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Κατάλογος Borma Wachs Ιανουάριος 2021

Επιδιόρθωση - Αναπαλαίωση - Διακόσμηση

Μαλακό Κερί
QUICKFILLER

Διαθέσιμες Αποχρώσεις: 

50 Λευκό	 , 101 Γκρι, 08 Φυσικό	 , 05 
Πευ	 κό, 40 Σφε	νδαμός, 29 Κερασια	  
ανόιχτή	 , 30 Κερασια	 , 16 Κερασια	  
σκόυ	 ρα, 54 Όρεγκόν, 53 Καρυδια	  
ανόιχτή	 , 59 Καρυδια	  με	τρια, 63 
Καρυδια	  σκόυ	 ρα, 42 Οξυα	 , 48 Δρυς 
με	τριό, 52 Δρυς σκόυ	 ρό, 17 Τικ, 62 
Μαό	 νι, 33 Μαό	 νι σκόυ	 ρό, 58 
Παλι	σσανδρό,  146 Βε	γκε, 60 
Μαυ	 ρό.

Κατάλληλο για την αποκατάσταση ζημιών και α	 λλων μικρω	 ν 
γρατζόυνιω	 ν, τό κερι	 Quickfiller ει	ναι υπερβόλικα	  ευ	 κόλό στή χρή	 σή και 
ιδανικό	  για να καταφε	ρετε τό εφε	 με γδαρσι	ματα με τό χρω	 μα κιμωλι	ας 
Shabby. Κατασκευασμε	νό από	  φυσικό	  κερι	 και φυσικε	ς χρωστικε	ς, 
απαλλαγμε	νό από	  διαλυ	 τες, σιλικό	 νες και λα	 δια, μπόρει	 να περαστει	 από	  
πα	 νω με όπόιόδή	 πότε ει	δός βερνικιόυ	 . Διαθε	σιμό σε περισσό	 τερες από	  100 
απόχρω	 σεις.

Κύρια γκάμα αποχρώσεων:

Κωδ. Συσκ. Τεμ.

10ΧΧKL 15gr 20

Σκληρό Κερί - Σκληρή Ράβδος Κεριού που Επιδέχεται Λιώσιμο 
HARD WAX

Διαθέσιμες Αποχρώσεις: 

50 Λευκό	 , 101 Γκρι, 08 Φυσικό	 , 05 
Πευ	 κό, 40 Σφε	νδαμός, 29 Κερασια	  
ανόιχτή	 , 30 Κερασια	 , 16 Κερασια	  
σκόυ	 ρα, 54 Όρεγκόν, 53 Καρυδια	  
ανόιχτή	 , 59 Καρυδια	  με	τρια, 63 
Καρυδια	  σκόυ	 ρα, 42 Οξυα	 , 48 Δρυς 
με	τριό, 52 Δρυς σκόυ	 ρό, 17 Τικ, 62 
Μαό	 νι, 33 Μαό	 νι σκόυ	 ρό, 58 
Παλι	σσανδρό,  146 Βε	γκε, 60 Μαυ	 ρό.

Ράβδοι κεριού κατα	 λλήλόι για ζε	σταμα και λιω	 σιμό, παρόυσια	 ζόυν 
μεγα	 λή σκλήρό	 τήτα μό	 λις στεγνω	 σόυν. Ιδανικό	  για ανανε	ωσή συνθετικω	 ν 
και μόντε	ρνων επιφανειω	 ν, με σήμει	ό τή	 ξεως τόυς 95 °C. 

Διαθε	σιμό σε 90 απόχρω	 σεις, μεγα	 λής αντόχή	 ς στήν ήλιακή	  ακτινόβόλι	α. 
Εσωτερική	 ς χρή	 σής.

Κυ	 ρια γκα	 μα απόχρω	 σεων:
Κωδ. Συσκ. Τεμ.

1200 20gr 10

Για χρω	 μα κιμωλι	ας: Εφαρμό	 στε λεπτε	ς ή	  παχιε	ς στρω	 σεις ω	 στε να μπόρει	τε να αφαιρε	σετε με ευκόλι	α τό χρω	 μα κιμωλι	ας Shabby και 
να δήμιόυργή	 σετε εφε	 με περισσό	 τερα ή	  λιγό	 τερα ξεβα	 μματα.

Συστάσεις για την εφαρμογή:
1. Καθαρι	στε μεθόδικα	  τήν επιφα	 νεια από λα	 δι ή	  σκό	 νες. 2. Τόπόθετόυ	 με τόν κερό	 στόκό πα	 νω στήν ατε	λεια και πιε	ζόυμε με	χρι να 
γεμι	σει. 3. Αφόυ	  περιμε	νετε λι	γα λεπτα	  αφαιρε	στε με μια μικρή	  σπα	 τόυλα ή	  πόλυ	  λεπτό	  ατσαλό	συρμα τό πρόιGό	 ν πόυ τυχό	 ν 
περισσευ	 ει. 4. Επαναχρωματι	στε ή	  ρετόυσα	 ρετε αν ει	ναι αναγκαι	ό.
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Κατάλογος Borma Wachs Ιανουάριος 2021

Επιδιόρθωση - Αναπαλαίωση - Διακόσμηση

Μαλακό Κερί Επίχρυσο
SOFT WAX SILVER – GOLD – DUCAT GOLD

Ειδικό μαλακό κερί σε μεταλλικε	ς απόχρω	 σεις, ιδανικό	  για επιδιό	 ρθωσή 
επιχρυσωμε	νων επιφανειω	 ν.

Κωδ. Περιγραφή Τεμ.

CDO1011 Χρυσό 15 gr 20

CDO1015 Ασημί 15 gr 20

CDO1012 Δουκάτο χρυσό 15 gr 20

Σκληρό Κερί Επίχρυσο - Ράβδος Κεριού που Επιδέχεται Λιώσιμο
GILDING HARD WAX

Ράβδος κεριού πόυ επιδε	χεται λιω	 σιμό ενω	  παρόυσια	 ζει υψήλή	  
σκλήρό	 τήτα ό	 ταν στεγνω	 σει. Ειδικό	  για βερνικωμε	νες, συνθετικε	ς και 
μόντε	ρνες επιφα	 νειες, με σήμει	ό τή	 ξεως τόυς 95 °C. Εσωτερική	 ς Χρή	 σής.

Κωδ. Περιγραφή Τεμ.

CDO120012 Δουκάτο χρυσό 20 gr 10

CDO120011 Χρυσό 20 gr 10

CDO120015 Ασημί 20 gr 10

CDO120019 Χρυσό Ασημί 20 gr 10

CDO120021 Χαλκός 20 gr 10

Ρητίνη Στοκαρίσματος
HOLZMASSE BASE

Συνδετική ρητίνη για τήν επιμε	ρόυς δήμιόυργι	α ξυλό	 στόκόυ. Έτόιμή πρός 
χρή	 σή ρήτι	νή για τήν δήμιόυργι	α ξυλό	 στόκόυ σε πα	 στα. Αναμιγνυ	 εται μαζι	 
με σκό	 νή από	  ξυ	 λό (πριόνι	δι), πρόερχό	 μενό από	  τό τρι	ψιμό τόυ ξυ	 λόυ και 
δήμιόυργει	 ε	να πόλτό	  ευ	 κόλό στή χρή	 σή. Η συνδετική	  ρήτι	νή δεν αλλα	 ζει τό 
φυσικό	  χρω	 μα τόυ ξυ	 λόυ, ενω	  τό χρω	 μα τόυ πόλτόυ	  ει	ναι ι	διό με τό χρω	 μα 
από	  τό πριόνι	δι. Ο πόλτό	 ς μπόρει	 να αναμιχθει	 ή	  να βερνικωθει	 με υλικα	  
νερόυ	  ή	  διαλυ	 τόυ. Μπόρει	 να αραιωθει	 με διαλυτικό	  Borma Solve. 

Από	 δόσή: 10-12τ.μ/lt.

Κωδ. Συσκ. Τεμ.

0052 1 Lt. 12

0053 5 Lt. 2

Ρητίνη Στοκαρίσματος Νερού
NATURAQUA BORMA HOLZMASSE BASE

Έτοιμη προς χρήση υδατοδιάλυτη ρητίνη για τήν παρασκευή	  
ταχυστε	γνωτόυ ξυλό	 στόκόυ σε πα	 στα. Αναμιγνυ	 εται μαζι	 με σκό	 νή από	  
ξυ	 λό (πριόνι	δι), πρόερχό	 μενό από	  τό τρι	ψιμό τόυ ξυ	 λόυ και δήμιόυργει	 ε	να 
πόλτό	  ευ	 κόλό στή χρή	 σή. Η συνδετική	  ρήτι	νή δεν αλλα	 ζει τό φυσικό	  
χρω	 μα τόυ ξυ	 λόυ, ενω	  τό χρω	 μα τόυ πόλτόυ	  ει	ναι ι	διό με τό χρω	 μα από	  τό 
πριόνι	δι. Ο πόλτό	 ς μπόρει	 να αναμιχθει	 ή	  να βερνικωθει	 με υλικα	  νερόυ	  ή	  
διαλυ	 τόυ. 
Η από	χρωσή μπόρει	 να πρόσαρμόστει	 ευ	 κόλα με μερικε	ς σταγό	 νες
συμπυκνωμε	νής βαφή	 ς Holzfarbe. Από	 δόσή: 10-12τ.μ/lt.

Κωδ. Συσκ. Τεμ.

NAT0052 1 Lt. 12

NAT0053 5 Lt 2
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Κατάλογος Borma Wachs Ιανουάριος 2021

Επιδιόρθωση - Αναπαλαίωση - Διακόσμηση

Ξυλόστοκος σε Σκόνη
POWDER WOOD FILLER

Διαθέσιμες αποχρώσεις:  

50 Λευκό	 , 05 Πευ	 κό, 65 Μελια	 , 51 
Δρυς, 63 Καρυδια	  Σκόυ	 ρα.

Ειδικός ξυλόστοκος σε σκόνη. Ιδανικό	 ς για τό γε	μισμα ατελειω	 ν σε ξυ	 λό 
και τήν ανακατασκευή	  τμήμα	 των πόυ λει	πόυν. Αναμι	ξτε τή σκό	 νή με νερό	 , 
σε αναλόγι	α 3 πρός 1 με	χρι να απόκτή	 σετε μια όμόιόγενή	  πα	 στα. Έχει 
εξαιρετική	  πρό	 σφυσή σε ό	 λες τις επιφα	 νειες, ει	ναι ευ	 κόλός στό τρι	ψιμό, 
μπόρει	 να βαφτει	 με όπόιόδή	 πότε χρω	 μα νερόυ	 , διαλυ	 τόυ ή	  λαδιόυ	 .

Κυ	 ρια γκα	 μα απόχρω	 σεων:

.

Κωδ. Συσκ. Τεμ.

0056 12,5 Kg.

Ξυλόστοκος Νερού
ECOFILLER

Ιδανικός για την διόρθωση ελαττωματικών σημείων του ξύλου, 
ό	 πως σκασι	ματα, γδαρσι	ματα, ξεφλόυδι	σματα κ.α. Η εξαιρετική	  συ	 νθεσή	  
τόυ πρόσφε	ρει ευ	 κόλό α	 πλωμα και τε	λεια απόρρό	 φήσή χωρι	ς 
σκασι	ματα. Στεγνω	 νει γρή	 γόρα και δι	νει λει	α και σκλήρή	  επιφα	 νεια με 
τε	λειό φινι	ρισμα. Όταν τό ελα	 ττωμα πόυ υπα	 ρχει στό ξυ	 λό ει	ναι πόλυ	  
βαθυ	  περνα	 με-απλω	 νόυμε τό στό	 κό μια φόρα	 , τό αφή	 νόυμε να 
στεγνω	 σει και τό περνα	 με για α	 λλή μια φόρα	 . Μετα	  τό στε	γνωμα μπόρει	 
να βερνικωθει	, να γυαλόχαρταριστει	 και να βαφτει	. Κατα	 λλήλός για 
εσωτερική	  και εξωτερική	  χρή	 σή. Παρε	χεται σε 18 απόχρω	 σεις. 
Επιδιόρθω	 νει ό	 λα τα ελαττω	 ματα σε ό	 λες τις ξυ	 λινες επιφα	 νειες.

Κυ	 ρια γκα	 μα απόχρω	 σεων:

Διαθέσιμες αποχρώσεις: 

50 Λευκό	 , 08 Φυσικό	 *, 65 Μελια	 , 04 
Κελεμπε	κι, 51 Δρυς*, 05 Πευ	 κό, 17 
Τικ, 10 Λαρι	ξ, 42 Οξυα	 *, 54 Όρεγκόν, 
29 Κερασια	  ανόιχτή	 , 30 Κερασια	 , 62 
Μαό	 νι, 53 Καρυδια	  Ανόιχτή	 *, 59 
Καρυδια	  Με	τρια*, 63 Καρυδια	  
Σκόυ	 ρα*, 58 Παλι	σσανδρός, 146 
Βε	γκε*.

Ξυλόστοκος Νερού Spray
ECOFILLER SPRAY

Υδατοδιάλυτος ψεκάσιμος στόκος για γε	μισμα πό	 ρων. Ταχυστε	γνωτός και 
ευ	 κόλός στό τρι	ψιμό. Χα	 ρή στα υψήλα	  στερεα	  τόυ, γεμι	ζει ταχυ	 τατα τόυς 
πό	 ρόυς τόυ ξυ	 λόυ, μειω	 νόντας τις απαιτόυ	 μενες στρω	 σεις βαφή	 ς. Φιλικό	  
πρός τό περιβα	 λλόν. Άόσμό.

Κυ	 ρια γκα	 μα απόχρω	 σεων:
Κωδ. Συσκ. Τεμ.

1555XX 1 Kg. 12

Διαθέσιμες αποχρώσεις:

50 Λευκό	 , 51 Δρυς, 05 Πευ	 κό.

Συστάσεις για την εφαρμογή:
Εφαρμόγε	ς: Κατα	 λλήλός για επιδιόρθω	 σεις ξυ	 λινων επενδυ	 σεων σε όρόφε	ς και τόι	χόυς. Για ε	πιπλα, MDF, σκλήρα	  και μαλακα	  ξυ	 λα, 
νόβόπα	 ν, φόρμα	 ικα, και πόλλα α	 λλα. Πρι	ν τή χρή	 σή όι επιφα	 νειες θα πρε	πει να ει	ναι στεγνε	ς και καθαρε	ς από	  σκό	 νες και λι	πή. Μετα	  
τήν εφαρμόγή	  κλει	νόυμε τό κόυτι	 καλα	 . Εα	 ν ό στό	 κός ξεραθει	 τόν επαναφε	ρόυμε με λι	γό νερό	 .

Κωδ. Περιγραφή Συσκ. Τεμ.

1510ESP Σωληνάριο σε 17 αποχρώσεις + λευκό 250gr 12

1520 Λευκό 500gr 12

1550  7 Αποχρώσεις * + λευκό 1kg 12

1570  Λευκό 5kg 2
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Κατάλογος Borma Wachs Ιανουάριος 2021

Επιδιόρθωση - Αναπαλαίωση - Διακόσμηση

Ξυλόστοκος Νερού Ενισχυμένος με Ίνες
ECO STRONG

Διαθέσιμες αποχρώσεις: 

50 Λευκό	 , 05 Πευ	 κό, 17 Τικ, 52 
Δρυς σκόυ	 ρό, 30 Κερασια	 , 53 
Καρυδια	  Ανόιχτή	 , 63 Καρυδια	  
Σκόυ	 ρα, 62 Μαό	 νι.

Ξυλόστοκος ενισχυμένος με υψήλή	 ς πόιό	 τήτας και μεγα	 λής 
ελαστικό	 τήτας ι	νες, παρόυσια	 ζει μήδενική	  συρρι	κνωσή. 

Μεταξυ	  των κυ	 ριων χαρακτήριστικω	 ν τόυ ει	ναι: εξαιρετική	  πρό	 σφυσή, 
εξαιρετική	  αντόχή	  στήν αφαι	ρεσή, ευ	 κόλός στό τρι	ψιμό, πόλυ	  καλε	ς 
ιδιό	 τήτες γεμι	σματός. 

Υλικό	  κόρυφαι	ας πόιό	 τήτας.

Κυ	 ρια γκα	 μα απόχρω	 σεων:

Κωδ. Συσκ. Τεμ.

1770XX 250 gr Σωλ. 12

1772XX 1 kg 12

Πολυεστερικός Ξυλόστοκος 2 Συστατικών με Καταλύτη
HOLZMASSE K2

Διαθέσιμες αποχρώσεις: 

50 Λευκό	 , 08 Φυσικό	 , 70 Δια	 φανό,
17 Τικ, 30 Κερασια	 , 63 Καρυδια	  
σκόυ	 ρα, 52 Δρυς σκόυ	 ρό.

Πολυεστερικός ξυλόστοκος με πριόνι	δι δυ	 ό συστατικω	 ν, ταχυστε	γνωτός. 
Εσωτερική	 ς και εξωτερική	 ς χρή	 σής. 

Οι απόχρω	 σεις μπόρόυ	 ν να αναμιχθόυ	 ν μεταξυ	  τόυς. 

Κυ	 ρια γκα	 μα απόχρω	 σεων: Κωδ. Συσκ. Τεμ.

1950XX 125 ml 12

1960XX 750 ml 6

Πολυεστερικός Ξυλόστοκος 2 Συστατικών με Καταλύτη Πολύ 
Ψιλός
HOLZMASSE K2 MDF

Πολυεστερικός ξυλόστοκος με πόλυ	  ψιλό	  πριόνι	δι, δυό συστατικω	 ν, 
ταχυστε	γνωτός. Ευ	 κόλός στό τρι	ψιμό, με εξαιρετική	  πρό	 σφυσή σε κα	 θε 
ει	δόυς επιφα	 νεια ακό	 μα και σε MDF. Εσωτερική	 ς και εξωτερική	 ς χρή	 σής.

Κυ	 ρια γκα	 μα απόχρω	 σεων: 

Κωδ. Συσκ. Τεμ.

1650XX 750 ml 6

Διαθέσιμες αποχρώσεις: 

50 Λευκό	 , 08 Φυσικό	 , 70 
Δια	 φανό, 17 Τικ, 30 Κερασια	 , 
63 Καρυδια	  σκόυ	 ρα, 52 Δρυς 
σκόυ	 ρό.
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Κατάλογος Borma Wachs Ιανουάριος 2021

Επιδιόρθωση - Αναπαλαίωση - Διακόσμηση

Μαρκαδόρος Επιδιόρθωσης Διαφάνειας
HOLZ PROFIX

Διαθέσιμες Αποχρώσεις: 

05 Πευ	 κό, 51 Δρυς ανόιχτό	 , 48 Δρυς 
με	τριό, 52 Δρυς σκόυ	 ρό, 29 Κερασια	  
ανόιχτή	 , 30 Κερασια	 , 16 Κερασια	  
σκόυ	 ρα, 53 Καρυδια	   ανόιχτή	 , 59 
Καρυδια	  με	τρια, 63 Καρυδια	  σκόυ	 ρα, 
42 Οξυα	 , 54 Όρεγκόν, 62 Μαό	 νι, 33 
Μαό	 νι σκόυ	 ρό, 17 Τικ, 58 
Παλι	σσανδρό, 
146 Βε	γκε, 60 Μαυ	 ρό.

Μαρκαδόρος ρετούς για βαφή	  σε όπόιαδή	 πότε ξυ	 λινή επιφα	 νεια.
Παρόυσια	 ζει διαφα	 νεια, ω	 στε να επιτρε	πει να φαι	νόνται τα νερα	  τόυ ξυ	 λόυ. 
Χα	 ρή στήν ειδική	  τόυ α	 κρή ει	ναι εξαιρετικό	  για πρόφι	λ και γωνι	ες. Σε 18 
χρώματα ξύλου, για τήν επικα	 λυψή των ελαττωματικω	 ν επιφανειω	 ν ή	  
γωνιω	 ν πόυ ε	χόυν ξεβα	 ψει από	  χρή	 σή ή	  ε	χόυν πα	 θει ζήμιε	ς, ό	 ταν στεγνω	 σει 
δεν διαπερνα	 ται από	  νερα	  και τό χρω	 μα τόυ παραμε	νει σταθερό	  στό φως. 
Τό κα	 λυμα αλόυμινι	όυ και ή καψόυλα συνεχόυ	 ς ρόή	 ς τόυ, τό κα	 νόυν να 
ξεχωρι	ζει για τήν πόιό	 τήτα και τήν ασφα	 λεια.

Συστάσεις για την εφαρμογή:
1. Για να βελτιωθει	 ή πρό	 σφυσή και τό απότε	λεσμα, πρε	πει να απόκρυνθει	 από	  τήν 
επιφα	 νεια κα	 θε πιθανή	  ακαθαρσι	α ή	  σκό	 νή. 2. Έτόιμό για χρή	 σή, εφαρμό	 ζεται κατα	  μή	 κός 
ακόλόυθω	 ντας τα νερα	  τόυ ξυ	 λόυ. 3. Αφόυ	  περιμε	νετε για λι	γα δευτερό	 λεπτα, αφαιρε	στε με 
ε	να μαλακό	  πανι	 τυχό	 ν πλεό	 νασμα βαφή	 ς. 4. Όταν στεγνω	 σει επιτρε	πει κα	 θε επιπλε	όν βαφή	 , 
πε	ρασμα με κερι	, βερνι	κι κλπ.

Κυ	 ρια γκα	 μα απόχρω	 σεων: 

Μαρκαδόρος Πλήρους Κάλυψης 
HOLZMARKER

Ακρυλικός μαρκαδόρος ρετούς για εφαρμόγε	ς πλή	 ρόυς κα	 λυψής πα	 νω 
στό ξυ	 λό. Μή κιτρινι	ζων, με χρω	 ματα μεγα	 λής αντόχή	 ς στήν ήλιακή	  
ακτινόβόλι	α. 

Για εσωτερική	  και εξωτερική	  χρή	 σή.  

Κυ	 ρια γκα	 μα απόχρω	 σεων: 60 Μαυ	 ρό, 50 Λευκό	 .

Επίχρυσοι Μαρκαδόροι Πλήρους Κάλυψης
COLOUR EDGING PEN

Μαρκαδόροι επιδιόρθωσης με μεταλλικό	  απότε	λεσμα για να 
επιτυγχα	 νεται αό	 ρατό φινι	ρισμα. Ιδανικό	  πρόιGό	 ν για τήν από	 κρυψή 
ελαττωμα	 των σε πλαι	σια ή	  όπόιαδή	 πότε μεταλλική	  επιφα	 νεια. 

Τό πρόιGό	 ν βασι	ζεται σε δια	 λυμα βερνικιόυ	  ταχει	ας ξή	 ρανσής, ανθεκτικό	  
στό χρω	 μα και απόρρυπαντικα	  με εξαιρετικε	ς ιδιό	 τήτες πρό	 σφυσής. 

Κυ	 ρια γκα	 μα απόχρω	 σεων:

Κωδ. Τεμ.

0800ΧΧ 10

Κωδ. Τεμ.

0700XX 10

Κωδ. Περιγραφή Τεμ.

CDO0711 Χρυσό (11) 10

CD00715 Ασημί (15) 10

CD00712 δουκάτο χρυσό 
(12)

10

10
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Διαβρωτικό Extra Δυνατό
RADIKAL ABBEIZER

Για ξύλο
Αφαιρει	 κα	 θε τυ	 πό βερνικιόυ	 , ακό	 μή και πόλυόυρεθανικα	  δυ	 ό συστατικω	 ν. 
Συμμόρφω	 νεται με τα Ευρωπαικα	  πρό	 τυπα ασφαλει	ας. Διαθε	σιμό σε υγρό	  
και σε gel. Η ε	κδόσή σε gel ει	ναι ιδιαι	τερα κατα	 λλήλή για κατακό	 ρυφες 
επιφα	 νειες. 

Δεν περιε	χει διχλωρόμεθα	 νιό, δεν ει	ναι διαβρωτικό	  και δεν επήρεα	 ζει τήν 
από	χρωσή τόυ ξυ	 λόυ.

Συστάσεις για την εφαρμογή:

Εφαρμό	 στε α	 φθόνό υλικό	  με τή χρή	 σή ενό	 ς πινε	λόυ σε όλό	 κλήρή τήν επιφα	 νεια, αφή	 στε να 
δρα	 σει για περι	πόυ 10-20 λεπτα	  με	χρι να μαλακω	 σει ή μεμβρα	 νή, αφαιρε	στε τό παλιό	  βερνι	κι 
με ατσαλό	 μαλλό ή	  με σπα	 τόυλα. Για ιδιαι	τερα παχιε	ς επιστρω	 σεις βερνικιόυ	 , επαναλα	 βετε τή 
διαδικασι	α.

Gel

Κωδ. Συσκ. Τεμ.

0031-ES 750 ml 6

0032-ES 4 Lt 2

0033-ES 20 Lt

Υγρό

Κωδ. Συσκ. Τεμ.

0034-ES 750 ml 6

0036-ES 4 Lt 2

0038-ES 20 Lt

Διαβρωτικό Νερού
EXTRA STRONG WOOD STRIPPER

Για όλες τις επιφάνειες
Υδατόδια	 λυτό, ισχυρό	  αφαιρετικό	  χρωμα	 των, σχεδό	 ν α	 όσμό, χωρι	ς 
διχλωρόμεθα	 νιό, αρωματικόυ	 ς διαλυ	 τες και μεθανό	 λή. Δεν επήρεα	 ζει τή 
φυσική	  από	χρωσή τόυ ξυ	 λόυ. Επαγγελματική	 ς χρή	 σής. Δεν υπό	 κειται σε 
εμπόρικόυ	 ς περιόρισμόυ	 ς.

Συστάσεις για την εφαρμογή:

To αφαιρετικό	  χρωμα	 των νερόυ	  ε	χει πιό πρόόδευτική	  δρα	 σή από	  τα υπό	λόιπα αφαιρετικα	  
χρωμα	 των. Συνιστα	 ται λόιπό	 ν να παραμε	νει για μεγαλυ	 τερό χρόνικό	  δια	 στήμα.

Κωδ. Συσκ. Τεμ.

NAT0031 750 ml 6

NAT0032 4 Lt. 2

Διαβρωτικό Γενικής Χρήσης
UNIVERSAL EXTRA STRONG STRIPPER

Για όλες τις επιφάνειες
Εξαιρετικα	  δυνατό	  gel αφαιρετικό	  χρωμα	 των με ειδική	  συ	 νθεσή διαλυτω	 ν, 
κατα	 λλήλό για κα	 θε τυ	 πό επιφα	 νειας. Δεν περιε	χει διχλωρόμεθα	 νιό και για τό 
λό	 γό αυτό	  δεν υπό	 κειται σε εμπόρικόυ	 ς περιόρισμόυ	 ς. Δεν ει	ναι διαβρωτικό	  
και δεν επήρεα	 ζει τή φυσική	  εμφα	 νισή τής επιφα	 νειας πόυ θα εφαρμόστει	. 
Επαγγελματική	 ς χρή	 σής. 

Συστάσεις για την εφαρμογή:

Εφαρμόστε άφθονο υλικό, αφήστε να δράσει και αφαιρέστε τα υπολείμματα. Κατάλληλο για ξύλο, 
μέταλλο, τοίχους και επιφάνειες με χρώμα γενικότερα.

Κωδ. Συσκ. Τεμ.

0031-U 750 ml 6

0032-U 4 Lt 2

0033-U 20 Lt
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Δραστικό Καθαριστικό Ξύλου - Ξασπριστικό
WHITENING 2K SUPER CLEANER

Επαγγελματικής χρήσης
Υλικό	  δυ	 ό συστατικω	 ν ιδανικό	  για βαθυ	  καθαρισμό	  ξυ	 λινων επιφανειω	 ν με 
απότε	λεσμα ξασπρι	σματός. Απόμακρυ	 νει απότελεσματικα	  τή μόυ	 χλα, τή 
βρωμια	  και τα υπόλει	μματα παλιω	 ν επιστρω	 σεων συντήρήτικω	 ν. Τό 
πρόιGό	 ν δεν επήρεα	 ζει τις ι	νες τόυ ξυ	 λόυ αλλα	  ει	ναι διαβρωτικό	  για τό 
δε	ρμα και για τό λό	γό αυτό	  ει	ναι κατα	 λλήλό μό	 νό για επαγγελματική	  
χρή	 σή.

Συστάσεις για την εφαρμογή:

Χρήσιμόπόιή	 στε πινε	λα, σφόυγγα	 ρια, δόχει	α κατασκευασμε	να από	  συνθετικό	  υλικό	 . Τό 
υλικό	  μπόρει	 να πρόκαλε	σει ανεπιθυ	 μήτα φαινό	 μενα όξει	δωσής σε με	ταλλα και να κα	 νει 
ζήμια	  στις φυσικε	ς τρι	χες των πινε	λων. Πρόσθε	στε καταλυ	 τή μό	 νό στήν πόσό	 τήτα υλικόυ	  
πόυ σας ει	ναι απαραι	τήτή για α	 μεσή χρή	 σή. Μή κρατα	 τε τό μι	γμα με τόν καταλυ	 τή, 
απόρρι	ψτε όπόιόδή	 πότε υπό	 λειμμα αμε	σως μετα	  τή χρή	 σή.

Κωδ. Συσκ. Τεμ

0062 + 0063 1Lt + 0,5Lt 12

0068 + 0065 5Lt + 2,5Lt 2

Εντατικό Αφαιρετικό Κεριών για Ξύλο
RADIKAL ABWACHSER

Ιδανικό προϊόν για τον απόλυτο καθαρισμό ό	 λων των ξυ	 λινων 
επιφανειω	 ν. Mε ταχυ	 τήτα και από	 λυτή απότελεσματικό	 τήτα επιτι	θεται 
στα παλια	  στρω	 ματα κεριόυ	  αφαιρω	 ντας από	  τό ξυ	 λό ακαθαρσι	ες και 
α	 λλες επικαλυ	 ψεις χωρι	ς να κα	 νει ζήμια	  στα βερνι	κια πόυ βρι	σκόνται από	  
κα	 τω.

Συστάσεις για την εφαρμογή:

Εφαρμό	 στε με ε	να πανι	 και, εα	 ν χρεια	 ζεται, τρι	ψτε με ατσαλό	 μαλλό 000 ή	  0000. Σκόυπι	στε 
με ε	να καθαρό	  πανι	 για να αφαιρε	σετε τυχό	 ν υπόλει	μματα.

Κωδ. Συσκ. Τεμ.

0042 500 ml 12

Καθαριστικό Υπολειμμάτων Κόλλας
ABS EDGE CLEANER

Δραστικό καθαριστικό υπόλειμμα	 των κό	 λλας. Εντατικό	  καθαριστικό	  
ακμή	 ς. Αφαιρει	 τα υπόλει	μματα κό	 λλας μετα	  από	  όπόιαδή	 πότε εφαρμόγή	 . 
Επαγγελματική	  χρή	 σή. 

Τό Borma Abs Edge Cleaner ει	ναι ε	να ειδικό	  πρόιGό	 ν για τήν ευ	 κόλή αφαι	ρεσή 
υπόλειμμα	 των θερμή	 ς τή	 ξής από	  τήν επιφα	 νεια των ABS, PVC και Melamine 
Edging.

Κωδ. Συσκ. Τεμ.

4936 1 Lt 12
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Συμπυκνωμένη Βαφή σε Σκόνη
MORDANT STAIN IN POWDER

Διαθέσιμες αποχρώσεις: 

30 Κερασια	 , 62 Μαό	 νι, 53 Καρυδια	  
ανόιχτή	 , 59 Καρυδια	  Με	τρια, 17 
Τικ, 146 Βε	γκε.

Βαφή σε σκόνη, ευρε	ως χρήσιμόπόιόυ	 μενή στήν παραδόσιακή	  
αναπαλαι	ωσή. Εφαρμό	 ζεται σε δια	 λυμα νερόυ	 , σε διαφόρετικε	ς αναλόγι	ες, 
ανα	 λόγα με τό επιθυμήτό	  τελικό	  απότε	λεσμα. 

Μό	 νό για εσωτερική	  χρή	 σή.

Κυ	 ρια γκα	 μα απόχρω	 σεων: 
Κωδ. Συσκ. Τεμ.

5660XX 500 gr 6

Γομαλάκα σε Φολίδες
SHELLAC FLAKE

Πορτοκαλί, Κόκκινο Ρουμπινί, Μαύρο, Διάφανο, Φυσικό Ξανθό. 

Κατάλληλο για την προετοιμασία ειδικού βερνικιού πόυ εφαρμό	 ζεται με 
τό χε	ρι ή	  για συμπλήρωματικε	ς εργασι	ες φινιρι	σματός σε περιπτω	 σεις 
αναπαλαι	ωσής. 

Διαθέσιμο στους εξής τύπους:

1- Με φυσικό	  κερι	: Φυσικό	  Ξανθό	
2- Χωρι	ς κερι	: Πόρτόκαλι	, 
Κό	 κκινό Ρόυμπινι	, Μαυ	 ρό, 
Δια	 φανό. Επιτρε	πόυν τή 
δήμιόυργι	α, χωρι	ς τήν πρόσθή	 κή 
χήμικω	 ν χρωστικω	 ν, γνή	 σιων 
απόχρω	 σεων.

Κωδ. Αποχρώσεις Συσκ. Τεμ.

0011XX-T Διάφανο 1 Kg. 12

0011XX-B Μαύρο 1 Kg. 12

0011XX-R Κόκκινο Ρουμπινί 1 Kg. 12

0011XX-O Πορτοκαλί 1 Kg. 12

0011XX-W Φυσικό Ξανθό με Κερί 1 Kg. 12

Διάφανο Υπόστρωμα Γομαλάκας Χωρίς Κερί 
SHELLAC SANDING SEALER

Φυσικό διάφανο υπόστρωμα γομαλάκας, κατασκευασμε	νό από	  υψήλή	 ς 
πόιό	 τήτας δια	 φανή γόμαλα	 κα χωρι	ς κερι	. Χα	 ρή στα υψήλα	  στερεα	  τόυ, τό 
υλικό	  αυτό	  ει	ναι ή ιδανική	  βα	 σή για παραδόσιακό	  ζεστό	  και φωτεινό	  
φινι	ρισμα σε κλασικα	  ε	πιπλα. 

Τό δια	 φανό υπό	 στρωμα ει	ναι απαραι	τήτό ό	 ταν δόυλευ	 ετε με ανόιχτό	 χρωμα 
ξυ	 λα, ό	 πως τό πευ	 κό. Κωδ. Συσκ. Τεμ.

5000 500 ml 12
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Βερνίκι Γομαλάκας
SHELLAC POLISH

Συστάσεις για την 
εφαρμογή:

Παραδόσιακα	  
εφαρμό	 ζεται με πανι	 για 
τό φινι	ρισμα επι	πλων, 
ό	 μως μπόρει	 να απλωθει	 
και με πινε	λό για τή 
μό	 νωσή και πρόστασι	α 
μικρω	 ν επιφανειω	 ν.

Παραδοσιακό βερνίκι, ε	τόιμό πρός χρή	 σή, βασισμε	νό σε φυσική	  γόμαλα	 κα υψήλή	 ς 
πόιό	 τήτας και διαθε	σιμό στις εξή	 ς εκδό	 σεις: Ξανθό	 , με φυσικα	  κερια	  και χωρι	ς κερι	 
στα χρω	 ματα πόρτόκαλι	, ρόυμπινι	, μαυ	 ρό και δια	 φανό. Πε	ρα από	  τα κλασικα	  
φινιρι	σματα γόμαλα	 κας, χαρακτήρι	ζεται από	  εξαιρετική	  φωτεινό	 τήτα και 
απαλό	 τήτα στήν αφή	 , μπόρει	 επι	σής να χρήσιμόπόιήθει	 ως μόνωτικό	  ή	  ως 
πρόστατευτική	  τελική	  επι	στρωσή κατα	  τήν εφαρμόγή	  των φυ	 λλων χρυσόυ	 .

Ξανθό

Κωδ. Συσκ. Τεμ.

0001 150 ml. 12

0002 500 ml. 12

Χωρίς Κερί

Κωδ. Αποχρ. Συσκ. Τεμ.

0002AR Orange 500 ml. 12

0002RU Ruby red 500 ml. 12

0002NE Black gannon 500 ml. 12

0002TR Transparent 500 ml. 12

Συντηρητικό, Μυκητοκτόνο, Παρασιτοκτόνο
HOLZ 2000 – NATURAQUA HOLZ 2000

Ειδικό μείγμα διαλυτών, κατα	 λλήλό για πρόλήπτική	  συντή	 ρήσή αλλα	  και 
θεραπει	α των ξυ	 λινων επιφανειω	 ν πόυ ε	χόυν υπόστει	 αλλόι	ωσή εξαιτι	ας 
πρόσβόλή	 ς διαφό	 ρων επιβλαβω	 ν παραγό	 ντων (π.χ μυ	 κήτες, ξυλόφα	 γα 
ε	ντόμα, παρα	 σιτα, μόυ	 χλα κ.α). Σχεδό	 ν α	 όσμό.

Διαλύτου Υδατοδιάλυτο

Κωδ. Συσκ. Τεμ. Κωδ. Συσκ. Τεμ.

0084S Spray 400 ml 12 NAT0084 1 Lt 12

0082 250 ml 12 NAT0085 5 Lt 2

0084 1 Lt 12 NAT0087 10 Lt 

0085 5 Lt 2 NAT0086 20 Lt

0087 10 Lt 

Σκληρυντικό Ξύλου - Παράγοντας Ενίσχυσης Ξύλου
WOOD HARDENER

Ειδικά κατασκευασμένο υλικό για τήν αναγε	ννήσή και ενδυνα	 μωσή τόυ 
ξυ	 λόυ τό όπόι	ό ε	χει φθαρθει	 από	  τήν πόλυκαιρι	α και από	  τήν επι	δρασή 
διαφό	 ρων επιβλαβω	 ν παραγό	 ντων. Στεγνω	 νει γρή	 γόρα και ει	ναι εντελω	 ς 
δια	 φανό. 

Τό υλικό	  δρα σε βα	 θός και με τις μόνωτικε	ς τόυ ιδιό	 τήτες βόήθα	 ει στήν 
ενδυνα	 μωσή τόυ ξυ	 λόυ και τήν επαναφόρα	  στήν αρχική	  τόυ μόρφή	  ενω	  τό 
πρόστατευ	 ει από	  μελλόντικε	ς επιβλαβει	ς επιθε	σεις.

Κωδ. Συσκ. Τεμ.

0641 500 ml 12

0642 1 lt 12

0643 5 lt 2
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Πατίνα Παλαίωσης
ANTIQUE PATINA

Υγρή πατίνα με βα	 σή ιόυδαική	  α	 σφαλτό, με χρω	 μα σκόυ	 ρό καφε	. 
Παραδόσιακα	  χρήσιμόπόιει	ται για διακό	 σμήσή και επιχρυ	 σωσή, ενω	  μπόρει	 
να χρήσιμόπόιήθει	 σε ακατε	ργαστό ξυ	 λό καθω	 ς και σε επιφα	 νειες πόυ 
ε	χόυν περαστει	 με χρω	 μα κιμωλι	ας Shabby, με φυ	 λλα χρυσόυ	  και α	 λλα 
φινιρι	σματα. Η πατι	να ει	ναι ε	τόιμή πρός χρή	 σή, αλλα	  για να πετυ	 χετε 
ανόιχτό	 τερα εφε	, αραιω	 στε με Solvoil 06.

Συστάσεις για την εφαρμογή:

Σε καθαρε	ς επιφα	 νεις εφαρμό	 στε τήν πατι	να με πινε	λό ή	  πανι	 και αφαιρε	στε τό πλεόνα	 ζόν 
υλικό	  με καθαρό	  πανι	. Ο χρό	 νός αναμόνή	 ς πριν τήν αφαι	ρεσή επήρεα	 ζει τήν ε	ντασή τόυ 
απότελε	σματός. Τό πρόιGό	 ν μπόρει	 να αναμιχθει	 με παραδόσιακα	  κερια	  Borma ό	 πως τό 
Antikwachs και τό λα	 δι με κερι	 Wax Oil 7030.

Κωδ. Συσκ. Τεμ.

3560 500 ml 12

Παραδοσιακό Υπόστρωμα – Προεργασία Νίτρου
BASECOAT GEL

Το Basecoat gel ει	ναι ταχυστε	γνωτό υπό	 στρωμα, ενό	 ς συστατικόυ	 , 
δια	 φανό με εξαιρετική	  δυ	 ναμή πρό	 σφυσής. Ει	ναι ιδανικό	  ως πρω	 τή στρω	 σή 
πριν τήν εφαρμόγή	  χρω	 ματός ή	  κεριω	 ν.

Συστάσεις για την εφαρμογή:

To πρόιό	 ν ει	ναι σε μόρφή	  gel και ε	τόιμό πρός χρή	 σή, ευ	 κόλό στήν εφαρμόγή	  ακό	 μα και σε 
κα	 θετες επιφα	 νειες χωρι	ς να στα	 ζει. Χα	 ρή στό γρή	 γόρό στε	γνωμα τόυ δι	νει εξαιρετικα	  
απότελε	σματα ακό	 μα και ό	 ταν αραιωθει	. Από	 δόσή: 12-14m² / Lt.

Κωδ. Συσκ. Τεμ.

0652 750 ml 6

0655 5 lt 2

Παραδοσιακό Βερνίκι – Τελείωμα Νίτρου
NC LACK

Βερνίκι νίτρου με αντόχή	  στό κιτρι	νισμα, ευ	 κόλό στό γυαλόχα	 ρτισμα 
μό	 λις στεγνω	 σει πλή	 ρως. Χα	 ρή στή συνόχή	  τόυ δε στα	 ζει ακό	 μα και σε 
εφαρμόγή	  σε κα	 θετες επιφα	 νειες. Διαθε	σιμό στις εξή	 ς γυαλα	 δες: 10% , 
30%, 60%, 100%.

Συστάσεις για την εφαρμογή:

Χρήσιμόπόιει	ται στό φρεσκα	 ρισμα επι	πλων καθω	 ς επι	σής και ως στερεωτική	  όυσι	α σε 
βαφε	ς. Από	 δόσή: 10-12m² / Lt.

Κωδ. Συσκ. Τεμ.

0621 750 ml 6

0622 5 lt 2
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Διακοσμητικό Χρώμα Κιμωλίας
Shabby Provence

To χρώμα κιμωλίας νερόυ	  Shabby Provence χα	 ρή στήν περιεκτικό	 τήτα	  
τόυ σε υψήλα	  στερεα	  και φυσικό	  γυ	 ψό, επιτρε	πει μεγα	 λή πόικιλι	α 
εφαρμόγω	 ν, διατήρω	 ντας ε	να απαλό	 , ματ φινι	ρισμα. Λό	 γω τής μεγα	 λής 
θιξότρόπι	ας τόυ, ει	ναι ιδανικό	  για τή δήμιόυργι	α ανα	 γλυφων εφε	 με 
ακανό	 νιστες πινελιε	ς και επικαλυπτω	 μενα χρω	 ματα. Τό Shabby Provence 
χαρακτήρι	ζεται από	  ιδιό	 τήτες υψήλή	 ς πρό	 σφυσής σε κα	 θε επιφα	 νεια. 

Για τό λό	 γό αυτό	  μπόρει	 να χρήσιμόπόιήθει	 σε παλια	  βαμμε	να ε	πιπλα χωρι	ς 
να πρόήγήθει	 αφαι	ρεσή των παλιω	 ν χρωμα	 των, εφαρμό	 ζόντας παχιε	ς 
στρω	 σεις υλικόυ	 . Ει	ναι ειδικό	  για τή διακό	 σμήσή επι	πλων και εσωτερικω	 ν 
χω	 ρων γενικό	 τερα, σε συνδυασμό	  με α	 λλα συμπλήρωματικα	  πρόιGό	 ντα και 
χα	 ρή στή μεγα	 λή πόικιλι	α απόχρω	 σεων, τό Shabby Provence πρόσφε	ρει 
απότε	λεσμα με μεγα	 λή κόμψό	 τήτα και μόντε	ρνό χαρακτή	 ρα, με	γιστή 
ελευθερι	α δήμιόυργι	ας και ευκόλι	α στή χρή	 σή. 

Τό χρω	 μα κιμωλι	ας Shabby ει	ναι κατα	 λλήλό για εφαρμόγε	ς με πινε	λό. Με 
τήν κατα	 λλήλή αραι	ωσή, μπόρει	 να χρήσιμόπόιήθει	 με πιστό	 λι, ή	  ό	 ταν 
αυξή	 σετε τή θιξότρόπι	α τόυ, μπόρει	 να εφαρμόστει	 με σπα	 τόυλα. 
Κατα	 λλήλό για ξυ	 λό, γυψόσανι	δα, σόβα	  και α	 λλα πόρω	 δή υπόστρω	 ματα.

Ιδιότητες:

Αραι	ωσή: τό πρόιό	 ν ει	ναι ε	τόιμό πρός χρή	 σή. Μπόρει	 να αραιωθει	 με νερό	  (5-40%) ανα	 λόγα 
με τις ανα	 γκες. 

Χρό	 νός στεγνω	 ματός στόυς 20°C, 50% υγρασι	α: 30-60 λεπτα	  ελευ	 θερό σκό	 νής, 3-12 ω	 ρες 
για πλή	 ρες στε	γνωμα, ανα	 λόγα με τήν πόσό	 τήτα υλικόυ	  πόυ εφαρμό	 στήκε. 

Κωδ. Συσκ. Τεμ.

6570XX.125 125 ml 6

6570XX 375 ml 6

6571XX 750 ml 6

6572XX 2,5 Lt 2

Χρωματόλό	γιό Shabby Provence

* 125ml, 375ml, 0,75lt όλες 
    οι αποχρώσεις
 
* 2,5lt επιλεγμένες αποχρώσεις

Βάσεις για Χρωμάτισμα

Κωδ. Συσκ. Τεμ.

Βάση για Ανοιχτές Αποχρώσεις

6580CH 750 ml 6

6581CH 5 Lt 2

Βάση για Σκούρες Αποχρώσεις

6580SC 750 ml 6

6581SC 5 Lt 2
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Λευκό Κερί
LIMING WAX

Βασισμένο σε κερί μέλισσας και καρναόυ	 μπας, εμπλόυτισμε	νό με 
φυσικε	ς όρυκτε	ς λευκε	ς χρωστικε	ς, διακόσμει	 και πρόστατευ	 ει 
ακατε	ργαστες ή	  κατεργασμε	νες επιφα	 νειες, τόνι	ζόντας τα νερα	  και τα 
ανα	 γλυφα σχε	δια. Ιδανικό	  για επιφα	 νειες ανόιχτόυ	  πό	 ρόυ για να 
δήμιόυργει	 φυσικό	  απότε	λεσμα decape ή	  για εφε	 πατι	νας σε επι	πεδες 
επιφα	 νειες. 

Συστάσεις για την εφαρμογή:

Εφαρμό	 στε σε λεπτε	ς στρω	 σεις με πινε	λό ή	  πανι	 και γυαλι	στε με ε	να μα	 λλινό πανι	. Τό 
πρόιό	 ν ει	ναι ιδανικό	  για εφαρμόγή	  σε ανόιχτε	ς απόχρω	 σεις τόυ χρω	 ματός κιμωλι	ας Shabby 
αλλα	  χαρι	ζει επι	σής ό	 μόρφό απότε	λεσμα και σε πιό ε	ντόνα χρω	 ματα.

Κωδ. Συσκ. Τεμ.

4580 500 ml 6

Έγχρωμο Διακοσμητικό Κερί
DECORWACHS

   Διαθέσιμες αποχρώσεις: 

   50 Λευκό	 , 101 Γκρι, 120 Κι	τρινό, 126 
   Ρόζ, 144 Μπλε, 137 Πρα	 σινό.

Συνδυασμός κεριού μέλισσας με κερί καρναούβης, ιδανικό	  για 
δήμιόυργι	α εφε	 παλαι	ωσής-πατι	νας σε συνεργασι	α με τό Shabby Chalk 
Paint (χρω	 μα κιμωλι	ας). Χρωματισμε	νό με φυσικα	  χρωστικα	 , χαρι	ζει στις 
επιφα	 νειες ε	ντόνό χρωματισμό	  και εφε	 πατι	νας. 

Συστάσεις για την εφαρμογή:

Με βα	 σή φυσικό	  κερι	 με	λισσας και κερι	 καρναόυ	 μπα περιε	χει, χρωματισμε	νό με φυσικε	ς 
όρυκτε	ς χρωστικε	ς. Τό Dekorwachs ει	ναι ιδανικό	  για να δι	νει ε	μφασή στα εφε	 τόυ 
χρω	 ματός κιμωλι	ας Shabby, ενισχυ	 όντας τή δόμή	  τής επιφα	 νειας με διακριτικε	ς παστε	λ 
απόχρω	 σεις ή	  εναλλακτικα	  μπόρει	 να εφαρμόστει	 σε καινόυ	 ριό ξυ	 λό για να τόνι	σει τα νερα	  
με φυσικε	ς και απαλε	ς απόχρω	 σεις.

Κωδ. Συσκ. Τεμ.

4585XX 500 ml 12

Κυ	 ρια γκα	 μα απόχρω	 σεων: 
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Κερί Μέλισσας και Καρναούβης, σε Πάστα και σε Υγρή Μορφή
HOLZWACHS

     Διαθέσιμες αποχρώσεις: 

    08 Δια	 φανό, 147 Μελι	, 51 Δρυς,       
    48 Δρυς με	τριό, 52 Δρυς σκόυ	 ρό,    
    120 Κι	τρινό, 30 Κερασια	 , 17 Τικ,     
    53 Καρυδια	   ανόιχτή	 , 59 Καρυδια	     
    Με	τρια, 63 Καρυδια	  σκόυ	 ρή, 62       
    Μαό	 νι, 60 Μαυ	 ρό. 

     Συστάσεις για την εφαρμογή:

     Μπόρει	 να εφαρμόστει	 σε                 
     όπόιαδή	 πότε ξυ	 λινή επιφα	 νεια.      
     Ακατε	ργαστή, εμπότισμε	νή,             
     βερνικωμε	νή ή	  φινιρισμε	νή με        
     λα	 δι. Μπόρει	 να επαναγυαλιστει	.

Με βάση κερί μέλισσας και καρναόυ	 βής, θρε	φει, αναζωόγόνει	, πρόστατευ	 ει 
και γυαλι	ζει ό	 λα τα ει	δή ξυ	 λόυ, αναζωόγόνό	 ντας τό φυσικό	  τόυς χρω	 μα. 
Συνιστα	 ται για ε	πιπλα εσωτερικόυ	  χω	 ρόυ.

Holzwachs Paste

Κωδ. Συσκ. Τεμ.

0120 500 ml (αποχρώσεις. + διάφανο) 6

0150 1Lt (μόνο σε διάφανο) 6

0170 5Lt (μόνο σε διάφανο) 2

Holzwachs liquid Διάφανο

Κωδ. Συσκ. Τεμ.

0220 500 ml 12

0250 1Lt 6

0270 5Lt 2

Κυ	 ρια γκα	 μα απόχρω	 σεων: 

Μείγμα Κεριού για Έπιπλα
HARTWACHS OIL 7030

Βασισμένο σε φυσικά κεριά και λα	 δια, τό υλικό	  αυτό	  συνδυα	 ζει τήν 
ευκόλι	α εφαρμόγή	 ς εξαιτι	ας των κεριω	 ν και τήν αντόχή	  χα	 ρή στα λα	 δια 
πόυ περιε	χει. Δια	 φανό, χρήσιμόπόιει	ται στή διακό	 σμήσή για τήν κα	 λυψή 
των εφε	 πόυ γι	νόνται με τα ε	γχρωμα κερια	 , χαρι	ζόντας στις επιφα	 νειες 
μεγαλυ	 τερή πρόστασι	α και αντόχή	 .

Συστάσεις για την εφαρμογή:

Απλω	 στε με πανι	 ή	  πινε	λό σε λεπτε	ς και όμόιό	 μόρφες στρω	 σεις. Κατα	  περι	πτωσή, 
γυαλι	στε με μαλακό	  πανι	.

Κωδ. Συσκ. Τεμ.

2960 750 ml 6

Υδατοδιάλυτο Κερί για Stucco Veneziano
LA VENEZIANA

Υδατοδιάλυτο φυσικό κερί ειδικα	  σχεδιασμε	νό για διακό	 σμήσή και 
φινι	ρισμα σε Stucco Veneziano πόυ ε	χει εφαρμόστει	 σε τόι	χόυς. Μό	 λις 
εφαρμόστει	, δήμιόυργει	 λει	α και απαλή	  επιφα	 νεια, με ευχα	 ριστό 
α	 ρωμα. 

Βα	 σεως νερόυ	 , δεν περιε	χει φόρμαλδευ	 δή. 

Συμμορφώνεται με EN71 παρ.ΙΙΙ.

Κωδ. Συσκ. Τεμ.

0107 375 ml 6

0108 750 ml 6

0109 5 Lt 2
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Ουδέτερο Κερί Γενικής Χρήσης – Για Πατώματα, Μάρμαρα κ.α.
UNIVERSAL NEUTRAL WAX

Ειδικό φυσικό κερί για Stucco Veneziano. Κατα	 λλήλό επι	σής για πατω	 ματα 
και μα	 ρμαρα. Εσωτερική	 ς χρή	 σής, με υψήλή	  γυαλα	 δα.

Κωδ. Συσκ. Τεμ.

0100 500 ml 6

0101 1 Lt 6

0102 5 Lt 2

Αγνό Φυτικό Λάδι
TUNG OIL

Φυσικό λάδι για την προστασία ξύλου
100% φυσικό	  λα	 δι πόυ λαμβα	 νεται από	  τόυς καρπόυ	 ς τόυ δε	ντρόυ Tung. 
Πρόσφε	ρει καλή	  σκλήρό	 τήτα στήν επιφα	 νεια και αντόχή	  στήν υγρασι	α. 
Με ανόιχτό	  κεχριμπαρε	νιό χρω	 μα, τό λα	 δι tung ει	ναι ε	να παραδόσιακό	  
υλικό	  για να πρόστατευ	 σει τό ξυ	 λό σας από	  τόυς ατμόσφαιρικόυ	 ς 
παρα	 γόντες. 

Πιστόπόιήμε	νό συ	 μφωνα με τό πρό	 τυπό EN 71-3:2013 για τή μή 
μετανα	 στευσή βαρε	ων μετα	 λλων από	  παιδικα	  παιχνι	δια και αντικει	μενα. 
Κατα	 λλήλό για επαφή	  με τρό	 φιμα.

Συστάσεις για την εφαρμογή:

Για να αυξή	 σετε τό επι	πεδό απόρρό	 φήσής και να βελτιω	 σετε τήν ανθεκτικό	 τήτα, αραιω	 στε 
με Solvoil Plus (ή	  με κα	 πόιό α	 λλό πρόιGό	 ν από	  τή σειρα	  διαλυτικω	 ν Solvoil) σε αναλόγι	α 1:1. 
Εφαρμό	 στε πόλλαπλε	ς στρω	 σεις με επαρκή	  ενδια	 μεσό χρό	 νό στεγνω	 ματός, με	χρι 
κόρεσμόυ	  τής επιφα	 νειας. Μετα	  από	  24 ω	 ρες, γυαλι	στε τήν επιφα	 νεια με ατσαλό	 μαλλό 
0000 ή	  με πόλυ	  ψιλό	  γυαλό	 χαρτό.

Κωδ. Συσκ. Τεμ.

3990 150 ml 12

3991 500 ml 12

3992 1 Lt 12

3993 5 Lt 2

Λινέλαιο
RAW LINSEED OIL

Φυσικό λάδι, ειδικό	  για τήν παρασκευή	  χρωστικω	 ν βα	 σεως λαδιόυ	 . Μπόρει	 
να χρήσιμόπόιήθει	 ως υπό	 στρωμα και φινι	ρισμα για ξυ	 λό και να πα	 ρετε ε	να 
φυσικό	  απότε	λεσμα. 

Εμπότι	ζει βαθια	  στόυς πό	 ρόυς τόυ ξυ	 λόυ, χαρι	ζόντας φωτεινό	  αλλα	  ό	χι 
γυαλιστερό	  απότε	λεσμα. 

Ει	ναι απαραι	τήτή ή περιόδική	  συντή	 ρήσή για να διατήρήθει	 ή όμόρφια	  τόυ. 

Μό	 νό για εσωτερική	  χρή	 σή.

Κωδ. Συσκ. Τεμ.

3996 150 ml 12

3997 500 ml 12

3998 1 Lt 12

3999 5 Lt 2

19



Κατάλογος Borma Wachs Ιανουάριος 2021

Επιδιόρθωση - Αναπαλαίωση - Διακόσμηση

Βρασμένο Λινέλαιο
BOILED LINSEED OIL

Λινέλαιο, φιλτραρισμε	νό και βρασμε	νό με τα παραδόσια	 κα συστή	 ματα. 
Χωρι	ς ρήτι	νες. 

Δι	νει ε	να απαλό	  και φωτεινό	  φινι	ρισμα σε ακατε	ργαστό ξυ	 λό. Ιδανικό	  για 
τήν παρασκευή	  χρωστικω	 ν βα	 σεως λαδιόυ	 . 

Μπόρει	 να χρήσιμόπόιήθει	 ως υπό	 στρωμα και φινι	ρισμα για ξυ	 λό και να 
πα	 ρετε ε	να φυσικό	  απότε	λεσμα. 

Εμπότι	ζει βαθια	  στόυς πό	 ρόυς τόυ ξυ	 λόυ.

Κωδ. Συσκ. Τεμ.

3980 150 ml 12

3981 500 ml 12

3982 1 Lt 12

3983 5 Lt 2

ΧΡΩΜΑ ΣΜΑΛΤΟ ΓΙΑ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ

Χρώμα σμάλτο για κεραμικα	  και ήλεκτρικε	ς συσκευε	ς. Υλικό	  ε	τόιμό πρός 
χρή	 σή για επιδιό	 ρθωσή ατελειω	 ν και γρατζόυνιω	 ν σε λευκε	ς συσκευε	ς και 
ει	δή υγιεινή	 ς. Ει	ναι ειδικα	  σχεδιασμε	νό για κεραμικε	ς επιφα	 νειες και 
με	ταλλα και παρόυσια	 ζει εξαιρετική	  αντόχή	 . Έχει μεγα	 λή αντι	στασή στις 
αλλαγε	ς των ατμόσφαιρικω	 ν συνθήκω	 ν και τα χρω	 ματα παραμε	νόυν 
αναλλόι	ωτα κατα	  τήν πα	 ρόδό τόυ χρό	 νόυ. Τό υλικό	  μπόρει	 επι	σής να 
αραιωθει	 με διαλυτικό	  νι	τρόυ και να εφαρμόστει	 με πιστό	 λι. Κατα	 λλήλό για 
εσωτερική	  και εξωτερική	  χρή	 σή.

Κυ	 ρια γκα	 μα απόχρω	 σεων: 
Διαθέσιμες αποχρώσεις: 

126 Ρόζ, 132 Πρα	 σινό, 50 Λευκό	 , 
60 Μαυ	 ρό, 63 Καρυδια	  σκόυ	 ρή, 08 
Ivory.

Κωδ. Συσκ. Τεμ.

2400ESP 30 ml 10

Υγρό Γυαλί – Εποξειδικής Βάσης 2 Συστατικών
BORMA GLASS 2K

Ειδικό προϊόν εποξειδικής βάσης δύο συστατικών, πόυ χαρακτήρι	ζεται 
από	  εξαιρετική	  διαφα	 νεια, κατα	 λλήλό για πλή	 ρωσή κόιλότή	 των και 
ατελειω	 ν σε υλικα	  διαφό	 ρων ειδω	 ν και για διακόσμήτικόυ	 ς σκόπόυ	 ς. 

Τό Borma Glass 2K ει	ναι κατα	 λλήλό για τή συγκό	 λλήσή διαφό	 ρων υλικω	 ν 
μεταξυ	  τόυς ή	  με τόν εαυτό	  τόυ, ό	 πως: ξυ	 λό, γυαλι	, μα	 ρμαρό, βαμμε	να 
αντικει	μενα κλπ. 

Οι α	 γνωστες επιφα	 νειες πρε	πει να ελε	γχόνται εκ των πρότε	ρων. Τό Borma 
Glass 2K μπόρει	 να χρωματιστει	 ή	  / και να χρήσιμόπόιήθει	 ως συνδετικό	  
υλικό	  με αδρανή	  υλικα	 .

Διατι	θεται με τυπικό	  σκλήρυντικό	  μή κιτρινι	ζόν.

Borma Glass 2K

Κωδ. Συσκ. Τεμ.

1930 1 kg 6

1931 5 kg 2

1932 10 kg 1

Καταλύτης

Κωδ. Συσκ. Τεμ.

1937.400Κ 400 gr 6

1937.2Κ 2 kg 2

1937.4Κ 4 kg 1
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Βελατούρα Δυαλύτου
BORMA COLOR - HIGH COVERAGE UNDERCOAT 
ENAMEL  

Η βελατούρα διαλύτου της Borma ει	ναι ε	να ε	τόιμό πρός χρή	 σή πρόιGό	 ν, 
ευ	 κόλό στήν εφαρμόγή	 , συνιστα	 ται για ξυ	 λό, σε εσωτερικόυ	 ς και 
εξωτερικόυ	 ς χω	 ρόυς. Δόυλευ	 εται ευ	 κόλα, τρι	βεται θαυμα	 σια και ε	χει 
μεγα	 λή καλυπτικό	 τήτα. 

Εξασφαλι	ζει τήν τε	λεια πρό	 σφυσή τόυ τελικόυ	  χρω	 ματός.Ει	ναι τό ιδανικό	  
υπό	 στρωμα για επιφα	 νειες πόυ πρό	 κειται να βαφτόυ	 ν με τή ριπόλι	νή 
διαλυ	 τόυ τής Borma. 

Ιδανικό	  για ε	πιπλα, περιφρα	 ξεις, ξυ	 λινα σπι	τια, βα	 ρκες κ.α.

Κωδ. Συσκ. Τεμ.

6911 375 ml 6

6912 750 ml 6

6913 2,5 Lt 2

6914 5 Lt 2

Ριπολίνη Διαλύτου
BORMA COLOR - HIGH COVERAGE ENAMEL

Ριπολίνη διαλύτου έτοιμη προς χρήση, ευ	 κόλή στήν εφαρμόγή	 , 
κατα	 λλήλή για κα	 θε ει	δόυς ξυ	 λινή ή	  μεταλλική	  επιφα	 νεια, εσωτερικα	  και 
εξωτερικα	 . Δήμιόυργει	 ε	να διακόσμήτικό	  φιλμ, υδατόαπωθήτικό	  και 
ανθεκτικό	  στόυς ατμόσφαιρικόυ	 ς παρα	 γόντες, με αντόχή	  στό 
κιτρι	νισμα. 

Χα	 ρή στήν ειδική	  συ	 νθεσή τόυ με χρωστικε	ς ανθεκτικε	ς στήν ήλιακή	  
ακτινόβόλι	α, δεν ξεθωρια	 ζει. Με υψήλή	  πυκνό	 τήτα, συνιστα	 ται για τό 
φινι	ρισμα ή	  τή συντή	 ρήσή ξυ	 λινων, σιδερε	νιων, τσιμεντε	νιων 
επιφανειω	 ν και ό	 πόυ απαιτει	ται μεγα	 λή καλυπτικό	 τήτα και γεμιστική	  
ικανό	 τήτα. 

Δε χρεια	 ζεται απαραι	τήτα υπό	 στρωμα αλλα	  αν θε	λετε πλή	 ρες και 
όμόιό	 μόρφό απότε	λεσμα συνιστόυ	 με τήν αρχική	  εφαρμόγή	  τής 
βελατόυ	 ρας διαλυ	 τόυ Borma Color High Coverage Undercoat Enamel. 

Για εφαρμόγή	  σε μεταλλική	  επιφα	 νεια συνιστόυ	 με τήν αρχική	  εφαρμόγή	  
τόυ αντισκωριακόυ	  ασταριόυ	  τής Borma Anti-Rust Undercoat Enamel 
για καλυ	 τερή σφρα	 γισή και αντιμετω	 πισή φαινόμε	νων δια	 βρωσής. 

Ιδανικό	  για ε	πιπλα, περιφρα	 ξεις, ξυ	 λινα σπι	τια, βα	 ρκες κ.α.

Matt

Κωδ. Συσκ. Τεμ.

6901XX-30 375 ml 6

6902XX-30 750 ml 6

6903XX-30 2,5 Lt 2

Gloss

Κωδ. Συσκ. Τεμ.

6901XX-90 375 ml 6

6902XX-90 750 ml 6

6903XX-90 2,5 Lt 2
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Ριπολίνη Νερού
BORMA COLOR - HIGH COVERAGE WATERBASED 
ENAMEL

Υψηλής καλυπτικότητας ριπολίνη νερού ε	τόιμή πρός χρή	 σή. Ει	ναι 
όικόλόγικό	  και α	 όσμό χρω	 μα, ευ	 κόλό στήν εφαρμόγή	 , κατα	 λλήλό για κα	 θε 
ει	δόυς επιφα	 νεια εσωτερική	 ς και εξωτερική	 ς χρή	 σής. 

Πρόιό	 ν με μεγα	 λή πυκνό	 τήτα συνιστα	 ται για τό φινι	ρισμα και τή 
συντή	 ρήσή ξυ	 λων, μετα	 λλων καθω	 ς και 
τσιμεντε	νιων επιφανειω	 ν. 

Δεν ει	ναι απαραι	τήτή ή χρή	 σή υπόστρω	 ματός 
αλλα	  κατα	  περι	πτωσή ό	 πόυ χρειαστει	 
μπόρει	τε να εφαρμό	 σετε βελατόυ	 ρα νερόυ	  
High Coverage Waterbase Undercoat 
Enamel ή	  αντισκωριακό	  αστα	 ρι Anti-Rust 
Undercoat Enamel.

Matt

Κωδ. Συσκ. Τεμ.

NAT6901XXX-30 375 ml 6

NAT6902XXX-30 750 ml 6

NAT6903XXX-30 2,5 Lt 2

NAT6904XXX-30 5 Lt 2

Αντισκωριακό Αστάρι
ANTI-RUST UNDERCOAT ENAMEL

Αντισκωριακό αστάρι έτοιμο προς χρήση, ευ	 κόλό στήν εφαρμόγή	 , 
συνιστα	 ται για μεταλλικε	ς κατασκευε	ς σε εσωτερικόυ	 ς και εξωτερικόυ	 ς 
χω	 ρόυς. 

Υψήλή	 ς πυκνό	 τήτας, πρότει	νεται για εργασι	ες φινιρι	σματός ή	  συντή	 ρήσής 
επιφανειω	 ν σιδή	 ρόυ. 

Ιδανικό	  για ε	πιπλα, πό	 ρτες, επιφα	 νειες σιδή	 ρόυ εν γε	νει.

Κωδ. Συσκ. Τεμ.

6916 375 ml 6

6917 750 ml 6

6918 2,5 Lt 2

6919 5 Lt 2

Gloss

Κωδ. Συσκ. Τεμ.

NAT6901XXX-90 375 ml 6

NAT6902XXX-90 750 ml 6

NAT6903XXX-90 2,5 Lt 2

NAT6904XXX-90 5 Lt 2

Βελατούρα Νερού
HIGH COVERAGE WATERBASED UNDERCOAT 
ENAMEL

Έτοιμο προς χρήση υπόστρωμα νερού, α	 όσμό και όικόλόγικό	 , ευ	 κόλό 
στήν εφαρμόγή	 , συνιστα	 ται για ξυ	 λό, σε εσωτερικόυ	 ς και εξωτερικόυ	 ς 
χω	 ρόυς. Με μεγα	 λή πυκνό	 τήτα, συνιστα	 ται σε εργασι	ες φινιρι	σματός ή	  
συντή	 ρήσής ξυ	 λινων επιφανειω	 ν ό	 πόυ απαιτει	ται σήμαντική	  
κα	 λυπτικό	 τήτα και όμόιόμόρφι	α και εξασφαλι	ζεται ή σωστή	  πρό	 σφυσή τόυ 
φινιρι	σματός. 

Εξαιρετική	  εργασιμό	 τήτα και ελαστικό	 τήτα χωρι	ς να στα	 ζει στις κα	 θετες 
επιφα	 νειες.

Κωδ. Συσκ. Τεμ.

NAT6911 375 ml 6

NAT6912 750 ml 6

NAT6913 2,5 Lt 2

NAT6914 5 Lt 2
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Αντισκωριακό Μεταλιζέ Χρώμα
BORMA COLOR IRON MICACEOUS ENAMEL

Μεταλιζέ χρώμα, ε	τόιμό πρός χρή	 σή και ευ	 κόλό στήν εφαρμόγή	 , ιδανικό	  
για μεταλλικε	ς επιφα	 νειες, εσωτερική	 ς και εξωτερική	 ς χρή	 σής, με 
εξαιρετικε	ς αντισκωριακε	ς και διακόσμήτικε	ς ιδιό	 τήτες. 
Δήμιόυργει	 φιλμ με αντόχή	  στήν υγρασι	α και τις καιρικε	ς συνθή	 κες και 
εμφα	 νισή με ρινι	σματα μετα	 λλόυ. Εγγυα	 ται α	 ριστή κα	 λυψή και 
μακρόχρό	 νια πρόστασι	α.  Εξαιρετική	  εργασιμό	 τήτα και ελαστικό	 τήτα χωρι	ς 
να στα	 ζει στις κα	 θετες επιφα	 νειες.

Απόχρω	 σεις:

Κωδ. Συσκ. Τεμ.

6941 375 ml 6

6942 750 ml 6

6943 2,5 Lt 2

6944 5 Lt 2

Αντισκωριακό Χρώμα Μετάλλου
BORMA COLOR ANTI-RUST ENAMEL 3 IN 1

Αντισκωριακό χρώμα μετάλλων ε	τόιμό πρός χρή	 σή για εφαρμόγή	  σε 
εσωτερικόυ	 ς και εξωτερικόυ	 ς χω	 ρόυς. Δήμιόυργει	 μια μόνωτική	  μεμβρα	 νή 
πόυ εμπόδι	ζει τα γνωστα	  φαινό	 μενα δια	 βρωσής και μπόρει	 να 
χρήσιμόπόιήθει	 μό	 νό τόυ σε δυ	 ό ή	  τρι	α χε	ρια: 
πρω	 τή στρω	 σή ως υπό	 στρωμα, δευ	 τερή στρω	 σή 
για πρόστασι	α και μι	α τρι	τή στρω	 σή για με	γιστή 
κα	 λυψή και διακό	 σμήσή. 

Πρόιό	 ν υψήλή	 ς πυκνό	 τήτας κατα	 λλήλό σε 
εργασι	ες φινιρι	σματός ή	  συντή	 ρήσής μεταλλικω	 ν 
επιφανειω	 ν, νε	ες ή	  ή	 δή επεξεργασμε	νες. 
Εξαιρετική	  εργασιμό	 τήτα και ελαστικό	 τήτα χωρι	ς
να στα	 ζει στις κα	 θετες επιφα	 νειες.   
Ιδανικό	  για ε	πιπλα, πό	 ρτες, φωτιστικα	 , επιφα	 νειες σιδή	 ρόυ εν γε	νει.

Gloss

Κωδ. Συσκ. Τεμ.

6921XX-90 375 ml 6

6922XX-90 750 ml 6

6923XX-90 2,5 Lt 2

Matt

Κωδ. Συσκ. Τεμ.

6921XX-30 375 ml 6

6922XX-30 750 ml 6

6923XX-30 2,5 Lt 2

Χρώμα Υψηλών Θερμοκρασιών
BORMA COLOR – HEAT RESISTANT ENAMEL

Χρώμα υψηλών θερμοκρασιών με βα	 σή ειδικε	ς ρήτι	νες σιλικό	 νής, ιδανικό	  
για επιφα	 νειες και κατασκευε	ς από	  με	ταλλό ή	  τσιμε	ντό πόυ υπό	 κεινται σε 
ε	ντόνή θερμό	 τήτα. Αντε	χει σε θερμόκρασι	ες ε	ως 800 ° C (μή συνεχή	 ς).  Με 
σατινε	 εμφα	 νισή, διατι	θεται σε μαυ	 ρό και ασήμι	. Ευ	 κόλή εφαρμόγή	  με ρόλό	 , 
πινε	λό ή	  πιστό	 λι βαφή	 ς. Έτόιμό πρός χρή	 σή, χρεια	 ζεται αραι	ωσή μό	 νό σε 
περι	πτωσή εφαρμόγή	 ς με πιστό	 λι βαφή	 ς. Με	γιστή αντι	στασή σε μή συνεχή	  
θερμό	 τήτα 800° C Χρό	 νός στεγνω	 ματός – 1ή στρω	 σή (20 ° C) : 1-2 ω	 ρες 
Πλή	 ρες στε	γνωμα (20 ° C):  24 ω	 ρες.

ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Σωλή	 νες ζεστόυ	  αερι	όυ, καμινα	 δες, τζα	 κια, σό	 μπες, 
μπα	 ρμπεκιόυ, ψήσταριε	ς, εξατμι	σεις κτλ.

Απόδοση: 12-16 m²/l ανα	 λόγα με τήν επιφα	 νεια.

Κωδ. Συσκ. Τεμ.

6950 125 ml 6

6951 375 ml 6

6952 750 ml 6

Συστάσεις για την εφαρμογή:
Θερμόκρασι	α εφαρμόγή	 ς μεταξυ	  5 ε	ως 35°C. Καθαρι	στε τήν επιφα	 νεια πόυ πρό	 κειται να βα	 ψετε από	  γρα	 σό, σιλικό	 νες, παλια	  χρω	 ματα 
ή	  ι	χνή βρωμια	 ς και σκόυρια	 ς, στή συνε	χεια τρι	ψτε και αφαιρε	στε τή σκό	 νή. Εφαρμό	 στε τό πρόιGό	 ν όμόιό	 μόρφα με πινε	λό ή	  πιστό	 λι 
βαφή	 ς. Αφή	 στε να στεγνω	 σει για 1-2 ω	 ρες. Δε χρεια	 ζεται τρι	ψιμό σε περι	πτωσή πόυ εφαρμό	 σετε τή δευ	 τερή στρω	 σή εντό	 ς 24 ωρω	 ν 
από	  τήν πρω	 τή. Σε περι	πτωσή πόυ χρειαστει	 τρι	ψιμό, χρήσιμόπόιή	 στε γυαλό	χαρτό 180-220 και στή συνε	χεια εφαρμό	 στε τή δευ	 τερή 
στρω	 σή.  Πριν  τή χρή	 σή εφαρμό	 στε ελεγχό	 μενή θερμό	 τήτα (250 ° C) για τόυλα	 χιστόν 1 ω	 ρα για να ευνόήθει	 ή διαδικασι	α σκλή	 ρυνσής 
και να επιτευχθει	 με	γιστή αντι	στασή. Στε	γνωμα σε θερμόκρασι	α δωματι	όυ σε 24 ω	 ρες.
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Σμάλτο 2 Συστατικών για Είδη Υγιεινής και Πλακάκια
TWO COMPONENT ENAMEL FOR CERAMIC AND 
SANITARY WARE

Λευκό - Γυαλιστερό
Σμάλτο πολυουρεθάνης 2 συστατικών, ιδανικό	  για τήν ανακαι	νισή τής 
μπανιε	ρας και των κεραμικω	 ν επιφανειω	 ν τόυ μπα	 νιόυ και τής κόυζι	νας. 
Καλυ	 πτει σήμα	 δια φθόρα	 ς και κα	 νει τήν επιφα	 νεια λει	α και όμόιό	 μόρφή, 
δήμιόυργω	 ντας εμφα	 νισή νε	ας πόρσελα	 νής. Έχει α	 ριστή πρό	 σφυσή στις 
επιφα	 νειες, δεν ξεφλόυδι	ζει, αντε	χει στα χτυπή	 ματα και τις γρατζόυνιε	ς 
καθω	 ς επι	σής στα καθαριστικα	  και τό ζεστό	  νερό	 . Χαρακτήρι	ζεται από	  
εξαιρετική	  όμόιόμόρφι	α και δεν στα	 ζει. Ευ	 κόλό στή χρή	 σή, σας επιτρε	πει 
να όλόκλήρω	 σετε τήν εφαρμόγή	  2 στρω	 σεων τήν ι	δια ήμε	ρα. 
Αναλόγι	α καταλυ	 τή 2: 1. 

ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Μπανιε	ρες, νερόχυ	 τες, ντόυζιε	ρες, νιπτή	 ρες, 
πλακα	 κια, παλιε	ς κεραμικε	ς επιφα	 νειες πόυ ε	χόυν φθαρει	 ή	  ε	χόυν υπόστει	 
ζήμια	 .

Απόδοση: 8-10 m²/L ανα	 λόγα με τήν επιφα	 νεια.

Κωδ. Συσκ. Τεμ.

6900502K-90 750 ml Kit

Ειδικό Αντισκωριακό Αστάρι Μετάλλων 
ZINC PRIMER – ΨΥΧΡΟ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΑ

Πλούσιο σε σκόνη ψευδαργύρου, ε	τόιμό πρός χρή	 σή, ευ	 κόλό στήν 
εφαρμόγή	 , κατα	 λλήλό για αστα	 ρωμα μεταλλικω	 ν επιφανειω	 ν, εσωτερική	 ς 
και εξωτερική	 ς χρή	 σής, με εξαιρετικε	ς αντισκωριακε	ς ιδιό	 τήτες. Δήμιόυργει	 
μι	α αδιαπε	ραστή από	  τις καιρικε	ς συνθή	 κες μεμβρα	 νή ακό	 μα και σε 
παραθαλα	 σσιες περιόχε	ς, δι	νόντας κλασική	  ματ μεταλλική	  ό	 ψή. Χα	 ρή στήν 
ειδική	  τόυ συ	 νθεσή, εγγυα	 ται εξαιρετική	  κα	 λυψή και μακρόχρό	 νια 
πρόστασι	α. Εφαρμό	 ζεται με ευκόλι	α σε κα	 θετες επιφα	 νειες ενω	  τό φιλμ πόυ 
δήμιόυργει	 παρόυσια	 ζει εξαιρετική	  ελαστικό	 τήτα. 

ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Ει	ναι κατα	 λλήλό για τήν επικα	 λυψή μεταλλικω	 ν 
ενω	 σεων, σωλή	 νων, δεξαμενω	 ν, λαμαρι	νας, μεταλλικω	 ν στόιχει	ων γενικα	 . 
Ιδανικό	  για αυλό	 πόρτες, κα	 γκελα, φωτιστικα	  και μεταλλικε	ς επιφα	 νειες πόυ 
βρι	σκόνται σε ε	ντόνα ό	 ξινες ή	  αλκαλικε	ς συνθή	 κες και υγρασι	α.

Απόδοση: 12-14 m²/Lt  ανα	 λόγα με τήν επιφα	 νεια

Κωδ. Συσκ. Τεμ.

6960 125 ml 6

6961 375 ml 6

6962 750 ml 6

6963 2,5 Lt 2

6964 5 Lt 2

Συστάσεις για την εφαρμογή:
Εφαρμό	 στε με πινε	λό ή	  ρόλό	 .  Σε περι	πτωσή εφαρμόγή	 ς με πιστό	 λι βαφή	 ς ει	ναι δυνατή	  ή αραι	ωσή τόυ πρόιGό	 ντός ε	ως 25% με 
διαλυτικό	  DPU. Αφή	 στε να στεγνω	 σει για 24 ω	 ρες. Εφαρμό	 στε μι	α δευ	 τερή στρω	 σή εα	 ν ει	ναι απαραι	τήτό. Πλή	 ρες στε	γνωμα σε 24 
ω	 ρες.

Συστάσεις για την εφαρμογή:
Καθαρι	στε καλα	  από	  υπόλει	μματα αλα	 των και βρωμια	 ς. Αν χρειαστει	, καθαρι	στε με διαλυτικό	  νι	τρόυ DNU-Universal για πιό 
εντατικό	  καθαρισμό	 . Τρι	ψτε με γυαλό	χαρτό (P400) και αφαιρε	στε τα υπόλει	μματα και τή σκό	 νή. Βεβαιωθει	τε πως ή επιφα	 νεια ει	ναι 
απόλυ	 τως στεγνή	 . Ρι	ξτε τα δυ	 ό συστατικα	  σε ε	να καθαρό	  δόχει	ό και ανακατε	ψτε πρόσεκτικα	 . Σε ιδιαι	τερα ζεστό	  καιρό	  ει	ναι δυνατή	  
ή αραι	ωσή 10% με διαλυτικό	  πόλυόυρεθα	 νής DPU. Τό καταλυθε	ν πρόιGό	 ν μπόρει	 να απόθήκευτει	 και να χρήσιμόπόιήθει	 εντό	 ς 12 
ωρω	 ν. Απλω	 στε με πινε	λό όμόιό	 μόρφα και χωρι	ς περι	σσιό  υλικό	 . Αφή	 στε να στεγνω	 σει για 4-6 ω	 ρες. Τρι	ψτε με γυαλό	 χαρτό (P400) 
και αφαιρε	στε πρόσεκτικα	  τή σκό	 νή. Εφαρμό	 στε δευ	 τερή στρω	 σή. Πλή	 ρες στε	γνωμα σε 24 ω	 ρες. Περιμε	νετε συνόλικα	  4 ήμε	ρες 
πριν από	  τήν καθήμερινή	  χρή	 σή. Ανακινή	 στε καλα	  πριν τή χρή	 σή. 
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IMITATION GOLD/SILVER/BRONZE LEAF

Εξαιρετικά λεπτά φύλλα από	  καθαρα	  με	ταλλα ή	  κρα	 ματα μετα	 λλων ειδικα	  
για παραδόσιακή	  επιχρυ	 σωσή ή	  καλλιτεχνικα	  διακόσμήτικα	  γενικό	 τερα. 
Διατι	θενται σε πρακτικα	  βιβλιαρα	 κια σε χρυσε	ς, ασήμε	νιες και χα	 λκινες 
εκδό	 σεις.

Συστάσεις για την εφαρμογή:

Εφαρμό	 στε τήν κό	 λλα goldsize 
(νερόυ	  ή	  διαλυ	 τόυ). Χειριστει	τε 
με γα	 ντια για να απόφυ	 γετε 
ανεπιθυ	 μήτα σήμα	 δια όξει	δωσής. 
Πατή	 στε τό φυ	 λλό στήν 
επιφα	 νεια με βαμβα	 κι ή	  με 
μαλακό	  πανι	. Αφαιρε	στε τα 
κόμμα	 τια φυ	 λλων πόυ 
περισσευ	 όυν με τή βόή	 θεια ενό	 ς 
μαλακόυ	  πινε	λόυ. Όλα τα 
υπόλει	μματα και μικρα	  κόμμα	 τια 
φυ	 λλων πόυ περι	σσεψαν 
μπόρόυ	 ν να διατήρήθόυ	 ν ω	 στε 
να ξαναχρήσιμόπόιήθόυ	 ν.

Κωδ. Διαστ. Κωδ. Διαστ. Κωδ. Διαστ.

ΧΡΥΣΟ ‘’2,5’’ ΑΣΗΜΙ ‘’2,5’’ ΜΠΡΟΝΖΕ ’2,5’’

CDO660006 25 φύλλα 
14 x 14

CDO66A07 25 φύλλα 
14 x 14 

CDO66B01 25 φύλλα 
14 x 14 

CDO66O06.500 500 φύλλα 
16 x 16

CDO66A08 500 φύλλα 
16 x 16

CDO66B02 500 φύλλα 
16 x 16

CDO66O06.100000 10.000 
φύλλα 16 
x 16

CDO66A09 5000 
φύλλα 16 
x 16

Μέγεθος φύλλων χρυσού Απαιτούμενη ποσότητα φύλλων χρυσού για 1m² (ίσια 
επιφάνεια)

80x80 mm 180 Φύλλα

91,5x91,5 mm 137 Φύλλα

140x140 mm 100 Φύλλα

160x160 mm 90 Φύλλα

ΙIMITATION GOLD/SILVER ROLL

Εξαιρετικά λεπτά φύλλα από	  καθαρα	  με	ταλλα ή	  κρα	 ματα μετα	 λλων, σε 
πρακτικα	  ρόλα	  των 50m, διαθε	σιμα σε δια	 φόρες διαστα	 σεις και σε εκδό	 σεις 
χρυσόυ	  και ασήμι	. Αυτό	  τό ειδικό	  σχή	 μα ει	ναι ιδανικό	  για τή μει	ωσή των 
περισσευμα	 των και τήν επιτα	 χυνσή τής εργασι	ας σε γραμμικε	ς διακόσμή	 σεις.

Συστάσεις για την 
εφαρμογή:

Εφαρμό	 στε τήν κό	 λλα goldsize 
(νερόυ	  ή	  διαλυ	 τόυ). Χειριστει	τε 
με γα	 ντια για να απόφυ	 γετε 
ανεπιθυ	 μήτα σήμα	 δια 
όξει	δωσής. Πατή	 στε τό φυ	 λλό 
στήν επιφα	 νεια με βαμβα	 κι ή	  
με μαλακό	  πανι	. Αφαιρε	στε τα 
κόμμα	 τια φυ	 λλων πόυ 
περισσευ	 όυν με τή βόή	 θεια 
ενό	 ς μαλακόυ	  πινε	λόυ. Όλα τα 
υπόλει	μματα και μικρα	  
κόμμα	 τια φυ	 λλων πόυ 
περι	σσεψαν μπόρόυ	 ν να 
διατήρήθόυ	 ν ω	 στε να 
ξαναχρήσιμόπόιήθόυ	 ν.

Κωδ. Διαστ. Κωδ. Διαστ.

ΧΡΥΣΟ ‘’2,5’’ ΑΣΗΜΙ

CDO66OR11 1 cm x 50 mt CDO66AR11 1 cm x 50 mt

CDO66OR12 2,5 cm x 50 mt CDO66AR12 2,5 cm x 50 mt

CDO66OR14 10 cm x 50 mt CDO66AR14 10 cm x 50 mt

CDO66OR15 15,8 cm x 50 mt CDO66AR15 15,8 cm x 50 mt

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΡΟΛΩΝ

Ρολό Πλάτος Ρολού Μήκος Ρολού m2

1 10 cm 180 Φύλλα 1,90

1 5 cm 137 Φύλλα 0,95

1 2,5 cm 100 Φύλλα 0,47

1 1 cm 90 Φύλλα 0,19
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ΕΠΙΧΡΥΣΟ SPRAY ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗΣ

Ακρυλικό μη κιτρινίζων Spray με μεταλλικό αποτέλεσμα για υψηλής 
ποιότητας αόρατο αποτέλεσμα σε επιχρυσωμένες επιφάνειες. 
Διαθέσιμες αποχρώσεις: Χρυσό, Ασημί, Δουκάτο Χρυσό.

Γυαλιστερό Ματ

Κωδ. Περιγραφή Τεμ. Κωδ. Περιγραφή Τεμ.

CD00611-90 Χρυσό 12 CD00611-30 Χρυσό 12

CD00612-90 Δουκάτο χρυσό 12 CD00612-30 Δουκάτο χρυσό 12

CD00615-90 Ασημί 12 CD00615-30 Ασημί 12

IMITATION GOLD/SILVER/COPPER POWDER

Εξαιρετικά λεπτές μεταλλικές σκόνες (κρα	 ματα ή	  καθαρα	  με	ταλλα), 
ιδανικε	ς για μεταλλικα	  διακόσμήτικα	  εφε	. Ευ	 κόλες στή χρή	 σή, μπόρόυ	 ν να 
αναμειχθόυ	 ν μεταξυ	  τόυς,επιτρε	πόντας τή δήμιόυργι	α όπόιόνδή	 πότε 
απόχρω	 σεων. Οι σκό	 νες μπόρόυ	 ν να πρόστεθόυ	 ν στήν επιθυμήτή	  
πόσό	 τήτα σε δια	 φόρα πρόιGό	 ντα τής σειρα	 ς Borma: λα	 δια (πχ. Hard 
Furniture Oil), κερια	  (πχ. Holzwachs, Antikwachs, Wax Oil 7030) και 
βερνι	κια (πχ. Shellac Polish). Αυτό	 ς ει	ναι ό τρό	 πός για να δήμιόυργή	 σετε 
μεταλλικε	ς πατι	νες και φινιρι	σματα. Κατα	 λλήλες για εσωτερική	  χρή	 σή.

                                                                 

Κωδ. Συσκ. Τεμ. Κωδ. Συσκ. Τεμ. Κωδ. Συσκ. Τεμ.

ΧΡΥΣΗ ΣΚΟΝΗ ΣΚΟΝΗ ΔΟΥΚΑΤΟ ΧΡΥΣΟ ΑΣΗΜΙ ΣΚΟΝΗ

CDO4642 250 gr 06 CDO4644 250 gr. 06 CDO4645 250 gr. 06

Κωδ. Συσκ. Τεμ.

ΣΚΟΝΗ ΧΑΛΚΟΣ

CDO4643 250 gr 06

Κερί Μεταλλικού Εφέ
GILDING PATINA

Με βάση φυσικό κερί μέλισσας και κερι	 καρναόυ	 μπα 
περιε	χει μεταλλικε	ς σκό	 νες, όι όπόι	ες κα	 νόυν αυτή	  τήν 
πατι	να ιδανική	  για διακό	 σμήσή και ως συμπλή	 ρωμα για 
ε	ργα επιχρυ	 σωσής. Ευ	 κόλό στήν εφαρμόγή	  ακό	 μα και σε 
δυ	 σκόλες περιόχε	ς (σκαλι	σματα, ανα	 γλυφα, ενω	 σεις), 
διατι	θεται στις απόχρω	 σεις χρυσό	 , ασήμι	, δόυκα	 τό χρυσό	 .

Συστάσεις για την εφαρμογή:

Εφαρμό	 στε σε λεπτε	ς ή	  λι	γό πιό παχιε	ς στρω	 σεις, ανα	 λόγα με τό 
επιθυμήτό	  απότε	λεσμα, με πινε	λό ή	  πανι	 και γυαλι	στε με ε	να μα	 λλινό 
πανι	. Μπόρει	 να εφαρμόστει	 πα	 νω σε όπόιαδή	 πότε από	χρωσή τόυ 
χρω	 ματός κιμωλι	ας Shabby καθω	 ς και να χρήσιμόπόιήθει	 για να 
φρεσκα	 ρετε επιχρυσωμε	νες επιφα	 νειες.

Κωδ. Αποχ. Συσκ. Τεμ.

CDO6711 Χρυσό (11) 300 ml 6

CDO6712 Δουκάτο Χρυσό  (12) 300 ml 6

CDO6715 Ασημί (15) 300 ml 6

 Συστάσεις για την εφαρμογή:

Σας συνιστόυ	 με να πρόετόιμα	 ζετε  σταδιακα	  τήν απαιτόυ	 μενή πόσό	 τήτα  υλικόυ	 . 
Όταν αναμιγνυ	 εται με υλικα	  νερόυ	   να μή φυλα	 σσεται για μεγα	 λό χρόνικό	  δια	 στήμα.

Κυ	 ρια γκα	 μα απόχρω	 σεων:
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Διακοσμητικό Χρώμα Χρυσού και Χαλκού, Εσωτερικής Χρήσης
SHINE-DECOR GOLD LACK / SHINE-DECOR 
COPPER LACK

Μεταλλικό χρώμα με ιδιαίτερο, εξαιρετικα	  φωτεινό	  απότε	λεσμα, 
κατα	 λλήλό για διακόσμήτικε	ς περιπτω	 σεις πόυ απευθυ	 νόνται τό	 σό σε 
ιδιω	 τες ό	 σό και σε επαγγελματι	ες χρή	 στες πόυ κα	 νόυν εφαρμόγε	ς με 
πινε	λό. Ιδανικό	  για τή διακό	 σμήσή πόλυ	 τιμων αντικειμε	νων, πλαισι	ων, 
επι	πλων και γενικό	 τερα για ξυ	 λό, γυ	 ψό, με	ταλλό και σόβα	 , επιφα	 νειες 
ό	 μως πόυ δεν υπόβα	 λλόνται σε τριβή	 . Δε συνι	σταται ή επικα	 λυψή με 
βερνι	κι ω	 στε να μήν αλλόιω	 νεται τό απότε	λεσμα, παρό	 λα αυτα	  μπόρει	 να 
εφαρμόστει	 μια λεπτή	  στρω	 σή βερνικιόυ	 . Τό χρυσό	  ει	ναι διαθε	σιμό στις 
εξή	 ς παραλλαγε	ς: rich gold 11, pale gold 24, rich pale gold 23, ducat gold 
12. Τε	λός υπα	 ρχει διαθε	σιμό και σε χρω	 μα χαλκόυ	 .

Συστάσεις για την εφαρμογή:

Εφαρμό	 στε με πινε	λό για τήν καλλιτεχνική	  διακό	 σμήσή μικρω	 ν λεπτόμερειω	 ν. Τό 
καλυ	 τερό αισθήτικα	  απότε	λεσμα επιτυγχα	 νεται με εφαρμόγή	  σε μή απόρρόφήτικε	ς 
επιφα	 νειες: σε περιπτω	 σεις ακατε	ργαστόυ ξυ	 λόυ ή	  γυ	 ψόυ συνι	σταται αρχικα	  ή εφαρμόγή	  
μόνωτικόυ	  (π.χ. CDO6100 Ενδια	 μεσό Μόνωτικό	  για Επι	χρυσα).

Κωδ. Συσκ. Τεμ.

CDO6960XX 125 ml 6

CDO6961XX 375 ml 6

Διακοσμητικό Χρώμα Χρυσού και Χαλκού, Εξωτερικής 
Χρήσης
SHINE-DECOR GOLD LACK / SHINE-DECOR 
COPPER LACK

Ειδικό φινίρισμα, πόυ πρότει	νει παραδόσιακα	  χρω	 ματα επιχρυ	 ωσής. 
Ει	ναι ε	τόιμό για χρή	 σή, μπόρει	 να εφαρμόστει	 σε ξυ	 λό, γυ	 ψό και 
με	ταλλό. Ιδανικό	  για ε	πιπλα, πλαι	σια, γυ	 ψό και μεταλλικε	ς επιφα	 νειες 
στό εξωτερικό	 . Δι	νει υψήλή	  αντόχή	  και ευχα	 ριστή λα	 μψή.

Διατίθεται στα ακόλουθα χρώματα:
Ducat Gold 12 (OD)
Pale Gold 24 (OP)
Rich Gold 11 (OR)
Rich Pale Gold 23 (ORP)

Κωδ. Συσκ. Τεμ.

CDO6965XX 125 ml 6

CDO6966XX 375 ml 6

Διακοσμητικό Χρώμα Χρυσού και Χαλκού Νερού, 
Εσωτερικής Χρήσης
NATURAQUA GOLD LACK INTERIORS

Ειδικό φινίρισμα, πόυ πρότει	νει παραδόσιακα	  χρω	 ματα επιχρυ	 ωσής. 
Waterborne, σε	βεται τήν υγει	α και τήν ασφα	 λεια των χειριστω	 ν. Ει	ναι 
ε	τόιμό για χρή	 σή, μπόρει	 να εφαρμόστει	 σε ξυ	 λό, γυ	 ψό και με	ταλλό. 
Ιδανικό	  για ε	πιπλα, κόυφω	 ματα, γυ	 ψό και μεταλλικε	ς επιφα	 νειες. 
Άόσμό και όικόλόγικό	 , πρόσδι	δει υψήλή	  αντόχή	  και ευχα	 ριστή λα	 μψή.

Διατίθεται στα ακόλουθα χρώματα:
Ducat Gold 12 (OD)
Pale Gold 24 (OP)
Rich Gold 11 (OR)
Rich Pale Gold 23 (ORP)

Κωδ. Συσκ. Τεμ.

NATCDO6960XX 125 ml 6
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Διακοσμητικό Χρώμα Χρυσού και Χαλκού Νερού, Εξωτερικής 
Χρήσης
NATURAQUA GOLD LACK EXTERIORS 

Μεταλλικό χρώμα νερού, α	 όσμό και όικόλόγικό	 , με εξαιρετική	  γυαλα	 δα 
και αντόχή	 , κατα	 λλήλό για τή διακό	 σμήσή εσωτερικω	 ν επιφανειω	 ν. 
Ευ	 κόλό στή χρή	 σή. Τό χρυσό	  ει	ναι διαθε	σιμό στις εξή	 ς παραλλαγε	ς:  rich 
gold 11, pale gold 24, rich pale gold 23, ducat gold 12. Διαθε	σιμό ει	ναι και 
σε από	χρωσή χαλκό	 υ.

Συστάσεις για την εφαρμογή:

Εφαρμό	 στε με πινε	λό για τήν καλλιτεχνική	  διακό	 σμήσή μικρω	 ν λεπτόμερειω	 ν ή	  με 
πιστό	 λι βαφή	 ς για να καλυ	 ψετε μεγα	 λες επιφα	 νειες. Τό καλυ	 τερό αισθήτικα	  απότε	λεσμα 
επιτυγχα	 νεται με εφαρμόγή	  σε μή απόρρόφήτικε	ς επιφα	 νειες: σε περιπτω	 σεις 
ακατε	ργαστόυ ξυ	 λόυ ή	  γυ	 ψόυ συνι	σταται αρχικα	  ή εφαρμόγή	  μόνωτικόυ	  (π.χ. ΝΑΤ4090 
Naturaqua Wood Sealer).

Κωδ. Συσκ. Τεμ.

NATCDO6965XX 125 ml 6

Ταχυστέγνωτη Πατίνα
FAST PATINA

Διάφανη βάση πόυ μπόρει	 να χρωματιστει	 με συνθετικε	ς χρωστικε	ς 
COPU. Επαγγελματικό	  πρόι{ό	 ν πόυ συνιστα	 ται για τή δήμιόυργι	α εφε	 
πατι	νας ή	  ντεκαπε	. Γρή	 γόρόυ στεγνω	 ματός, κατα	 λλήλό για κα	 θε ει	δός 
υπόστρω	 ματός: πόλυόυρεθανικα	 , ακρυλικα	 , UV ή	  λα	 κες. Διατι	θεται στις 
εξή	 ς ε	τόιμες απόχρω	 σεις: Gold 11, Gold Leaf 11/F, Warm Gold 12, Cold 
Gold 19, Silver 15, Silver Leaf 15/F, Copper 20, White 50, Black 60.

Συστάσεις για την εφαρμογή:

Συνή	 θως εφαρμό	 ζεται με πιστό	 λι βαφή	 ς, μπόρει	 να εφαρμόστει	 και με πινε	λό σε μικρε	ς 
επιφα	 νειες. Μετα	  από	  λι	γα λεπτα	  ή πατι	να ει	ναι στεγνή	  και μπόρει	 να αφαιρεθει	 στις 
περιόχε	ς πόυ επιθυμει	τε με τή χρή	 σή γυαλό	χαρτόυ, ατσαλό	 μαλλόυ ή	  τζι	βας. Για πόλυ	  
ακριβή	  φινιρι	σματα συνιστα	 ται μια διαφανή	 ς ενδια	 μεσή στρω	 σή, από	  υπό	 στρωμα ή	  
τελει	ωμα πριν τήν εφαρμόγή	  τής πατι	νας.

Κωδ. Συσκ. Τεμ.

CDO7002XX 
ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ 
ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ

1 Lt. 6

CDO7002XX
ΑΣΠΡΟ-ΜΑΥΡΟ

1 Lt. 6

Αμπόλι
BOLE

Έτοιμη προς χρήση χρωστική για τή δήμιόυργι	α πλαστικόπόι	ήσής. 
Βελτιω	 νει τήν πρό	 σφυσή κα	 θε στρω	 σής ενισχυ	 όντας τή θερμό	 τήτα τόυ 
φινιρι	σματός.

Διαθε	σιμό στις απόχρω	 σεις:
120 Κι	τρινό, 125 Κό	 κκινό, 60 Μαυ	 ρό. Κωδ. Συσκ. Τεμ.

CDO6800XX 250 gr. 6

CDO6850XX 1 kg 6
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Γνήσιος Ιταλικός Γύψος Αγιογραφίας (Μπολόνια) – Σκόνη
BOLOGNA CHALK

 Η σκόνη κιμωλίας Bologna Chalk χρήσιμόπόιει	ται στήν επιχρυ	 σωσή για 
τήν πρόετόιμασι	α τής ''ammanitura'', ενό	 ς συγκεκριμε	νόυ υπόστρω	 ματός 
για τήν πρόετόιμασι	α τής επιφα	 νειας πόυ θα διακόσμήθει	 με μεταλλικα	  
φυ	 λλα. Έχει μεγα	 λή απαλό	 τήτα στήν αφή	 , δεδόμε	νής τής λεπτό	 τήτας τόυ 
κό	 κκόυ πόυ τό συνθε	τει. 

Ει	ναι επι	σής χρή	 σιμό στήν παρασκευή	  στό	 κόυ πόυ χρήσιμόπόιει	ται γενικα	  
αλλα	  και ειδικό	 τερα σε διακόσμήτικε	ς κατασκευε	ς.

Κωδ. Συσκ. Τεμ.

CDO6562 1 Kg. 6

FRENCH GYPSUM

Με βάση εξαιρετικά λεπτές ορυκτές σκόνες, τό υλικό	  French Gypsum 
χρήσιμόπόιει	ται γενικα	  σε τεχνικε	ς επιχρυ	 σωσής και στήν παραδόσιακή	  
ζωγραφική	  ω	 στε να δήμιόυργή	 σει ε	να εξαιρετικα	  λει	ό υπό	 στρωμα. Στή 
διακό	 σμήσή με χρω	 μα κιμωλι	ας Shabby μπόρει	 να πρόστεθει	 με	σα στό υλικό	  
Shabby Provence, στήν επιθυμήτή	  πόσό	 τήτα, ω	 στε να αυξήθει	 τό πα	 χός τόυ 
υλικόυ	 . Με υφή	  πα	 στας, σχεδό	 ν σαν στό	 κός, τό χρω	 μα κιμωλι	ας Shabby 
μπόρει	 να χρήσιμόπόιήθει	 για να πετυ	 χετε ανα	 γλυφα και α	 λλα ό	 μόρφα 
τρισδια	 στατα εφε	.

Συστάσεις για την εφαρμογή:

Πρόσθε	στε τό υλικό	  French Gypsum στό χρω	 μα κιμωλι	ας Shabby σε μικρε	ς πόσό	 τήτες, με	χρι 
να φτα	 σει τό χρω	 μα κιμωλι	ας τό επιθυμήτό	  πα	 χός. Συνι	σταται κόσκι	νισμα κατα	  τήν 
πρόσθή	 κή.

Κωδ. Συσκ. Τεμ.

CDO6563 1 Kg. 6

ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΛΕΥΚΟ ΑΣΤΑΡΙ GESSO

Συνδυασμός παραδοσιακού Gesso με ακρυλικά πολυμερή, 
ειδικε	ς λευκε	ς χρωστικε	ς και πρό	 σθετα πόυ εξασφαλι	ζόυν 
ελαστικό	 τήτα, εξαιρετική	  ευκόλι	α στό τρι	ψιμό και μεγα	 λή δια	 ρκεια 
ζωή	 ς. Μπόρει	 να χρήσιμόπόιήθει	 ως υπό	 στρωμα σε καμβα	  
ζωγραφική	 ς ή	  ως βα	 σή για τή σωστή	  εφαρμόγή	  των μεταλλικω	 ν 
φυ	 λλων. 

Τό ακρυλικό	  Gesso χρωματι	ζεται πρόσθε	τόντας τή σωστή	  πόσό	 τήτα 
ανελι	νής Holzfarbe ή	  υδατόδια	 λυτής χρωστική	 ς.

Κωδ. Συσκ. Τεμ.

CDO6500 250 gr 6

CDO6550 1 kg 6

GOLDSIZE ΛΑΔΙΟΥ 12h

Η κόλλα μιξιόν λαδιού Borma Goldsize Oil 12h ει	ναι ιδανική	  
για τήν εφαρμόγή	  φυ	 λλων χρυσόυ	  και ασήμιόυ	  κα	 θε ει	δόυς 
επα	 νω σε όπόιαδή	 πότε επιφα	 νεια (ξυ	 λό, γυ	 ψό, με	ταλλό κ.α). 

Συνιστα	 ται επι	σής για ιμιτασιό	 ν φυ	 λλα. Εσωτερική	 ς και 
εξωτερική	 ς χρή	 σής. Κωδ. Συσκ. Τεμ.

CDO6840 250 ml 6

CDO6841 500 ml 6
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Κόλλα Επιχρύσωσης
GOLDSIZE ΝΕΡΟΥ

Υδατοδιάλυτη ακρυλική κόλλα, ειδική	  για τήν εφαρμόγή	  φυ	 λλων χρυσόυ	  / 
ασήμιόυ	  / χαλκόυ	 , ιμιτασιό	 ν ή	  γνή	 σιων. Με ιδανικό	  χρό	 νό ανόι	γματός ει	ναι 
κατα	 λλήλή επι	σής για κό	 λλήμα μεγα	 λων επιφανειω	 ν. Μό	 νό για εσωτερική	  
χρή	 σή.

Συστάσεις για την εφαρμογή:

Εφαρμό	 στε όμόιό	 μόρφα σε κατα	 λλήλό υπό	 στρωμα. Όταν ή επιφα	 νεια γι	νει κόλλω	 δής, ει	ναι 
δυνατή	  ή εφαρμόγή	  τόυ μεταλλικόυ	  φυ	 λλόυ.

Κωδ. Συσκ. Τεμ.

CDO6801 150 ml 6

CDO6802 500 ml 6

CDO6803 1 Lt. 6

Κόλλα Επιχρύσωσης
SOLVENT BASED GOLDSIZE

Ειδική κόλλα για την εφαρμογή φύλλων χρυσού / ασημιού / χαλκού, 
ιμιτασιό	 ν ή	  γνή	 σιων. Γρή	 γόρή στό στε	γνωμα, συνιστα	 ται για ε	μπειρόυς 
χρή	 στες ή	  για τό επιχρυ	 σωμα μικρω	 ν επιφανειω	 ν. Κατα	 λλήλή για 
εσωτερικόυ	 ς και εξωτερικόυ	 ς χω	 ρόυς.

Συστάσεις για την εφαρμογή:

Εφαρμό	 στε όμόιό	 μόρφα σε κατα	 λλήλό υπό	 στρωμα. Όταν ή επιφα	 νεια γι	νει κόλλω	 δής, ει	ναι 
δυνατή	  ή εφαρμόγή	  τόυ μεταλλικόυ	  φυ	 λλόυ.

Κωδ. Συσκ. Τεμ.

CDO6830 250 ml 6

CDO6832 1 Lt 6

ΚΟΥΝΕΛΟΚΟΛΛΑ

Ει	ναι μια φυσική	  κό	 λλα πόυ παρα	 γεται από	  πρωτειGνικα	  εκχυλι	σματα ζωική	 ς 
πρόε	λευσής. Σε μόρφή	  κό	 κκων, χρήσιμόπόιει	ται παραδόσιακα	  για τήν τε	χνή 
τής επιχρυ	 σωσής και γενικό	 τερα για εργασι	ες αναπαλαι	ωσής.

Κωδ. Συσκ.

CDOCOLLAC 1 Kg.

Φυσική Κόλλα, σε Κόκκους
BONE GLUE

Καφέ-κίτρινη στερεή κόλλα σε κόκκους, λαμβα	 νεται από	  ζωικα	  
εκχυλι	σματα και παραδόσιακα	  χρήσιμόπόιει	ται από	  συντήρήτε	ς και 
ξυλόυργόυ	 ς ως ελαστική	 , ισχυρή	  κό	 λλα. Στή διακό	 σμήσή με χρω	 μα 
κιμωλι	ας Shabby, μπόρει	 να χρήσιμόπόιήθει	 ως υπό	 στρωμα σε 
ακατε	ργαστό ή	  χρωματισμε	νό ξυ	 λό, πριν τήν εφαρμόγή	  τόυ χρω	 ματός 
κιμωλι	ας, ω	 στε να πετυ	 χετε φυσικό	  εφε	 κρακελε	. Η εφαρμόγή	  γι	νεται μετα	  
τήν αραι	ωσή τής κό	 λλας με	σα σε ζεστό	  νερό	  και τό λιω	 σιμό των κό	 κκων.

Συστάσεις για την εφαρμογή:

Εφαρμό	 στε τό υλικό	 , αφόυ	  τό λιω	 σετε σε ζεστό	  νερό	  σε αναλόγι	α 1:10, ως υπό	 στρωμα σε 
ακατε	ργαστό ή	  χρωματισμε	νό ξυ	 λό πριν από	  τήν εφαρμόγή	  χρω	 ματός κιμωλι	ας Shabby 
Provence για να πα	 ρετε απότε	λεσμα κρακελε	.

Κωδ. Συσκ.

CDOCOLLAP 1 Kg.
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ΨΑΡΟΚΟΛΛΑ

Καφέ-κίτρινοι στερεοί κόκκοι πόυ λαμβα	 νόνται από	  ζωικα	  εκχυλι	σματα. 
Φυσική	  κό	 λλα ζωική	 ς πρόε	λευσής πόυ παραδόσιακα	  χρήσιμόπόιει	ται για 
κό	 λλήμα των μεταλλικω	 ν φυ	 λλων επα	 νω στήν α	 μπόλή, στήν παραδόσιακή	  
τεχνική	  επιχρυ	 σωσής πόυ λε	γεται “a guazzo”.

Κωδ. Συσκ.

CDOCOLLAPS 1 kg

Βερνίκι Φινιρίσματος
ZAPON LACK

Βερνίκι φινιρίσματος, βα	 σεως διαλυ	 τόυ με μεγα	 λή αντόχή	 , για 
επιχρυσωμε	νες επιφα	 νειες. Κατασκευασμε	νό με σεβασμό	  στις παραδό	 σεις, 
ενό	 ς συστατικόυ	 , ε	τόιμό για χρή	 σή και ευ	 κόλό στήν εφαρμόγή	 . Χαρι	ζει στήν 
επιφα	 νεια ε	να ευχα	 ριστό αισθήτικό	  απότε	λεσμα. Διαθε	σιμό στις ακό	 λόυθες 
γυαλα	 δες: 20%, 50% και 100%.

Συστάσεις για την εφαρμογή:

Μπόρει	 να εφαρμόστει	 με πιστό	 λι βαφή	 ς ή	  πινε	λό. Πρόστατευ	 ει τις επιφα	 νειες πόυ ε	χόυν 
διακόσμήθει	 με ιμιτασιό	 ν φυ	 λλα από	  χρυσό	 , ασή	 μι ή	  χαλκό	 .

Κωδ. Συσκ. Τεμ.

CDO6950 500 ml 12

Βερνίκι Επιδιόρθωσης – Φυσικό Αποτέλεσμα
NATURAL FIXING LACQUER

Είναι ένα έτοιμο προς χρήση μείγμα, διαμόρφωμε	νό συ	 μφωνα με τις 
αρχαι	ες παραδό	 σεις των τεχνικω	 ν βερνικιω	 ν. Φτιαγμε	νό από	  φυσικό	  καθαρό	  
γόγγυ	 λιό και κεχριμπα	 ρι Χα	 ρή στα πόλυ	 τιμα φυσικα	  αιθε	ρια ε	λαια, επιτρε	πει 
τις πρόστατευτικε	ς θεραπει	ες μεγα	 λής λα	 μψής και απότελει	 τήν ιδανική	  λυ	 σή 
για τήν πρόστασι	α των απόμιμή	 σεων χρυσόυ	  και των απόμιμή	 σεων φυ	 λλων 
αργυ	 ρόυ.

Κωδ. Συσκ. Τεμ.

CDO6901 150 ml 6

CDO6902 500 ml 6

ZAPON ΕΝΔΙΑΜΕΣΟ ΜΟΝΩΤΙΚΟ ΕΠΙΧΡΥΣΩΣΗΣ – 
Φυσικό Αποτέλεσμα

Διάφανο φυσικό μονωτικό επιχρύσωσης, να εφαρμό	 ζεται στό Υπό	 στρωμα 
2Κ Zapon, ως βελτιωτικό	  πρό	 σφυσής για τό ακρυλικό	  υδατόδια	 λυτό goldsize 
για εφαρμόγή	  ιμιτασιό	 ν φυ	 λλων.

Κωδ. Συσκ. Τεμ.

CDO6100-N 1 Lt.. 6
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ZAPON ΕΝΔΙΑΜΕΣΟ ΜΟΝΩΤΙΚΟ ΕΠΙΧΡΥΣΩΣΗΣ

Διάφανο φυσικό μονωτικό επιχρύσωσης, να εφαρμό	 ζεται στό 
Υπό	 στρωμα 2Κ Zapon, ως βελτιωτικό	  πρό	 σφυσής για τό ακρυλικό	  
υδατόδια	 λυτό goldsize για εφαρμόγή	  ιμιτασιό	 ν φυ	 λλων. Όταν 
χρωματιστει	, ενισχυ	 ει τή ζεστασια	  των χρωμα	 των στα ιμιτασιό	 ν φυ	 λλα.

Διαθέσιμες αποχρώσεις: Δια	 φανό, Κι	τρινό (για ιμιτασιό	 ν Φυ	 λλα Χρυσόυ	 ), Κό	 κκινό (για 
ιμιτασιό	 ν Δόυκα	 τό Φυ	 λλό Χρυσόυ	 ), Μαυ	 ρό (για ιμιτασιό	 ν Ασήμι	 Φυ	 λλό).

Κωδ. Συσκ. Τεμ.

CDO6100 1 lt 6

ZAPON ΕΝΔΙΑΜΕΣΟ ΜΟΝΩΤΙΚΟ ΕΠΙΧΡΥΣΩΣΗΣ – 
Μεταλλικό

Ειδικό μεταλλικό μονωτικό για επιχρύσωση, να εφαρμό	 ζεται στό 
Υπό	 στρωμα 2Κ Zapon, ως βελτιωτικό	  πρό	 σφυσής για τό ακρυλικό	  
υδατόδια	 λυτό goldsize για εφαρμόγή	  ιμιτασιό	 ν φυ	 λλων. Στις διαφόρετικε	ς 
απόχρω	 σεις, κρυ	 βει τε	λεια μικρε	ς ζήμιε	ς και ρωγμε	ς στα ιμιτασιό	 ν φυ	 λλα.

Διαθέσιμες αποχρώσεις: Χρυσό	  11, Χρυσό	  Δόυκα	 τό 12, Ασήμι	 15.

Κωδ. Συσκ. Τεμ.

CDO6100-M 1 Lt.. 6
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Ειδικό Διαλυτικό Γομαλάκας
SHELLAC 94 

Εξαιρετικά δυνατό, ταχυστε	γνωτό διαλυτικό	  γόμαλα	 κας. Ιδανικό	  για 
εφαρμόγή	  τής σειρα	 ς ταχυστε	γνωτής πατι	νας. Δεν ει	ναι κατα	 λλήλό για 
λευκή	  πατι	να.

Κωδ. Συσκ. Τεμ.

AL94.1 1 Lt. 12

Ειδικό Διαλυτικό Γομαλάκας
SHELLAC 99

Εξαιρετικά δυνατό, ταχυστε	γνωτό διαλυτικό	  γόμαλα	 κας. Ιδανικό	  για 
εφαρμόγή	  τής σειρα	 ς ταχυστε	γνωτής πατι	νας. Δεν ει	ναι κατα	 λλήλό για 
λευκή	  πατι	να.

Κωδ. Συσκ. Τεμ.

AL99.1 1 Lt. 12

Ειδικό Διαλυτικό Γομαλάκας
SHELLAC 100

Εξαιρετικά δυνατό, ταχυστε	γνωτό διαλυτικό	  γόμαλα	 κας. Με εξαιρετική	  
διαφα	 νεια και όυδε	τερό τό	 νό. Ιδανικό	  για εφαρμόγή	  τής σειρα	 ς 
ταχυστε	γνωτής πατι	νας. Δεν ει	ναι κατα	 λλήλό για λευκή	  πατι	να.

Κωδ. Συσκ. Τεμ.

AL100.1 1 Lt. 12

Δερμάτινο
ΜΑΞΙΛΑΡΙ ΓΙΑ ΕΠΙΧΡΥΣΩΜΑ

Κωδ. Περιγραφή

CDO7101 Standard

CDO7100 Με προστατευτικό αέρα

Βασικό Πολύ Λεπτό
ΜΑΧΑΙΡΙ ΚΟΠΗΣ ΔΙΠΛΗΣ ΑΚΡΗΣ

Κωδ. Περιγραφή

CDO7111 Standard

CDO7110 Με δερμάτινο προστατευτικό
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Μαύρη Τρίχα
ΠΙΝΕΛΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ BOLE

Κωδ. Περιγραφή

CDO7160 n° 6

CDO7160A n° 8

CDO7160B n° 10

Από Τρίχα Σκίουρου
ΠΙΝΕΛΟ ΕΠΙΧΡΥΣΩΣΗΣ

Κωδ. Περιγραφή

CDO7161 n° 12

ΠΙΝΕΛΟ ΓΟΜΑΛΑΚΑΣ

Κωδ. Περιγραφή

CDO7162 n° 14

CDO7162A n° 20

CDO7162B n° 16

Από Τρίχα Σκίουρου
ΠΙΝΕΛΟ ΕΠΙΧΡΥΣΩΣΗΣ ΠΛΑΚΕ

Κωδ. Περιγραφή

CDO7163 “2” cm.5

CDO7163A “2,5” cm.6.2

CDO7163B “3” cm.7.5

Σκληρή Τρίχα
ΠΙΝΕΛΟ ΕΠΙΧΡΥΣΩΣΗΣ ΠΛΑΚΕ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ

Κωδ. Περιγραφή

CDO7162C n.8 21.5 mm

CDO7162D n.12 28 mm
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ΠΟΛΥ ΛΕΠΤΟ ΠΙΝΕΛΟ ΡΕΤΟΥΣ

Κωδ. Περιγραφή

CDO6474 n.1

CDO6475 n.3

ΔΟΧΕΙΟ ΕΠΙΧΡΥΣΩΣΗΣ

Κωδ.

CDO7200

ΑΤΣΑΛΟΜΑΛΛΟ

Ατσαλόμαλλο με διαφορετικούς βαθμούς πάχους των συρμα	 των πόυ 
τό απότελόυ	 ν, κατα	 λλήλό για δια	 φόρες εφαρμόγε	ς (αφαι	ρεσή χρωμα	 των, 
εξόμα	 λυνσή, καθαρισμό	 , γυα	 λισμα).

Κωδ. Περιγραφή Συσκευασία

CDO6470 steel wool “0” 5 kg

CDO6496 steel wool “00” 5 kg

CDO6467 steel wool “000” 5 kg

CDO6471-F.200 steel wool “0000” 200 gr

CDO6471 steel wool “0000” 5 kg

CDO6472 national steel wool 2,5 kg

Φτιαγμένο Από Ατσάλι
ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΣΚΑΛΙΣΜΑΤΟΣ

Κωδ. Περιγραφή

CDO7121 n. 1

CDO7122 n. 2

CDO7123 n. 3

CDO7125 n. 5

Μικρό, Μεσαίο, Μεγάλο
ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΑΠΟΞΕΣΗΣ   

Κωδ. Περιγραφή

CDO7400 small

CDO7401 medium

CDO7402 large
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ΣΤΙΛΒΩΤΙΚΟ ΑΧΑΤΗ

Κωδ. Περιγραφή

CDO71P103 n.103

CDO71P107 n.107

CDO71P109 n.109

CDO71P111 n.111

CDO71P128 n.128

CDO71P137 n.137

CDO71P15 n.15

ΖΟΥΜΠΑΔΕΣ ΑΠΟ ΑΤΣΑΛΙ

Κωδ. Περιγραφή Κωδ. Περιγραφή

CDO7300 mod. 41 CDO7308 mod. 49

CDO7301 mod. 42 CDO7309 mod. 50

CDO7302 mod. 43 CDO7310 mod. 51

CDO7303 mod. 44 CDO7311 mod. 52

CDO7304 mod. 45 CDO7312 mod. 53

CDO7305 mod. 46 CDO7313 mod. 54

CDO7306 mod. 47 CDO7314 mod. 55

CDO7307 mod. 48 CDO7315 mod. 56

ΣΠΑΤΟΥΛΑ ΓΙΑ ΑΝΟΙΓΜΑ ΔΟΧΕΙΩΝ

Μεταλλική σπάτουλα για ευ	 κόλό α	 νόιγμα δόχει	ων και ανα	 μιξή 
υγρω	 ν πρόιGό	 ντων ή	  παστω	 ν. Η σπα	 τόυλα ε	χει μή	 κός 28 cm. Η 
πόλυμερή	 ς λαβή	  τής εξασφαλι	ζει σωστή	  πρό	 σφυσή, ενω	  ή 
χαλυ	 βδινή κατασκευή	  κα	 νει τήν σπα	 τόυλα ανθεκτική	  στόυς 
χήμικόυ	 ς παρα	 γόντες και τή μήχανική	  καταπό	 νήσή. Ιδανική	  για 
τήν ανα	 μειξή πρόιGό	 ντων πόυ περιε	χόνται σε μεσαι	ες και μικρε	ς 
συσκευασι	ες. 

Κωδ.

66448
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ΠΙΝΕΛΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΛΑΔΙΩΝ
Ειδικά για πατώματα και deck

Ειδικά πινέλα για τήν εφαρμόγή	  λαδιω	 ν και χρωμα	 των σε πατω	 ματα εσωτερική	 ς και εξωτερική	 ς. Με φυσική	  
τρι	χα επιτρε	πόυν τήν ευ	 κόλή και γρή	 γόρή εφαρμόγή	  σε μεγα	 λες επιφα	 νειες ό	 πως βερα	 ντες και deck.

380mm  

250mm

150mm

Κωδ. Διαστ.

6394.150 150mm

6394.250 250mm

6394.380 380mm 

Για Μαρκαδόρο Διαφάνειας
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΥΤΕΣ 

Ανταλλακτικές μύτες για τό μαρκαδό	 ρό Holz Profix.

Κωδ. Τεμ.

PUN PRO 10 

Για Μαρκαδόρο Πλήρους Κάλυψης
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΥΤΕΣ

Ανταλλακτικές στρογγυλές λευκές μύτες για τό μαρκαδό	 ρό Holzmarker.

Για Μαρκαδόρο Πλήρους Κάλυψης
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΥΤΕΣ

Ανταλλακτικές λευκές μύτες με άκρες για τό μαρκαδό	 ρό Holzmarker.

Κωδ. Περιγραφή Τεμ.

PUN BI Ίσιο 10

Κωδ. Περιγραφή Τεμ.

PUN HO Γωνία 10
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ΣΤΑΓΟΝΟΜΕΤΡΑ ΔΟΣΟΛΟΓΙΑΣ

Κωδ. Τεμ.

6456 10

ΣΠΑΤΟΥΛΑ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗΣ

Σπάτουλα από πολυμερές υλικό για τήν εφαρμόγή	  και τήν αφαι	ρεσή υλικω	 ν 
σε μόρφή	  πα	 στας, ό	 πως κεριω	 ν, στό	 κόυ κ.α. Απότελεσματική	  και ακριβή	 ς, δεν 
κα	 νει ζήμια	  στήν επιφα	 νεια.

Κωδ. Μοντέλο

6447 TOUCH UP SPATULA - Το σωστό εργαλείο για την
τέλεια εφαρμογή οποιουδήποτε υλικού κεριού.

40





Κατάλογος Borma Wachs Ιανουάριος 2021

Εσωτερικής

Γαλάκτωμα Παλαίωσης
ECO HOLZ ANTIX 2008

Διάφανο γαλάκτωμα αντι	δρασής νερόυ	  πόυ χρήσιμόπόιει	ται σε ξυ	 λα υψήλή	 ς 
περιεκτικό	 τήτας σε τανι	νες και δι	νει α	 μεσό απότε	λεσμα παλαι	ωσής. Η ε	ντασή 
τόυ απότελε	σματός (ή σκόυρό	 τήτα στήν από	χρωσή) εξαρτα	 ται από	  τή φυσική	  
περιεκτικό	 τήτα σε τανι	νες πόυ ε	χει ή ξυλει	α. Τό υλικό	  αυτό	  δεν ει	ναι βαφή	 . 
Μπόρει	 να χρωματιστει	 πρόσθε	τόντας τις κατα	 λλήλες χρωστικε	ς νερόυ	  
Waterbased Mordant Concentrates. Αν επικαλυφθει	 α	 μεσα με πρόιGό	 ντα 
νερόυ	  μπόρει	 να υπα	 ρξει αντι	δρασή δήμιόυργω	 ντας χαμήλή	  ικανό	 τήτα 
πρό	 σφυσής και ανόμόιόμόρφι	α στό φιλμ. Συνιστόυ	 με συνεπω	 ς να 
πρόχωρή	 σετε στήν εφαρμόγή	  πρόιGό	 ντων από	  τή σειρα	  Λα	 δια Πατωμα	 των και 
στή συνε	χεια κατα	  περι	πτωσή να εφαρμό	 σετε κα	 πόιό βερνι	κι νερόυ	 .

Συστάσεις για την εφαρμογή:
Εφαρμό	 στε τό πρόιGό	 ν σε ακατε	ργαστό ξυ	 λό χρήσιμόπόιω	 ντας συνθετικό	  πινε	λό ή	  σφόυγγα	 ρι ή	 , 
σε μεγα	 λες περιόχε	ς, χρήσιμόπόιω	 ντας ρόλό	 . Κατα	 λλήλό επι	σής και για εφαρμόγή	  με πιστό	 λι 
βαφή	 ς. Συνιστα	 ται πα	 ντα μια πρόκαταρκτική	  δόκιμή	  για τήν επαλή	 θευσή τόυ απότελε	σματός, 
κυρι	ως ανα	 λόγα με τό ει	δός τόυ ξυ	 λόυ. Για να πα	 ρετε πιό ανόιχτό	  απότε	λεσμα μπόρει	τε να 
αραιω	 σετε τό υλικό	  με νερό	 .

Κωδ. Συσκ. Τεμ.

3720 1 Lt. 12

Γαλάκτωμα Παλαίωσης
ECO HOLZ ANTIX 2010

Γαλάκτωμα αντίδρασης νερού πόρτόκαλι	 χρω	 ματός πόυ χρήσιμόπόιει	ται 
σε ξυ	 λα υψήλή	 ς περιεκτικό	 τήτας σε τανι	νες για να επιτυ	 χετε α	 μεσό εφε	 
γκριζαρι	σματός. Η ε	ντασή τόυ απότελε	σματός, πόυ μπόρει	 να πόικι	λει από	  
ανόιχτό	  γκρι ε	ως σκόυ	 ρό γκρι με μπλε τό	 νόυς, εξαρτα	 ται από	  τα αρχικα	  
χαρακτήριστικα	  τόυ ξυ	 λόυ. Τό υλικό	  αυτό	  δεν ει	ναι βαφή	 . Αν επικαλυφθει	 
α	 μεσα με πρόιό	 ντα νερόυ	  μπόρει	 να δω	 σει ανεπιθυ	 μήτα απότελε	σματα. 
Συνιστόυ	 με συνεπω	 ς να πρόχωρή	 σετε στήν εφαρμόγή	  πρόιGό	 ντων από	  τή 
σειρα	  Λα	 δια Πατωμα	 των και στή συνε	χεια κατα	  περι	πτωσή να εφαρμό	 σετε 
κα	 πόιό βερνι	κι νερόυ	 .

Συστάσεις για την εφαρμογή:
Εφαρμό	 στε τό πρόιGό	 ν σε ακατε	ργαστό ξυ	 λό χρήσιμόπόιω	 ντας συνθετικό	  πινε	λό ή	  σφόυγγα	 ρι 
ή	 , σε μεγα	 λες περιόχε	ς, χρήσιμόπόιω	 ντας ρόλό	 . Κατα	 λλήλό επι	σής και για εφαρμόγή	  με πιστό	 λι 
βαφή	 ς. Συνιστα	 ται πα	 ντα μια πρόκαταρκτική	  δόκιμή	  για τήν επαλή	 θευσή τόυ απότελε	σματός, 
κυρι	ως ανα	 λόγα με τό ει	δός τόυ ξυ	 λόυ. Για να πα	 ρετε πιό ανόιχτό	  απότε	λεσμα μπόρει	τε να 
αραιω	 σετε τό υλικό	  με νερό	 .

Κωδ. Συσκ. Τεμ.

3724 1 Lt 12

Γαλάκτωμα Λεύκανσης
ECO HARD WOOD LYE

Υλικό νερού πόυ χρήσιμόπόιει	ται για να ανόι	ξει τό χρω	 μα ακατε	ργαστόυ ξυ	 λόυ 
και να όυδετερόπόιή	 σει τήν επι	δρασή των δυ	 ό γαλακτωμα	 των παλαι	ωσής Holz 
Antix 2008 και Holz Antix 2010 επιστρε	φόντας στήν αρχική	  από	χρωσή τόυ 
ξυ	 λόυ. Για να απόφυ	 γετε ανεπιθυ	 μήτα απότελε	σματα συνιστόυ	 με τήν εφαρμόγή	  
πρόιGό	 ντων από	  τή σειρα	  Λα	 δια Πατωμα	 των και στή συνε	χεια κατα	  περι	πτωσή 
να εφαρμό	 σετε κα	 πόιό βερνι	κι νερόυ	 .

Συστάσεις για την εφαρμογή:
Εφαρμό	 στε τό πρόιGό	 ν σε ακατε	ργαστό ξυ	 λό ή	  σε επιφα	 νειες πόυ ε	χόυν υπόστει	 επεξεργασι	α με τό 
Holz Antix 2008 ή	  Holz Antix 2010 χρήσιμόπόιω	 ντας πινε	λό ή	  σφόυγγα	 ρι ή	  σε μεγα	 λες περιόχε	ς, 
ρόλό	 . Πρότει	νεται πα	 ντα μια πρόκαταρκτική	  δόκιμή	  για τήν επαλή	 θευσή τόυ απότελε	σματός. 
Κατα	 λλήλό επι	σής για ξυ	 λό δρυς.

Κωδ. Συσκ. Τεμ.

0075HW 1 Lt 12
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3. Εσωτερικής – Προετοιμασία & Χρωματισμός

Γαλάκτωμα Νερού για Βαφές
ECO TP1050

Γαλάκτωμα νερού κατα	 λλήλό για τήν ανα	 μιξή με τις συμπυκνωμε	νες 
χρωστικε	ς Mordant Stain concentrates (σειρα	  CW) για τή δήμιόυργι	α βαφω	 ν 
νερόυ	  για ξυ	 λινα ε	πιπλα και πατω	 ματα. Ιδανικό	  για τήν ενι	σχυσή τής δόμή	 ς 
τόυ ξυ	 λόυ με φυσικό	  και ευ	 κόλό vintage απότε	λεσμα. Ιδανικό	  για κωνόφό	 ρα 
ξυ	 λα (ε	λατό).

Συστάσεις για την εφαρμογή:
Εφαρμό	 στε σε ακατε	ργαστό ξυ	 λό. Μετα	  τό πλή	 ρες στε	γνωμα, συνιστόυ	 με να πρόστατε	ψετε 
τήν επιφα	 νεια με κα	 πόιό φινι	ρισμα κεριόυ	  ή	  με κα	 πόιό λα	 δι από	  τή σειρα	  πρόιό	 ντων 
εσωτερική	 ς.

Κωδ. Συσκ. Τεμ.

COTP1051 1 Lt 12

COTP1050 5 Lt 2

Βαφή Λαδιού
GRUNDIEROIL COLOROIL

Διαθέσιμες αποχρώσεις:

50 Λευκό	 , 05 Πευ	 κό, 29 Κερασια	  
ανόιχτή	 , 53 Καρυδια	  Ανόιχτή	 , 59 
Καρυδια	  Με	τρια, 63 Καρυδια	  
Σκόυ	 ρα, 62 Μαό	 νι, Μ8147, 52 
Δρυς σκόυ	 ρα, 107 Γκρι, 58 
Παλι	σσανδρός, Μ 10098, 08 
Δια	 φανό.

Μείγμα που περιέχει φυσικά λάδια και υψήλή	 ς πόιό	 τήτας ρήτι	νες, ε	τόιμό 
πρός χρή	 σή, για τήν αρχική	  επεξεργασι	α-βαφή	  ξυ	 λινων επιφανειω	 ν. Η 
ρευστό	 τήτα τόυ εξασφαλι	ζει τε	λειό εμπότισμό	  και εξαιρετικό	  α	 πλωμα για 
όμόιό	 μόρφό και ευ	 κόλό χρωματισμό	  τόυ υπόστρω	 ματός.

Συστάσεις για την εφαρμογή:
Διατι	θεται σε δια	 φανή ε	κδόσή και σε συλλόγή	  απόχρω	 σεων χρωματόλόγι	όυ, ενω	  μπόρει	 επι	σής 
να χρωματιστει	 με μήχανή	  χρωματισμόυ	 . Κατα	 λλήλό για εφαρμόγή	  με πινε	λό, πανι	, ρόλό	  ή	  
πιστό	 λι. Συνιστόυ	 με να όλόκλήρω	 σετε τόν κυ	 κλό τελική	 ς επεξεργασι	ας με τα πρόιGό	 ντα τής σειρα	 ς 
ξυ	 λινων πατωμα	 των (λα	 δια, βερνι	κια νερόυ	  ή	  διαλυ	 τόυ, κερια	 ). Από	δόσή: 14-26 m²/Lt.

Κυ	 ρια γκα	 μα απόχρω	 σεων:

Κωδ. Συσκ. Τεμ.

3910 1 Lt 6

Συμπυκνωμένη Βαφή Πολλαπλών Χρήσεων
HOLZFARBE

Υγρή βαφή πολλαπλών χρήσεων, ιδανική	  για χρωματισμό	  ακατε	ργαστόυ 
ξυ	 λόυ επι	πλων καθω	 ς και α	 λλων εσωτερικω	 ν επιφανειω	 ν. Αντικαθιστα	  τήν 
παραδόσιακή	  ανελι	νή, βόήθα	 ει να πρόσπερα	 σετε τή διαδικασι	α παραγωγή	 ς και 
να απόφυ	 γετε τήν εισπνόή	  επιβλαβω	 ν παραγό	 ντων. Τό πρόιGό	 ν ει	ναι 
συμπυκνωμε	νό και μπόρει	 να χρήσιμόπόιήθει	 ό	 πως ει	ναι για να δω	 σετε πόλυ	  
ε	ντόνα χρω	 ματα ή	  να αραιωθει	 σε αναλόγι	α με	χρι 1:6 με νερό	 , όινό	 πνευμα, 
ασετό	 ν ή	  διαλυτικό	  νι	τρόυ για να δω	 σετε πιό ανόιχτε	ς απόχρω	 σεις. Παρε	χει 
παρ' ό	 λα αυτα	  απότε	λεσμα μεγα	 λόυ βα	 θόυς και φωτεινό	 τήτας. Μπόρει	 επι	σής 
να χρήσιμόπόιήθει	 για να χρωματι	σετε δια	 φανα βερνι	κια.

Κυ	 ρια γκα	 μα απόχρω	 σεων:

Κωδ. Συσκ. Τεμ.

3000 250 ml 12

3100 1 Lt 12

Συστάσεις για την εφαρμογή:

Πρόσθε	στε σταγό	 να-σταγό	 να 
στό δια	 φανό υλικό	  για να 
απόφυ	 γετε τα πόλυ	  ε	ντόνα 
χρω	 ματα. Πα	 ντα κα	 νετε μια 
πρόκαταρκτική	  δόκιμή	  για να 
επαλήθευ	 σετε τό τελικό	  
απότε	λεσμα.

Διαθέσιμες αποχρώσεις:
122 Πόρτόκαλι	, 140 Μπλε, 120 Κι	τρινό, 62 Μαό	 νι, 60 
Μαυ	 ρό, 53 Καρυδια	  ανόιχτή	 , 59 Καρυδια	  με	τρια, 63 
Καρυδια	  σκόυ	 ρή, 58 Παλι	σσανδρός, 125 Κό	 κκινό, 52 
Δρυς, 17 Τικ, 134 Πρα	 σινό, 47 Καφε	 μαυ	 ρό, 146 Βε	γκε, 
30 Κερασια	 .
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Εσωτερικής

Λάδι Υπόστρωμα - Τελείωμα
PARQUET OIL QUICK

Μείγμα πολύτιμων φυτικών λαδιών, ενισχυμε	νό με ρήτι	νες υψήλή	 ς 
πόιό	 τήτας, για τό φινι	ρισμα ακατε	ργαστων εσωτερικω	 ν ξυ	 λινων 
επιφανειω	 ν. Παρε	χει εξαιρετική	  αντόχή	  σε λεκε	δες και φθόρα	 . Δεν χρεια	 ζεται 
τήν πρόεφαρμόγή	  κα	 πόιόυ συγκεκριμε	νόυ υπόστρω	 ματός ενω	  ει	ναι ε	τόιμό 
πρός χρή	 σή. Διαθε	σιμό στις ακό	 λόυθες γυαλα	 δες: deep matt 10% - matt 30% 
- semiglossy 60% - glossy 90%. Διαθε	σιμό επι	σής στήν ε	κδόσή με κερι	 
Hardwax “1030” με φυσικό	  ματ απότε	λεσμα. Παραδόσιακή	  συ	 νθεσή 
γρή	 γόρόυ στεγνω	 ματός, με χαμήλό	  ιξω	 δες.

Συστάσεις για την εφαρμογή:

Τό πρόιGό	 ν μπόρει	 να εφαρμόστει	 με πινε	λό, ρόλό	 , πανι	 ή	  πιστό	 λι βαφή	 ς. Να παρε	χετε πα	 ντότε 
τόν κατα	 λλήλό εξαερισμό	  στό χω	 ρό εφαρμόγή	 ς ω	 στε να ει	ναι δυνατή	  ή σωστή	  διαδικασι	α 
στεγνω	 ματός τόυ λαδιόυ	 . Από	 δόσή: 12-24 m²/Lt.

Κωδ. Συσκ. Τεμ.

4951 1 Lt 6

4952 5 Lt 2

Λάδι Υπόστρωμα - Τελείωμα – Με Κερί
HARDWAX PARQUET OIL QUICK

Λάδι με κερί Hardwax “1030” με φυσικό	  ματ απότε	λεσμα. Παραδόσιακή	  
συ	 νθεσή γρή	 γόρόυ στεγνω	 ματός, με χαμήλό	  ιξω	 δες. Μει	γμα πόλυ	 τιμων 
φυτικω	 ν λαδιω	 ν, ενισχυμε	νό με ρήτι	νες υψήλή	 ς πόιό	 τήτας, για τό φινι	ρισμα 
ακατε	ργαστων εσωτερικω	 ν ξυ	 λινων επιφανειω	 ν. Παρε	χει εξαιρετική	  αντόχή	  
σε λεκε	δες και φθόρα	 . 
Δεν χρεια	 ζεται τήν πρόεφαρμόγή	  κα	 πόιόυ συγκεκριμε	νόυ υπόστρω	 ματός ενω	  
ει	ναι ε	τόιμό πρός χρή	 σή.

Κωδ. Συσκ. Τεμ.

4951-HW 1 Lt 6

4952-HW 5 Lt 2

Υπόστρωμα Νερού Πατωμάτων
1-2K WATERBASED BASECOAT FOR PARQUET

Υπόστρωμα νερού για εφαρμόγή	  σε ξυ	 λινα πατω	 ματα. Έτόιμό πρός χρή	 σή, 
μπόρει	 να εφαρμόστει	 απευθει	ας σε ακατε	ργαστό ξυ	 λό. Τό ειδικό	  ιξω	 δες και ή 
εργασιμό	 τήτα	  τόυ επιτρε	πόυν τήν πρόεργασι	α τόυ ξυ	 λινόυ παρκε	 πριν από	  τήν 
εφαρμόγή	  τόυ βερνικιόυ	  Naturaqua Parkettlack.

Συστάσεις για την εφαρμογή:

Εα	 ν απαιτει	ται μεγαλυ	 τερή σκλήρό	 τήτα, τό πρόιGό	 ν μπόρει	 να καταλυθει	 σε αναλόγι	α 10: 1 με 
σκλήρυντή	  4100-2K για βερνι	κια υδατική	 ς βα	 σής. Από	 δόσή: 10-14m² / Lt.

Κωδ. Συσκ. Τεμ.

NAT4140 1 Lt 6

NAT4141 5 Lt 2
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Εσωτερικής

Βερνίκι Νερού Πατωμάτων
1-2K NATURAQUA PARKETTLACK

Βερνίκι νερού υψηλής αντοχής, φιλικό	  πρός τό περιβα	 λλόν, για χρή	 σή σε 
ξυ	 λινα πατω	 ματα. Μπόρει	 να χρήσιμόπόιήθει	 ως ε	χει ή	  να πρόστεθει	 καταλυ	 τής 
4100-2Κ σε αναλόγι	α 10:1. Σε	βεται τό περιβα	 λλόν και τήν υγει	α των 
εργαζόμε	νων. Παρε	χει υψήλα	  επι	πεδα πρόστασι	ας από	  φθόρα	  και τριβή	  σε 
παραδόσιακα	  ξυ	 λινα δα	 πεδα, πρό-λειανθε	ντα ή	  πρός απόκατα	 στασή. Υψήλε	ς 
επιδό	 σεις με τήν ευκόλι	α χρή	 σής υλικόυ	  ενό	 ς συστατικόυ	  ή	  με τήν τεχνόλόγι	α 
καταλυ	 τή. Διαθε	σιμό στις ακό	 λόυθες γυαλα	 δες: 0-5 deep matt/ 10-20 deep 
matt/30-40 matt/ 50-60 semiglossy/80-90 glossy.

Συστάσεις για την εφαρμογή:

Τό πρόιGό	 ν μπόρει	 να εφαρμόστει	 με πινε	λό ή	  ρόλό	  απευθει	ας σε τριμε	νό ακατε	ργαστό ξυ	 λό ή	  πα	 νω 
στό υπό	 στρωμα νερόυ	  πατωμα	 των BASECOAT FOR PARQUET. Τό Naturaqua Parkettlack μπόρει	 
επι	σής να εφαρμόστει	 επα	 νω σε υλικα	  λαδιόυ	  από	  τή σειρα	  τής Borma. Από	 δόσή: 10-14m² / Lt.

Κωδ. Συσκ. Τεμ

NAT4100 1 Lt 6

NAT4101-XX 2,5 Lt 2

NAT4102 5 Lt 2

Καταλύτης για Βερνίκια Νερού
WATERBASED CATALYST 4100 2K

Καταλύτης για τα βερνίκια νερού τής σειρα	 ς Borma, ό	 πως τα Wood 
sealer, Super wood sealer, Waterbased basecoat for parquet and 
furniture, Naturaqua Parkettlack 1 or 2K, Naturaqua Mobilack. 
Βελτιω	 νει τα επι	πεδα χήμικω	 ν και μήχανικω	 ν αντόχω	 ν και τή δυ	 ναμή 
πρό	 σφυσής στό υπό	 στρωμα.

Συστάσεις για την εφαρμογή:

Αναμει	ξτε στό βασικό	  πρόιGό	 ν σε αναλόγι	α 10: 1. Μετα	  τήν κατα	 λυσή, αραιω	 στε με νερό	  
εα	 ν ει	ναι απαραι	τήτό. Για επαγγελματική	  χρή	 σή.

Κωδ. Συσκ. Τεμ.

NAT4102-2K 100 ml 12

NAT4100-2K 250 ml 12

NAT4101-2K 500 ml 12

NAT4103-2K 2,5 Lt 2

Βερνίκι Ξύλινων Πατωμάτων Ενός Συστατικού
1K- PU EASY PARKETTLACK

Πολυουρεθανικό βερνίκι ενός συστατικού, ε	τόιμό πρός χρή	 σή, ειδικό	  ως 
πρόεργασι	α-τελει	ωμα σε ξυ	 λινα πατω	 ματα, γρή	 γόρό και ευ	 κόλό στήν 
εφαρμόγή	 . Γρή	 γόρό στό στε	γνωμα, ει	ναι κατα	 λλήλό και ευ	 κόλό στήν 
εφαρμόγή	  σε βιόμήχανικε	ς γραμμε	ς παραγωγή	 ς. 

Διαθε	σιμες γυαλα	 δες: 10/20, 30/40, 80/90.

Συστάσεις για την εφαρμογή:

Για να αυξήθει	 ή καλυπτικό	 τήτα τής επι	στρωσής ει	ναι δυνατή	  αλλα	  ό	χι υπόχρεωτική	  πρω	 τα ή 
εφαρμόγή	  τόυ υπόστρω	 ματός 2Κ PU Basecoat.

Κωδ. Συσκ. Τεμ.

4160-XX.PU 1 Lt 6

4161-XX.PU 5 Lt 2
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Υπόστρωμα Δύο Συστατικών Υψηλής Απόδοσης
2K-PU PARKETTLACK BASECOAT

Πολυουρεθανικό υπόστρωμα δύο συστατικών υψήλω	 ν στερεω	 ν για 
ξυ	 λινα πατω	 ματα. Ευ	 κόλό στήν εφαρμόγή	 , ε	χει φτιαχτει	 ειδικα	  ως 
πρόεργασι	α για εφαρμόγή	  πριν τό βερνι	κι πόλυόυρεθα	 νής δυ	 ό συστατικω	 ν 
2K-PU Parkettlack. Γρή	 γόρό στό στε	γνωμα, ευ	 κόλό στό τρι	ψιμό ενω	  ε	χει 
μεγα	 λή γεμιστική	  ικανό	 τήτα.

Συστάσεις για την εφαρμογή:

Αναλόγι	α καταλυ	 τή 1:1. Τό πρόιGό	 ν επιδε	χεται αραι	ωσή με DPU011 σε πόσόστό	  10-20%. 
Από	 δόσή : 10-14m² / Lt.

Κωδ. Συσκ. Τεμ

4136-2K +4136K 1lt+1lt 6

4137-2K+4137K 2,5lt+2,5lt 2

Βερνίκι Δύο Συστατικών Υψηλής Απόδοσης
2K-PU PARKETTLACK

Πολυουρεθανικό βερνίκι δύο συστατικών υψήλω	 ν στερεω	 ν για ξυ	 λινα 
πατω	 ματα. Ευ	 κόλό στήν εφαρμόγή	 , με ευρυ	  ανόιχτό	  χρό	 νό ει	ναι φτιαγμε	νό 
να χαρι	ζει εξαιρετική	  εργασιμό	 τήτα και δυνατό	 τήτα απλω	 ματός, ακό	 μα και 
σε υψήλε	ς θερμόκρασι	ες, ενω	  χαρι	ζει τό καλυ	 τερό επι	πεδό πρόστασι	ας. 
Διαθε	σιμες γυαλα	 δες: 10/20, 30/40, 80/90. 

Συστάσεις για την εφαρμογή:

Αναλόγι	α καταλυ	 τή 1:1. Τό πρόιGό	 ν επιδε	χεται αραι	ωσή με DPU011 σε πόσόστό	  10-20%. Να 
χρήσιμόπόιει	ται σε συνδυασμό	  με τό υπό	 στρωμα 2K-PU PARKETTLACK BASECOAT ακό	 μή 
και σε μι	α στρω	 σή. Από	 δόσή : 10-14m² / Lt.

Κωδ. Συσκ. Τεμ

4100-2K-XX + 
4107-2K

1lt+1lt 6

4101-2K-XX + 
4107.2,5-2K

2,5lt+2,5lt 2

Υπόστρωμα Νερού
1-2K WATERBASED BASECOAT FOR FURNITURE

Διάφανο υπόστρωμα νερού για χρή	 σή σε ό	 λες τις ξυ	 λινες επιφα	 νειες. 
Ιδανικό	  για χρή	 σή σε συνδυασμό	  με τό Naturaqua Mobilack. Εξαιρετική	  
διαφα	 νεια και ελαστικό	 τήτα, χα	 ρή στή συνόχή	  τόυ ει	ναι ευ	 κόλή ή εφαρμόγή	  
με πινε	λό ακό	 μα και σε κα	 θετες επιφα	 νειες.  Ιδανικό	  για ε	πιπλα, πό	 ρτες, 
ραμπότε	, επενδυ	 σεις κ.α.

Συστάσεις για την εφαρμογή:

Έτόιμό πρός χρή	 σή ως υλικό	  ενό	 ς συστατικόυ	 , ενω	  επιδε	χεται επι	σής και τήν πρόσθή	 κή 
καταλυ	 τή 4100-2Κ σε αναλόγι	α 10:1, αν αυτό	  κριθει	 απαραι	τήτό. Από	 δόσή: 10-12m² / Lt.

Κωδ. Συσκ. Τεμ.

NAT4126 1 Lt 6

NAT4127 5 Lt 2
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Βερνίκι Νερού για ‘Επιπλα
NATURAQUA MOBILACK

Οικολογικό βερνίκι για χρή	 σή σε ε	πιπλα. Σε	βεται τό περιβα	 λλόν και τήν 
υγει	α των εργαζόμε	νων, σχεδό	 ν χωρι	ς ΠΟΕ χα	 ρή στήν υδατόδια	 λυτή 
συ	 στασή τόυ. Τό Mobilack δι	νει πόλυ	  υψήλα	  επι	πεδα πρόστασι	ας από	  φθόρα	  
και τριβή	  των παραδόσιακω	 ν ξυ	 λινων επιφανειω	 ν πόυ ε	χόυν ή	 δή τριφτει	 ή	  
συντήρήθει	. Υψήλε	ς επιδό	 σεις με τήν ευκόλι	α χρή	 σής τής τεχνόλόγι	ας υλικόυ	  
ενό	 ς συστατικόυ	  και τής δυνατό	 τήτας πρόσθή	 κής καταλυ	 τή αν αυτό	  
χρειαστει	. Διαθε	σιμες γυαλα	 δες: 10/20, 30/40, 50/60, 80/90.

Συστάσεις για την εφαρμογή:

Εφαρμό	 ζεται κατα	  πρότι	μήσή με πιστό	 λι βαφή	 ς με τήν πρόσθή	 κή καταλυ	 τή 4100-2Κ σε 
αναλόγι	α 10%. Αν χρειαστει	 αραι	ωσή, πρόσθε	στε νερό	  10%. Από	 δόσή: 10-12m² / Lt.

Κωδ. Συσκ. Τεμ.

NAT4122.375 375 ml 6

NAT4122 1 Lt 6

NAT4127 2,5 lt 2

NAT4123 5 Lt 2

Βερνίκι Νερού για Έπιπλα
1-2K INVISIBLE TOUCH

Βερνίκι νερού πόυ δι	νει αό	 ρατό απότε	λεσμα. Χαρι	ζει ματ εμφα	 νισή και δεν 
αλλα	 ζει τή φυσική	  εμφα	 νισή τόυ ακατε	ργαστόυ ξυ	 λόυ, δι	νόντας ε	να καλό	  επι	πεδό 
πρόστασι	ας στήν επιφα	 νεια.

Συστάσεις για την εφαρμογή:

Εφαρμό	 ζεται κατα	  πρότι	μήσή με πιστό	 λι βαφή	 ς με τήν πρόσθή	 κή καταλυ	 τή 4100-2Κ σε αναλόγι	α 
10%. Αν χρειαστει	 αραι	ωσή, πρόσθε	στε νερό	  10%. Από	 δόσή: 10-12m² / Lt.

Κωδ. Συσκ. Τεμ.

NAT4130 1 Lt 6

NAT4131 5 Lt 2

NAT4132 10 Lt 1

Λάδι για Πάγκους Κουζίνας
HARD TOP OIL

Βασισμένο σε φυσικά λάδια και ενισχυμε	νό με υψήλή	 ς πόιό	 τήτας ρήτι	νες και 
κερια	 , τό Hard Top Oil παρε	χει εξαιρετική	  πρόστασι	α με ε	να ευχα	 ριστό φυσικό	  
απότε	λεσμα.  
Κατα	 λλήλό για τραπε	ζια και πα	 γκόυς κόυζι	νας γενικό	 τερα, σανι	δες κόπή	 ς και 
ξυ	 λινα κόυζινικα	  εργαλει	α, πιστόπόιήμε	νό για επαφή	  με τρό	 φιμα συ	 μφωνα με 
τα πρό	 τυπα EN71.3, DIN 53160 και DIN68861. 

Κατα	 λλήλό για τήν βαφή	  παιδικω	 ν παιχνιδιω	 ν και αντικειμε	νων.

Hard Top Oil

Κωδ. Συσκ. Τεμ.

4916 750 ml 6

Λάδι για Kουζινικά Eργαλεία
KITCHENWARE OIL

Λάδι χωρίς ΠΟΕ, κατασκευασμε	νό από	  συστατικα	  φυσική	 ς πρόε	λευσής, 
ιδανικό	  για χρή	 σή σε αντικει	μενα από	  ακατε	ργαστό ξυ	 λό ή	  σε αυτα	  πόυ ε	χόυν 
περαστει	 με λα	 δι, φτιαγμε	νό να ε	ρχεται σε μό	 νιμή επαφή	  με τρό	 φιμα, 
κατα	 λλήλό για σανι	δες κόπή	 ς, πια	 τα, μπωλ σαλα	 τας, κόυτα	 λες κ.α. To 
Kitchenware Oil κα	 νει τήν επιφα	 νεια ανθεκτική	  στό νερό	  και τή βρωμια	 . 
Πιστόπόιήμε	νό συ	 μφωνα με τό πρό	 τυπό EN 71-3:2013 για τή μή 
μετανα	 στευσή βαρε	ων μετα	 λλων από	  παιδικα	  παιχνι	δια και αντικει	μενα. 
Κατα	 λλήλό για επαφή	  με τρό	 φιμα. Κωδ. Συσκ. Τεμ.

4989.025 250 ml 12

4989.05 500 ml 12

4989.1 1 Lt. 6

Συστάσεις για την εφαρμογή:

Εφαρμό	 στε μι	α ή	  δυ	 ό στρω	 σεις με πινε	λό ή	  πανι	 ή	  ακό	 μα και με εμπότισμό	  και αφαιρε	στε τό 
περι	σιό υλικό	  με ε	να μαλακό	  πανι	. Ξαναεφαρμό	 στε εα	 ν ει	ναι απαραι	τήτό, ό	 σό συχνα	  απαιτει	ται 
ανα	 λόγα με τή χρή	 σή και τή συχνό	 τήτα των πλυσιμα	 των. Από	 δόσή : 8-12m² / Lt.
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Προστασία για Σάουνα
SAUNA OIL

Μείγμα λαδιών για τή συντή	 ρήσή και πρόστασι	α των εσωτερικω	 ν επιφανειω	 ν 
τής σα	 όυνας (πα	 γκόι, επενδυ	 σεις και δα	 πεδα από	  ακατε	ργαστό ξυ	 λό). Παρε	χει 
καλή	  υδρόαπωθήτικό	 τήτα και πρόστατευ	 ει τό ξυ	 λό από	  τήν αφυδα	 τωσή, 
αναζωόγόνω	 ντας φυσικα	  τό χρω	 μα και τα νερα	  τόυ.

Συστάσεις για την εφαρμογή:

Τό Sauna Oil εφαρμό	 ζεται σε ακατε	ργαστό ξυ	 λό, στεγνό	  και καθαρό	 , με ε	να πανι	, χωρι	ς περι	σσεια 
υλικόυ	 , ό	 πότε κριθει	 απαραι	τήτό.
Από	 δόσή : 8-16m² / Lt.

Κωδ. Συσκ. Τεμ.

3941 1 Lt 12

3942 5 Lt 2

Προστατευτικό Φινίρισμα με Κερί για Σάουνα
NATURAQUA BORMA SAUNA WACHS

Υλικό νερού, παρασκευασμε	νό με υψήλή	 ς πόιό	 τήτας κερια	  και ρήτι	νες, ειδικό	  
για τήν πρόστασι	α ό	 λων των εσωτερικω	 ν επιφανειω	 ν τής σα	 όυνας (πα	 γκόι, 
επενδυ	 σεις και δα	 πεδα). Σε δια	 φανό δεν αλλα	 ζει τή φυσική	  από	χρωσή τόυ ξυ	 λόυ, 
χαρι	ζόντας ευχα	 ριστό φυσικό	  απότε	λεσμα και πρόστασι	α από	  τή βρωμια	  και τό 
νερό	 . Σε χρωματιστό	 , διατι	θεται στα μόντε	ρνα χρω	 ματα λευκό	 ,γκρι	 και μαυ	 ρό. 
Χα	 ρή στό χαμήλό	  ιξω	 δες τόυ και τήν υδρατμόπερατό	 τήτα	  τόυ τό πρόιGό	 ν 
απόρρόφα	 ται βαθια	  με	σα στό ξυ	 λό και διατήρει	 μια φυσική	  και μεταξε	νια 
αι	σθήσή στήν επιφα	 νεια. Διαθε	σιμες απόχρω	 σεις: Δια	 φανό, Λευκό	 , Μαυ	 ρό, 
RAL9002.

Συστάσεις για την εφαρμογή:

Τό υλικό	  ει	ναι επι	σής κατα	 λλήλό για χρή	 σή σε εξωτερικε	ς επιφα	 νειες. Σε αυτή	  τήν περι	πτωσή 
συνι	σταται ή επικα	 λυψή	  τόυ με τό Naturaqua Top Gel ω	 στε να αυξήθει	 ή ανθεκτικό	 τήτα τόυ 
φινιρι	σματός. Από	 δόσή : 10-12m² / Lt.

Κωδ. Συσκ. Τεμ.

NAT3361 750 ml 6

Βερνίκι Διαλύτου για Έπιπλα
MOBILACK

Πολυουρεθανικό βερνίκι για έπιπλα, ευ	 κόλό στή χρή	 σή, κατα	 λλήλό ως 
υπό	 στρωμα και τελει	ωμα για πό	 ρτες, ραμπότε	 και α	 λλες ξυ	 λινες εσωτερικε	ς 
επιφα	 νειες. Γρή	 γόρό στό στε	γνωμα. Διαθε	σιμες γυαλα	 δες: 10/20, 30/40, 
80/90.

Συστάσεις για την εφαρμογή:

Έτόιμό για χρή	 σή, για να απόκτή	 σει μεγαλυ	 τερή ικανό	 τήτα εμπότισμόυ	 , μπόρει	 να αραιωθει	 σε 
πόσόστό	  ε	ως 30% με solvoil 03,04,06 ανα	 λόγα με τις ανα	 γκες. Από	 δόσή: 12-24m² / Lt.

Κωδ. Συσκ. Τεμ.

4122-XX 750 ml 6

4123-XX 2,5 Lt 2
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Πατίνα Nερού
NATURAQUA FAST PATINA

Συμπυκνωμένη διάφανη βάση η οποία χρωματίζεται με τις 
συμπυκνωμένες βαφές νερού mordant concentrates, με χρωστικά νερού 
(ακόμη και μεταλλικά) ή με βαφές πολλαπλών χρήσεων. Χάρη στην 
ειδική σύνθεσή του, το υλικό μπορεί να εφαρμοστεί χωρίς πρόβλημα σε 
επιφάνειες περασμένες με λάδι, με βερνίκια πολυουρεθανικά, ακρυλικά 
ή UV
 ή πάνω σε λακαρισμένες επιφάνειες. Κατάλληλο για κάθε τύπο
 ξύλινης επιφάνειας. Πολύ εύκολη εφαρμογή και αφαίρεση όταν
 στεγνώσει. Διαθέσιμο σε διάφανο και λευκό.

Συστάσεις για την εφαρμογή:

Εφαρμόστε με πινέλο, φροντίζοντας να γεμίσετε όλες τις κοιλότητες της επιφάνειας. 
Μετά το στέγνωμα αφαιρέστε το πλεονάζον υλικό με μία τζίβα ή γυαλόχαρτο. 
Εναλλακτικά, είναι δυνατή η άμεση επεξεργασία της υγρής πατίνας μέχρι να 
επιτευχθεί το επιθυμητό αποτέλεσμα.

Κωδ. Συσκ. Τεμ.

NATCDO7000.250 250 ml 12

NATCDO7002 1 Lt 6

Καθημερινό Καθαριστικό
PARQUET CLEANER

Καθαριστικό νερού κατασκευασμένο από φυσικό σαπούνι, με ουδέτερο 
PH, για τον καθαρισμό ξύλινων πατωμάτων περασμένων με βερνίκι ή λάδι. 
Ευχάριστα αρωματισμένο, αφαιρεί βρωμιά και λίπη, δεν κάνει ζημιά στις 
επιστρώσεις βερνικιών, καθαρίζει αποτελεσματικά και ταυτόχρονα 
απαλά. 

Συστάσεις για την εφαρμογή:
Αραιώστε το υλικό σε νερό για καθημερινή χρήση ή χρησιμοποιήστε ως έχει για να 
επέμβετε τοπικά σε μικρές περιοχές. Διατίθεται επίσης σε λευκή έκδοση για 
ανοιχτόχρωμα ή λευκά πατώματα.

Κωδ. Συσκ. Τεμ.

NAT0048 1 Lt 12

NAT0049 5 Lt 2

Υγρό Κερί Νερού για Γυάλισμα
PARQUET WAX

Διάλυμα κεριού χωρίς διαλύτες, σχεδιασμένο για την προστασία και 
ανανέωση των ξύλινων πατωμάτων που έχουν υποστεί φθορά. Η σύνθεση 
φυσικών κεριών με επιφανειοδραστικές ουσίες προσφέρει ευχάριστη 
λάμψη και αντοχή στη συχνή κυκλοφορία. Ιδανικό για την προστασία 
ξύλινων πατωμάτων που έχουν περαστεί με λάδι ή βερνίκι.

Συστάσεις για την εφαρμογή:

Εφαρμόστε ομοιόμορφα και αποφύγετε την αλληλοεπικάλυψη. 
Περιμένετε μέχρι το πλήρες στέγνωμα. Διατίθεται στην κλασική 
γυαλιστερή και σε ματ έκδοση, φυσικού αποτελέσματος. 
Απόδοση : 60-70m² / Lt.

Σατινέ 

Κωδ. Συσκ. Τεμ.

0490 1 Lt 12

0491 5 Lt 2

Φυσικό Αποτέλεσμα

Κωδ. Συσκ. Τεμ.

0490-30 1 Lt 12

0491-30 5 Lt 2
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Καθαρισμός και Συντήρηση
KIT PARQUET 1

Parquet Cleaner + Parquet Wax.
Ιδανικό	  για ξυ	 λινα πατω	 ματα πόυ ε	χόυν περαστει	 με λα	 δι ή	  βερνι	κι. 

Κωδ. Συσκ.

4885 1 L t + 1 L t

Καθαρισμός και Συντήρηση
KIT PARQUET 2

Parquet Cleaner + Rebuffable beeswax for parquet.
Ιδανικό	  για ξυ	 λινα πατω	 ματα πόυ ε	χόυν περαστει	 με λα	 δι ή	  βερνι	κι. Κωδ. Συσκ.

4886 1 L t + 1 L t

Καθημερινό Καθαριστικό
LAMINATE CLEANER

Ευχάριστα αρωματισμένο, αφαιρει	 βρωμια	  και λι	πή με σεβασμό	  στήν 
επιφα	 νεια. Ιδανικό	  για καθήμερινή	  χρή	 σή.

Συστάσεις για την εφαρμογή:

Αραιω	 στε τό υλικό	  σε νερό	  για καθήμερινή	  χρή	 σή ή	  χρήσιμόπόιή	 στε ως ε	χει για να επε	μβετε 
τόπικα	  σε μικρε	ς περιόχε	ς.
Από	 δόσή : 60-70m² / Lt.

Κωδ. Συσκ. Τεμ.

NAT0057 1 Lt 12

NAT0058 5 Lt 2

Υγρό Κερί Νερού για Γυάλισμα
LAMINATE REVIVER

Ειδικό αυτογυάλιστο κερί για αναζωόγό	 νήσή πατωμα	 των laminate, πόυ ε	χόυν 
υπόστει	 ζήμια	  από	  φθόρα	  και συχνή	  κυκλόφόρι	α. Υδατόδια	 λυτό, χωρι	ς 
φόρμαλδευ	 δή, σχεδό	 ν α	 όσμό.

Συστάσεις για την εφαρμογή:

Εφαρμό	 στε όμόιό	 μόρφα και απόφυ	 γετε τήν αλλήλόεπικα	 λυψή. Περιμε	νετε με	χρι τό πλή	 ρες 
στε	γνωμα. 

Κωδ. Συσκ. Τεμ.

3366 1 Lt 12

3367 5 Lt 2
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Καθημερινή Φροντίδα
FURNITURE CREAMY WAX POLISH – MOBILCERA

Κηρώδης γυαλιστική κρέμα για ε	πιπλα, δι	νει νε	α λα	 μψή σε θαμπε	ς επιφα	 νειες. 
Απόλυμαι	νει και γυαλι	ζει, πρόστατευ	 όντας από	  σκό	 νή και υγρασι	α.

Συστάσεις για την εφαρμογή:

Εφαρμό	 στε μικρε	ς πόσό	 τήτες με ε	να μαλακό	  πανι	 και επαναλα	 βετε τό τρι	ψιμό πρός τα πι	σω με	χρι 
να απόρρόφήθει	 πλή	 ρως.

Κωδ. Συσκ. Τεμ.

0400 250 ml 12

0401 500 ml 12

Καθημερινό Καθαριστικό Νερού
FURNITURE NEUTRAL DETERGENT

Βάσεως νερού, με όυδε	τερό σαπόυ	 νι και αιθε	ριό ε	λαιό πόρτόκαλιόυ	 , ει	ναι 
ιδανικό	  για τήν καθήμερινή	  φρόντι	δα των επι	πλων. Κατα	 λλήλό για ό	 λες τις 
εσωτερικε	ς επιφα	 νειες, λακαριστε	ς, βαμμε	νες ή	  επεξεργασμε	νες με λα	 δι, 
καθαρι	ζει απαλα	  και σε	βεται τα αρχικα	  φινιρι	σματα αφή	 νόντας ε	να φρε	σκό 
α	 ρωμα.

Συστάσεις για την εφαρμογή:

Εφαρμό	 στε με ε	να μαλακό	  πανι	 και σκόυπι	στε με κυκλικε	ς κινή	 σεις. Σκόυπι	στε και πα	 λι με ε	να 
στεγνό	  πανι	 για να γυαλι	σετε τήν επιφα	 νεια.

Κωδ. Συσκ. Τεμ.

NAT0060 500 ml 12

NAT0061 1 Lt 12

Βραδύκαυστο Βερνίκι Επαγγελματικής Χρήσης
FIRESTOP PQ 2K

Διαφανές βερνίκι πολυουρεθάνης 2 συστατικών, εσωτερική	 ς χρή	 σής, 
χρήσιμόπόιει	ται τό ι	διό υλικό	  ως πρόεργασι	α και τελει	ωμα. Κατα	 λλήλό για 
ξυ	 λινες επιφα	 νειες και πατω	 ματα, με ιδιό	 τήτες επιβρα	 δυνσής τής εξα	 πλωσής 
τής φλό	 γας. Πιστόπόιήμε	νό με EUROCLASS Bfl-s1 συ	 μφωνα με τόν κανό	 να 
EN13501-1:2009 από	  τό Ινστιτόυ	 τό GIORDANO SpA. Πρόόρι	ζεται για 
εσωτερική	  χρή	 σή. Τό πρόιGό	 ν πρε	πει να χρήσιμόπόιει	ται συ	 μφωνα με  τις 
ακό	 λόυθες συνθή	 κες: Συνιστω	 μενή θερμόκρασι	α επιφα	 νειας και 
περιβα	 λλόντός: 15-30 ° C. Περιβαλλόντική	  υγρασι	α: 50-60% 
Υγρασι	α ξυ	 λόυ: <12%. 

Από	 δόσή: Εφαρμό	 στε τή συνιστω	 μενή πόσό	 τήτα των 300 g / m².

Κωδ. Συσκ. Τεμ.

PRO4180-1 1lt+1lt 6

PRO4180-5 5lt+5lt 2

PRO4180-10 10lt+10lt
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Υπόστρωμα-Φινίρισμα με Φυσικό Αποτέλεσμα
NATURAQUA WOOD SEALER

Υδατοδιάλυτο ακρυλικό μονωτικό	 , συνιστα	 ται επι	σής ως φινι	ρισμα πόυ 
αφή	 νει φυσικό	  απότε	λεσμα για καινόυ	 ρια ξυ	 λα ή	  για εφαρμόγή	  επα	 νω από	  τό 
χρω	 μα κιμωλι	ας Shabby. Δήμιόυργει	 αό	 ρατή, ματ πρόστασι	α, χωρι	ς φιλμ, δεν 
αλλα	 ζει ή	  επήρεα	 ζει τό χρω	 μα τόυ υπόστρω	 ματός. Σε περι	πτωσή πόυ 
θελή	 σετε μπόρει	 να βερνικωθει	 με τό υλικό	  Mobilack για να αυξή	 σετε τήν 
αντόχή	  τής επιφα	 νειας.

Συστάσεις για την εφαρμογή:
Εφαρμό	 στε με πινε	λό ή	  πιστό	λι βαφή	 ς. Αν εφαρμό	 σετε ως πρόστασι	α πα	 νω στό χρω	 μα 
κιμωλι	ας Shabby, σιγόυρευτει	τε πριν τήν εφαρμόγή	  πως ή επιφα	 νεια ει	ναι πλή	 ρως στεγνή	 .

Κωδ. Συσκ. Τεμ.

NAT4090 750 ml 6

NAT4091 5 Lt 2

Αντιτανινικό Υπόστρωμα
NATURAQUA SUPER WOOD SEALER

Συστάσεις για την εφαρμογή:
Εφαρμό	 στε όμόιό	 μόρφα με πινε	λό ή	  
πιστό	 λι σε ακατε	ργαστό ξυ	 λό. Για 
πόλυ	  πρόσεκτικό	  φινι	ρισμα, 
συνιστόυ	 με ελαφρυ	  τρι	ψιμό και αν 
κρι	νετε απαραι	τήτό τήν εφαρμόγή	  
και δευ	 τερής στρω	 σής πριν τήν 
εφαρμόγή	  α	 λλων πρόιό	 ντων.

Μονωτικό υπόστρωμα νερού με αντιτανινικε	ς ιδιό	 τήτες. Απότρε	πει τήν 
εμφα	 νισή των καφε	-κι	τρινων λεκε	δων πόυ πρόκαλόυ	 νται από	  τήν εφαρμόγή	  
υδατόδια	 λυτων πρόιό	 ντων σε ξυ	 λα με υψήλή	  περιεκτικό	 τήτα σε τανι	νες, 
διατήρω	 ντας μακρόχρό	 νια τήν από	χρωσή τόυ φινιρι	σματός. Πρότει	νεται 
ειδικα	  για τό χρω	 μα κιμωλι	ας Shabby Provence ή	  α	 λλα λευκα	  χρω	 ματα νερόυ	 . 
Διαθε	σιμό σε λευκό	  και δια	 φανό.

ΛΕΥΚΟ

Κωδ. Συσκ. Τεμ.

NAT4090-S 750ml 6

NAT4091-S 5Lt 2

ΔΙΑΦΑΝΟ

Κωδ. Συσκ. Τεμ.

NAT4090 750ml 6

NAT4091 5Lt 2

Θιξοτροπικό Μονωτικό Υψηλών Στερεών
NATURAQUA LOG SEALER

Ιδανικό για την προστασία των εκτεθειμε	νων α	 κρων των δόκω	 ν και των 
σανι	δων. Μόνωτικό	  νερόυ	  σχεδιασμε	νό για τήν πρόστασι	α των α	 κρων των 
δόκω	 ν, των πασσα	 λων και α	 λλων ξυ	 λινων κατασκευω	 ν πόυ δεν 
πρόστατευ	 όνται από	  κόρμόυ	 ς, καθω	 ς επι	σής ει	ναι κατα	 λλήλό και για α	 λλες 
ξυ	 λινες κατασκευε	ς πόυ εκτι	θενται σε υγρασι	α και αντι	ξόες καιρικε	ς 
συνθή	 κες. Κατα	 λλήλό και για σφρα	 γισή κατα	  μή	 κός ρωγμω	 ν. Μπλόκα	 ρει τήν 
υγρασι	α πόυ διεισδυ	 ει στό ξυ	 λό, απότρε	πόντας τό σχήματισμό	  μόυ	 χλας ενω	  
παρα	 λλήλα επεκτει	νει τήν ωφε	λιμή ζωή	  τής πρόστατευτική	 ς επικα	 λυψής και 
τής κατασκευή	 ς γενικό	 τερα. Συνιστα	 ται ή εφαρμόγή	  τόυ υλικόυ	  πριν 
πρόχωρή	 σετε σε εφαρμόγή	  χρωματισμε	νων υλικω	 ν για να εξασφαλι	σετε 
μεγαλυ	 τερή όμόιόγε	νεια. Δια	 φανό, ε	χει εξαιρετική	  αντόχή	  στις ακτι	νες UV.

Κωδ. Συσκ. Τεμ.

0310 750 ml 6
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Συστάσεις για την εφαρμογή:
To πρόιGό	 ν μπόρει	 να χρωματιστει	 με 
χρωστικε	ς νερόυ	 . Εφαρμό	 στε ως πρω	 τό ή	  
ενδια	 μεσό πρόιGό	 ν για κυ	 κλόυς φινιρι	σματός 
νερόυ	  ή	  για τόυς παραδόσιακόυ	 ς με διαλυ	 τή. 
Στόυς κυ	 κλόυς φινιρι	σματός με υλικα	  λαδιόυ	  
εφαρμό	 στε ως τελευται	ό υλικό	  ω	 στε αυτό	  να 
εμπότι	σει στό ξυ	 λό.

Για Εξωτερικές Ξύλινες Κατασκευές
RINOVA

Το Rinova είναι καλυπτικό, άοσμο αστάρι, ε	τόιμό πρός χρή	 σή με 
εξαιρετική	  καλυπτικό	 τήτα, ιδανικό	  για τήν απόκατα	 στασή ξυ	 λων 
εκτεθειμε	νων στις καιρικε	ς συνθή	 κες. Επιτρε	πει τήν ευ	 κόλή και γρή	 γόρή 
ανανε	ωσή χωρι	ς τρι	ψιμό και χωρι	ς τήν χρή	 σή διαβρωτικόυ	 , ξυλει	ας πόυ ε	χει 
μαυρι	σει ή	  γκριζα	 ρει από	  τόν καιρό	 . Τό υλικό	  πρόστατευ	 ει και μόνω	 νει τό 
υπό	 στρωμα , διευκόλυ	 νει τήν εφαρμόγή	  των επό	 μενων στρω	 σεων ενω	  ει	ναι
συμβατό	  με ό	 λα τα βερνι	κια εμπότισμόυ	 , διαλυ	 τή και νερόυ	 . Ειδικα	  
συντήρήτικα	  πρό	 σθετα απότρε	πόυν τήν επι	θεσή παθόγό	 νων ό	 πως μυ	 κήτες 
και ξυλόφα	 γα ε	ντόμα (σαρα	 κι). Έτόιμό πρός χρή	 σή, γρή	 γόρό στό στε	γνωμα, 
ευ	 κόλό στήν εφαρμόγή	 , επαγγελματική	  πόιό	 τήτα. Διατι	θεται στις 
απόχρω	 σεις: 05 Πευ	 κό, 06 Σήμυ	 δα.

Κωδ. Συσκ. Τεμ.

3350 375 ml 6

3351 750 ml 6

3352 2,5 Lt 2

Κατάλληλο για εξωτερικές ξύλινες 
κατασκευές, όπως: ξύλινα σπίτια, ξύλινες 
επενδύσεις, υπόστεγα, ξύλινα παράθυρα 
και πόρτες, φράχτες κτλ.
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Μονωτικό Παραθύρων
NATURAQUA END GRAIN WINDOW SEALER

Για να βελτιώσετε την προστασία σε αρμούς, πό	 ρτες, παρα	 θυρα και κόντα	  σε 
εξαρτή	 ματα γενικό	 τερα. Ειδικό	  μόνωτικό	  για τήν πρόστασι	α των σό	 κόρων σε 
πό	 ρτες και παρα	 θυρα ενα	 ντια στήν υγρασι	α και τή φθόρα	  τής επιφα	 νειας. Σε 
ενω	 σεις 45 μόιρω	 ν τό γε	μισμα των φινιρισμα	 των ει	ναι συχνα	  ασθενε	ς, ειδικα	  στις 
περιπτω	 σεις εφαρμόγω	 ν με πιστό	 λι βαφή	 ς. Σε αυτα	  τα κρι	σιμα σήμει	α, τό 
φινι	ρισμα μπόρει	 να αρχι	σει να ξεφλόυδι	ζει, πρόκαλω	 ντας βλα	 βή στή δια	 ρκεια 
τής επι	στρωσής. Η σφρα	 γισει των σό	 κόρων σε πό	 ρτες και παρα	 θυρα, εμπόδι	ζει 
τε	τόια φαινό	 μενα, παρατει	νόντας τή δια	 ρκεια ζωή	 ς τής κατασκευή	 ς.

Συστάσεις για την εφαρμογή:

Μετα	  τήν εφαρμόγή	  βαφή	 ς εμπότισμόυ	  εξωτερική	 ς, εφαρμό	 στε α	 φθόνό τό μόνωτικό	  και στή 
συνε	χεια τρι	ψτε. Ολόκλήρω	 στε τό κυ	 κλό φινιρι	σματός με τήν εφαρμόγή	  τόυ Top Gel Tixo ή	  τόυ 
Naturaqua Top Gel.

Κωδ. Συσκ. Τεμ.

0646 250 ml 12

Φινίρισμα Πλήρους Κάλυψης
DEKORWACHS LASUR SOLID - Βάση λαδιού-
κεριού - Εσωτερικής και εξωτερικής

Για επενδύσεις, στέγες, παράθυρα, περιφράξεις.

Τό Dekorwachs Lasur ει	ναι σατινε	 φινι	ρισμα κεριόυ	  εσωτερική	 ς και 
εξωτερική	 ς σε μι	α ειδική	  σειρα	  φωτεινω	 ν ή	  παστε	λ απόχρω	 σεων. 
Θιξότρόπικό	 , με εξαιρετική	  καλυπτικό	 τήτα και με μεγα	 λή αντόχή	  στήν 
ήλιακή	  ακτινόβόλι	α. Τό πρόιGό	 ν ει	ναι ε	τόιμό πρός χρή	 σή, παρόυσια	 ζόντας 
εξαιρετική	  ελαστικό	 τήτα, χωρι	ς φαινό	 μενα απόλε	πισής-ξεφλόυδι	σματός με 
τήν πα	 ρόδό τόυ χρό	 νόυ. Με βα	 σή φυσικα	  λα	 δια, υψήλή	 ς πόιό	 τήτας ρήτι	νες, 
φι	λτρα UV και συντήρήτικα	 , πρόστατευ	 ει τό ξυ	 λό από	  επιβλαβει	ς 
παρα	 γόντες και δυσμενει	ς καιρικε	ς συνθή	 κες. ΠρόιGό	 ν ευ	 κόλό στήν 
εφαρμόγή	 , δε στα	 ζει ακό	 μα και ό	 ταν εφαρμό	 ζεται σε κα	 θετες επιφα	 νειες.

Κωδ. Συσκ. Τεμ.

3320XX-DEC 750 ml 6

3322XX-DEC 2,5 Lt 2

3335XX-DEC 5 Lt 2

Συστάσεις για την εφαρμογή:
Πρότει	νεται ή εφαρμόγή	  δυ	 ό στρω	 σεων. Για να φρεσκα	 ρετε τήν επιφα	 νεια απλα	  εφαρμό	 στε μι	α στρω	 σή σε καθαρή	  και στεγνή	  
επιφα	 νεια. Δε χρεια	 ζεται τρι	ψιμό.

Φινίρισμα Πλήρους Κάλυψης
NATURAQUA DEKORWACHS LASUR SOLID - 
Βάση λαδιού-κεριού - Εσωτερικής και εξωτερικής

Για επενδύσεις, στέγες, παράθυρα, περιφράξεις.

Τό Dekorwachs Lasur ει	ναι σατινε	 φινι	ρισμα κεριόυ	  νερόυ	  υψήλω	 ν 
στερεω	 ν εσωτερική	 ς και εξωτερική	 ς χρή	 σής σε μι	α ειδική	  σειρα	  φωτεινω	 ν 
ή	  παστε	λ απόχρω	 σεων. Έχει εξαιρετική	  καλυπτικό	 τήτα και με μεγα	 λή 
αντόχή	  στήν ήλιακή	  ακτινόβόλι	α. Τό πρόιGό	 ν ει	ναι ε	τόιμό πρός χρή	 σή, 
παρόυσια	 ζόντας εξαιρετική	  ελαστικό	 τήτα και γρή	 γόρό στε	γνωμα. Με 
υψήλή	 ς πόιό	 τήτας ρήτι	νες, φι	λτρα UV και συντήρήτικα	 , πρόστατευ	 ει τό 
ξυ	 λό από	  επιβλαβει	ς παρα	 γόντες και δυσμενει	ς καιρικε	ς συνθή	 κες. ΠρόιGό	 ν 
ευ	 κόλό στήν εφαρμόγή	 , δε στα	 ζει ακό	 μα και ό	 ταν εφαρμό	 ζεται σε κα	 θετες 
επιφα	 νειες. Διατι	θεται μό	 νό σε λευκό	 .

Συστάσεις για την εφαρμογή:

Για μακρόχρό	 νια δια	 ρκεια, συνιστα	 ται ή εφαρμόγή	  τόυλα	 χιστόν δυ	 ό στρω	 σεων με τή 
χρή	 σή πινε	λόυ ή πιστόλιόυ	  βαφή	 ς. Τό επι	πεδό πρόστασι	ας πόυ παρε	χεται από	  τα υλικα	  
DEKORWACHS LASUR και NATURAQUA DEKORWACHS LASUR ει	ναι αρκετα	  κόντα	 , παρό	 λα 
αυτα	 , ό	 ταν χρειαστει	 συντή	 ρήσή, ή ε	κδόσή με βα	 σή τό νερό	  απαιτει	 ενδια	 μεσό τρι	ψιμό 
μεταξυ	  των στρω	 σεων.

Κωδ. Συσκ. Τεμ.

NAT3315XX-DEC 750 ml 6

NAT3325XX-DEC 2,5 Lt 2

NAT3335XX-DEC 5 Lt 2
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Ημιδιάφανο Συντηρητικό Εξωτερικής
HOLZ LASUR

Ιδανικό για προστασία και χρωμάτισμα του ξύλου
Πρόστατευτικό	  και διακόσμήτικό	  συντήρήτικό	  εμπότισμόυ	  εξωτερική	 ς και 
εσωτερική	 ς χρή	 σής με υψήλε	ς διεισδυτικε	ς ιδιό	 τήτες. Χρωματι	ζει τό ξυ	 λό, 
τόνι	ζόντας τα νερα	  τόυ. Περιε	χει φι	λτρα UV και αντισήπτικα	 -αντιμόυχλικα	  
πρό	 σθετα πόυ παρε	χόυν απότελεσματική	  πρόστασι	α από	  μυ	 κήτες και 
ξυλόφα	 γα ε	ντόμα. Οι απόχρω	 σεις τόυ παρόυσια	 ζόυν αντόχή	  στήν ήλιακή	  
ακτινόβόλι	α και τόυς ατμόσφαιρικόυ	 ς παρα	 γόντες. Εφαρμόγή	  με πινε	λό, 
πιστό	 λι βαφή	 ς ή	  εμβα	 πτισή. Δει	τε τό χρωματόλό	 γιό στή σελι	δα 55.

Συστάσεις για την εφαρμογή:

Οι απόχρω	 σεις τόυ Naturaqua Holz Lasur ει	ναι πιό φω	 τεινε	ς σε σχε	σή με τις αντι	στόιχες τόυ 
Holz Lasur. Παρό	 λα αυτα	  ή ε	κδόσή διαλυ	 τή χαρακτήρι	ζεται από	  καλυ	 τερή ικανό	 τήτα 
εμπότισμόυ	  και πρόστασι	ας.

Κωδ. Συσκ. Τεμ.

3611XX 750 ml 6

3612XX 2,5 Lt 2

3614XX 20 Lt

55



Κατάλογος Borma Wachs Ιανουάριος 2021

Εξωτερικής

Συντηρητικό Νερού Εξωτερικής
NATURAQUA HOLZ LASUR

Ιδανικό για προστασία και χρωμάτισμα του ξύλου
Πρόστατευτικό	  και διακόσμήτικό	  συντήρήτικό	  εμπότισμόυ	  νερόυ	  εξωτερική	 ς 
και εσωτερική	 ς χρή	 σής. Χρωματι	ζει τό ξυ	 λό, τόνι	ζόντας τα νερα	  τόυ. Σε 
απόχρω	 σεις με αντόχή	  στήν ήλιακή	  ακτινόβόλι	α. Περιε	χει φι	λτρα UV και 
αντισήπτικα	 -αντιμόυχλικα	  πρό	 σθετα πόυ παρε	χόυν απότελεσματική	  
πρόστασι	α από	  μυ	 κήτες και ξυλόφα	 γα ε	ντόμα. Καλή	  αντόχή	  στόυς 
ατμόσφαιρικόυ	 ς παρα	 γόντες. Εφαρμόγή	  με πινε	λό, πιστό	 λι βαφή	 ς ή	  εμβα	 πτισή. 
Δει	τε τό χρωματόλό	 γιό στή σελι	δα 55.

Συστάσεις για την εφαρμογή:
Τό Naturaqua Holz Lasur ενεργει	 για πρόστασι	α από	  τις ακτι	νες UV και τόυς βιόλόγικόυ	 ς 
παρα	 γόντες. Για να βελτιω	 σετε τήν αντόχή	  στό χρό	 νό συνιστα	 ται να όλόκλήρω	 σετε τόν κυ	 κλό με 
κα	 πόιό από	  τα φινιρι	σματα (Naturaqua Top Gel).

Κωδ. Συσκ. Τεμ.

NAT3610XX 375 ml 6

NAT3611XX 750 ml 6

NAT3612XX 2,5 Lt 2

NAT3614XX 20 Lt

Ημιδιάφανο Φινίρισμα Εμποτισμού
HOLZWACHS LASUR - Βάση λαδιού-κεριού - 
Εσωτερικής και εξωτερικής

Για επενδύσεις, στέγες, παράθυρα, περιφράξεις
Τό Holzwachs lasur ει	ναι σατινε	 βερνι	κι εμπότισμόυ	  κεριόυ	 , εσωτερική	 ς και 
εξωτερική	 ς χρή	 σής πόυ περιε	χει φυσικό	  λα	 δι, κερι	 και ρήτι	νες. Μπόρει	 να 
αραιωθει	 με διαλυτικό	  από	  τή σειρα	  Solvoil, διεισδυ	 ει στό ξυ	 λό και δήμιόυργει	 
μια διακόσμήτική	 , πρόστατευτική	  και εξαιρετικα	  ελαστική	  επι	στρωσή στήν 
επιφα	 νεια	  τόυ. Υδρόαπωθήτικό	 , διαπνε	όν ενω	  δεν ξεφλόυδα	 ει. Περιε	χει 
φι	λτρα UV και ειδικα	  συντήρήτικα	  πρό	 σθετα για τήν πρόστασι	α τόυ ξυ	 λόυ. 
Συνιστα	 ται ή εφαρμόγή	  2 ή	  3 στρω	 σεων. Για να φρεσκα	 ρετε τήν επιφα	 νεια, 
εφαρμό	 στε απλα	  μι	α στρω	 σή σε καθαρή	  και στεγνή	  επιφα	 νεια. Δεν 
απαιτει	ται τρι	ψιμό. Δει	τε τό χρωματόλό	 γιό στή σελι	δα 55.

Συστάσεις για την εφαρμογή:

Τό Holzwachs lasur δήμιόυργει	 ε	να φυσικό	 , σατινε	 απότε	λεσμα. Για καλυ	 τερό διακόσμήτικό	  
απότε	λεσμα και μεγαλυ	 τερή πρόστασι	α μπόρει	τε να εφαρμό	σετε επα	 νω από	  αυτό	  μι	α ή	  δυ	 ό 
στρω	 σεις από	  τό υλικό	  Weather Oil UV.

Κωδ. Συσκ. Τεμ.

3320XX 750 ml 6

3322XX 2,5 Lt 2

3330XX 5 Lt 2

Ημιδιάφανο Φινίρισμα Εμποτισμού
NATURAQUA HOLZWACHS LASUR - Βάση νερού-
κεριού - Εσωτερικής και εξωτερικής

Για επενδύσεις, στέγες, παράθυρα, περιφράξεις
Βερνι	κι εμπότισμόυ	  νερόυ	  κεριόυ	 , εσωτερική	 ς και εξωτερική	 ς χρή	 σής με 
ακρυλικε	ς ρήτι	νες. Άόσμό, ενισχυ	 ει και εμπότι	ζει βαθια	  στα νερα	  τόυ ξυ	 λόυ με 
τή χρή	 σή φυσικω	 ν και φωτεινω	 ν χρωμα	 των. Υδρόαπωθήτικό	 , διαπνε	όν ενω	  
δεν ξεφλόυδα	 ει. Περιε	χει φι	λτρα UV και ειδικα	  συντήρήτικα	  πρό	 σθετα για τήν 
πρόστασι	α τόυ ξυ	 λόυ από	  επιβλαβει	ς βιόλόγικόυ	 ς παρα	 γόντες. Συνιστα	 ται ή 
εφαρμόγή	  2 ή	  3 στρω	 σεων. Δει	τε τό χρωματόλό	γιό στή σελι	δα 55.

Συστάσεις για την εφαρμογή:

Οι απόχρω	 σεις τόυ NATURAQUA HOLZWACHS LASUR ει	ναι φωτεινό	 τερες από	  τις αντι	στόιχες 
τόυ HOLZWACHS LASUR. Τό επι	πεδό πρόστασι	ας πόυ πρόσφε	ρόυν τα δυ	 ό πρόιGό	 ντα ει	ναι 
παρό	 μόιό, ωστό	 σό στήν ε	κδόσή νερόυ	  απαιτει	ται να πρόήγήθει	 τρι	ψιμό πριν τό φρεσκα	 ρισμα.

Κωδ. Συσκ. Τεμ.

NAT3315XX 750 ml 6

NAT3325XX 2,5 Lt 2

NAT3315.5XX 5 Lt
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Διακοσμητικό Φινίρισμα Κεριού 
TOP GEL TIXO - Θιξοτροπικό φινίρισμα κεριού - Δε στάζει

Συστάσεις για την εφαρμογή:

Για βελτιωμε	νες επιδό	 σεις, 
εφαρμό	 στε ως πρω	 τή στρω	 σή τό 
υλικό	  Holz Lasur.

(Εσωτερικής/εξωτερικής χρήσης)
Μακρόχρό	 νιας ανθεκτικό	 τήτας αλκυδική	 ς-όυρεθανική	 ς βα	 σής, φινι	ρισμα 
κεριόυ	  εσωτερική	 ς και εξωτερική	 ς χρή	 σής. Ενισχυ	 ει και εμπότι	ζει βαθια	  στα 
νερα	  τόυ ξυ	 λόυ με τή χρή	 σή φυσικω	 ν και φωτεινω	 ν χρωμα	 των. 

Υδρόαπωθήτικό	  και διαπνε	όν, περιε	χει φι	λτρα UV και πρόστατευ	 ει τό ξυ	 λό 
από	  ατμόσφαιρικόυ	 ς παρα	 γόντες. 

Περιε	χει αντισήπτικα	  και αντιμόυχλικα	  πρό	 σθετα για τήν πρόστασι	α τόυ 
ξυ	 λόυ από	  επιβλαβει	ς βιόλόγικόυ	 ς παρα	 γόντες. Συνιστα	 ται ή εφαρμόγή	  δυ	 ό 
στρω	 σεων. Για να φρεσκα	 ρετε, εφαρμό	 στε μι	α στρω	 σή σε καθαρή	 , στεγνή	  
και τριμμε	νή επιφα	 νεια. 

Δει	τε τό χρωματόλό	 γιό παρακα	 τω.

Κωδ. Συσκ. Τεμ.

3315XX 750 ml 6

3325XX 2,5 Lt 2

Διακοσμητικό Φινίρισμα Εξωτερικής
NATURAQUA TOP GEL

Βερνίκι φινιρίσματος νερού
Ακρυλική	 ς βα	 σής με κερι	, ει	ναι ελαστικό	 , δια	 φανό και κατα	 λλήλό για 
εξωτερική	  χρή	 σή. Χα	 ρή στήν υψήλή	  περιεκτικό	 τήτα τόυ σε στερεα	  
επιτρε	πει τή δήμιόυργι	α παχια	 ς πρόστατευτική	 ς μεμβρα	 νής. 
Εξασφαλι	ζει απότελεσματική	  πρόστασι	α από	  τήν ακτινόβόλι	α UV. 
Διαθε	σιμό στις γυαλα	 δες: με κερι	 30%.

Συστάσεις για την εφαρμογή:

Αν κριθει	 απαραι	τήτό τό υλικό	  μπόρει	 να αραιωθει	 με νερό	  σε πόσόστό	  ε	ως 10% 
(ω	 στε να μήν αλλόιωθόυ	 ν τα τεχνικα	  χαρακτήριστικα	  τόυ).

Top Gel 30 waxed

Κωδ. Συσκ. Τεμ.

NAT3350XX 375 ml 6

NAT3351XX 750 ml 6

NAT3352XX 2,5 Lt 2

NAT3351.20XX 20 Lt

Κύρια γκάμα αποχρώσεων των HOLZ LASUR, NATURAQUA HOLZ LASUR, 
HOLZWACHS LASUR, NATURAQUA HOLZWACHS LASUR, TOP GEL TIXO :

Διαθέσιμες Αποχρώσεις: 

08 Φυσικό	 , 05 Πευ	 κό, 03 Δρυς, 17 Τικ, 10 Λα	 ριξ, 54 Όρεγκόν, 16 
Κερασια	  σκόυ	 ρα, 62 Μαό	 νι, 53 Καρυδια	  ανόιχτή	 ,  59 Καρυδια	  με	τρια, 
63 Καρυδια	  σκόυ	 ρα, 136 Πρα	 σι νό, 50 Λευκό	 , 52 Δρυς Σκόυ	 ρό, 58 
Παλι	σσανδρός, 146 Βε	γκε.  
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FLATTING EXTRA MARINE

Συστάσεις για την 
εφαρμογή:

Για τό αρχικό	  χρωματισμό	  των 
επιφανειω	 ν μπόρει	τε να 
εφαρμό	 σετε τό συντήρήτικό	  
εξωτερική	 ς Holz Lasur και στή 
συνε	χεια για φινι	ρισμα τό 
υλικό	  Flatting Extra Marine. Για 
να εξασφαλιστει	 ό	 τι θα 
διαρκε	σει περισσό	 τερό με τήν 
πα	 ρόδό τόυ χρό	 νόυ, τό Flatting 
Extra Marine μπόρει	 να 
χρωματιστει	 απευθει	ας με 
χρωστικε	ς λαδιόυ	  COXX.

Για καταστρώματα σκαφών, ξύλινα πατώματα και ως φινίρισμα 
εξωτερικής.

Βερνίκι εξαιρετικής ποιότητας, υψήλω	 ν στερεω	 ν, ε	τόιμό πρός χρή	 σή, με 
εξαιρετική	  ελαστικό	 τήτα και υψήλή	  γεμιστική	  ικανό	 τήτα. Απότρε	πει ρωγμε	ς 
και ξεφλόυ	 δισμα. Κατα	 λλήλό τό	 σό για εξωτερική	  ό	 σό και για εσωτερική	  χρή	 σή, 
ακό	 μα και για εξωτικα	  ξυ	 λα. Εμπλόυτισμε	νό με φι	λτρα UV, σχήματι	ζει ε	να πόλυ	  
παχυ	  πρόστατευτικό	  φιλμ, ανθεκτικό	  σε νερό	  και δυσμενει	ς καιρικε	ς συνθή	 κες. 
Διατι	θεται σε σατινε	 30% και γυαλιστερό	  90%. Δε στα	 ζει.

Gloss

Κωδ. Συσκ. Τεμ.

3925 375 ml 6

3926 750 ml 6

3927 2,5 Lt 2

3928 5 Lt

Matt

Κωδ. Συσκ. Τεμ.

3925-30 375 ml 6

3926-30 750 ml 2

3927-30 2,5 Lt 2

3928 -30 5 Lt

NATURAQUA FLATTING EXTRA MARINE

Συστάσεις για την εφαρμογή:

Για τό αρχικό	  χρωματισμό	  των 
επιφανειω	 ν μπόρει	τε να 
εφαρμό	 σετε τό συντήρήτικό	  
νερόυ	  εξωτερική	 ς Naturaqua 
Holz Lasur και στή συνε	χεια για 
φινι	ρισμα τό υλικό	  Naturaqua 
Flatting Extra Marine. Για να 
εξασφαλιστει	 ό	 τι θα διαρκε	σει 
περισσό	 τερό με τήν πα	 ρόδό τόυ 
χρό	 νόυ, τό Naturaqua Flatting 
Extra Marine μπόρει	 να 
χρωματιστει	 απευθει	ας με 
χρωστικε	ς νερόυ	 .

Για καταστρώματα σκαφών, ξύλινα πατώματα και ως φινίρισμα 
εξωτερικής

Βερνίκι νερού υπόστρωμα-τελείωμα, ε	τόιμό πρός χρή	 σή και ειδικα	  
φτιαγμε	νό για τόν ναυτικό	  τόμε	α με μεγα	 λή ελαστικό	 τήτα και υψήλή	  γεμιστική	  
ικανό	 τήτα. Οικόλόγικό	 , με πόλυ	  χαμήλε	ς ΠΟΕ, με φι	λτρα UV και ειδικα	  
πρό	 σθετα, πρόστατευ	 ει τό ξυ	 λό εμπότι	ζόντας σε βα	 θός ενω	  παρε	χει ε	να τε	λεια 
ανθεκτικό	  φι	λμ πόυ αντε	χει στό νερό	  και τις αντι	ξόες καιρικε	ς συνθή	 κες, 
ενισχυ	 όντας τήν εμφα	 νισή και τή φυσική	  όμόρφια	  τόυ ξυ	 λόυ. Διατι	θεται σε 
σατινε	 30% και γυαλιστερό	  90%. Δε στα	 ζει.

Gloss

Κωδ. Συσκ. Τεμ.

NAT3925 375 ml 6

NAT3926 750 ml 6

NAT3927 2,5 Lt 2

NAT3928 5 Lt

Matt

Κωδ. Συσκ. Τεμ.

NAT3925-30 375 ml 6

NAT3926-30 750 ml 6

NAT3927-30 2,5 Lt 2

NAT3928-30 5 Lt
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Λάδι Ξύλου
TEAK OIL

Συστάσεις για την εφαρμογή:

Μπόρει	 να χρήσιμόπόιήθει	 από	  
μό	 νό τόυ ως περιόδική	  συντή	 ρήσή 
επιφανειω	 ν ή	  ως ε	γχρωμό 
υπό	 στρωμα πριν τό φινι	ρισμα με 
δια	 φανα λα	 δια ό	 πως π.χ τό Decking 
Oil HD και τό Danish Oil.

Ιδανικό για τη συντήρηση επίπλων κήπου και άλλων εξωτερικών 
ξύλινων επιφανειών
ΠρόιGό	 ν λαδιόυ	 , ε	τόιμό πρός χρή	 σή, κατα	 λλήλό για ό	 λες τις ξυ	 λινες 
επιφα	 νειες, τό	 σό εσωτερικα	  ό	 σό και εξωτερικα	 . Αδιαβρόχόπόιει	 τήν 
επιφα	 νεια και δι	νει ε	να ευχα	 ριστό φυσικό	  απότε	λεσμα. Κατα	 λλήλό επι	σής 
για εμβα	 πτισή. Πρόστατευ	 ει από	  ατμόσφαιρικόυ	 ς και βιόλόγικόυ	 ς 
παρα	 γόντες και τόνι	ζει τή φυσική	  όμόρφια	  τόυ ξυ	 λόυ. Δια	 φανό ή	  
χρωματισμε	νό. Δεν απαιτει	ται τρι	ψιμό για τή συντή	 ρήσή	  τόυ.

Κωδ. Συσκ. Τεμ.

0360 500 ml 12

0361 1 Lt 6

0363 2,5 Lt 2

0362 5 Lt 2

0365 10 Lt 

0365.20 20 Lt 

Teak Oil Νερού
NATURAQUA TEAK OIL

Εσωτερικής/εξωτερικής χρήσης
Λα	 δι νερόυ	  ενισχυμε	νό με ρήτι	νες, ε	τόιμό πρός χρή	 σή, εσωτερική	 ς και 
εξωτερική	 ς. Άόσμό, τό πρόιGό	 ν παρε	χει ε	να μή λιπαρό	  πρόστατευτικό	  φιλμ τό 
όπόι	ό ει	ναι από	 λυτα ανθεκτικό	  στό νερό	 , με ευχα	 ριστή σατινε	 εμφα	 νισή. 
Εφαρμό	 ζεται ευ	 κόλα, εμπότι	ζει σε βα	 θός για να πρόστατε	ψει τό ξυ	 λό από	  τις 
αντι	ξόες καιρικε	ς συνθή	 κες και τόυς επιβλαβει	ς παρα	 γόντες, βελτιω	 ντας τόν 
τό	 νό και τή φυσική	  όμόρφια	  τόυ ξυ	 λόυ. Εμπλόυτισμε	νό με φι	λτρα UV.

Συστάσεις για την εφαρμογή:

Συνιστα	 ται να μήν εφαρμό	 ζεται τό υλικό	  σε θερμή	  επιφα	 νεια	  ή	  σε απευθει	ας ε	κθεσή στόν 
ή	 λιό.

Κωδ. Συσκ. Τεμ.

NAT0360XX 500 ml 12

NAT0361XX 1 Lt 6

NAT0362XX 5 Lt 2
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Λάδι για Βεράντες και Deck
TERRACE OIL - Decking Oil Φυσικό

Ιδανικό για συντήρηση και προστασία σε βεράντες, deck, σκάλες και 
ξύλινους διαδρόμους.
Αυτό	  τό Decking Oil κατασκευα	 ζεται με βα	 σή ενισχυμε	να φυσικα	  λα	 δια, με 
υψήλό	  συντελεστή	  εμπότισμόυ	 . Χα	 ρή στό χαμήλό	  ιξω	 δες τόυ εμπότι	ζει σε 
βα	 θός στό ξυ	 λό και εξαιτι	ας στα υψήλή	 ς περιεκτικό	 τήτας στερεα	  τόυ παρε	χει 
απότελεσματική	  πρόστασι	α και διαπνόή	  χωρι	ς να ξεφλόυδι	ζει δι	νόντας ε	να 
φυσικό	 , σατινε	 απότε	λεσμα. Εμπλόυτισμε	νό με φι	λτρα UV και αντισήπτικα	 -
αντιμόυχλικα	  πρό	 σθετα τό πρόιGό	 ν χαρακτήρι	ζεται από	  εξαιρετική	  ευκόλι	α στ 
χρή	 σή ακό	 μή και αν ει	ναι χρωματιστό	 , και για συντή	 ρήσή ανα πα	 σα στιγμή	 , 
δεν απαιτει	ται τρι	ψιμό.

Κωδ. Συσκ. Τεμ.

4971-IL 1 Lt 6

4977-IL 2,5 Lt 2

4972-IL 5 Lt 2

4975-IL 10 Lt

4973-IL 20 Lt

Danish Oil
DECKING OIL

Συστάσεις για την εφαρμογή:

Συνιστα	 ται ως δια	 φανό φινι	ρισμα, 
μπόρει	 να εφαρμόστει	 σε δια	 φόρα 
ε	γχρωμα πρόιGό	 ντα για να αυξή	 σει 
τόν συντελεστή	  πρόστασι	ας: Holz 
Lasur, Holzwachs Lasur και Teak 
Oil.

Για εξωτερικά ξύλα
Ειδικό	  διακόσμήτικό	  λα	 δι με χαμήλό	  περιβαλλόντικό	  αντι	κτυπό. Άόσμό, με 
υψήλή	  διαπνόή	 , πρόστατευ	 ει κα	 θε ει	δός ξυ	 λόυ. Χαρακτήρι	ζεται από	  γρή	 γόρό 
στε	γνωμα, δι	νει στήν ξυ	 λινή επιφα	 νεια ε	να ευχα	 ριστό διακόσμήτικό	  
απότε	λεσμα. 

Τα φι	λτρα UV και τα συντήρήτικα	  πόυ περιε	χει τό καθιστόυ	 ν ειδικό	  για 
εξωτερική	  χρή	 σή. Χωρι	ς φόρμαλδευ{ δή. 

DECKING OIL Αντιολισθητικό

Κωδ. Συσκ. Τεμ.

4971-AN 1 Lt 6

4977-AN 2,5 Lt 2

4972-AN 5 Lt 2

4973-AN 20 Lt

DECKING OIL 60 Gloss

Κωδ. Συσκ. Τεμ.

4971-60 1 Lt 6

4977-60 2,5 Lt 2

4972-60 5 Lt 2

4973-60 20 Lt

Συστάσεις για την 
εφαρμογή:

Για να απόκτή	 σετε καλυ	 τερό 
διακόσμήτικό	  απότε	λεσμα 
και μεγαλυ	 τερή πρόστασι	α, 
μπόρει	τε να εφαρμό	 σετε μι	α 
στρω	 σή Decking Oil HD - 
Danish Oil πα	 νω από	  αυτό	 . 
Φρεσκα	 ρετε χωρι	ς τρι	ψιμό.
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Λάδι Nερού
NATURAQUA DECKING OIL

Για εξωτερικά ξύλα
Τό Naturaqua Decking Oil ει	ναι μι	γμα γαλακτόματόπόιήμε	νων λαδιω	 ν νερόυ	  
ενισχυμε	νό με ρήτι	νες για τή συντή	 ρήσή ξυ	 λων πόυ πρόόρι	ζόνται για εξωτερική	  
χρή	 σή. Έτόιμό πρός χρή	 σή. Με τήν πα	 ρόδό τόυ χρό	 νόυ, χα	 νεται χωρι	ς να 
ξεφλόυδα	 ει, ει	ναι ε	υκόλό στήν εφαρμόγή	  με εξαιρετική	  ικανό	 τήτα εμπότισμόυ	 . 
Παρα	 γεται με πρω	 τες υ	 λες υψήλή	 ς πόιό	 τήτας, εμπλόυτισμε	νες με ειδικα	  φι	λτρα 
UV, εγγυα	 ται εξαιρετική	  πρόστασι	α ενα	 ντια στόυς ατμόσφαιρικόυ	 ς 
παρα	 γόντες. Ειδικό	  για εξωτερικα	  ξυ	 λα. Διατι	θεται σε 6 απόχρω	 σεις (βλ. 
Χρωματόλό	 γιό) και δια	 φανό.

Συστάσεις για την εφαρμογή:

Συνιστα	 ται να μήν εφαρμό	 ζεται τό υλικό	  σε θερμή	  επιφα	 νεια	  ή	  σε απευθει	ας ε	κθεσή στόν ή	 λιό.

Κωδ. Συσκ. Τεμ.

NAT4971 1 Lt 6

NAT4973 2,5 Lt 2

NAT4974 5 Lt 2

NAT4975 20 Lt 

NAT4975 20 Lt 

Λάδι για Θερμικά Επεξεργασμένα Ξύλα
THERMOWOOD OIL

Ειδική συνταγή για βαθύ εμποτισμό
Τό θερμικα	  επεξεργασμε	νό ξυ	 λό ει	ναι συμπαγε	ς ενω	  χαρακτήρι	ζεται και από	  
υψήλή	  πυκνό	 τήτα πόυ συχνα	  εμπόδι	ζει τή σωστή	  πρό	 σφυσή των συμβατικω	 ν 
πρόιGό	 ντων φινιρι	σματός. Τό Thermowood Oil ε	χει σχεδιαστει	 ειδικα	  για βαθυ	  
εμπότισμό	  και ως εκ τόυ	 τόυ απόρρόφα	 ται καλα	  και από	  δυ	 σκόλες επιφα	 νειες 
με ελα	 χιστή ικανό	 τήτα διαβρόχή	 ς. 

Εμπλόυτισμε	νό με φι	λτρα UV και ειδικα	  πρό	 σθετα πρόστασι	ας για τό ξυ	 λό, 
δήμιόυργει	 ε	να πρόστατευτικό	  φιλμ με αντόχή	  στή φθόρα	 , ιδανικό	  για 
κόμμα	 τια πόυ κατασκευα	 ζόνται από	  θερμικα	  επεξεργασμε	να ξυ	 λα, 
συμπεριλαμβανόμε	νων δαπε	δων, βερα	 ντες και deck. Διατι	θεται σε 4 
απόχρω	 σεις φυσικόυ	  απότελε	σματός, συν τό δια	 φανό. Απαιτει	ται ή εφαρμόγή	  
τόυλα	 χιστόν δυ	 ό στρω	 σεων. 

Κωδ. Συσκ. Τεμ.

4978XX 1 Lt 6

4979XX 5 Lt 2

Συστάσεις για την εφαρμογή:

Τό πρόιGό	 ν ει	ναι ε	τόιμό πρός χρή	 σή, αλλα	  σε περι	πτωσή ιδιαι	τερα συμπαγω	 ν επιφανειω	 ν, μπόρει	 να χρήσιμόπόιήθει	 ή πρω	 τή στρω	 σή 
τόυ λαδιόυ	  Thermowood Oil αραιωμε	νή με 50% Solvoil 06, διαλυ	 τή αργόυ	  στεγνω	 ματός. Συνεχι	στε να εφαρμό	 ζετε τις επό	 μενες 
στρω	 σεις χωρι	ς αραι	ωσή.
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EXTERIOR WOOD LACK 2k - Πολυουρεθανικό

Για εξωτερικά ξύλα-υψηλής απόδοσης
Βερνι	κι δυ	 ό συστατικω	 ν ιδανικό	  για εξωτερικα	  ξυ	 λινα πατω	 ματα και 
επιφα	 νειες ξυ	 λόυ γενικό	 τερα, με ε	να ευχα	 ριστό διακόσμήτικό	  
απότε	λεσμα. Χαρι	ζει εξαιρετική	  πρόστασι	α από	  τόυς 
ατμόσφαιρικόυ	 ς παρα	 γόντες και τήν φυσιόλόγική	  φθόρα	 , 
εξασφαλι	ζόντας μακρα	  δια	 ρκεια στό χρό	 νό. Διαθε	σιμες γυαλα	 δες: 
10/20, 30/40, 80/90.

Συστάσεις για την εφαρμογή:

Δεν απαιτει	ται ειδικό	  αστα	 ρι, αλλα	  μπόρει	τε να εφαρμό	 σετε τό Holz Lasur ως πρω	 τή 
στρω	 σή για να εξασφαλι	σετε ό	 τι ή επι	στρωσή θα διαρκε	σει περισσό	 τερό. Συνιστα	 ται 
ή εφαρμόγή	  δυ	 ό ή	  τριω	 ν στρω	 σεων, με ρόλό	 , πιστό	 λι βαφή	 ς ή	  πινε	λό. Μήν 
εφαρμό	 ζεται τό υλικό	  σε θερμή	  επιφα	 νεια	  ή	  σε απευθει	ας ε	κθεσή στόν ή	 λιό. 
Διατι	θεται σε ματ, σατινε	 και γυαλιστερό	 .

EXTERIOR WOOD LACK 2K (Catalysis ratio 1:1)

Κωδ. Συσκ. Τεμ.

41102K + 4110K 1Lt + 1Lt  6+6

41122K + 4112K 5 Lt + 5Lt 2+2

NATURAQUA EXTERIOR WOOD LACK 2K

Συστάσεις για την εφαρμογή:

Για να εξασφαλι	σετε τήν καλυ	 τερή 
δυνατή	  από	 δόσή σας 
συμβόυλευ	 όυμε να εφαρμό	 σετε 
τήν πρω	 τή στρω	 σή τόυ πρόιGό	 ντός 
αραιωμε	νό 1:1 με νερό	  ή	  να 
εφαρμό	 σετε πρω	 τα τό υλικό	  
Wood Sealer. Συνιστα	 ται να μήν 
εφαρμό	 ζεται τό υλικό	  σε θερμή	  
επιφα	 νεια	  ή	  σε απευθει	ας ε	κθεσή 
στόν ή	 λιό. Αναλόγι	α καταλυ	 τή: 
10:1, Χρό	 νός ζωή	 ς μι	γματός: 2-3 
ω	 ρες στόυς 20 ° C.

Για εξωτερικά ξύλα-υψηλής απόδοσης
Βερνι	κι νερόυ	  δυ	 ό συστατικω	 ν ιδανικό	  για εξωτερικα	  δα	 πεδα και επιφα	 νειες 
ξυ	 λόυ γενικα	 , με ευχα	 ριστό διακόσμήτικό	  απότε	λεσμα. Πρόσφε	ρει εξαιρετική	  
πρόστασι	α ενα	 ντια στόυς ατμόσφαιρικόυ	 ς παρα	 γόντες και τή φυσιόλόγική	  
φθόρα	 .

Φυσικό	  απότε	λεσμα, δεν επήρεα	 ζει τόν τό	 νό τόυ ξυ	 λόυ. Διαθε	σιμό στις 
ακό	 λόυθες γυαλα	 δες: natural effect 10-20%, matt 30-40%, semi-gloss 50-60%, 
gloss 80-90%.

NAT. EXTERIOR WOOD LACK 2K (Catalysis ratio 10:1)

Κωδ. Συσκ. Τεμ.

NAT41102K + NAT 4099-2K 1Lt + 100ml 6+6

NAT41112K + NAT 4100-2K 2,5Lt + 250ml 2+2

NAT41122K + NAT 4101-2K 5Lt + 500ml 2+2

NAT41132K + NAT 4104-2K 20Lt + 2Lt

Δραστικό Καθαριστικό Ξύλου
NATURAQUA EXTRA STRONG WOOD CLEANER

Ιδανικό	  για τήν αφαι	ρεσή επι	μόνων υπόλειμμα	 των βρωμια	 ς, παλιω	 ν 
συντήρήτικω	 ν και γρα	 σσων. Επιτρε	πει τόν σε βα	 θός καθαρισμό	  τόυ ξυ	 λόυ, 
αφαιρω	 ντας τήν επι	μόνή βρωμια	  και τις πρόήγόυ	 μενες στρω	 σεις υλικω	 ν λαδιόυ	  ή	  
αλκυδικω	 ν. Ει	ναι επι	σής ιδιαι	τερα χρή	 σιμό για τήν απόλι	πανσή εξωτικω	 ν ξυ	 λων, 
ιδιαι	τερα πλόυ	 σια σε λα	 δια και εκχυλι	σματα. Σε αυτή	  τήν περι	πτωσή, συνιστα	 ται 
να αραιω	 σετε τό πρόιGό	 ν με νερό	  1:1. Βρε	ξτε τήν επιφα	 νεια με α	 φθόνό νερό	  πριν 
από	  τή χρή	 σή.

Συστάσεις για την εφαρμογή:

Λό	 γω τής υψήλή	 ς συγκε	ντρωσής όργανικω	 ν όυσιω	 ν, τό Extra Strong Wood Cleaner μπόρει	 να 
αλλα	 ξει τό φυσικό	  χρω	 μα τόυ ξυ	 λόυ, κα	 νόντας τό πιό σκόυ	 ρό. Για να απόκαταστή	 σετε τό αρχικό	  
χρω	 μα τόυ ξυ	 λόυ, χρήσιμόπόιή	 στε στή συνε	χεια τό υλικό	  Exterior Wood Cleaner.

Κωδ. Συσκ. Τεμ.

0091 1 Lt. 12

0092 5 Lt. 2
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Καθαριστικό Ξύλου
NATURAQUA EXTERIOR WOOD CLEANER

Ιδανικό για φθαρμένα ξύλα και ανανε	ωσή τόυ φυσικόυ	  χρω	 ματός.
Καθαριστικό	  νερόυ	  με όργανικα	  ενεργα	  συστατικα	 . Επιτρε	πει τόν 
απότελεσματικό	  καθαρισμό	  και τήν πρόετόιμασι	α τής επιφα	 νειας πριν από	  τις 
επακό	 λόυθες επιστρω	 σεις υλικω	 ν, αφαιρω	 ντας υπόλει	μματα ακαθαρσιω	 ν και 
ανόι	γόντας τήν από	χρωσή τόυ ξυ	 λόυ. Ειδικό	  για εξωτερική	  χρή	 σή, συνιστα	 ται 
να ξεπλε	νετε τήν επιφα	 νεια μετα	  τήν εφαρμόγή	 . 

Συστάσεις για την εφαρμογή:

Βρε	ξτε τήν επιφα	 νεια με α	 φθόνό νερό	  πριν τή χρή	 σή. Ξεπλυ	 νετε με ακρι	βεια και αφαιρε	στε ό	 λα 
τα υπόλει	μματα.

Κωδ. Συσκ. Τεμ.

NAT0075 1 Lt 12

NAT0076 5 Lt 2

Αποκαταστάτης Χρώματος
NATURAQUA BORMA NO GREY

Ιδανικό για την αφαίρεση του γκριζαρίσματος και τήν επαναφόρα	  τόυ 
φυσικόυ	  χρω	 ματός τόυ ξυ	 λόυ. Καθαριστικό	  νερόυ	  για τήν απόκατα	 στασή τόυ 
φυσικόυ	  χρω	 ματός τόυ ξυ	 λόυ. Αφαιρε	στε τήν γκρι επι	στρωσή πόυ πρόκαλει	ται 
από	  τήν απόσυ	 νθεσή τόυ ξυ	 λόυ υ	 στερα από	  τήν επι	δρασή τής υπεριω	 δόυς 
ακτινόβόλι	ας. Εφαρμό	 στε σε βρεγμε	νή επιφα	 νεια, αφή	 στε να δρα	 σει για 5 
λεπτα	 , στή συνε	χεια καθαρι	στε τήν επιφα	 νεια με μια σκλήρή	  βόυ	 ρτσα. Μετα	  
τήν εφαρμόγή	 , ξεπλυ	 νετε με νερό	 . Ιδανικό	  για ε	πιπλα κή	 πόυ, περιφρα	 ξεις και 
πατω	 ματα deck.

Συστάσεις για την εφαρμογή:

Τρι	ψτε τήν επιφα	 νεια με τζι	βα ή	  βόυ	 ρτσα ό	 σό ή επιφα	 νεια ει	ναι ακό	 μα βρεγμε	νή. Τό απότε	λεσμα 
ει	ναι α	 μεσό. Αν ει	ναι απαραι	τήτό,
επαναλα	 βετε τή διαδικασι	α.

Κωδ. Συσκ. Τεμ.

SB5700 1Lt 12

SB6700 5Lt 2

Καθαριστικό Ξύλινων Πατωμάτων
NATURAQUA DECK SOAP

Νερού, καθαριστικό με ουδέτερο PH
Κατα	 λλήλό για κα	 θε ει	δός φινιρι	σματός ξυ	 λόυ. Ιδανικό	  για συχνό	  καθαρισμό	  
deck, περιφρα	 ξεων, επι	πλων και α	 λλων εξωτερικω	 ν επιφανειω	 ν, περασμε	νων 
ει	τε με λα	 δι ει	τε με βερνι	κι. Αφαιρει	 απότελεσματικα	  τή βρωμια	  και τα γρα	 σα 
χωρι	ς να καταστρε	φει τό ξυ	 λό. Κατα	 λλήλό για καθήμερινή	  χρή	 σή. Αραιω	 στε τό 
πρόιGό	 ν 5-10% με νερό	 .

Συστάσεις για την εφαρμογή:

Εφαρμό	 στε τό αραιωμε	νό πρόιGό	 ν με μαλακό	  πινε	λό ή	  συνθετική	  βόυ	 ρτσα, τρι	ψτε ελαφρα	  και 
ξεπλυ	 νετε.

Κωδ. Συσκ. Τεμ.

0026 1Lt 12

0027 5Lt 2
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Εξωτερικής

Καθημερινό Καθαριστικό
NEUTRAL SOAP FOR WINDOW FRAMES

Με αιθέριο έλαιο κέδρου
Τό σαπόυ	 νι νερόυ	  τής Borma ει	ναι ή τε	λεια λυ	 σή για τόν καθαρισμό	  θυρω	 ν, 
παραθυ	 ρων και εξωτερικω	 ν ξυ	 λινων επιφανειω	 ν γενικό	 τερα. Οικόλόγικό	 , 
καθαρι	ζει απαλα	  ό	 λόυς τόυς τυ	 πόυς βερνικωμε	νων ξυ	 λων, εξασφαλι	ζόντας 
πλή	 ρή απόμα	 κρυνσή σκό	 νής και λεκε	δων. Xα	 ρή στήν περιεκτικό	 τήτα σε 
αιθε	ριό ε	λαιό, δι	νει στήν κατεργασμε	νή επιφα	 νειαα ε	να ευχα	 ριστό α	 ρωμα 
κε	δρόυ.

   :Συστάσεις για την εφαρμογή

      .   . Εφαρμόστε αρκετές φορές σε συγκεκριμένους επίμονους λεκέδες Δε χρειάζεται ξέπλυμα

Κωδ. Συσκ. Τεμ.

NAT0020 500 ml Spray 6

NAT0021 1Lt 2

Συντηρητικό Θυρών και Παραθύρων
WATER-BASED REFRESHER FOR WINDOW 
FRAMES

Ειδικό προϊόν νερού με ακρυλικές ρητίνες, κατασκευασμένο για 
σωστή συντήρηση θυρών, παραθύρων και κουφωμάτων. 
Εφαρμό	 ζεται ετήσι	ως, παρατει	νει απότελεσματικα	  τή δια	 ρκεια ζωή	 ς τόυ 
εξωτερικόυ	  φινιρι	σματός, συντήρει	, δι	νει δυ	 ναμή και λα	 μψή στα 
φθαρμε	να βερνι	κια. Άόσμό, εξαιρετικό	  στήν εφαρμόγή	  και ευ	 κόλό στή 
χρή	 σή. Μπόρει	 να εφαρμόστει	 χωρι	ς πρό	 βλήμα επα	 νω σε φινιρι	σματα 
νερόυ	  ή	  διαλυ	 τόυ.

Συστάσεις για την εφαρμογή:

Εφαρμό	 στε τό υλικό	  με ε	να πανι	 σε καθαρή	  επιφα	 νεια και αφή	 στε να στεγνω	 σει χωρι	ς να 
τρι	ψετε.

Κωδ. Συσκ. Τεμ.

NAT3908 500 ml Spray 12

NAT3909 1Lt 12

Συντηρητικό Θυρών και Παραθύρων
OIL REFRESHER FOR WINDOW FRAMES

Μείγμα φυσικών λαδιών και ρητινών, κατασκευασμένο για σωστή 
συντήρηση θυρών, παραθύρων και κουφωμάτων.  
Συντήρει	 απότελεσματικα	  και πρόστατευ	 ει τήν ξυ	 λινή επιφα	 νεια 
παραθυ	 ρων, θυρω	 ν λόιπω	 ν ξυ	 λινων εξαρτήμα	 των πόυ ε	χόυν 
πρόήγόυμε	νως φινιριστει	 με λα	 δι ή	  βερνι	κι.

Συστάσεις για την εφαρμογή:

Η εφαρμόγή	  συνιστα	 ται μι	α φόρα	  τό χρό	 νό για τήν παρα	 τασή τής δια	 ρκειας ζωή	 ς τόυ 
φινιρι	σματός.

Κωδ. Συσκ. Τεμ.

3908 500 ml 12
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Διαλυτικά - Συμπληρωματικά

Ταχυστέγνωτο διαλυτικό 
για λάδια
SOLVOIL 03

Ειδικό µεσαίο διαλυτικό 
για λάδια
SOLVOIL 04

Ειδικό διαλυτικό για τήν 
όρθή	  δια	 λυσή των λαδιω	 ν 
τής Borma Wachs. 

Χα	 ρή στό ειδικό	  σταδιακα	  
γρή	 γόρό στε	γνωµα	  τόυ, τό 
Solvoil 03 επιτρε	πει τή 
µει	ωσή τόυ χρό	 νόυ 
στεγνω	 µατός τόυ 
αραιωµε	νόυ λαδιόυ	 .

Ειδικό διαλυτικό για τήν 
όρθή	  δια	 λυσή των λαδιω	 ν 
τής Borma Wachs. Χα	 ρή 
στις ειδικε	ς τόυ ιδιό	 τήτες, 
τό Solvoil 04 επιτρε	πει να 
ρυθµι	σετε τό χρό	 νό 
στεγνω	 µατός τόυ 
αραιωµε	νόυ λαδιόυ	 , 
διευκόλυ	 νόντας τήν 
εφαρµόγή	  και τή διει	σδυσή 
τόυ λαδιόυ	  στό ξυ	 λό, ειδικα	  
σε εξωτικα	  ή	  ρήτινόυ	 χα 
ξυ	 λα.

Κωδ. Συσκ. Τεμ.

4930.03 1 Lt 12

4931.03 5 Lt 2

Κωδ. Συσκ. Τεμ.

4930.04 1 Lt 12

4931.04 5 Lt 2

Ειδικό αργοστέγνωτο 
διαλυτικό για λάδια
SOLVOIL 06

Ειδικό άοσμο διαλυτικό 
για λάδια
SOLVOIL PLUS

Ειδικό διαλυτικό για τήν 
όρθή	  δια	 λυσή των λαδιω	 ν 
τής Borma Wachs. 
Χα	 ρή στό ειδικό	  σταδιακα	  
αργό	  στε	γνωµα	  τόυ, τό 
Solvoil 06 επιτρε	πει τήν 
αυ	 ξήσή τόυ χρό	 νόυ 
στεγνω	 µατός τόυ 
αραιωµε	νόυ λαδιόυ	 .

Ειδικό διαλυτικό για τήν 
όρθή	  δια	 λυσή των λαδιω	 ν 
τής Borma Wachs. . Χα	 ρή 
στό ειδικό	  σταδιακό	  
στε	γνωµα	  τόυ, τό Solvoil 
Plus επιτρε	πει να ρυθµι	σετε 
τό χρό	 νό στεγνω	 µατός τόυ 
αραιωµε	νόυ λαδιόυ	 . Άόσµό, 
χωρι	ς καθό	 λόυ αρωµατικε	ς 
ενω	 σεις.

Κωδ. Συσκ. Τεμ.

4930.06 1 Lt 12

4931.06 5 Lt 2

Κωδ. Συσκ. Τεμ.

4930.PL 1 Lt 12

4931.PL 5 Lt 2

Σκληρυντής για λάδια
HARDENER 
CO010510

ANTISKIDDING 
ADDITIVE

Ειδικό πρόσθετο 
στεγνώματος για λα	 δια. 
Με πρόσθή	 κή 3-6% μειω	 νει 
τό χρό	 νό στεγνω	 ματός των 
λαδιω	 ν. Συνιστα	 ται για ό	 λα 
τα λα	 δια ό	 ταν αυτα	  
εφαρμό	 ζόνται σε δυ	 σκόλες 
συνθή	 κες, ό	 πως υψήλή	  
υγρασι	α, λιπαρα	  εξωτικα	  
ξυ	 λα, χρωματισμε	να λα	 δια 
υψήλή	 ς κα	 λυψής (όι 
χρωστικε	ς επήρεα	 ζόυν 
ε	ντόνα τό χρό	 νό 
στεγνω	 ματός).  Ανακινει	στε 
καλα	  πριν από	  τή χρή	 σή, 
πρόσθε	στε στή 
συνιστω	 μενή πόσό	 τήτα 
κατα	  τή δια	 ρκεια ανα	 μειξής 
(βλε	πε TDS).

Ειδικό πρόσθετο πόυ δι	νει 
αντιόλισθήτικε	ς ιδιό	 τήτες 
στα πρόιGό	 ντα λαδιόυ	  τής 
Borma. 

Ιδανικό	  για τα λα	 δια 
εξωτερική	 ς τής Borma και 
συγκεκριμε	να τό Decking 
Oil, για πε	ρασμα στις α	 κρες 
τής πισι	νας, σε ξυ	 λινες 
πρόβλή	 τες καθω	 ς και σε 
όπόιαδή	 πότε α	 λλή 
επιφα	 νεια πόυ ε	ρχεται σε 
συχνή	  επαφή	  με νερό	 . 

Δεν αλλα	 ζει σήμαντικα	  τήν 
αισθήτική	  εμφα	 νισή τόυ 
φινιρι	σματός, 
εξασφαλι	ζόντας εξαιρετική	  
από	 δόσή. Μπόρει	 να 
πρόστεθει	 σε όπόιαδή	 πότε 
αναλόγι	α μεταξυ	  1 ε	ως 6% 
τόυ συνό	 λόυ.

Κωδ. Συσκ. Τεμ.

01510-1 1 Lt 12
Κωδ. Συσκ. Τεμ.

4967-AS 1 Lt 12
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Βερνίκια

ZAPON 2K ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ

Ακρυλικό υπόστρωμα, χαρακτήρι	ζεται από	  πόλυ	  καλή	  καλυπτικό	 τήτα και 
εξαιρετική	  σκλήρό	 τήτα. Ιδανικό	  να χρήσιμόπόιει	ται ως αστα	 ρι για κα	 θε ει	δόυς 
ξυ	 λινή επιφα	 νεια. Όταν χρωματιστει	, ει	ναι ιδιαι	τερα κατα	 λλήλό για παραγωγή	  
μόνό	χρωμων επι	πλων. 
Χρειάζεται καταλύτη ΗΑ.059 σε αναλόγι	α 10%-15% στή δια	 φανή ε	κδόσή και 
20% στήν ε	γχρωμή ε	κδόσή (αναλόγι	ες κατα	  βα	 ρός).

Διαθέσιμες αποχρώσεις: 

Δια	 φανό, Λευκό	 , Μαυ	 ρό. Κατα	  
παραγγελι	α: Κι	τρινό, Κό	 κκινό.

Κωδ. Περιγραφή Συσκ. Τεμ.

CDO392FAN.1 Μαύρο 1 Lt 6

CDO392FAN.5 Μαύρο 5 Lt 2

CDO392FAN.25 Μαύρο 25 Lt

CDO552FAB.1 Λευκό 1 Lt 6

CDO552FAB.5 Λευκό 5 Lt 2

CDO552FAB.25 Λευκό 25 Lt

CDO500FAT.1 Διάφανο 1 Lt 6

CDO500FAT.5 Διάφανο 5 Lt 2

CDO500FAT.25 Διάφανο 25 Lt

ZAPON 2K ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΤΕΛΕΙΩΜΑ

Ακρυλικό φινίρισμα πόυ χαρακτήρι	ζεται από	  εξαιρετική	  καλυπτικό	 τήτα και 
επιφανειακή	  σκλήρό	 τήτα. 

Ιδανικό	  για τή βαφή	  κα	 θε ει	δόυς ξυ	 λόυ.  Χρεια	 ζεται καταλύτη ΗΑ.059 στις 
ματ και σατινε	 εκδό	 σεις (10-20% κατα	  βα	 ρός) και καταλύτη ΗΑ.012 (100% 
κατα	  βα	 ρός) στή γυαλιστερή	  ε	κδόσή.

Κωδ. Περιγραφή Συσκ. Τεμ.

CDO735WAX Κερί 0% 1 Lt 6

CDO735WAX Κερί 0% 5 Lt 2

CDO735WAX Κερί 0% 25 Lt

CDO500OAT-10.1 Matt 10% 1 Lt 6

CDO500OAT-10.5 Matt 10% 5 Lt 2

CDO500OAT-10.25 Matt 10% 25 Lt

CDO500OAT-20.1 Matt 20% 1 Lt 6

CDO500OAT-20.5 Matt 20% 5 Lt 2

CDO500OAT-20.25 Matt 20% 25 Lt

CDO500OAT-50.1 Matt 50% 1 Lt 6

CDO500OAT-50.5 Matt 50% 5 Lt 2

CDO500OAT-50.25 Matt 50% 25 Lt

CDO735LAT.1 Glossy 90% 1 Lt 6

CDO735LAT.5  Glossy 90% 5 Lt 2

CDO735LAT.25 Glossy 90% 25 Lt
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Βερνίκια

ΚΑΤΑΛΥΤΗΣ ΓΙΑ ZAPON 2K ΑΚΡΥΛΙΚΟ 

Καταλύτης ΗΑ.059 σε αναλόγι	α 10%-15% στή δια	 φανή ε	κδόσή και 20% 
στήν ε	γχρωμή ε	κδόσή (αναλόγι	ες κατα	  βα	 ρός) και καταλύτη ΗΑ.012 (100% 
κατα	  βα	 ρός) στή γυαλιστερή	  ε	κδόσή.

Κωδ. Συσκ. Τεμ.

CDO059HA.200 200 ml 6

CDO059HA.1 1 Lt 6

CDO059HA.2.5 2,5 Lt 2

CDO059HA.5 5 Lt 2

CDO012HA.1 1 Lt 6

CDO012HA.5 5 Lt 2

CDO012HA.25 25 Lt

ZAPON 2K ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΙΚΟ 
ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ

Πολυουρεθανικό υπόστρωμα, ειδικό	  για 
χειρότεχνι	α. Χαρακτήρι	ζεται από	  πόλυ	  καλή	  
καλυπτικό	 τήτα και εξαιρετική	  σκλήρό	 τήτα, ενω	  
επιτρε	πει πόλυ	  ευ	 κόλα τή δήμιόυργι	α λει	ας 
επιφα	 νειας ω	 στε πόλυ	  ευ	 κόλα να τόνιστόυ	 ν τα 
μεταλλικα	  εφε	 αν θα εφαρμόστόυ	 ν στή 
συνε	χεια. 

Χρεια	 ζεται καταλυ	 τή ΗΑ.003 στή δια	 φανή 
ε	κδόσή (50% κατα	  βα	 ρός) και ΗΑ.007 στή 
χρωματιστή	  ε	κδόσή (40% κατα	  βα	 ρός).

Διαθέσιμες αποχρώσεις: Δια	 φανό, Λευκό	 , 
Μαυ	 ρό.

Κωδ. Περιγραφή Συσκ. Τεμ.

CDO010FPN.1 Μαύρο 1 Lt 6

CDO010FPN.5 Μαύρο 5 Lt 2

CDO010FPN.25 Μαύρο 25 Lt

CDO010FPB.1 Λευκό 1 Lt 6

CDO010FPB.5 Λευκό 5 Lt 2

CDO010FPB.25 Λευκό 25 Lt

CDO010FPT.1 Διάφανο 1 Lt 6

CDO010FPT.5 Διάφανο 5 Lt 2

CDO010FPT.25 Διάφανο 25 Lt

ΚΑΤΑΛΥΤΗΣ ΓΙΑ ZAPON 2K ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΙΚΟ 
ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ

Καταλύτης ΗΑ.003 στή δια	 φανή ε	κδόσή (50% κατα	  βα	 ρός) και ΗΑ.007 στή 
χρωματιστή	  ε	κδόσή (40% κατα	  βα	 ρός).

Για διάφανο Για χρωματιστό 

Κωδ. Συσκ. Τεμ. Κωδ. Συσκ. Τεμ.

CDO003HA.0,5 0,5 Lt 6 CDO007HA.0,5 0,5 Lt 6

CDO003HA.2,5 2,5 Lt 2 CDO007HA.2,5 2,5 Lt 2

CDO003HA.12,5 12,5 Lt CDO007HA.12,5 12,5 Lt
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Βερνίκια

ZAPON 2K ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΙΚΟ ΤΕΛΕΙΩΜΑ

Πολυουρεθανικό φινίρισμα πόυ χαρακτήρι	ζεται από	  εξαιρετική	  
καλυπτικό	 τήτα και επιφανειακή	  σκλήρό	 τήτα. 

Ιδανικό	  για τή βαφή	  κα	 θε ει	δόυς ξυ	 λόυ.  

Χρεια	 ζεται καταλυ	 τή ΗΑ.072 στή δια	 φανή ε	κδόσή 
(50% κατα	  βα	 ρός).

Κωδ. Περιγραφή Συσκ. Τεμ.

CDO010FPT.1 Διάφανο 1 Lt 6

CDO010FPT.5 Διάφανο 5 Lt 2

CDO010FPT.25 Διάφανο 25 Lt

ΚΑΤΑΛΥΤΗΣ ΓΙΑ ZAPON 2K ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΙΚΟ 
ΤΕΛΕΙΩΜΑ

Καταλύτης ΗΑ.072 στή δια	 φανή ε	κδόσή (50% κατα	  βα	 ρός).

Κωδ. Συσκ. Τεμ.

CDO072HA.1 500 ml 6

CDO072HA.5 2,5 Lt 2

CDO072HA.25 12,5 Lt

ZAPON 2K ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΙΚΗ ΛΑΚΑ

Πόλυόυρεθανική	  λα	 κα πόυ χαρακτήρι	ζεται από	  εξαιρετική	  καλυπτικό	 τήτα και 
επιφανειακή	  σκλήρό	 τήτα. Ιδανική	  για τή βαφή	  κα	 θε ει	δόυς ξυ	 λόυ. Διαθε	σιμή στις 
γυαλα	 δες: 20%, 50%, 90%. Χρεια	 ζεται καταλυ	 τή ΗΑ.041 για τις γυαλα	 δες 20%, 
50% (50% κατα	  βα	 ρός) και καταλυ	 τή ΗΑ.063 για τή γυαλα	 δα 90% (100% κατα	  
βα	 ρός).

Κωδ. Περιγραφή Συσκ. Τεμ.

CDO010FPN.1 Μαύρο 1 Lt 6

CDO010FPN.5 Μαύρο 5 Lt 2

CDO010FPN.25 Μαύρο 25 Lt

CDO010FPB.1 Λευκό 1 Lt 6

CDO010FPB.5 Λευκό 5 Lt 2

CDO010FPB.25 Λευκό 25 Lt

ΚΑΤΑΛΥΤΗΣ ΓΙΑ ZAPON 2K ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΙΚΗ 
ΛΑΚΑ

Καταλύτης ΗΑ.041 στήν ε	γχρωμή ε	κδόσή λα	 κας (50% κατα	  βα	 ρός).

Κωδ. Συσκ. Τεμ.

CDO041HA.5 500 ml 6

CDO041HA.1 2,5 Lt 2

CDO041HA.25 12,5 Lt
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Διαλυτικά

DFP 50

Ταχυστέγνωτο διαλυτικό για τήν αραι	ωσή ό	 λής τής σειρα	  ταχυστε	γνωτής 
πατι	νας. Να χρήσιμόπόιει	ται στή σωστή	  αναλόγι	α.

Κωδ. Συσκ. Τεμ.

CDO50DFP.5 5 Lt. 2

CDO50DFP.25 25 Lt

DPU 011 – ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ 
ΧΡΗΣΗΣ

Διαλυτικό πολυουρεθάνης τό όπόι	ό χαρακτήρι	ζεται από	  με	τριό χρό	 νό 
στεγνω	 ματός. Χρήσιμόπόιει	ται για τήν αραι	ωσή υπόστρωμα	 των, τελειωμα	 των 
καθω	 ς και σε κα	 θε ει	δόυς βερνι	κι πόλυόυρεθα	 νής, ει	τε ενό	 ς ει	τε δυ	 ό συστατικω	 ν.

Κωδ. Συσκ. Τεμ.

CDO001DPU.5 5 Lt. 2

CDO001DPU.25 25 Lt

DPS 012 – ΑΡΓΟΣΤΕΓΝΩΤΟ ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ 
ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ

Διαλυτικό πολυουρεθάνης τό όπόι	ό χαρακτήρι	ζεται από	  αργό	  χρό	 νό 
στεγνω	 ματός, χα	 ρή στήν υψήλή	  περιεκτικό	 τήτα	  τόυ σε ενω	 σεις υψήλόυ	  σήμει	όυ 
βρασμόυ	 . Χρήσιμόπόιει	ται για τήν αραι	ωσή υπόστρωμα	 των, τελειωμα	 των καθω	 ς 
και σε κα	 θε ει	δόυς βερνι	κι πόλυόυρεθα	 νής, ει	τε ενό	 ς ει	τε δυ	 ό συστατικω	 ν.

Κωδ. Συσκ. Τεμ.

CDO002DPS.5 5 Lt. 2

CDO002DPS.25 25 Lt

DPL 013 – ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΓΙΑ ΓΥΑΛΙΣΤΕΡΑ 
ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ

Ειδικό διαλυτικό πολυουρεθάνης για γυαλιστερά φινιρίσματα. 
Χρησιμοποιείται για την αραίωση φινιρισμάτων είτε ενός είτε δύο 
συστατικών.

Κωδ. Συσκ. Τεμ.

CDO003DPL.5 5 Lt. 2

CDO003DPL.25 25 Lt
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Διαλυτικά

DPR 014 – ΕΠΙΒΡΑΔΥΝΤΗΣ ΓΙΑ ΔΙΑΛΥΤΙΚΑ 
ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ

Διαλυτικό πολυουρεθάνης τό όπόι	ό χρήσιμόπόιει	ται ως πρό	 σθετό στα κανόνικα	  
διαλυτικα	  νι	τρόυ, ακρυλικα	 , πόλυόυρεθα	 νής, ήλεκτρόστατικα	  ή	  επόξεικα	  ω	 στε να 
επιβραδυνθει	 σήμαντικα	  ό χρό	 νός στεγνω	 ματός. Βελτιω	 νει τήν αραι	ωσή ω	 στε να 
επιτυγχα	 νεται καλυ	 τερό με	λωμα τόυ υλικόυ	 , ενω	  ταυτό	χρόνα απότρε	πει 
φαινό	 μενα ό	 πως τό πόρτόκα	 λιασμα, τό βρα	 σιμό κ.α.

Κωδ. Συσκ. Τεμ.

CDO004DPR.5 5 Lt. 2

CDO004DPR.25 25 Lt

DAU 015 –ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗ ΓΙΑ 
ΑΚΡΥΛΙΚΑ

Ακρυλικό διαλυτικό τό όπόι	ό χαρακτήρι	ζεται από	  με	τριό χρό	 νό στεγνω	 ματός. 
Χρήσιμόπόιει	ται για τήν αραι	ωσή υπόστρωμα	 των, φινιρισμα	 των και κα	 θε ει	δόυς 
ακρυλικόυ	  βερνικιόυ	 , ει	τε ενό	 ς ει	τε δυ	 ό συστατικω	 ν.

Κωδ. Συσκ. Τεμ.

CDO005DAU.5 5 Lt. 2

CDO005DAU.25 25 Lt

DNU 016 – ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΝΙΤΡΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Διαλυτικό νίτρου τό όπόι	ό χαρακτήρι	ζεται από	  με	τριό χρό	 νό στεγνω	 ματός. 
Χρήσιμόπόιει	ται για τήν αραι	ωσή υπόστρωμα	 των, φινιρισμα	 των καθω	 ς και για 
ό	 λα τα ει	δή βερνικιω	 ν νι	τρόυ. Χα	 ρή στα εξαιρετικα	  τεχνικα	  χαρακτήριστικα	  τόυ, 
επιτυγχα	 νεται μει	ωσή τής πα	 χνής.

Κωδ. Συσκ. Τεμ.

CDO006DNU.5 5 Lt. 2

CDO006DNU.25 25 Lt
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Καλύψτε τις ανάγκες 

των πελατών σας με την 

πλήρη γκάμα προϊόντων 

περιποίησης ξύλου της 

Borma Wachs

Δείτε παραδείγματα

τοποθετήσεων σε 

καταστήματα 

συνεργατών μας

ΡΑΦΙΑ & ΣΤΑΝΤ
ΠΡΟΒΟΛΗΣ
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Ράφια και Σταντ Προβολής

Στάντ για κεριά & 
Μαρκαδόρους Επιδιόρθωσης

Μεγάλο Ράφι για Χρώματα 
Εμποτισμού

Μικρό Ράφι για Χρώματα 
Εμποτισμού

Ράφι για Καθαριστικά
Ξύλου & Laminate

Μια συνολική λύση για μικτά χρωματοπωλεία, τεχνικά πολυκαταστήματα

αλλά και εξειδικευμένα καταστήματα πώλησης.
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