με υψηλή υγρασία.

  Ρητίνες με υψηλή ικανότητα αδιαβροχοποίησης
  Υψηλή προστασία Anti-UV, από το θαλασσινό αλάτι και το μαύρισμα 

του ξύλου
  Ανθεκτικό στην τριβή (3 επιστρώσεις), εφαρμόζεται και στο δάπεδο
  Όμορφο φινίρισμα που στεγανοποιεί
  Γυαλιστερό φινίρισμα
  Απόδοση: 12 m2/l
  Αραίωση: White Spirit

750ml 4

2,5lt 2

STONE VARNISH 
Βερνίκι Πέτρας διαλύτου 

εσωτερικής & εξωτερικής 

χρήσης

ΑΠΟΔΟΣΗ

   12

ΣΤΕΓΝΩΜΑ
ΜΕΤΑΞΥ ΧΕΡΙΩΝ

4h

ΕΦΑΡΜΟΓΗ:
ΠΙΝΕΛΟ, ΠΙΣΤΟΛΙ

‘Αχρωμο βερνίκι βασισμένο σε γλυκεροφθαλικές ρητίνες για 

χρήση σε δάπεδα και τοίχους από φυσική ή τεχνητή πέτρα. Δι-

εισδύει στην πέτρα ενισχύοντάς την. Ζωντανεύει το φυσικό της 

χρώμα.

  Αντιολισθητικό
  Προστατεύει την πέτρα από το νερό και την φθορά του χρόνου
  Δεν ξεφλουδίζει, είναι αντιολισθητικό και 

    κατάλληλο για εσωτερική και εξωτερική χρήση
  Κατάλληλο για εφαρμογή σε κεραμικά στοιχεία, τούβλο, πέτρες 

Καρύστου, κ.λ.π.
  Απόδοση: 12 m2/l
  Αραίωση: White Spirit

1lt 4

2,5lt 2

PUR PROTECT 
WOOD VARNISH 
Βερνίκι Ξύλου νερού 
εσωτερικής χρήσης

Βερνίκι ξύλου κατάλληλο για όλους τους τύπους ξυλείας, Ευρω-

παϊκής και εξωτικής. Συνιστάται για τη διακόσμηση και προστασία 

ξυλείας εσωτερικού χώρου: έπιπλα, διακοσμητικά, πόρτες, κ.τ.λ.

  ΑΝΤΟΧΗ: σε γδαρσίματα, λεκέδες, χτυπήματα, νερό
  ΕΥΚΟΛΙΑ: γρήγορο στέγνωμα στην αφή σε 30’ και σύνθεση gel που 

δεν στάζει
  ΟΜΟΡΦΙΑ: σε τρία φινιρίσματα, γυαλιστερό, μάτ  και σατινέ, για να 

ταιριάξει στον χώρο σας
  Με την δέσμευση PUR PROTECT της V33
  Απόδοση: 11 - 12 m2/l

        *  Η απόχρωση Satin Maoni διατίθεται μόνο σε συσκευασία 
           250ml

250ml 4

1lt 2

NATURAL FINISH INTERIOR 
VARNISH CLEAR MATT  

Βερνίκι νερού εσωτερικής 

χρήσης

Για την προστασία όλων των ξυλοκατασκευών. Διατηρεί την 

φυσική εμφάνιση του ξύλου. Φυσικό ματ.

  Απόδοση: 10 - 12 m2/l
1lt 3

Άχρωμο
Gloss - Satin

Δρυς ρουστίκ
Gloss - Satin

Μαόνι
Gloss - Satin

Δρυς ανοιχτή
Gloss - Satin

Δρυς μεσαία
Gloss - Satin

Δρυς σκούρα
Gloss - Satin

Ποιότητα 
εσωτερικού 

αέρα

Tested

ΕΦΑΡΜΟΓΗ:
Πινέλο, 
Ρολλό, Πιστόλι 
ψεκασμού 

ΑΠΟΔΟΣΗ

5 -7

ΣΤΕΓΝΩΜΑ
ΜΕΤΑΞΥ ΧΕΡΙΩΝ

3h

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ
ΝΕΡΟ

ΒΕΡΝΙΚΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ (ΚΡΟΎΣΤΑΣ)

ΠΡΟΪΟΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ ΣΥΣΚ.
ΤΕΜ./ 

ΚΙΒΩΤΙΟ

m2

1L

ΑΡΑΙΩΣΗ

WHITE
SPIRIT

ΑΡΑΙΩΣΗ

WHITE
SPIRIT

m2

1L

1L
m2
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ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

ΕΠΙΠΛΑ ΑΠΟ ΣΚΛΉΡΉ ΚΑΙ ΕΞΩΤΙΚΉ ΞΥΛΕΙΑ:

V33 Teak Oil
Φυσικό λάδι για προστασία και συντήρηση. 
Συνιστάται εφαρμογή κάθε χρόνο.

V33 Extreme Care Teak Oil
Λάδι υψηλής αντοχής με πρόσθετους Anti-UV παράγοντες. 
Μειώνει τη συχνότητα ανανέωσης. 

ΕΠΙΠΛΑ ΑΠΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΛΑΚΉ ΞΥΛΕΙΑ: LIBERON Superior Danish Oil Μίγμα από φυσικά λάδια, κατάλληλο και για εξωτερική χρήση.

ΔΡΥΪΝΑ ΕΠΙΠΛΑ: LIBERON Pure Tung Oil Φυσικό λάδι, ιδανικό για δρύινα έπιπλα.

ΞΥΛΙΝΑ ΔΑΠΕΔΑ (DECK):

V33 Decking Oil
Λάδι για όλους τους τύπους ξύλου. Ανθεκτικό σε συχνή 
καταπόνηση. 

V33 Extreme Care Decking Oil
Με αλκυδικές ρητίνες για μεγαλύτερη αντοχή 
στις καταπονήσεις και το χλωριωμένο νερό. 
Ιδανικό για χώρους με πισίνες και βαριά χρήση.

LIBERON anti-slip coating
Αντιολισθητικό προϊόν εμποτισμού για εφαρμογή σε γυμνό ξύλο 
μόνο. Όχι πάνω από άλλο λάδι.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΛΉΡΟ ΞΥΛΟ (ΦΡΑΚΤΕΣ, 
ΠΕΡΓΚΟΛΕΣ, ΠΟΡΤΕΣ ΚΛΠ.):

V33 Decking Oil
Λάδι για όλους τους τύπους ξύλου. 
Ανθεκτικό σε συχνή καταπόνηση. 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΜΑΛΑΚΟ ΞΥΛΟ (ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ, 
ΔΙΑΚΟΣΜΉΤΙΚΑ ΚΛΠ.):

LIBERON Superior Danish Oil Μίγμα από φυσικά λάδια, κατάλληλο και για εξωτερική χρήση.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

ΞΥΛΙΝΑ ΔΑΠΕΔΑ:

LIBERON Floor Oil Φυσικά λάδια και ρητίνες για αντοχή στις καταπονήσεις. 
Κατάλληλο και για μπάνια ή κουζίνες.

LIBERON Hard Wax Oil
Λάδι υδατικής βάσης (νερού) με πρόσθετο κερί για μεγαλύτερη 
αντοχή.

ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΠΟΥ ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΕ ΕΠΑΦΉ ΜΕ 
ΤΡΟΦΙΜΑ:

LIBERON Quick Drying Tung Oil Φυσικό Tung oil επεξεργασμένο για γρήγορο στέγνωμα.

LIBERON Pure Tung Oil Φυσικό Tung oil χωρίς πρόσθετα.

ΞΥΛΙΝΑ ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ:

LIBERON Finishing Oil
Μίγμα λαδιών για μέγιστη προστασία από την υγρασία. Κατάλληλο 
για όλα τα ξύλα.

LIBERON Superior Danish Oil Φυσικό λάδι, κατάλληλο για μαλακά ξύλα.

LIBERON Raw Linseed Oil
Λινέλαιο ωμό, κατάλληλο κυρίως για σκληρά ξύλα και 
παραδοσιακό φινίρισμα πατίνας.

LIBERON Boiled Linseed Oil
Λινέλαιο βρασμένο, για ταχύτερο χρόνο στεγνώματος. Κατάλληλο 
για τα περισσότερα ξύλα.

• Λάδια εφαρμόζουμε σε ξύλινες επιφάνειες όταν θέλουμε να τις προστατεύσουμε διατηρώντας την πιο φυσική όψη και υφή 
του ξύλου.

• Όλα τα λάδια εμποτίζουν το ξύλο και το σκουραίνουν. Με την πάροδο του χρόνου, το λάδι εξατμίζεται, το ξύλο γίνεται πιο 
ανοιχτόχρωμο και το λάδι πρέπει να εφαρμοστεί ξανά.

• Το είδος λαδιού που πρέπει να χρησιμοποιηθεί, εξαρτάται από το είδος του ξύλου, τη χρήση του, την απόχρωσή του, την 
αντοχή που θέλουμε να πετύχουμε, αλλά και άλλους παράγοντες όπως αν βρίσκεται σε εσωτερικό ή εξωτερικό χώρο. 

Λάδια προστασίας ξύλου • Οδηγός επιλογής προΐόντων
✔
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EXTREME CARE DECKING 
Λάδι νερού για ξύλινες 

βεράντες

ΑΠΟΔΟΣΗ

10 -11

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ
ΝΕΡΟ

ΜΕΤΑΞΥ 
ΤΩΝ 

ΧΕΡΙΩΝ

2h

ΟΨΗ

Mat

Με σύνθεση από φυσικά έλαια και αλκυδικές ρητίνες κατάλληλες 

για εφαρμογή κοντά σε θαλλασινό περιβάλλον και χλωριωμένο 

νερό. Πλούσια σε υδροφοβικούς και antiUV παράγοντες, αδια-

βροχοποιεί και προστατεύει μακροχρόνια το ξύλο από τον ήλιο, την 

βροχή, το χλωριωμένο νερό, τους λεκέδες και τη βρωμιά.

  Διπλή δράση anti-UV: τόσο στην επιφάνεια, όσο και στην καρδιά του 
ξύλου

  Προστατεύει από τους λεκέδες και τη βρωμιά
  Εξαιρετικός εμποτισμός της επιφάνειας
  Σύνθεση σε υδατική φάση που σέβεται το περιβάλλον
  Φινίρισμα: Mat
  Απόδοση: 10 - 11 m2/l

Φυσικό Teak

Φυσικό / Teak 
mat

1lt 2

2,5lt 2

5lt 2

DECKING OIL 
Λάδι για ξύλινες βεράντες

ΑΠΟΔΟΣΗ

8 -10

ΣΤΕΓΝΩΜΑ 
ΜΕΤΑΞΥ 
ΧΕΡΙΩΝ

15
mn

ΟΨΗ

Mat

Συντηρεί όλους τους τύπους ξύλου, λευκού ή εξωτικού σε βε-

ράντες και εξώστες. Προστατεύει από τον καιρό και τις καθημε-

ρινές καταπονήσεις.

  Ειδική σύνθεση για «θαλάσσιο περιβάλλον»
  Προστατεύει από τους λεκέδες και την βρωμιά
  Εφαρμόζεται και με ρολλό
  Συμβατό με κλιβανισμένη ξυλεία 
  Απόδοση: 8 - 10 m2/l

Φυσικό Teak

Φυσικό mat

2,5lt 2

5lt 2

Teak mat

2,5lt 2

5lt 2

ΛΑΔΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

TEAK OIL  
(GARDEN FURNITURE OIL) 
Λάδι για έπιπλα teak & 

εξωτικά ξύλα

ΑΠΟΔΟΣΗ

   12

ΧΡΟΝΟΣ 
ΣΤΕΓΝΩΜΑΤΟΣ 

ΣΤΗΝ ΑΦΗ 

3h

ΟΨΗ

Mat

Πραγματικό φυσικό λάδι για την προστασία και συντήρηση 
όλων των επίπλων κήπου από teak ή εξωτικά ξύλα. Τρέφει και 
προστατεύει από το νερό, την ηλιακή ακτινοβολία, τους λεκέδες 
και την βρωμιά. Συντηρεί την φυσική ομορφιά του ξύλου. 

  Τρέφει – Προστατεύει– Ομορφαίνει
  Μικροπορώδες: επιτρέπει στο ξύλο να αναπνέει
  Υψηλή αντοχή στην υπεριώδη ακτινοβολία και το νερό
  Προστασία από τους λεκέδες και την βρωμιά
  Αδιαβροχοποιητικό – Στεγνό σε 3 ώρες
  Διεισδύει σε βάθος & δίνει μακροχρόνια προστασία
  Απόδοση: 12 m2/l

500ml 4

1lt 4

ΠΡΟΪΟΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ ΣΥΣΚ.
ΤΕΜ./ 

ΚΙΒΩΤΙΟ

ΑΡΑΙΩΣΗ

WHITE
SPIRIT

ΑΡΑΙΩΣΗ

WHITE
SPIRIT

m2

m2

1L

m2

1L

1L
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ΛΑΔΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

FINISHING OIL  
Λάδι φινιρίσματος 

Μείγμα υψηλής ποιότητας που τρέφει και τονίζει το χρώμα του 

ξύλου.

  Απόδοση: 10 - 12 m2/l

Διατίθεται και σε 250ml, 1lt και 5lt

500ml 4

SUPERIOR DANISH OIL
Λάδι που τρέφει και 

προστατεύει  

Για σκληρά και μαλακά ξύλα. Με φίλτρο Anti-UV που αποτρέπει 

το ξεθώριασμα.  
 

  Απόδοση: 10 - 12 m2/l

 
Διατίθεται και σε 250ml, 2,5lt και 5lt

500ml

4

1lt

PURE TUNG OIL  

Φυσικό λάδι

Iδανικό για επιφάνειες που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα. 

Άχρωμο ματ.  

 
  Απόδοση: 10 - 12 m2/l

 
Διατίθεται και σε 500ml και 5lt

250ml

6

1lt

RAW LINSEED OIL  
Λινέλαιο ωμό

Δίνει απαλό φινίρισμα πατίνας σε νέο ή γυμνό ξύλο.  
 

  Απόδοση: 10 - 12 m2/l

 
Διατίθεται και σε 500ml, 1lt και 5lt

250ml 6

BOILED LINSEED OIL   
Λινέλαιο βρασμένο

Παραδοσιακό λάδι που τρέφει και προστατεύει.  

 
  Απόδοση: 10 - 12 m2/l

 
Διατίθεται και σε 500ml και 5lt

250ml

6

1lt

QUICK DRYING TUNG OIL
Φυσικό tung oil

Με ειδική επεξεργασία για ταχύτερο στέγνωμα. Ιδανικό για 

επιφάνειες που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα. 

  Απόδοση: 10 - 12 m2/l

250ml 4

1lt 4

ΠΡΟΪΟΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ ΣΥΣΚ.
ΤΕΜ./ 

ΚΙΒΩΤΙΟ
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ΒΕΡΝΙΚΙ ΠΑΤΩΜΑΤΩΝ

Υψηλής σκληρότητας για την απευθείας 
ανακαίνιση δαπέδων παρκέ και laminate
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ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

ΕΠΑΝΑΒΑΦΗ

ΤΕΛΙΚΟ 
ΣΤΕΓΝΩΜΑ ΠΙΝΕΛΟ 

& ΡΟΛΟ
ΠΡΟΪΟΝ 
ΝΕΡΟΥ ΑΠΟΔΟΣΗ

ΕΝΟΣ 
ΣΥΣΤΑΤΙΚΟΥ

12m2/LΝΕΡΟ 1

Οι έρευνες στα εργαστήρια 
της V33 δημιούργησαν ένα 
βερνίκι νερού κατάλληλο για 
ξύλινα και laminate δάπεδα 
που δεν απαιτεί έντονο τρίψιμο 
ή αστάρι πριν την εφαρμογή 
του, με εξαιρετική πρόσφυση 
και υψηλής σκληρότητας 
για αντοχή στις καθημερινές 
καταπονήσεις, χάρη στην 
τεχνολογία DIRECT PROTECT®.

Χωρίς έντονο Τρίψιμο
Χωρίς έντονο ΤρίψιμοΧωρίς Αστάρι

Χωρίς Αστάρι

!
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ΑΛΛΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΓΙΑ ΔΑΠΕΔΑ

FLOOR OIL
Μίγμα από φυσικά λάδια και 

ρητίνες 

Για την προστασία δαπέδων ακόμα και από μικρές μηχανικές 

καταπονήσεις. Κατάλληλο για χρήση σε δάπεδα από φυσικό 

ξύλο. Ιδανικό για χρήση σε κουζίνες και μπάνια,λόγω εξαιρετι-

κής αντοχής στο νερό και την υγρασία. 

  Απόδοση: 10 - 12 m2/l

1lt 4

    

    

EXTREME TRAFFIC FLOOR 
VARNISH 

Βερνίκι δαπέδου νερού

ΑΠΟΔΟΣΗ

9 -11

ΣΤΕΓΝΩΜΑ 
ΜΕΤΑΞΥ 
ΧΕΡΙΩΝ

2h

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ
ΝΕΡΟΟΨΗ

Γυαλιστερό, 
Σατινέ 
& Ματ

Πρωτοποριακό προϊόν με σύνθεση από πολυκαρβονικές ρη-

τίνες που επιτρέπουν την δημιουργία ενός διάφανου αλλά 

υπερ-ανθεκτικού φιλμ, που παντρεύει την σκληρότητα για αντο-

χή σε μακροχρόνια χρήση, με την ελαστικότητα, για να μην σπά-

ει στα χτυπήματα.

  Ανθεκτικό στα χτυπήματα, στα γδαρσίματα, στους λεκέδες
  Υψηλής ποιότητας φινίρισμα: υφή που καλύπτει τις ατέλειες και 

τονίζει την ομορφιά του ξύλου
  Ιδανικό για χώρους με υψηλή καταπόνηση: εισόδους, διαδρόμους, 

καθιστικά και παιδικά δωμάτια
  Συμβατό με συστήματα ενδοδαπέδιας θέρμανσης
  Απόδοση: 9-11 m2/l

Άχρωμο 
γυαλιστερό

Άχρωμο 
σατινέ

Άχρωμο 
ματ

750ml 4

2,5lt 2

ΒΕΡΝΙΚΙΑ ΔΑΠΕΔΩΝ

RENOVATION 
Τεχνολογία DIRECT PROTECT® 
Βερνίκι νερού νέας γενιάς για 

δάπεδα παρκέ και laminate 

ΑΠΟΔΟΣΗ

  12

Βερνίκι υψηλής σκληρότητας για απευθείας ανακαίνιση δαπέδων 
παρκέ και laminates με ρητίνες ειδικών προδιαγραφών. Εύκολη 
και γρήγορη ανακαίνιση μέσα σε μια μέρα. Ισχυρή προστασία και 
μεγάλη αντοχή στις καθημερινές καταπονήσεις. 

  Κατάλληλο για βερνικωμένα ή προβερνικωμένα ευρωπαϊκά και εξωτικά ξύλα
  Ευκολία στην εφαρμογή
  Δεν απαιτείται αστάρι
  Δεν απαιτεί έντονο τρίψιμο του δαπέδου
  Ολοκλήρωση ανακαίνισης σε 24ώρες 
  Υψηλής ανθεκτικότητας σε γδαρσίματα και λεκέδες
  Συμβατό με συστήματα ενδοδαπέδιας θέρμανσης
  Απόδοση : 12m2/l

Clear Mat Clear Gloss Clear Satin

750ml 4

2,5lt 2

ΠΡΟΪΟΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ ΣΥΣΚ.
ΤΕΜ./ 

ΚΙΒΩΤΙΟ

CLEAR UNDERCOAT 
(PARQUET FLOOR PRIMER)  
Άχρωμο αστάρι για δάπεδα 

παρκέ 

ΑΠΟΔΟΣΗ

11 -12

ΧΡΟΝΟΣ
ΣΤΕΓΝΩΜΑΤΟΣ

2h

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ
ΝΕΡΟ

Εγγύηση στα προβλήματα των παλαιών δαπέδων: δημιουργία 
λεκέδων από την εμφάνιση ταννίνης, χαλάρωση των ινών του 
ξύλου. Ενισχύει την σκληρότητα του ξύλου και την αντοχή του φι-
νιρίσματος.
  Ενισχύει και αδιαβροχοποιεί το ξύλο σε μια επίστρωση
  Μπλοκάρει τις ταννίνες του ξύλου αποτρέποντας τη δημιουργία 

λεκέδων στο τελικό φινίρισμα
  Ζεσταίνει το χρώμα του ξύλου και αναδεικνύει τα νερά του
  Ιδανικό για ανακαινίσεις παλαιών ξύλινων δαπέδων παρκέ και 

νέων δαπέδων από ευρωπαϊκά ή εξωτικά ξύλα
  Συμβατό με όλα τα βερνίκια δαπέδων της V33
  Κατάλληλο για δάπεδα με σύστημα ενδοδαπέδιας θέρμανσης
  Απόδοση: 11-12 m2/l

750ml 4

2,5lt 2

ΣΤΕΓΝΩΜΑ 
ΜΕΤΑΞΥ 
ΧΕΡΙΩΝ

2h

m2

1L

m2

m2

1L

1L
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FLOOR WAX CLEAR  
Κερί για δάπεδο

Πλούσια θρεπτική προστασία για παλαιά και νέα δάπεδα από 

ξύλο και επενδύσεις φελλού.

  Απόδοση: 12 - 15 m2/l
1lt 4

5lt 2

LAMINATE REPAIR STICKS  
Στικ επιδιόρθωσης 

λαμινάτων

Γεμίζουν βαθιά γδαρσίματα και ατέλειες στους αρμούς σε 

λαμινάτα δάπεδα.

6

LAMINATE REVIVER
Προστατευτικό δαπέδων  

Αναζωογονεί και επαναφέρει τη φυσική γυαλάδα του δαπέδου 

με μία μόλις εφαρμογή. Από βινύλιο ή laminate. Βοηθά στη δια-

τήρηση και συντήρηση του δαπέδου.

  Απόδοση: 40 - 50 m2/l 1lt 4

ANTI-SLIP COATING
Αντιολισθητικό τελικό προϊόν 

για εξωτερικά ξύλινα δάπεδα

Αδιάβροχο και ανθεκτικό στην ηλιακή ακτινοβολία, με Anti-UV 

παράγοντες, προστατεύει αποτελεσματικά και για μεγάλο χρο-

νικό διάστημα. Κατάλληλο για εφαρμογή σε γυμνό ξύλο μόνο 

- δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί πάνω από decking oil, βερνίκι 

ή κερί.

  Απόδοση: 12 m2/l

1lt 2

HARD WAX OIL 
Ύψηλής ποιότητας λάδι υδατι-

κής βάσης (νερού) 

Με κερί carnauba και φυσικό tung oil, κατάλληλο για χρήση σε δά-

πεδα και έπιπλα. Διατηρεί τη φυσική όψη του ξύλου, προστατεύο-

ντας από λεκέδες, υγρασία και φθορά. Χρησιμοποιείται σε γυμνό 

ξύλο, αλλά και μετά από προηγούμενη εφαρμογή λαδιού.

  Απόδοση: 14 m2/l

     Διατίθεται σε Matt και Satin φινίρισμα

1lt 2

FLOOR SEALER 
Προστατευτικό ξύλινων δα-

πέδων 

Με βάση από φυσικά λάδια. Ανθεκτικό στο νερό και τα αλκοολού-

χα υγρά, χρησιμοποιείται κυρίως σαν υπόστρωμα πριν από κερί ή 

βερνίκι. Εναλλακτικά χρησιμοποιείται σαν τελικό προϊόν με σατινέ 

υφή. 

  Απόδοση: 8 - 10 m2/l
1lt 4

ΑΛΛΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΓΙΑ ΔΑΠΕΔΑ

ΠΡΟΪΟΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ ΣΥΣΚ.
ΤΕΜ./ 

ΚΙΒΩΤΙΟ
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STONE VARNISH 
Βερνίκι Πέτρας διαλύτου 

εσωτερικής & εξωτερικής 

χρήσης

ΑΠΟΔΟΣΗ

   12

ΣΤΕΓΝΩΜΑ
ΜΕΤΑΞΥ ΧΕΡΙΩΝ

4h

ΕΦΑΡΜΟΓΗ:
ΠΙΝΕΛΟ, ΠΙΣΤΟΛΙ

‘Αχρωμο βερνίκι βασισμένο σε γλυκεροφθαλικές ρητίνες για 

χρήση σε δάπεδα και τοίχους από φυσική ή τεχνητή πέτρα. Δι-

εισδύει στην πέτρα ενισχύοντάς την. Ζωντανεύει το φυσικό της 

χρώμα.

  Αντιολισθητικό
  Προστατεύει την πέτρα από το νερό και την φθορά του χρόνου
  Δεν ξεφλουδίζει, είναι αντιολισθητικό και 

    κατάλληλο για εσωτερική και εξωτερική χρήση
  Κατάλληλο για εφαρμογή σε κεραμικά στοιχεία, τούβλο, πέτρες 

Καρύστου, κ.λ.π.
  Απόδοση: 12 m2/l
  Αραίωση: White Spirit

1lt 4

2,5lt 2

STONE FLOOR CLEANER  
Καθαριστικό για δάπεδα από 

πέτρα. 

Καθαρίζει σε βάθος και απομακρύνει βρωμιά, λιπαρότητα και 

προϊόντα περιποίησης από τερρακότα και πέτρινα δάπεδα.

  Απόδοση: 15 - 20 m2/l

Διατίθεται και σε 5lt

1lt 4

NATURAL FINISH STONE 
FLOOR SEALER  
Προστατευτικό φυσικής 

πέτρας. 

Εξαιρετικά αποτελεσματικό, σφραγίζει τα φυσικά δάπεδα δια-

τηρώντας την φυσική τους όψη. Δεν κιτρινίζει. Κατάλληλο για 

σχιστόλιθο, πέτρα Καρύστου, κεραμικά πλακάκκια, τερρακόττα, 

μάρμαρο κ.τ.λ.

  Απόδοση: 10 - 12 m2/l

Διατίθεται και σε 5lt

1lt 4

STONE FLOOR WAX  
Κερί για δάπεδα από πέτρα. 

Δίνει ένα κλασσικό σατινέ φινίρισμα και βοηθά στην 

προστασία από λεκέδες και γδαρσίματα. Τονίζει το φυσικό 

χρώμα της πέτρας. Αντιολισθητικό.

  Απόδοση: 10 - 12 m2/l

Διατίθεται και σε 2,5lt

1lt 4

ΒΕΡΝΙΚΙ ΠΕΤΡΑΣ & ΎΛΙΚΑ ΓΙΑ ΠΕΤΡΙΝΑ ΔΑΠΕΔΑ

ΠΡΟΪΟΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ ΣΥΣΚ.
ΤΕΜ./ 

ΚΙΒΩΤΙΟ

ΑΡΑΙΩΣΗ

WHITE
SPIRIT

m2

1L
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RETOUCH CRAYONS
Κραγιόνια επιδιόρθωσης 

Για το γέμισμα / κάλυψη επιφανειακών γδαρσιμάτων σε 

φινιρισμένες επιφάνειες.

 3 χρωματικοί τόνοι σε κάθε συσκευασία

Πεύκο Μαόνι Δρυς Καρυδιά

3 x 10ml 6

TOUCH UP PENS 

Μαρκαδοράκια ανιλίνης. 

Καμουφλάρει γδαρσίματα 

και μικρά σημάδια σε φινιρισμένες επιφάνειες.

 3 χρωματικοί τόνοι σε κάθε συσκευασία

Πεύκο Μαόνι Δρυς

1 6

ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗ & ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ

WAX AND POLISH 
REMOVER   
Άχρωμο καθαριστικό ξύλου 

 

Για την απομάκρυνση συσσωρευμένης βρωμιάς και λιπαρότητας 
από τα έπιπλα πριν την ανανέωση του φινιρίσματος. Δεν 
επηρεάζει τα περισσότερα αρχικά σκληρά φινιρίσματα (π.χ. 
βερνίκια).

   Ιδανικό για την απομάκρυνση θαμπάδας από κερωμένα έπιπλα
   Εξαιρετικό για βαθύ καθαρισμό του επίπλου πριν τη χρήση διαβρω-

τικού
  Απόδοση: 8 - 12 m2/l

     Διατίθεται και σε 250ml

500ml 4

WOOD FILLER
Ξυλόστοκος γενικής χρήσης 

με βάση το νερό 

Για επιδιορθώσεις σε ξύλινες επιφάνειες και δάπεδα. 

   Χαμηλής οσμής
   Δεν συρρικνώνεται και δεν ρηγματώνει
   Αντικέ πεύκο, Δρύς σκούρα, Μαόνι, Φυσικό
  Απόδοση: Όσο απαιτείται

125ml 6

BURNISHING CREAM  

Γυαλιστική κρέμα. 

Καλύπτει επιφανειακά γδαρσίματα και αναζωογονεί θαμπά και 
καταπονημένα βερνίκια. Επίσης καθαρίζει ελεφαντόδοντο, δι-
άκοσμο από μπρούντζο, φίλντισι, ταρταρούγα και πεπιεσμένο 
χαρτί.

  Απόδοση: 8 - 12 m2/l

    Διατίθεται και σε 250lt, 1lt, 5lt

500ml 4

WAX FILLER STICK
Γεμιστικό κερί. 

Επιδιορθώνει ρωγμές, σκασίματα και τρύπες μικρού έως 

μεσαίου μεγέθους.

 Με βάση από σκληρό κερί και χρωστικές

DARK 
OAK/
ΔΡΥΣ

ΣΚΟΥΡΑ
 (10)

MEDIUM 
OAK/
ΔΡΥΣ

ΜΕΣΑΊΑ
(08)

MAHOGANY/
ΜΑΟΝΊ

(05)

MEDIUM 
WALNUT/
ΚΑΡΥΔΊΑ 
ΜΕΣΑΊΑ

(03)

LIGHT 
OAK/
ΔΡΥΣ 

ΑΝΟΊΧΤΉ
(02)

WHITE/
ΛΕΥΚΟ 

(00)

EBONY/
ΕΒΕΝΟΣ 

(12)

PINE/
ΠΕΥΚΟ

(16)

DARK 
YEW/

ΣΚΟΥΡΟ 
ΠΟΥΡΝΑΡΊ

(19)

50g 6

ΠΡΟΪΟΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ ΣΥΣΚ.
ΤΕΜ./ 

ΚΙΒΩΤΙΟ
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ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΕ ΑΝΙΛΙΝΗ ‘Η ΚΕΡΙ

PALETTE WOOD DYE
Ανιλίνη νερού 

Για τον χρωματισμό του γυμνού ξύλου.

Μαόνι Πουρνάρι Δρυς σκούρα Εξωτικό

Καστανιά

Λευκό

Οξυά

Κερασιά

Καρυδιά ΈβενοςΔρυς ανοιχτή Δρυς μεσαία

  Απόδοση: 8 - 16 m2/l
Διατίθεται και σε 250ml και 5lt
Δεν υπάρχουν όλες οι αποχρώσεις σε όλες τις συσκευασίες

500ml 4

BLACK PATINATING WAX  
Μαύρο κερί

Δημιουργεί έμφαση σε χρωματιστά φινιρίσματα και αναδεικνύ-

ει κάποια σημεία π.χ. σκαλίσματα.

  Απόδοση: 8 - 12 m2/l

250ml 6

LIMING WAX  
Λευκό κερί 

Για την δημιουργία εφέ Liming, ειδικά σε σκληρά ξύλα όπως η 

δρυς.

  Απόδοση: 8 - 12 m2/l

250ml 4

ΠΡΟΪΟΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ ΣΥΣΚ.
ΤΕΜ./ 

ΚΙΒΩΤΙΟ
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ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ - ΚΕΡΙ

BEESWAX PASTE CLEAR  
Κερί μέλισσας σε πάστα 

Ιδανικό για μικρές επιφάνειες και έπιπλα.

  Απόδοση: 10 - 12 m2/l

Διατίθεται και σε 500ml

150ml 4

LIQUID BEESWAX  CLEAR  
Ύγρό Κερί μέλισσας 

Ιδανικό για μεγάλες επιφάνειες.

  Απόδοση: 10 - 12 m2/l

Διατίθεται και σε 1lt

500ml 4

LIQUID WAX POLISH BLACK 
BISON 

Ένα μίγμα από φυσικά κεριά 

και Carnauba, 

Δίνει μεγάλη αντοχή στα σημάδια από νερό και τις δαχτυλιές.

  Απόδοση: 10 - 12 m2/l

BB Liquid wax  Antique Pine 500ml
BB Liquid wax  Neutral 500ml
BB Liquid wax  Dark Oak 500ml
BB Liquid wax  Medium Oak 500ml

Διατίθεται και σε 5lt 
Δεν υπάρχουν όλες οι αποχρώσεις σε όλες τις συσκευασίες

500ml 4

WAX POLISH BLACK BISON 
PASTE 

Το διάσημο κερί σε πάστα, 

λαμπερό και ανθεκτικό.  

Τρέφει, γυαλίζει και προστατεύει. Αρωματισμένο.

   Εγκεκριμένο για χρήση σε παιδικά παιχνίδια - EN71 Μέρος 3

   Αναγνωρισμένο από το  Guild of Master Craftsmen

  Απόδοση: 10 - 12 m2/l

BB wax (42)  Dark Oak / Δρυς Σκούρα
BB wax (46)  Medium Mahogany / Μαόνι
BB wax (41)  Medium Oak / Δρυς Μεσαία
BB wax (00)  Neutral / True Clear 
BB wax (44)  Walnut / Καρυδιά
BB wax (02)  Antique Pine / Αντικέ Πεύκο
BB wax (40)  Light Oak / Δρυς Διάφανη
BB wax (03)  Maple / Σφένδαμος

Διατίθεται και σε 1lt 
Δεν υπάρχουν όλες οι αποχρώσεις σε όλες τις συσκευασίες

150ml 4

500ml 4

VERDIGRIS WAX
Χρωματιστό κερί 

Για τη δημιουργία εφέ οξείδωσης μετάλλου (χαλκού ή μπρού-

τζου) πάνω σε κάθε μεταλλική, ξύλινη ή γύψινη επιφάνεια.

  Απόδοση: 8 - 12 m2/l 250ml 4

ΠΡΟΪΟΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ ΣΥΣΚ.
ΤΕΜ./ 

ΚΙΒΩΤΙΟ
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ΛΟΎΣΤΡΑ

BLACK POLISH  
Μαύρο λούστρο

Για εβένινο φινίρισμα, καλύπτει εντελώς τα νερά του ξύλου.

250ml 4

BUTTON POLISH  
Χρυσοκάστανο λούστρο

Παραδοσιακό λούστρο, κατάλληλο για αντικέ φινιρίσματα.

Διατίθεται και σε 1lt και 5lt

250ml 4

GARNET POLISH  
Σκούρο καφέ λούστρο

Σκουραίνει όλους τους τύπους ξύλου και δίνει εφέ παλαίωσης, 

καλύπτει εντελώς τα νερά του ξύλου.

Διατίθεται και σε 1lt και 5lt

250ml 4

SPECIAL PALE FRENCH 
POLISH  
Άχρωμο λούστρο

Ιδανικό για ανοιχτόχρωμα ξύλα και για την διατήρηση του χρώ-

ματος σε μωσαϊκά.

Διατίθεται και σε 1lt και 5lt

250ml 4

WHITE POLISH  

Λευκό λούστρο

Κατάλληλο για σατινέ και ανοιχτόχρωμα ξύλα όπως σφένδαμο 

και φλαμουριά. Γαλακτώδες στην όψη.

Διατίθεται και σε 1lt και 5lt
250ml 4

EASY FRENCH POLISH
Μίγμα από ρητίνες και 

shellac

Ιδανικό για εύκολο λουστράρισμα μικρών αντικειμένων και 

επίπλων. Απλό στη χρήση για γρήγορο και ικανοποιητικό 

αποτέλεσμα.  

  Απόδοση: 8 - 12 m2/l
250ml 4

BUTTON 
SHELLAC FLAKES 
Κρύσταλλοι

Για δημιουργία λούστρου σε διάφορους χρωματισμούς.

250gr 5

LEMON SHELLAC FLAKES
Κρύσταλλοι 

Για δημιουργία λούστρου σε διάφορους χρωματισμούς.

250gr 5

GARNET SHELLAC FLAKES
Κρύσταλλοι

Για δημιουργία λούστρου σε διάφορους χρωματισμούς.

250gr 5

ΠΡΟΪΟΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ ΣΥΣΚ.
ΤΕΜ./ 

ΚΙΒΩΤΙΟ
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ΣΕΙΡΑ ΓΙΑ ΜΕΤΑΛΛΑ

DECO ΒΕΡΝΙΚΙ ΜΕΤΑΛΛΟΥ 

Βερνίκι διαλύτου για 

μεταλλικές επιφάνειες

Βερνίκι για μέταλλο αλκυδικής βάσης με αντιδιαβρωτικούς πα-

ράγοντες. Εφαρμόζεται απευθείας σε υγιές ή σκουριασμένο 

μέταλλο για διακόσμηση και προστασία.

  Απόδοση: 20  m2/l

  Αραίωση: White Spirit

500ml 4

Εσωτερικής 
/ Εξωτερικής 

χρήσης

ΑΧΡΩΜΟ 
ΜΑΤ

ΑΧΡΩΜΟ 
ΣΑΤΙΝΕ

ΑΧΡΩΜΟ 
ΓΥΑΛΙΣΤΕΡΟ

IRON PASTE  
Μαύρη πάστα γραφίτη

Για την προστασία και διακόσμηση χυτοσιδήρου και σφυρήλα-

του σιδήρου.

250ml 6

GILT CREAM
Κρέμα επιχρύσωσης

Για την επιδιόρθωση μικροζημιών σε υπάρχουσα επιχρύσωση ή 

δημιουργία νέας.

  Εύκολη στη χρήση
 Όλα τα χρώματα μπορούν να αναμειχθούν μεταξύ τους
  Απόδοση: Όσο απαιτείται

Κρέμες επιχρύσωσης: 

Gilt cream Compiegne  /  Gilt cream Rambouillet

Gilt cream Trianon  /  Gilt cream Chantilly

Gilt cream St. Germain  /  Gilt cream Versailles

30 ml 6

GILT FILLER STICKS
Στικ επιχρύσωσης

Για την πλήρωση κατεστραμμένων μερών ή για την κάλυψη ρωγ-

μών, οπών ή ενώσεων και αρμών.
  Μαλακώνει χωρίς την ανάγκη πηγής θερμότητας

Gilt filler stick Compiegne  /  Gilt filler stick Rambouillet  /  Gilt 

filler stick Trianon  /  Gilt filler stick Chantilly  /  Gilt filler stick 

St. Germain  /  Gilt filler stick Versailles

25 g 6

ΕΠΙΧΡΎΣΩΣΗ

LEATHER CREAM
Κρέμα περιποίησης για 

δέρμα

Τρέφει, προστατεύει και μαλακώνει παλαιά και νέα δέρματα.

  Απόδοση: 8 - 16  m2/l

Dark Brown / Σκούρο Καφέ

Neutral / Άχρωμο 150ml 4

ΠΡΟΪΟΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ ΣΥΣΚ.
ΤΕΜ./ 

ΚΙΒΩΤΙΟ

ΑΡΑΙΩΣΗΜΕΤΑΞΥ
ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΩΝ

4h

ΕΦΑΡΜΟΓΗ:
ΠΙΝΕΛΟ, ΡΟΛΟ, ΠΙΣΤΟΛΙ ΑΠΟΔΟΣΗ

    2 0
1L

WHITE
SPIRIT

m2



23www.V33.gr

ΑΞΕΣΟΎΑΡ - ΕΡΓΑΛΕΙΑ - ΠΡΩΤΕΣ ΎΛΕΣ

VAN DYCK CRYSTALS
Κρύσταλλοι

Για τη δημιουργία φυσικών χρωστικών βαφής ξύλου όπως 

καστανιά, μαόνι και δρυς.
250gr 5

RABBIT SKIN GLUE
Φυσική κόλλα 

Χρησιμοποιείται στην προετοιμασία του Gesso.

250gr 5

PURIFIED BEESWAX 100% καθαρό και φυσικό κερί από μέλλισες για κέρωμα και 

λίπανση οδηγών.
200gr 8

FURNITURE BRUSH 
Βούρτσα με φυσική 

τρίχα 

Για τελικό γυάλισμα κερωμένων επιφανειών. Καμπυλωτό σχή-

μα χωρίς έντονες ακμές για την αποφυγή χτυπημάτων στις επι-

φάνειες και ιδιαίτερα μαλακή ώστε να μην χαράζει.  
6

STEEL WOOL
A NO. 0000 ULTRAFINE 

Ατσαλόμαλλο  

Για εφαρμογή κεριού, γυάλισμα μετάλλων και καθαρισμό 

τζαμιών.

Διατίθεται και σε 4 x 7g, 1kg και 6kg

100g

12

250g

STEEL WOOL NO. 0 
Ατσαλόμαλλο

Για καθαρισμό με Καθαριστικό Ξύλου και ξέπλυμα διαβρωτικού, 

καθώς και για καθαρισμό μετάλλων.
Διατίθεται και σε 250g x 1kg, και 6kg

100g 12

STEEL WOOL NO. 2 
Ατσαλόμαλλο

Για χρήση με διαβρωτικό, ιδανικό για σκαλίσματα και ανάγλυφα.

Διατίθεται και σε 1kg και 6kg 100g 12

GILT VARNISH 

Βερνίκι επιχρύσωσης 

Για την επιχρύσωση νέων επιφανειών. Ιδανικό για 
επιχρύσωση λεπτομερειών.

 Όλα τα χρώματα μπορούν να αναμειχθούν μεταξύ τους
  Απόδοση: Όσο απαιτείται

Gilt varnish Trianon / Gilt varnish Rambouillet / Gilt varnish 
Versailles Red Gold / Gilt varnish Chantilly /Gilt varnish St. 
Germain

30 ml 6

FONTENAY BASE  
Βάση επιχρύσωσης κόκκινη

Προετοιμάζει την επιφάνεια και δίνει ένα αρχικό τόνο πριν την 

επιχρύσωση.

  Ιδανικό για την δημιουργία όψης παλαιότητας σε νέες κορνίζες

  Απόδοση: Όσο απαιτείται

30 ml 6

ΠΡΟΪΟΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ ΣΥΣΚ.
ΤΕΜ./ 

ΚΙΒΩΤΙΟ

STEEL WOOL PADS
Ατσαλόμαλλο γενικής 

χρήσης 

Για καθαρισμό και προετοιμασία ξύλινων και μεταλλικών 

επιφανειών.   

4x7gr 6
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Ο σεβασμός του περιβάλλοντος και της υγείας 
όλων, καθώς και η υπεύθυνη συμπεριφορά 

ως πολίτης του κόσμου είναι μερικές από τις 
προκλήσεις που η V33 δεσμεύεται να κερδίζει 

για πολλά χρόνια.  

Οι τρεις βασικές δεσμεύσεις της V33 είναι:

• Η προστασία της υγείας των καταναλωτών μέσω της 
ανάπτυξης προϊόντων φιλικών προς το περιβάλλον.

• Η διατήρηση των φυσικών πόρων και ο σεβασμός του 
περιβάλλοντος με την ελεγχόμενη κατανάλωση, λειτουργία 

και ανακύκλωση των υλικών που χρησιμοποιούνται.

• Η προώθηση της διαφάνειας στην πληροφόρηση πάνω στην 
φύση και τη χρήση των προϊόντων.

Δεν υπάρχει καλύτερος οδηγός και σύμβουλος από έναν πολίτη 
με οικολογική συνείδηση.

Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΧΩΡΑ.
Ο ΠΛΑΝΗΤΗΣ ΔΕΝ 
ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΠΙΣΩ. 

V33, Η ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ 
ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

ΔΕΣΜΕΥΣΗ       ΟΙΚΟ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Αυτό το προϊόν έχει 
σχεδιαστεί σύμφωνα 
με την δέσμευσή 
μας να είμαστε μια 
εταιρεία φιλική προς το 
περιβάλλον.

Ικανοποιεί τα παρακάτω 
4 κριτήρια:

• Εγγυημένη απόδοση

• Φιλικό προς τον 
χρήστη και το 
περιβάλλον

• Συμμμόρφωση με 
τις Ευρωπαϊκές 
προδιαγραφές

• Διαφάνεια στην 
πληροφόρηση

Αυτή η ετικέτα 
συμπεριλαμβάνεται σε 
όλες τις συσκευασίες. 

Η κλίμακα αυτή 
επιτρέπει στον 

καταναλωτή να δει 
άμεσα τι ποσοστό 

Πτητικών Οργανικών 
Ενώσεων περιέχεται 

στο προϊόν.

ΠΟΕ Πτητικές 
Οργανικές Ουσίες που 
περιέχονται στο έτοιμο 
προς χρήση προϊόν

Βερνίκι 
Δαπέδου< 30g/L

31100g/L

101140g/L

141300g/L

301400g/L

401500g/L

>500g/L

PUR 
PROTECT
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Συστήματα βαφής 
πυροπροστασίας
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