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MATERIALS FOR PROFESSIONAL CAR 
BODY REPAIR
ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ 
ΑΜΑΞΩΜΑΤΟΣ
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MATERIALS FOR PROFESSIONAL CAR BODY REPAIR

The Chamäleon label was introduced in 1965 in Schwerte for the first time. Since that time, 
high quality putty products have been produced under the well-known black and yellow 
logo. Back then the Chamäleon putty products were mainly being manufactured for the 
German market and stood for the highest quality on which professional users could rely.
In 2002 it was decided to enlarge the putty product range and to start focusing on the 
international market. To realize this, the Chamäleon brand was outsourced into a sepa-
rate company under a qualified management. All putty products would still be produced 
in Schwerte so the company could move into foreign markets with the excellent “Made in 
Germany” quality products. Heidelberg, located in the Rhine-Neckar-triangle, was chosen 
as the headquarters of the new company for its infrastructure and ideal conditions for the 
new expansion strategies.
Chamäleon GmbH managed to realize its set goals successfully and was able to establish 
itself internationally with a wide range of car refinishing products. The key to the young 
company’s success is to offer “Made in Germany” quality products for very competitive 
prices and to offer the highest level of customer service. 
In the beginning of 2013, the Chamäleon GmbH received the ISO 9001:2008 certificate and 
in 2019 received the newest ISO 9001:2015 certificate from TÜV Thüringen. This serves as 
proof of our ongoing commitment to quality and customer satisfaction. All this made the 
black and yellow label from Heidelberg one of the leading brands in many countries today.
We would gladly continue our history with you as our new business partner.  
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ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΑΜΑΞΩΜΑΤΟΣ

Το σήμα Chamäleon πρωτοεμφανίστηκε το 1965 στην πόλη Schwerte. Από τότε παράγονται 
προϊόντα στόκου υψηλής ποιότητας με το χαρακτηριστικό μαύρο-κίτρινο logo. Εκείνη την 
εποχή, τα προϊόντα Chamäleon προορίζονταν κυρίως για τη γερμανική αγορά και ήταν 
συνώνυμα της υψηλότερης ποιότητας που θα μπορούσαν να εμπιστευθούν οι επαγγελματίες. 
Το 2002 η σειρά με τους στόκους διευρύνθηκε και η προσοχή του οίκου εστιάστηκε στη 
διεθνή αγορά. Για να γίνει αυτό, η μάρκα Chamäleon ανατέθηκε σε ξεχωριστή εταιρεία 
με ειδικά καταρτισμένη διοίκηση. Ολα τα προϊόντα στόκου συνέχισαν να παράγονται στην 
Schwerte και η εταιρεία μπορούσε να εισέλθει σε αγορές του εξωτερικού με εξαιρετικής 
ποιότητας προϊόντα «Made in Germany». Ως έδρα της νέας εταιρείας επελέγη η Χαϊδελβέργη, 
η οποία βρίσκεται ανάμεσα στους ποταμούς Ρήνο και Νέκαρ, λόγω των υποδομών της και 
των ιδανικών συνθηκών για τις νέες πολιτικές επέκτασης.
Ο οίκος Chamäleon GmbH πέτυχε τους στόχους που είχε θέσει και εδραιώθηκε σε διεθνές 
επίπεδο με μια μεγάλη γκάμα προϊόντων φανοποιείας. Το κλειδί της επιτυχίας της νέας 
εταιρείας είναι η προσφορά ποιοτικών «Made in Germany» προϊόντων σε πολύ ανταγωνιστικές 
τιμές, σε συνδυασμό με το υψηλότερο επίπεδο εξυπηρέτησης πελατών. Στις αρχές του 2013, 
ο Chamäleon GmbH έλαβε πιστοποίηση ISO 9001:2008 από τον οργανισμό TÜV Thüringen. 
Έτσι επιβεβαιώνεται η συνεχής του δέσμευση για ποιοτικά προϊόντα και ικανοποιημένους 
πελάτες. Όλα αυτά έκαναν το μαύρο-κίτρινο σήμα από τη Χαϊδελβέργη μία από τις ηγετικές 
μάρκες σε πολλές χώρες. Με χαρά συνεχίζουμε την ιστορία μας με εσάς ως συνεργάτη.



ΣΤΟΚΟΙ



FIBERGLASS LIGHT PUTTY

ΣΤΟΚΟΣ ΕΛΑΦΡΥΣ ΜΕ ΙΝΕΣ ΓΥΑΛΙΟΥ533

ΚΕΡΔΙΣΤΕ 
ΧΡΟΝΟ

Name/Ονομασία Packing/Μέγεθος Article/Κωδ. Package/Συσκ.
Fiberglass light putty/Στόκος ελαφρύς με ίνες γυαλιού 0,5 l 15334 12

Fiberglass light putty/Στόκος ελαφρύς με ίνες γυαλιού 1 l 15335 6

• New fiberglass light putty is a product with unique char-
acteristics 

• It weighs almost half of ordinary putty 
• Does not create pores
• It is easy to sand, has high elasticity and excellent adhesive 

properties to different materials
• Can be easily sanded down to zero
• No need for additional fine putty application, can directly 

be overcoated with filling primer
• Light green colour

• Νέο προϊόν με ίνες γυαλιού και μοναδικές ιδιότητες
•  Έχει σχεδόν το μισό βάρος από τους συνηθισμένους 

στόκους 
•  Δεν δημιουργεί πόρους
•  Τρίβεται εύκολα, έχει υψηλή ελαστικότητα και άριστες 

ιδιότητες πρόσφυσης σε διάφορα υλικά
•  Λειαίνεται πλήρως εύκολα
•  Δεν χρειάζεται επιπλέον εφαρμογή λεπτού στόκου, μπορεί 

να εφαρμοστεί απευθείας γεμιστικό αστάρι
•  Χρώμα: ανοιχτό πράσινο

20 - 30 min 
20 0С

100 : 2 - 4 % P80 - 240

PUTTIES 

ΣΤΟΚΟΙ

7

4 min
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SOFT LIGHT PUTTY

ΣΤΟΚΟΣ ΜΑΛΑΚΟΣ ΕΛΑΦΡΥΣ555

• Even and pore free finish 
• Doesn’t clog up sanding paper 
• Very smooth finish due to micro filling particles
• Time efficient, fast applying, short drying time
• High elasticity 
• Light beige colour

ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ 
ΦΟΡΜΟΥΛΑ

micro fi lling
particles

light fi lling
particles

base fi lling
particles

Name/Ονομασία Packing/Μέγεθος Article/Κωδ. Package/Συσκ.
Soft light putty/Στόκος μαλακός ελαφρύς 0,5 l 15554 12

Soft light putty/Στόκος μαλακός ελαφρύς 1 l 15555 6

20 - 30 min 
20 0С

100 : 2 - 4 % P80 - 240

• Ομοιόμορφο φινίρισμα χωρίς πόρους
• Δεν μπουκώνει το λειαντικό
• Πολύ λείο φινίρισμα χάρη στα μικρο-σωματίδια
• Μπορεί να λειανθεί μετά από μόνο 20 λεπτά
• Εξοικονομεί χρόνο, γρήγορο στην εφαρμογή, σύντομος 

χρόνος στεγνώματος
• Μεγάλη ελαστικότητα
• Εξαιρετικές ιδιότητες πρόσφυσης
• Πολύ εύκολο στην εφαρμογή
• Χρώμα: μπεζ

8

4 min
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UNIVERSAL MEDIUM-GRAINED PUTTY

ΣΤΟΚΟΣ ΓΕΜΙΣΤΙΚΟΣ ΜΕΣΑΙΟΣ501

FINISHING FINE-GRAINED PUTTY 

ΣΤΟΚΟΣ ΨΙΛΟΣ502

Р80 - 150 100 : 2 - 4 % 20 - 30 min 
20 0С

4 min Р80 - 240

Р80 - 150 100 : 2 - 4 % 20 - 30 min 
20 0С

4 min Р120 - 240

PUTTIES 

ΣΤΟΚΟΙ

Name/Ονομασία
Packing 

(inc. hardener)/
Μέγεθος

(με σκληρυντή)

Article/
Κωδ.

Package/ 
Συσκ.

Medium-grained putty/Γεμιστικός στόκος 0,250 kg 15012 12

Medium-grained putty/Γεμιστικός στόκος 0,512 kg 15014 12

Medium-grained putty/Γεμιστικός στόκος 1 kg 15015 12

Medium-grained putty/Γεμιστικός στόκος 1,850 kg 15016 6

Medium-grained putty/Γεμιστικός στόκος 4,100 kg 15019 2

Name/Ονομασία
Packing 

(inc. hardener)/
Μέγεθος

(με σκληρυντή)

Article/
Κωδ.

Package/ 
Συσκ.

Fine-grained putty/Στόκος ψιλός 0,250 kg 15022 12

Fine-grained putty/Στόκος ψιλός 0,512 kg 15024 12

Fine-grained putty/Στόκος ψιλός 1 kg 15025 12

Fine-grained putty/Στόκος ψιλός 1,850 kg 15026 6

• Στόκος ακόρεστης πολυεστερικής 
ρητίνης με φιλικά προς το περιβάλλον 
ορυκτά στοιχεία πλήρωσης

•  Χρησιμοποιείται ως βάση για την 
κάλυψη ανωμαλιών στην επιφάνεια 
επισκευής

•  Μεγάλη πρόσφυση σε διάφορα υλικά
•  Δεν αφήνει πόρους
•  Δεν μπουκώνει τα λειαντικά
•  Διατηρεί τις ιδιότητές του
•  Χρώμα: γκρι

• Used as a base material for filling 
surface irregularities 

• Has a high degree of adhesion to 
different materials

• Does not leave pores
• Does not clog up abrasive material 

while sanding
• Light grey colour 

• Used for correction of small 
defects of all kinds of surfaces, 
light dimples, pores and grinding 
marks 

• Has a high degree of adhesion 
to different materials

• Provides a very smooth surface 
• High elasticity
• White colour

• Στόκος ακόρεστης πολυεστερικής 
ρητίνης με νέο micro-fi ne 
συνδυασμό χρωστικής-γεμιστικού

• Για τις μικρές ατέλειες κάθε 
επιφάνειας, μικρά βαθουλώματα, 
πόρους και σημάδια της λείανσης

• Μεγάλη πρόσφυση σε διάφορα 
υλικά

• Δίνει πολύ λεία επιφάνεια
• Εύκολη εφαρμογή
• Μεγάλη ελαστικότητα
• Χρώμα: λευκό
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503

504

Р80 - 150 100 : 2 - 4 % 20 - 30 min 
20 0С

4 min Р80 - 240

Р80 - 150 100 : 2 - 4 % 20 - 30 min 
20 0С

4 min Р60 - 240

FIBERGLASS PUTTY

ΣΤΟΚΟΣ ΜΕ ΙΝΕΣ ΓΥΑΛΙΟΥ

ALUMINIUM PUTTY 

ΣΤΟΚΟΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

Name/Ονομασία
Packing 

(inc. hardener)/
Μέγεθος

(με σκληρυντή)

Article/
Κωδ.

Package/ 
Συσκ.

Fiberglass putty/Στόκος με ίνες γυαλιού 0,250 kg 15032 12

Fiberglass putty/Στόκος με ίνες γυαλιού 0,512 kg 15034 12

Fiberglass putty/Στόκος με ίνες γυαλιού 1 kg 15035 12

Fiberglass putty/Στόκος με ίνες γυαλιού 1,850 kg 15036 6

Fiberglass putty/Στόκος με ίνες γυαλιού 4,100 kg 15039 2

Name/Ονομασία
Packing 

(inc. hardener)/
Μέγεθος

(με σκληρυντή)
Article/Κωδ. Package/ 

Συσκ.

Aluminium putty/Στόκος αλουμινίου 0,250 kg 15042 12

Aluminium putty/Στόκος αλουμινίου 0,512 kg 15044 12

Aluminium putty/Στόκος αλουμινίου 1 kg 15045 12

Aluminium putty/Στόκος αλουμινίου 1,850 kg 15046 6

Aluminium putty/Στόκος αλουμινίου 4,100 kg 15049 2

• Used for leveling out deep dimples 
and repairing of car body surfaces 
exposed to corrosion and for the 
restoration of the geometrical shape 
of car bearing parts

• Can be used to repair large 
damaged areas in one step

• High elasticity
• Green colour

• Στόκος ακόρεστης πολυεστερικής 
ρητίνης με φιλικά προς το 
περιβάλλον ορυκτά στοιχεία 
πλήρωσης

•  Για μεγάλα βαθουλώματα, 
σκουριασμένες επιφάνειες και 
επιδιόρθωση του σχήματος των 
μερών του αυτοκινήτου

•  Μεγάλη πρόσφυση σε διάφορα 
υλικά

•  Για επιδιόρθωση μεγάλων 
επιφανειών με ένα βήμα

•  Μεγάλη ελαστικότητα
•  Χρώμα: πράσινο

• Used for both small and large 
surface irregularities on the car 
body

• Has a high degree of adhesion to 
different materials

• Possesses high-grade mechanical 
durability

• High elasticity
• Grey colour

• Στόκος ακόρεστης πολυεστερικής 
ρητίνης με φιλικά προς το 
περιβάλλον ορυκτά στοιχεία 
πλήρωσης και χρωστικά αλουμινίου

•  Για μικρές και μεγαλύτερες 
ατέλειες του αμαξώματος

•  Μεγάλη πρόσφυση σε διάφορα 
υλικά

•  Υψηλού βαθμού μηχανική αντοχή
•  Μεγάλη ελαστικότητα
•  Χρώμα: γκρι
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SUPER SOFT PUTTY

ΣΤΟΚΟΣ ΕΞΤΡΑ ΜΑΛΑΚΟΣ505

PUTTIES 

ΣΤΟΚΟΙ

• Putty on the base of unsaturated 
polyester resins with micro-fine 
fillers which enable the creation 
of a very smooth and even surface

• Perfect for filling large areas of 
blemished surface

• High elasticity
• Ocher colour

• Στόκος ακόρεστης πολυεστερικής 
ρητίνης με φιλικά προς το 
περιβάλλον ορυκτά στοιχεία 
πλήρωσης και λείας επιφάνειας

•  Για το γέμισμα μικρών ανωμαλιών
•  Μεγάλη πρόσφυση σε διάφορα 

υλικά
•  Ιδανικό γέμιστικό μεγάλων 

φθαρμένων επιφανειών
•  Εφαρμόζεται εύκολα
•  Μεγάλη ελαστικότητα
•  Χρώμα: ώχρα

Name/Ονομασία Packing (inc. hardener)/
Μέγεθος (με σκληρυντή)

Article/
Κωδ.

Package/ 
Συσκ.

Super soft putty/Στόκος έξτρα μαλακός 0,250 kg 15052 12

Super soft putty/Στόκος έξτρα μαλακός 0,512 kg 15054 12

Super soft putty/Στόκος έξτρα μαλακός 1 kg 15055 12

Super soft putty/Στόκος έξτρα μαλακός 1,850 kg 15056 6

Super soft putty/Στόκος έξτρα μαλακός 4,100 kg 15059 2

Super soft putty/Στόκος έξτρα μαλακός 30 kg 15058
on demand/

κατόπιν 
ζήτησης

Р80 - 150 100 : 2 - 4 % 20 - 30 min 
20 0С

4 min Р80 - 240

11

507
PUTTY FOR PLASTICS 

ΣΤΟΚΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ ΓΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ

Р80 - 150 100 : 2 - 4 % 20 - 30 min 
20 0С

4 min Р80 - 240

Name/Ονομασία
Packing 

(inc. hardener)/
Μέγεθος

(με σκληρυντή)

Article/
Κωδ.

Package/ 
Συσκ.

Putty for plastics/Στόκος πλαστικών 0,250 kg 15072 12

Putty for plastics/Στόκος πλαστικών 0,512 kg 15074 12

Putty for plastics/Στόκος πλαστικών 1 kg 15075 12

• Used for the repair of plastic 
elements for filling scratches and 
damages

• Easy to apply thanks to its softness 
and elasticity

• Suitable for any type of plastic 
- polypropylene, polyurethane,  
acrylonitrile, styrene-butadiene, 
polyamides, polyvinyl chloride

• Black colour

• Στόκος ακόρεστης πολυεστερικής 
ρητίνης με φιλικά προς το 
περιβάλλον ορυκτά στοιχεία 
πλήρωσης

• Για γδαρσίματα και μικρές ατέλειες 
στα πλαστικά μέρη του αυτοκινήτου

• Μεγάλη πρόσφυση σε διάφορα 
υλικά

• Κατάλληλος για οποιοδήποτε τύπο 
πλαστικού - PP, PUR, ABS, PA, PVC

• Αφήνει μια πολύ ομαλή επιφάνεια
• Μεγάλη ελαστικότητα
• Χρώμα: μαύρο

11
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Name/Ονομασία
Packing 

(inc. hardener)/
Μέγεθος

(με σκληρυντή)

Article/
Κωδ.

Package/ 
Συσκ.

Polyester resin/Πολυεστερική ρητίνη 1 kg 15095 6

POLYESTER RESIN 

ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΗ ΡΗΤΙΝΗ509

• Reactive unsaturated polyester 
resin, which can be applied on 
nearly any surface, especially in 
combination with fibreglass tissue 
and fibreglass matt

• Used to bridge bigger holes, per-
forations from corrosions and 
damaged areas

• Can be applied very well on metal, 
wood and concrete

• High elasticity
• Honey colour

• Πολυεστερική ρητίνη για όλες 
σχεδόν τις επιφάνειες, ιδίως σε 
συνδυασμό με υφάσματα και 
υποστρώσεις από ίνες γυαλιού

•  Γεφυρώνει μεγαλύτερες τρύπες, 
ανοίγματα από διάβρωση και 
φθαρμένες περιοχές

•  Μεγάλη πρόσφυση σε διάφορα 
υλικά

•  Καλή εφαρμογή σε μέταλλο, ξύλο 
και τσιμέντο

•  Μεγάλη ελαστικότητα
•  Χρώμα: μελί

Р150 - 180 100 : 2 - 4 % 40 min - 20 0С Р150 - 2406 min

Name/Ονομασία
Packing 

(inc. hardener)/
Μέγεθος

(με σκληρυντή)
Article/Κωδ. Package/ 

Συσκ.

Repair set/Σετ επιδιόρθωσης 0,250 kg 15080 6

REPAIR SET 

ΣΕΤ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗΣ508

Р150 - 180 100 : 2 - 4 % 40 min - 20 0С Р150 - 24010 min

• Το σετ περιλαμβάνει ακόρεστη 
ελαστική πολυεστερική ρητίνη, 
σκληρυντή και ύφασμα πολυεστέρα

• Για γέμισμα κενών από διάβρωση ή 
μηχανική βλάβη.

• Σταθεροποιεί και ενισχύει μεταλλικά 
και πλαστικά μέρη και επιφάνειες

• Μεγάλη πρόσφυση σε διάφορα 
υλικά

• Αφού σκληρύνει μπορεί να 
τριφτεί και να καλυφθεί με κάθε 
πολυεστερικό στόκο

• Κατάλληλο για πολυεστερικά 
λαμινέ, ξύλο, ακρυλικά αστάρια 2Κ, 
εποξικά αστάρια και παλιά βερνίκια

• Χρώμα: μελί

• The set includes unsaturated, 
elasticized polyester resin, 
hardener as well as glassfibre 
fabric

• Used to fill holes caused by 
corrosion or mechanical damage, 
fixates and strengthens metallic 
and plastic parts and surfaces

• After hardening can be sanded and 
coated with all polyester putties

• Can be applied on polyester 
laminate, wood, 2K acrylic primers, 
epoxy primers and old lacquer 
coatings

• Honey colour
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Name/Ονομασία
Packing 

(inc. hardener)/
Μέγεθος

(με σκληρυντή)

Article/
Κωδ.

Package/ 
Συσκ.

NC putty/Στόκος νίτρου 250 g 15100 12

NC putty/Στόκος νίτρου 1 kg 15101 6

510
NC PUTTY

ΣΤΟΚΟΣ ΝΙΤΡΟΥ

• 1K fine-grained putty
• Designed to correct minor defects 

during paintwork (pores, small 
damages, scratches) before priming 
and painting.

• Excellent adhesion to different 
metals

• Very easy to sand
• Ideal for spot repairs
• Can be covered with different types 

of paints (base, acrylic, alkyd)
• Light Beige color

• Ψιλός στόκος 1Κ
• Για την διόρθωση μικρών 

ατελειών (πόροι, μικρές φθορές, 
γρατζουνιές) πριν το αστάρωμα και 
το βάψιμο

• Καλή πρόσφυση σε σίδερο, ατσάλι 
και σκληρές λειασμένες παλιές 
επιστρώσεις

• Λειαίνεται πολύ εύκολα
• Ιδανικός για σημειακές επισκευές
• Μπορεί να καλυφθεί με διάφορους 

τύπους χρώματος (συμβατικά, 
ακρυλικά, αλκυδικά)

• Χρώμα: μπεζ

Р400 - 5001-2 h/20 0С1 h Р600 - 800

PUTTIES 

ΣΤΟΚΟΙ

Name/Ονομασία
Packing 

(inc. hardener)/
Μέγεθος

(με σκληρυντή)
Article/Κωδ. Package/ 

Συσκ.

Spray putty/Στόκος πιστολιού 1,250 kg 14075 6

5 - 10 min 
20 0С

1,8  - 3,0 mm 
2 - 4 bar

2,5-3h/20 °С
45 min/60 °С

100 : 3 % Р22030 min

407
SPRAY PUTTY

ΣΤΟΚΟΣ ΠΙΣΤΟΛΙΟΥ

• High quality polyester filler with 
anti-rust additives

• Suitable to fill small/not deep 
scratches from sanding, pores 
and other unevennesses in one go

• For useing on blank steel, 
polyester putty, old paint coats 
(except thermoplastic acrylates) 
and GRP

• Quick drying allows quick working
• Beige colour

• Υψηλής ποιότητας με πρόσθετα 
κατά της σκουριάς

•  Γεμίζει γδαρσίματα, πόρους και 
άλλες ανωμαλίες

•  Για λαμαρίνα, πολυεστερικό στόκο, 
παλιά στρώματα βαφής (εκτός από 
θερμοπλαστικά ακρυλικά) και GRP

•  Στεγνώνει πολύ γρήγορα
•  Εξαιρετική πρόσφυση
•  Καλή γεμιστικότητα
•  Χρώμα: μπεζ
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ΑΣΤΑΡΙΑ
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466

PRIMERS 

ΑΣΤΑΡΙΑ 

1 h/20 °C  3 - 5 h/20 °С
30 - 40 min/60 °С

5-8 min/20 °C4:1 1-3 layers
1,2-1,8 mm

1,6-2 bar
20-180 μm

25-35 s/sanding � ller
15-20 s/sealer/plastic � ller  

DIN 4/20 °C

15

Name/Ονομασία Colour/
Χρώμα

Packing/
Μέγεθος

Article/
Κωδ.

Package/
Συσκ.

All in one primer/Αστάρι όλα-σε-ένα grey/Γκρι 1 l 14664 6

Hardener/Σκληρυντής - 250 ml 12663 12

Συνδυάζει τα εξής χαρακτηριστικά:

• Wet on wet εφαρμογή
• Κατευθείαν σε μέταλλο (DTM)
• Δουλεύει ως λειαντικό αστάρι
• Δουλεύει ως πλαστικό αστάρι 

(ευέλικτο) 

ALL IN ONE PRIMER 

ΑΣΤΑΡΙ ΟΛΑ-ΣΕ-ΕΝΑ

         Works:

• Wet on wet
• Direct to metal (DTM)
• As sanding primer
• As plastic primer (flexible)

410

Dust free 5 min/20 °C
Set to touch 10-15 min/20 °C
Recoatable 15-20 min/20 °C

1-3 layers
1,2-1,3 mm

1,6-2 bar
15-40 μm

18-22 sec 
DIN 4/20 °C

Name/Ονομασία Colour/
Χρώμα

Packing/
Μέγεθος

Article/
Κωδ.

Package/
Συσκ.

Plastic Filling Primer/Γεμιστικό αστάρι 
πλαστικού

light grey/
Ανοιχτό γκρι 1 l 14105 6

• Fast-drying plastic primer
• Excellent filling properties
• For use on PP-EPDM, ABS, PC, 

ABS-PC, PMMA, PA, PUR, PVC, 
GRP plastics

• Recoatable with 1K and 2K 
topcoats

• Αστάρι για πλαστικά που 
στεγνώνει γρήγορα

• Εξαιρετικές γεμιστικές ιδιότητες
• Μπορεί να εφαρμοστεί σε πλαστικά 

όπως PP-EPDM, ABS, PC, ABS-PC, 
PMMA, PA, PUR, PVC, GRP

• Μπορεί να καλυφθεί με χρώματα 
1Κ και 2Κ

PLASTIC FILLING PRIMER

ΓΕΜΙΣΤΙΚΟ ΑΣΤΑΡΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ
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288
5:1 + 15 - 20%

VOC in g/l:
max. 540 g/l

6 - 8 h/20 0С
30 - 40 min/60 0С

1 - 3 layers 15 min
20 0С

30 - 55 sec
DIN 4/20 0С

HVLP
1,4 - 1,9 mm
2,5 - 4,5 bar

Name/Ονομασία Colour/
Χρώμα

Packing/
Μέγεθος

Article/
Κωδ.

Package/ 
Συσκ.

Acrylic filling primer optimal HS 5+1/
Ακρυλικό αστάρι optimal HS 5+1

grey/
Γκρι 0,5 l/1 l 14885/14881 6/6

Acrylic filling primer optimal HS 5+1/
Ακρυλικό αστάρι optimal HS 5+1

black/
Μαύρο 0,5 l/1 l 14886/14882 6/6

Acrylic filling primer optimal HS 5+1/
Ακρυλικό αστάρι optimal HS 5+1

red/
Κόκκινο 1 l 14883 6

Acrylic filling primer optimal HS 5+1/
Ακρυλικό αστάρι optimal HS 5+1

white/
Λευκό 1 l/5 l 14884/14887 6/2

Acrylic filling primer optimal HS 5+1/
Ακρυλικό αστάρι optimal HS 5+1

grey/
Γκρι 2,5 l/5 l 148890/14889 4/2

Acrylic filling primer optimal HS 5+1/
Ακρυλικό αστάρι optimal HS 5+1

black/
Μαύρο 2,5 l/5 l 148880/14888 4/2

Hardener/Σκληρυντής - 0,1 l/0,2 l 12881/12884 6/12

Hardener/Σκληρυντής - 0,5 l/1 l 12883/12885 6/6

2K ACRYLIC FILLING PRIMER HS 5:1

ΑΣΤΑΡΙ ΑΚΡΥΛΙΚΟ OPTIMAL HS 5+1488

• An easy to sand 2K filling primer 
with excellent adhesive properties 
and high filling power

• Provides a high anti-corrosive 
protection

• Spot repairs can be carried out 
without the filler sinking or the 
build up of edges

• 15-20% of thinner can be added, 
or 30-40% to use "wet on wet"

• Easy to sand, even after a long 
period

• Easy to apply
• Good adhesion

• Αστάρι 2Κ με μεγάλη γεμιστική 
ικανότητα

•  Υψηλή αντισκωριακή προστασία
•  Δεν κάθεται ούτε συσσωρεύεται 

στα άκρα κατά τις σημειακές 
επισκευές

•  Μπορεί να προστεθεί μέχρι 15-
20% διαλυτικό, ή 30-40& για 
«υγρό-στο-υγρό»

•  Εύκολη λείανση, ακόμα και μετά 
από μεγάλο διάστημα

•  Εύκολη εφαρμογή
•  Καλή πρόσφυση

2K EPOXY PRIMER 2:1

ΑΣΤΑΡΙ ΕΠΟΞΙΚΟ 2:1455

• 2K high solid epoxy-based primer 
with non-toxic anticorrosive 
pigments

• Used to provide an active 
protection against corrosion and 
excellent adhesion to iron

• Resistant to weak acids and bases, 
propellants, solvents, water and 
de-icing salt

• Easy to sand, even after a longer 
period

• Quick drying allows quick working: 
can be overpainted in 45 minutes

•  Βελτιωμένη πρόσφυση και 
αναλογία μείξης

•  Εποξικό αστάρι 2Κ με μη-τοξικές 
χρωστικές κατά της σκουριάς

•  Ενεργή αντισκωριακή προστασία - 
εξαιρετική πρόσφυση στον σίδηρο

•  Ανθεκτικό σε ελαφρά οξέα και 
βάσεις, προωθητικά, διαλύτες, 
νερό και αλάτι αποπάγωσης

•  Λειαίνεται εύκολα, ακόμα και μετά 
από μεγάλο διάστημα

•  Στεγνώνει γρήγορα - βάφεται μετά 
από 45 λεπτά

•  Εύκολη εφαρμογή

Name/Ονομασία Colour/
Χρώμα

Packing/
Μέγεθος

Article/
Κωδ.

Package/ 
Συσκ.

Epoxy primer 2:1/
Εποξικό αστάρι 2:1 light grey/Γκρι 1 l 14554 6

Hardener epoxy primer/
Σκληρυντής εποξικού ασταριού - 0,5 l 12554 6

455:255
2:1

VOC in g/l:
max. 780 g/l

6 - 8 h/20 0С1 - 2 layers 10 - 15 min
20 0С

16 - 28 sec
DIN 4/20 0С

HVLP
1,2 - 1,6 mm

2 bar
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PRIMERS 

ΑΣΤΑΡΙΑ 

2K PRIMER 4:1

ΑΣΤΑΡΙ 2Κ 4:1 ΑΝΤΙΣΚΩΡΙΑΚΟ444

3 - 5 h/20 0С
30 - 40 min/60 0С

10 - 15 min
20 0С

4:1 1 - 3
layers

30 - 55 sec
DIN 4/20 0С 

HVLP
1,3 - 2 mm
1,6 - 2 bar

Name/Ονομασία Colour/
Χρώμα

Packing/
Μέγεθος

Article/
Κωδ.

Package/ 
Συσκ.

2K Primer/Αστάρι 2K grey/
Γκρι 0,8 l 14441 6

2K Primer/Αστάρι 2K black/
Μαύρο 0,8 l 14442 6

2K Primer/ Αστάρι 2K white/
Λευκό 0,8 l 14443 6

2K Primer/Αστάρι 2K grey/
Γκρι 3,6 l 14444 2

2K Primer/Αστάρι 2K black/
Μαύρο 3,6 l 14445 2

2K Primer/Αστάρι 2K white/
Λευκό 3,6 l 14446 2

Hardener/Σκληρυντής - 0,2 l/0,9 l 12884/12886 12/6

• High filling 2K-HS-Filler
• Fast sandable
• Excellent adhesion
• High protection against corrosion

• Πολύ γεμιστικό αστάρι 2Κ
• Λειαίνεται γρήγορα
• Εξαιρετική πρόσφυση
• Μεγάλη προστασία κατά της σκουριάς
• Εύκολη εφαρμογή

• One-component primer for almost 
all synthetic parts used in a car: 
ABS, EP-Laminate, PA, PBTP, PC, 
POM, PP/EPDM, PPO, PUR hard, 
PUR soft, PVC

• Excellent adhesion to all interior 
and exterior plastic parts

• Can be painted over with acrylic 
paints and top coats

• Quick drying allows quick working

• Αστάρι 1Κ σχεδόν για όλα τα 
συνθετικά μέρη του αυτοκινήτου: 
ABS, EP-Laminate, PA, PBTP, PC, 
POM, PP/EPDM, PPO, PUR hard, PUR 
soft, PVC

• Εξαιρετική πρόσφυση σε όλα τα 
εσωτερικά και εξωτερικά πλαστικά 
μέρη

• Βάφεται με ακρυλικές βαφές και 
επιστρώματα

• Στεγνώνει γρήγορα, μειώνεται ο 
χρόνος εργασίας

• Εύκολη εφαρμογή 

Name/Ονομασία Colour/
Χρώμα

Packing/
Μέγεθος

Article/
Κωδ.

Package/ 
Συσκ.

Plastic primer/
Αστάρι για πλαστικά

transparent-silver/ 
διαφανές-ασημί 0,5 l 14094 6

Plastic primer/
Αστάρι για πλαστικά

transparent-silver/ 
διαφανές-ασημί 1 l 14095 6

409

1 - 2 layers12 - 15 sec
DIN 4/20 0С

1,2  - 1,4 mm 
3 - 4 bar

10 min 
20 0С

2 - 3 bar 10 min
20 0С

1K PLASTIC PRIMER

ΑΣΤΑΡΙ ΠΡΟΣΦΥΣΗΣ ΓΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ
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Name/Ονομασία Packing/
Μέγεθος

Article/
Κωδ.

Package/ 
Συσκ.

Wash primer 2:1/Αστάρι αντισκωριακό2:1 1 l 14045 6

Hardener for wash primer 2:1/Σκληρυντής για 
αστάρι αντισκωριακό 2:1 0,5 l 12044 6

1, 3 - 1,5 mm 1 h
20 0С

10 min404:204
2:1

1 - 1,5
layers

3 - 4 barР220 12 h 16 - 18 sec
DIN 4/20 0С 

404
2K WASH PRIMER 2:1 

ΑΣΤΑΡΙ ΑΝΤΙΣΚΩΡΙΑΚΟ ΓΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ

• An acid curing, chromate-free 2K 
Primer especially developed for 
aluminum surfaces

• Used to provide an active 
protection against corrosion and 
excellent adhesion to iron

• Resistant to weak acids and bases, 
propellants, solvents, water and 
de-icing salt

• Easy to sand, even after a longer 
period

• Quick drying allows quick working
• Colour yellow-green

• Αστάρι 2Κ χωρίς χρώμιο ειδικά 
σχεδιασμένο για επιφάνειες 
αλουμινίου

• Ενεργή αντισκωριακή προστασία - 
εξαιρετική πρόσφυση στον σίδηρο

• Ανθεκτικό σε ελαφρά οξέα και 
βάσεις, προωθητικά, διαλύτες, νερό 
και αλάτι αποπάγωσης

• Λειαίνεται εύκολα, ακόμα και μετά 
από μεγάλο διάστημα

• Στεγνώνει γρήγορα, μειώνεται ο 
χρόνος εργασίας

• Χρώμα: κιτρινο-πράσινο

VOC in g/l:
max. 780 g/l

30 min/20 0С
15 min/60 0С

2 - 3 layers 15 min
20 0С

15 - 20 sec
DIN 4/20 0С

HVLP
1,3 - 1,6 mm

2 - 2,5 bar

Name/Ονομασία Colour/
Χρώμα

Packing/
Μέγεθος

Article/
Κωδ.

Package/ 
Συσκ.

1K primer fast/
Αστάρι γρήγορο 1K

grey/
Γκρι 1 l 14225 6

1K primer fast/
Αστάρι γρήγορο 1K

grey/
Γκρι 3 l 14227 4

422
1K PRIMER FAST

ΑΣΤΑΡΙ 1K ΓΡΗΓΟΡΟ

• 1K nitro-synthetic primer
• Overcoating with water based 

coats is not recommended
• Quick drying allows quick working
• Possesses very good sanding 

property
• Excellent coverage

• Συνθετικό αστάρι νίτρου 1Κ
• Δεν συνιστάται επικάλυψη με 

υδατοδιάλυτα χρώματα
• Στεγνώνει γρήγορα, μειώνεται ο 

χρόνος εργασίας
• Πολύ καλές λειαντικές ιδιότητες
• Εξαιρετική κάλυψη

+ 50 - 70%



19

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΤΕ ΧΡΟΝΟ & ΧΡΗΜΑ
Με τον ίδιο αριθμό ατόμων μπορείτε να εκτελέσετε περισσότερες 
επιδιορθώσεις. Έχετε μεγαλύτερο κέρδος ενώ προσφέρετε γρήγορο σέρβις.

ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ
Μεγαλύτερη ικανοποίηση για τους πελάτες καθώς περιμένουν λιγότερο 
διάστημα για την επισκευή.
Το αυτοκίνητο μπορεί να παραδοθεί αυθημερόν.
Καλύτερα αποτελέσματα χάρη στις σύγχρονες, γρήγορες και υψηλής ποιόητας 
λύσεις.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Εξοικονόμηση πόρων σε ανθρώπινο δυναμικό και απαιτούμενα υλικά. 
Εξοικονόμηση ενέργειας χάρη στον πολύ λιγότερο απαιτούμενο χρόνο για 
επισκευή και στέγνωμα.

Φέρσου έξυπνα, κάντο αποτελσματικά!
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EXPRESS PRIMER
ΑΣΤΑΡΙ EXPRESS

AIR DRY EXPRESS UHS  CLEAR COAT
ΒΕΡΝΙΚΙ UHS AIR DRY EXPRESS

  Extremely fast drying
  Excellent adhesion to bare metals
  Perfect coverage
  Can be sanded after only 10 minutes 

force drying or 60 minutes at 20 °C

  Εξαιρετικά γρήγορο στέγνωμα
   Άριστη πρόσφυση σε γυμνό μέταλλο
   Τέλεια κάλυπτικότητα
   Μπορεί να τριφτεί μετά από μόλις 10 

λεπτά τεχνητού στεγνώματος ή 60 λεπτά 
φυσικού στεγνώματος στους 20 °C

  Βερνίκι UHS με εξαιρετικά γρήγορα 
στέγνωμα

   Δεν απαιτεί ζέσταμα
   Σκληραίνει σε μόλις 40 λπτ. στους 20°C
   Βελτιστοποιημένο για χρήση με 

συστήματα 2 στρώσεων, με συμβατικά 
ή υδατοδιάλυτα χρώματα

• Extremely fast drying UHS clear coat
• No heating necessary
• Cures in only 40 min. at 20 °C
• Optimized for both water and solvent 

based bi-coat systems

Name/Ονομασία Colour/
Χρώμα

Packing/
Μέγεθος

Article/
Κωδ.

Package/ 
Συσκ.

Express primer/Αστάρι Express grey/Γκρι 1 l 14991 6

Hardener 299/Σκληρυντής 299 - 0,25 l 12993 12

Name/Ονομασία Packing/
Μέγεθος

Article/
Κωδ.

Package/ 
Συσκ.

Air Dry Express UHS Clear Coat/ 
Αστάρι UHS Air Dry Express 5 l 11898 4

Hardener 289/Σκληρυντής 299 2,5 l 12897 4

499

189

Name/Ονομασία

Air Dry Express UHS Clear Coat/ 
Αστάρι UHS Air Dry Express
Hardener 289/

Express Primer is a high-quality two-component fi ller for 
fast and economic car refi nishing (express technology). 
After drying only 10-15 minutes at 60 °C or 5-10 minutes 
by infrared,
it is already possible to sand the coated parts after 
they’ve cooled down. At room temperature the surface 
can be sanded after 60 minutes. Ready for use after 
adding the hardener for Express Primer. Excellent 
adhesion on bare metals. Perfectly suitable for Spot-
Repair.

Air Dry Express UHS Clear Coat has been optimized for 
both water and solvent based bi-coat systems in spot 
repairs. It is well known for its curing speed, with the car 
available in only 40 minutes after the application. There 
is no need for a heat treatment in the spray booth if 
used as real Air dry. If used in a spray booth the drying 
time is only 10 minutes at 60 °C or 20 minutes at 40 °C. 
The drying time using IR is only 5 minutes. This will save 
a signifi cant amount of time in the painting cycle and 
greatly increase the productivity. It has excellent UV, 
scratch and chemical resistance.
Air Dry Express UHS Clear Coat is compliant with the 
European Norm 2004/42/CE, with a lower VOC content 
than conventional clear coats.

Το αστάρι Express είναι υψηλής ποιότητας γεμιστικό 
υλικό 2 συστατικών για γρήγορη και οικονομική 
εφαρμογή (τεχνολογία express). Μετά από στέγνωμα 
μόνο 10-15 λεπτών στους 60 °C, ή 5-10 λεπτών με 
υπέρυθρες, είναι ήδη δυνατή η λείανση αφού κρυώσει 
η επιφάνεια. Σε θερμοκρασία δωματίου μπορεί να 
λειανθεί μετά από 60 λεπτά. Έτοιμο προς χρήση μετά 
την προσθήκη σκληρυντή για αστάρι Express. Άριστη 
πρόσφυση σε γυμνά μέταλλα. Ιδανικό για σημειακές 
επισκευές.

Το βερνίκι UHS Air Dry Express έχει βελτιστοποιηθεί 
για σημειακές επισκευές με χρήση συμβατών και 
υδατοδιάλυτων συστημάτων δύο στρώσεων. Ξεχωρίζει 
γιατί στεγνώνει γρήγορα και το αυτοκίνητο μπορεί να 
είναι έτοιμο μέσα σε μόνο 40 λεπτά μετά την εφαρμογή. 
Δεν απαιτείται θερμική επεξεργασία στον θάλαμο 
εφόσον στεγνώνει φυσικά. Στον θάλαμο στεγνώνει με 
μόνο 10 λεπτά στους 60 °C, ή 20 λεπτά στους 40 °C, 
ενώ με υπέρυθρες σε μόλις 5 λεπτά. Έτσι μειώνεται 
σημαντικά η διάρκεια του κύκλου βαφής και αυξάνεται 
η παραγωγικότητα. Έχει εξαιρετική αντοχή σε UV, 
γρατζουνιές και χημικά.
Το βερνίκι UHS Air Dry Express συμμορφώνεται με το 
ευρωπαϊκό πρότυπο 2004/42/CE και έχει χαμηλότερο 
VOC από τα συμβατικά βερνίκια.

4:1 45 min. 20-30 sec
DIN 4/20 °С

1 h/20 °C
10-15 min./60 °C

5 min./SW
10-15 min./LW

1-2 layers
50-100 μm

2-5 min./20 °СHVLP
1,3-1,8 mm
1,6-2 bar

2:1 30 min. 15-16 sec
DIN 4/20 °С

40 min./20 °C
10 min./60 °C

5 min2 layers
50-60 μm

5-10 min./20 °СHVLP
1,2-1,3 mm
2-2,5 bar
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CABIN DRY HS EXPRESS CLEAR COAT
ΒΕΡΝΙΚΙ ΦΟΥΡΝΟΥ HS EXPRESS

• Very fast drying
• Can be polished after 15 min. if dried at 60 °C
• Excellent resistance against environmental and 

weathering conditions
• Offers durable gloss retention

• Πολύ γρήγορο στέγνωμα
•  Μπορεί να γυαλιστεί μετά από 15 λεπτά αν στεγνώσει 

στους 60°C
• Άριστη αντοχή σε εναλλαγές περιβάλλοντικών και 

καιρικών συνθηκών
•  Κρατάει τη γυαλάδα του για μεγάλο διάστημα

Name/Ονομασία Packing/Μέγεθος Article/Κωδ. Package/Συσκ.

Cabin Dry HS Express Clear Coat/Βερνίκι φούρνου HS Express 1 l 11805 6

Cabin Dry HS Express Clear Coat/Βερνίκι φούρνου HS Express 5 l 11808 4

Hardener 280/Σκληρυντής 280 0,5 l 12804 6

Hardener 280/Σκληρυντής 280 2,5 l 12807 4

180

Cabin Dry HS Express Clear Coat is a high-quality acrylic clearcoat for fast and economic 
car refi nishing (express technology), especially in case of oven drying. After drying only 15 
minutes at 60 °C or alternatively 25 minutes at 40 °C plus cooling time it is already possible 
to start the polishing process. It is also suitable for partial car coatings. Ready for use 
after adding the hardener for Cabin Dry HS Express Clear Coat. This product has excellent 
resistance against environmental- and weathering conditions, is yellowing resistant and 
retains its gloss.

Το βερνίκι φούρνου HS Express είναι υψηλής ποιότητας ακρυλικό βερνίκι για γρήγορη 
και οικονομική εφαρμογή (τεχνολογία express), ειδικά με χρήση φούρνου. Μετά από 
στέγνωμα μόνο 15 λεπτών στους 60 °C, ή 25 λεπτών στους 40 °C, πλέον του απαιτούμενου 
χρόνου για να κρυώσει η επιφάνεια, είναι έτοιμο για γυάλισμα. Είναι επίσης κατάλληλο 
για επιμέρους εφαρμογές. Έτοιμο προς χρήση μετά την προσθήκη του σκληρυντή για 
βερνίκι φούρνου HS Express. Ανθεκτικό στις εναλλαγές των συνθηκών του καιρού και 
του περιβάλλοντος χώρου, δεν κιτρινίζει και διατηρεί τη γυαλάδα του.

2:1 1-1,5 h. 17-19 sec
DIN 4/20 °С

1-2 h/20 °C
15 min./60 °C

8 min./SW
10-15 min./LW

1-2 layers
40-60 μm

10-15 min./20 °СHVLP
1,2-1,3 mm
2-2,5 bar



ΒΕΡΝΙΚΙΑ
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MS CLEAR COAT 

ΒΕΡΝΙΚΙ MS ΑΝΤΙΧΑΡΑΚΤΙΚΟ133

8 - 10 h/20 0С
30 min/60 0С

133:250
2:1

2 layers 5 - 10 min 
20 0С

18 - 20 sec
DIN 4/20 0C

4 - 6 h
20 0С

1,2 - 1,4 mm 2 - 3 bar

Name/Ονομασία Packing/
Μέγεθος

Article/
Κωδ.

Package/
Συσκ.

MS Clear coat/Βερνίκι MS 1 l 11335 6

MS Clear coat/Βερνίκι MS 5 l 11338 4

UNI Hardener fast/Σκληρυντής UNI γρήγορος 0,5 l 12354 6

UNI Hardener fast/Σκληρυντής UNI γρήγορος 2,5 l 12357 4

UNI Hardener slow/Σκληρυντής UNI αργός 0,5 l 12214 6

UNI Hardener slow/Σκληρυντής UNI αργός 2,5 l 12217 4

UNI Hardener standard/Σκληρυντής UNI standard 0,25 l 12503 12

UNI Hardener standard/Σκληρυντής UNI standard 0,5 l 12504 6

UNI Hardener standard/Σκληρυντής UNI standard 2,5 l 12507 4

• MS ακρυλικό βερνίκι 2Κ - 
ανθεκτικό στις γρατζουνιές

•  Υψηλή προστασία από την 
ακτινοβολία UV

•  Προσδίδει στην επιφάνεια τέλεια 
γυαλάδα και βαθύ χρώμα

•  Εξαιρετική αντοχή σε κάθε 
περιβαλλοντικές και κλιματικές 
συνθήκες

•  Εφαρμόζεται με διαλυτικό έως 5%
•  Ανθεκτικό στο κιτρίνισμα
• Γυαλίζεται εύκολα

• MS Clear Coat is a scratch resistant 
acrylic clear coat with high UV 
protection

• Gives a perfect gloss and deep 
colour to the surface

• Excellent durability against 
all  environmental and climatic 
circumstances

• Can be applied  with up to 5%  
thinner

• Yellowing resistant 
• Easy to polish

122

Name/Ονομασία Packing/
Μέγεθος

Article/
Κωδ.

Package/
Συσκ.

2K Clear coat matt/Βερνίκι 2Κ ματ 1 l 11225 6

24 h/20 0С
2 h/60 0С

2:1 2 layers 5 - 10 min 
20 0С

18 - 20 sec
DIN 4/20 0C

1,4 mm 4 - 5 bar

2K CLEAR COAT MATT 

ΒΕΡΝΙΚΙ 2Κ ΜΑΤ

• Non-yellowing matt finish
• For air- and force drying
• Provides a smooth and durable 

matt finish
• No gloss increase over time
• Can be used for almost all base 

coats
• Has a 15-20% gloss degree at a 60° 

angle

• Ματ φινίρισμα που δεν κιτρινίζει
•  Τεχνητό ή φυσικό στέγνωμα
•  Για ομαλό ματ φινίρισμα που 

διαρκεί
•  Δεν αυξάνει η γυαλάδα με τον 

χρόνο
•  Κατάλληλο σχεδόν για όλες τις 

βαφές
•  Με 15-20% βαθμό γυαλάδας σε 

γωνία 60°

CLEAR COATS 

ΒΕΡΝΙΚΙΑ



UHS CLEAR COAT

UHS ΒΕΡΝΙΚΙ177

UHS CLEAR COAT

UHS ΒΕΡΝΙΚΙ 178
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UHS ΒΕΡΝΙΚΙ

• 2K acrylic ultra high solid clear 
coat with excellent scratch 
protection

• Economic consumption - applied 
in only 1,5 layers

• Based on reflow technology
• Provides an outstanding 

protection coupled with resistance 
to microscratches (e.g. by car 
wash) and chemicals

• Recommended for high quality 
(complete or partial) painting

  2K acrylic ultra high solid clear 
coat with excellent gloss

  Optimized for temperatures 
warmer than 25 °C/77 °F

  Economic consumption - applied 
in only 1,5 layers

  Based on reflow technology
  Provides outstanding protection 

coupled with resistance to 
microscratches (e.g. by car wash) 
and chemicals

  Recommended for high quality 
complete or partial painting 

• Ακρυλικό πολύ συμπαγές βερνίκι 
2Κ με εξαιρετική αντοχή στις 
γρατζουνιές

•  Οικονομικό – χρειάζεται μόνο 1,5 
στρώση

•  Βασίζεται στην τεχνολογία refl ow
•  Ξεχωριστή προστασία με αντοχή 

σε μικρογρατζουνιές (π.χ. κατά το 
πλύσιμο) και χημικά

•  Για υψηλής ποιοτητας (ολική 
ή μερική) βαφή αυτοκινήτων, 
μηχανών και εμπορικών οχημάτων

• Ακρυλικό πολύ συμπαγές βερνίκι 
2Κ με εξαιρετική αντοχή στις 
γρατζουνιές

•  Ειδικά σχεδιασμένο για 
θερμοκρασίες άνω των 25°C

•  Οικονομικό – χρειάζεται μόνο 1,5 
στρώση

•  Βασίζεται στην τεχνολογία refl ow
•  Ξεχωριστή προστασία με αντοχή 

σε μικρογρατζουνιές (π.χ. κατά το 
πλύσιμο) και χημικά

•  Για υψηλής ποιοτητας (ολική 
ή μερική) βαφή αυτοκινήτων, 
μηχανών και εμπορικών οχημάτων

24 h/20 0С
1 h/60 0С

177:277
2:1

1 - 2 layers 5 - 10 min 
20 0С

18 - 20 sec
DIN 4/20 0C

2 - 2,5 bar
1,2 - 1,4 mm

8 min/SW
10-15 min/LW

24 h/20 0С
1 h/60 0С

178:277
2:1

1 - 2 layers 5 - 10 min 
20 0С

18 - 21 sec
DIN 4/20 0C

2 - 2,5 bar
1,2 - 1,3 mm

Name/Ονομασία Packing/
Μέγεθος

Article/
Κωδ.

Package/
Συσκ.

UHS Clear coat/UHS Βερνίκι 1 l 11775 6

UHS Clear coat/UHS Βερνίκι 5 l 11778 4

UHS Hardener 277/UHS Σκληρυντής 277 0,5 l 12774 6

UHS Hardener 277/UHS Σκληρυντής 277 2,5 l 12777 4

UHS Hardener fast 278/UHS Σκληρυντής 278 
γρήγορος 0,5 l 12784 6

UHS Hardener fast 278/UHS Σκληρυντής 278 
γρήγορος 2,5 l 12787 4

Name/Ονομασία Packing/
Μέγεθος

Article/
Κωδ.

Package/
Συσκ.

UHS Clear coat/UHS Βερνίκι 5 l 11788 4

UHS Hardener/UHS Σκληρυντής 277 2,5 l 12777 4



CLEAR COATS 

ΒΕΡΝΙΚΙΑ

HS CLEAR COAT

ΒΕΡΝΙΚΙ HS ΑΝΤΙΧΑΡΑΚΤΙΚΟ155

Name/Ονομασία Packing/Μέγεθος Article/Κωδ. Package/Συσκ.
HS Clear coat/Βερνίκι HS 0,5 l 11554 6

HS Clear coat/Βερνίκι HS 1 l 11555 6

HS Clear coat/Βερνίκι HS 5 l 11558 4

UNI Hardener fast/Σκληρυντής UNI γρήγορος 0,5 l 12354 6

UNI Hardener fast/Σκληρυντής UNI γρήγορος 2,5 l 12357 4

UNI Hardener slow/Σκληρυντής UNI αργός 0,5 l 12214 6

UNI Hardener slow/Σκληρυντής UNI αργός 2,5 l 12217 4

UNI Hardener standard/Σκληρυντής UNI standard 0,25 l 12503 12

UNI Hardener standard/Σκληρυντής UNI standard 0,5 l 12504 6

UNI Hardener standard/Σκληρυντής UNI standard 2,5 l 12507 4

HS Hardener standard/Σκληρυντής HS standard 0,5 l 12224 6

HS Hardener standard/Σκληρυντής HS standard 2,5 l 12227 4

• HS Clear Coat is an acrylic clear coat with scratch resistant 
properties and UV protection

• Applied  without  adding thinner
• Excellent durability against all environmental and climatic 

circumstances
• Resistant to mechanic influences 
• Yellowing resistant 
• Provides perfect gloss
• Easy to polish

• Ακρυλικό βερνίκι με αντιχαρακτικές ιδιότητες
• Προστασία από την ακτινοβολία UV
•  Μπορεί να εφαρμοστεί χωρίς προσθήκη διαλύτη
•  Εξαιρετική αντοχή σε κάθε περιβαλλοντικές και κλιματικές 

συνθήκες
•  Ανθεκτικό σε μηχανικές επιδράσεις και καιρικά φαινόμενα
•  Ανθεκτικό στο κιτρίνισμα
•  Προσδίδει τέλεια γυαλάδα 
•  Γυαλίζεται εύκολα

12 h/20 0С
30 min/60 0С

2:1 (HS) 1 - 2 layers 5 - 10 min 
20 0С

16 - 19 sec
DIN 4/20 0C

4 - 6 h
20 0С

1,4 mm 2 - 2,5 bar 10 - 12 min SW
15 - 20 min MW

25
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• Ακρυλικό βερνίκι 2Κ υψηλής 
ποιότητας με χαμηλό VOC

•  Εξαιρετική αντοχή σε κάθε τύπου 
κλιματική, χημική και μηχανική 
επίδραση

•  Μεγάλη γυαλάδα και βέλτιστη ροή 
για εφαρμογές βερνίκι-σε-χρώμα 
με χρώματα που αραιώνουν με 
νερό ή διαλύτες

•  Εξαιρετικό αποτέλεσμα με τέλεια 
γυαλάδα

•  Εφαρμόζεται σε ενάμιση χέρι 
•  Γυαλίζεται εύκολα

HS CLEAR COAT PREMIUM LOW V.O.C. 

ΒΕΡΝΙΚΙ HS PREMIUM LOW V.O.C.166

Name/Ονομασία Packing/
Μέγεθος Article/Κωδ. Package/

Συσκ.
HS Clear coat low V.O.C./
Βερνίκι HS premium low VOC 1 l 11665 6

HS Clear coat low V.O.C./
Βερνίκι HS premium low VOC 5 l 11668 4

HS Hardener premium/Σκληρυντής HS 
premium 0,5 l 12264 6

HS Hardener premium/Σκληρυντής HS 
premium 2,5 l 12267 4

Hardener Fast premium/Σκληρυντής premium 
γρήγορος 0,5 l 12274 6

Hardener Fast premium/Σκληρυντής premium 
γρήγορος 2,5 l 12227 4

• Two-component high-solid acrylic 
clear coat  with low VOC content

• Possesses based durability 
against all climatic, chemical and 
mechanical influences

• High gloss and optimal flow for 
clear-over-base applications of 
water and solvent paints

• Exceptional result with a perfect 
high gloss

• Applied in one and a half layer
• Easy to polish

24 h/20 0С
2 h/60 0С

1 - 2 layers 10 - 15 min 
20 0С

106:226/227
2:1

+0 - 5% thinner

19 - 22 sec
DIN 4/20 0C

2 - 3 h
20 0С

1,2 -1,3 mm 2,2 - 2,5 bar

Name/Ονομασία Packing/
Μέγεθος

Article/
Κωδ.

Package/
Συσκ.

UNI Hardener fast/Σκληρυντής UNI γρήγορος 0,5 l 12354 6

UNI Hardener fast/Σκληρυντής UNI γρήγορος 2,5 l 12357 4

UNI Hardener slow/Σκληρυντής UNI αργός 0,5 l 12214 6

UNI Hardener slow/Σκληρυντής UNI αργός 2,5 l 12217 4

UNI Hardener universal/Σκληρυντής HS 
standard 0,25 l 12503 12

UNI Hardener universa/Σκληρυντής HS 
standard 0,5 l 12504 6

UNI Hardener universa/Σκληρυντής HS 
standard 2,5 l 12507 4

•   Γρήγορος/ Αργός /Universal
•  Για βερνίκι 133 MS και 155 HS

• Fast / Slow / Universal
• For clear coat 133 MS and 155 HS

HARDENER FAST / SLOW / UNIVERSAL  

ΣΚΛΗΡΥΝΤΗΣ UNIVERSAL / ΑΡΓΟΣ / ΓΡΗΓΟΡΟΣ 

235
221
250



ΑΛΟΙΦΕΣ
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PERFECT CUT

ΜΙΑ ΑΛΟΙΦΗ ΓΙΑ ΟΛΑ

• An easy to use “one for all” 
polishing compound

• Keeps its cutting edge due to  SELF- 
SHARPENING PARTICLE TECHNO-
LOGY

• Removes sanding marks up to 
P1500

• Can be used on large surfaces
• Suitable for all modern types of 

paint
• Used for both the cutting- 

and finish stage by simply 
changing the polishing pad

• Contains no silicone or wax, 
polishing out instead of filling 
scratches

PERFECT FINISH

ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΟΛΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

• A dedicated swirl remover for a 
professional finish

• Removes swirl marks in a quick 
and effective manner

• Specially designed to give the 
finishing touch to dark colored 
paint coats

• Easy application and wipe-down
• Contains no silicone or wax, 

polishing out instead of filling 
scratches

Name/Ονομασία Packing/
Μέγεθος

Article/
Κωδ.

Package/
Συσκ.

Perfect cut 0,500 kg 49911 12

Perfect cut 1 kg 49901 6

Name/Ονομασία Packing/
Μέγεθος

Article/
Κωδ.

Package/
Συσκ.

Perfect finish 0,500 kg 49902 12

• Εύχρηστη αλοιφή με σύνθεση “όλα 
σε ένα”

•  Τα λειαντικά της στοιχεία δεν 
εξασθενούν χάρη στην ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 
Α Υ Τ Ο Α Κ Ο Ν Ι Ζ Ο Μ Ε Ν Ω Ν 
ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ

•  Αφαιρεί σημάδια λείανσης έως 
P1500

•  Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε 
μεγάλες επιφάνειες

•  Κατάλληλο για όλους τους 
σύγχρονους τύπους χρώματος

•  Χρησιμοποιείται τόσο στο στάδιο 
κοπής όσο και του φινιρίσματος 
αλλάζοντας απλά σφουγγάρι

•  Χωρίς σιλικόνη ή κερί -λειαίνει, δεν 
γεμίζει τις γρατζουνιές

• Αφαίρεση ολογραμμάτων για 
επαγγελματικό φινίρισμα

• Γρήγορη και αποτελεσματική 
δράση

• Ειδικός σχεδιασμός για τελικό 
φινίρισμα σε σκούρα χρώματα

• Εφαρμόζεται και σκουπίζεται 
εύκολα

• Χωρίς σιλικόνη ή κερί - λειαίνει, 
δεν γεμίζει τις γρατζουνιές
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PERFECT SHINE

ΛΑΜΨΗ+ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

• The perfect product to bring the 
luster back to any cars paint job

• Provides a quick and lasting shine
• Will form a durable, water 

repellant layer that gives excellent 
protection and still allows fresh 
paint to breathe

• Good filling capabilities help 
remove light holograms for a 
flawless finish

Name/Ονομασία Packing/
Μέγεθος

Article/
Κωδ.

Package/
Συσκ.

Perfect shine 0,5 l 49903 12

• Το ιδανικό προϊόν για να επανέλθει 
η στιλπνότητα στο χρώμα κάθε 
αυτοκινήτου

•  Χαρίζει γρήγορη λάμψη που 
διαρκεί

•  Σχηματίζει μία ανθεκτική στρώση 
που απωθεί το νερό και προστεύει 
τέλεια χωρίς να εμποδίζει το 
φρέσκο χρώμα να αναπνέει

•  Με γεμιστικές ιδιότητες που 
αφαιρούν ελαφρά ολογράμματα

POWER CUT

  Easy application
  Possible to remove sanding marks 

with a grid of up to P 1000
  Optimized for use with lambwool 

pad

Name/Ονομασία Packing/
Μέγεθος Article/Κωδ. Package/

Συσκ.

Power cut 1 kg 49930 12

• Εύκολη εφαρμογή 
•  Αφαιρεί σημάδια λείανσης με 

κόκκο έως P 1000
•  Βέλτιστη χρήση με σφουγγάρι  

lambwool 

POLISHES  

ΑΛΟΙΦΕΣ

power cut
shine+protect



ΔΙΑΛΥΤΙΚΑ 
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THINNERS AND DEGREASERS

ΔΙΑΛΥΤΙΚΑ

323
UNIVERSAL THINNER SLOW

ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ UNIVERSAL ΑΡΓΟ

UNIVERSAL THINNER

ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ UNIVERSAL

• Διαλυτικό γενικής χρήσης για όλα 
σχεδόν τα ακρυλικά υλικά 2Κ

• Για να διαλύετε χρώματα και 
βερνίκια στo επιθυμητό ιξώδες

• Εξασφαλίζει βέλτιστη εφαρμογή 
και συνθήκες στεγνώματος 
αλλά και το βέλτιστο ιξώδες του 
χρησιμοποιούμενου υλικού

• Αργό διαλυτικό γενικής χρήσης για 
όλα σχεδόν τα ακρυλικά υλικά 2Κ

• Μεγαλύτερος χρόνος εφαρμογής
• Για να διαλύετε χρώματα και 

βερνίκια στo επιθυμητό ιξώδες
• Εξασφαλίζει βέλτιστη εφαρμογή 

και συνθήκες στεγνώματος 
αλλά και το βέλτιστο ιξώδες του 
χρησιμοποιούμενου υλικού

• A universal thinner for almost all 
2K acrylic products

• Used for delution of paints and 
lacquers to the desired viscosity

• Guarantees optimal application 
and drying condition with optimal 
viscosity of the applied material

• A slow universal thinner for almost 
all 2K acrylic products

• Provides longer time of application
• Used for delution of paints and 

lacquers to the desired viscosity
• Guarantees optimal application 

and drying condition with optimal 
viscosity of the applied material

Name/Ονομασία Packing/
Μέγεθος

Article/
Κωδ.

Package/
Συσκ.

Universal thinner slow/
Διαλυτικό Universal αργό 1 l 13235 6

Universal thinner slow/
Διαλυτικό Universal αργό 5 l 13238 4

322

Name/Ονομασία Packing/
Μέγεθος

Article/
Κωδ.

Package/
Συσκ.

Universal thinner/Διαλυτικό Universal 1 l 13225 6

Universal thinner/Διαλυτικό Universal 5 l 13228 4
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SILICONE REMOVER

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ350

• A cleaning and degreasing agent 
for all metallic and plastic surfaces

• Removes grease, silicone, oils and 
teflon

• Provides optimal adhesion to the 
applied coatings

• Prevents formation of silicone 
craters while painting

• Καθαρίζει και αφαιρεί λάδια 
απ'όλες τις μεταλλικές και 
πλαστικές επιφάνειες

• Aφαιρεί: γράσο, σιλικόνη, λάδια 
και τεφλόν

• Για βέλτιστη πρόσφυση των 
εφαρμοζόμενων καλυπτικών

• Αποτρέπει τη δημιουργία κρατήρων 
σιλικόνης κατά τη βαφή

Name/Ονομασία Packing/
Μέγεθος

Article/
Κωδ.

Package/
Συσκ.

Silicone remover/Καθαριστικό σιλικόνης 1 l 13507 6

Silicone remover/Καθαριστικό σιλικόνης 5 l 13508 4

340
SPOT BLENDER 

ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΣΒΗΣΙΜΑΤΟΣ

• Creates a smooth transition between 
new and old paint layers

• Excellent for use in spot repairs, 
blending out any noticeable borders

• Gives a high gloss to the lacquer in 
the transition zone

• Can be used right after applying the 
lacquer

• Για ομαλή μετάβαση από νέα σε 
παλαιά στρώση χρώματος

• Εξαιρετικό για σημειακές επισκευές 
και σβήσιμο εμφανών γραμμών

• Δίνει μεγάλη λάμψη στο βερνίκι 
στη ζώνη μετάβασης

• Χρησιμοποιείται αμέσως αφού 
εφαρμόσετε το βερνίκι

Р400 - 5001-2 h/20 0С1 h Р600 - 800

Name/Ονομασία Packing/
Μέγεθος

Article/
Κωδ.

Package/
Συσκ.

Spot blender/Διαλυτικό σβησίματος 1 l 13405 6

Spot blender/Διαλυτικό σβησίματος 5 l 13408 4
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THINNERS AND DEGREASERS

ΔΙΑΛΥΤΙΚΑ

ELASTIFIER

ΕΛΑΣΤΟΠΟΙΗΤΗΣ

• Improves the elasticity of acrylic 
2K coatings

• Prevents the coating from 
cracking when plastic car parts 
are deformed

• Has no influence on the color
• Easy to use by just adding 

10–50% to the ready to use 2K 
coating

• Βελτιώνει την ελαστικότητα των 
ακρυλικών 2Κ υλικών

• Αποτρέπει τις ρωγμές των υλικών 
σε περίπτωση παραμορφώσεων 
των πλαστικών μερών

• Δεν επηρρεάζει το χρώμα
• Εύκολη χρήση: απλά προσθέστε 

10–50% στο έτοιμο καλυπτικό 2K

360

Name/Ονομασία Packing/Μέγεθος Article/Κωδ. Package/Συσκ.
Elastifier/Ελαστοποιητής 250 ml 13601 12

Name/Ονομασία Packing/Μέγεθος Article/Κωδ. Package/Συσκ.
Anti Silicone Additive/
Πρόσθετο αντι-σιλικόνης 250 ml 13611 12

• Anti Silicone Additive avoids Fish 
Eyes

• Improves the flow when coating 
surfaces with minor residues of 
silicone , polish, wax and grease.

• Suitable for paints based on 
synthetic resins

• Πρόσθετο αντι-σιλικόνης για την 
πρόληψη κρατήρων

• Βελτιώνει τη ροή κατά την 
επικάλυψη επιφανειών με μικρά 
υπολείμματα σιλικόνης, βερνικιού, 
κεριού και γράσου

• Κατάλληλο για χρώματα με βάση 
συνθετικές ρητίνες

361
ANTI SILICONE ADDITIVE  

ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΑΝΤΙ-ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ
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READY MIX COLOURS
ΧΡΩΜΑΤΑ

• Base paint
• Easy handling
• High coverage
• High spreading rate
• Application in one layer only
• Optimal colour match
• Other colours - on request

•  Εύχρηστο
•  Υψηλή καλυπτικότητα
•  Υψηλός βαθμός εξάπλωσης
•  Εφαρμογή με μόνο μία στρώση
•  Βέλτιστος χρωματικός συνδυασμός
• Άλλα χρώματα – κατόπιν ζήτησης

2:1 16 - 18 sec 
4 mm DIN/20 0C

HVLP
2,5 - 3,0 bar

1,3 mm
15 - 20 μm

2 - 5 min 10 - 15 min
20 0C

1,3 - 1,4 mm
3 - 4 bar

Name/Ονομασία Colour/
Χρώμα

Packing/
Μέγεθος

Article/
Κωδ.

Package/ 
Συσκ.

Base coat/Χρώμα Base Coat black/Μαύρο 1 l 51001 6

Base coat/Χρώμα Base Coat silver/Ασημί 1 l 51098 6

Base coat/Χρώμα Base Coat white/Λευκό 1 l 51003 6

Base coat/Χρώμα Base Coat black/Μαύρο 3 l 51011 4

Base coat/Χρώμα Base Coat on request/Κατόπιν 
ζήτησης 1 l/3 l 51XXX 6/4

2:1
+10 - 20% 

thinner

18 - 20 sec 
4 mm DIN/

20 °C

10 -15 min 16 h/20 °C
40 min/60 °C

1,3 - 1,5 mm
3 - 5 bar

• 2K AC acrylic paint 
• Excellent durability
• High coverage
• Original colour match
• Easy application 
• MS-quality
• All major car brands colours are 

in the system
• Colours on request

• Ακρυλικό χρώμα 2K AC
•  Άριστη διάρκεια
•  Υψηλή καλυπτικότητα
•  Ταιριάζει με το αρχικό χρώμα
•  Εύκολη εφαρμογή
•  Ποιότητα MS
•  Το σύστημα διαθέτει τα 

χρώματα των κυριότερων 
αυτοκινητοβιομηχανιών

• Χρώματα κατόπιν ζήτησης

Name/Ονομασία Colour/
Χρώμα

Packing/
Μέγεθος

Article/
Κωδ.

Package/ 
Συσκ.

Hardener for 2K Top Coat/
Σκληρυντής για 2K TopCoat -  0,4 l 12600 6

2K Top Coat/
Χρώμα Top Coat 2Κ

on request/
Κατόπιν 
ζήτησης

0,8 l 51XXX 6

34

BASE COAT

ΧΡΩΜΑ BASE COAT

2K TOP COAT

ΧΡΩΜΑ TOP COAT 2K



ΕΙΔΙΚΑ ΕΠΙΣΤΡΩΜΑΤΑ 
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GUARD 2K TRUCK BED LINER

ΕΠΙΣΤΡΩΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΚΑΡΟΤΣΑ ΦΟΡΤΗΓΩΝ

36

741

Name/Ονομασία Packing/Μέγεθος Article/Κωδ. Package/Συσκ.
Guard 2K Truck Bed Liner/Επίστρωμα προστασίας καρότσας φορτηγού 0,75 l 37415 12

Guard 2K Truck Bed Liner TINTABLE /Επίστρωμα προστασίας καρότσας φορτηγού 
ΧΡΩΜΑΤΙΖΟΜΕΝΟ 0,75 l 37416 12

Hardener/Σκληρυντής 0,25 l 12415 12

• Highly resistant 2k polyurethane-acrylic paint system
• Excellent adhesion
• Strong protection against corrosion, stains, rust and 

mechanical damage
• Vibration and noise reduction
• Applicable to many kinds of surfaces
• Highly scratch resistant paint

• Πολύ ανθεκτικό σύστημα βαφής
•  Εξαιρετική πρόσφυση
•  Υψηλή προστασία από διάβρωση, λεκέδες, σκουριά και 

μηχανικές φθορές
•  Μείωση κραδασμών και θορύβου
•  Εφαρμόζεται σε πολλά είδη επιφανειών
•  Bαφή με μεγάλες αντιχαρακτικές ιδιότητες

3 : 1 3 - 4 h/20 0С
30 min/60 0С

2 - 3 layers 15 - 20 min
20 0С

ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:

INDUSTRIAL

AUTOMOTIVE COMMERCIAL

BOAT 
AND MARINA

2 min 3 - 4 bar



37

60 min
20 0С

Name/Ονομασία Colour/
Χρώμα

Packing/
Μέγεθος

Article/
Κωδ.

Package/ 
Συσκ.

Anti-gravel premium/
Πίσσα βαφόμενη premium

white/
Λευκό 1 kg 37215 12

Anti-gravel premium/
Πίσσα βαφόμενη premium

grey/
Γκρι 1 kg 37225 12

Anti-gravel premium/
Πίσσα βαφόμενη premium

black/
Μαύρο 1 kg 37235 12

Anti-gravel premium/
Πίσσα βαφόμενη premium

black/
Μαύρο 1,800 kg 37335 6

ANTI-GRAVEL PREMIUM

ΠΙΣΣΑ ΒΑΦΟΜΕΝΗ PREMIUM

• An underbody coating based on 
synthetic resins and rubbers

• Provides good protection for front 
and rear bumpers, wheel arches 
and fenders 

• Protects against rust and gravel
• High- strength coating
• Provides good noise insulation
• Can be applied on all paint 

materials
• Available in three colours
• Overpaintable

• Υπόστρωμα από συνθετική ρητίνη 
και καουτσούκ

•  Καλή προστασία για: 
προφυλακτήρες, θόλους τροχών 
και φτερά

•  Προστατεύει από την σκουριά και 
τα χαλίκια

•  Ισχυρό καλυπτικό
•  Καλή ηχομόνωση
•  Μπορεί να εφαρμοστεί σε κάθε 

τύπο χρώματος
•  Σε 3 χρώματα: λευκό, μαύρο και 

γκρι
•  Μπορεί να βαφτεί

5 - 7 bar 120 min  
20 0С

ANTI-GRAVELS/SPECIAL COATINGS

ΕΙΔΙΚΑ ΕΠΙΣΤΡΩΜΑΤΑ

• Υδατοδιάλυτο και φιλικό προς το 
περιβάλλον προστατευτικό για 
σκασίματα από χαλίκια

• Ηχομονωτικές ιδιότητες
• Έτοιμο προς χρήση

UNDERBODY PROTECTION WATER-BASED

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΥΔΑΤΟΔΙΑΛΥΤΟ

  Water-dilutable and 
environmentally friendly stone 
chip protection paint

  Sound absorbing properties
  Ready to use

Name/Ονομασία Colour/
Χρώμα

Packing/
Μέγεθος

Article/
Κωδ.

Package/ 
Συσκ.

Underbody protection water-based/
Προστατευτικό υποστρώματος, 
υδατοδιάλυτο

black/
Μαύρο 1 kg 37245 12

Set to touch 
30-35 min/20 °C
10-15 min/60 °C

 5 - 8 min2 layers2,2-2,5 bar
Ø1,3-1,5 mm
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001
1K ACRYLIC LACQUER BLACK MATT

ΧΡΩΜΑ ΑΚΡΥΛΙΚΟ 1Κ ΜΑΥΡΟ ΜΑΤ

• 1K acrylic paint designed for spot 
repairs or complete repainting of 
machinery and vehicles

• Paint with scratch resistant 
properties and with UV protection

• Fast drying
• Can be applied electrostatically

• 1K acrylic paint designed for spot 
repairs or complete repainting of 
machinery and vehicles

• Paint with scratch resistant 
properties and with UV protection

• Fast drying
• Can be applied electrostatically

• Για σημειακές επισκευές ή 
για πλήρη βαφή μηχανικών 
εξοπλισμών και οχημάτων

•  Χρώμα με αντιχαρακτικές ιδιότητες 
και προστασία UV

•  Στεγνώνει γρήγορα
•  Εφαρμόζεται ηλεκτροστατικώς

• Για σημειακές επισκευές ή 
για πλήρη βαφή μηχανικών 
εξοπλισμών και οχημάτων

•  Χρώμα με αντιχαρακτικές ιδιότητες 
και προστασία UV

•  Στεγνώνει γρήγορα
•  Εφαρμόζεται ηλεκτροστατικώς

30 min - 60 0С
1 -2 h - 20 0С

10 - 15 min2 - 4 layers4 - 5 bar1,3 - 1,5 mm15 - 25 sec
4 mm 

DIN 4/20 0C

1K ACRYLIC LACQUER SILVER RAL 9006

ΧΡΩΜΑ ΑΚΡΥΛΙΚΟ 1Κ ΑΣΗΜΙ RAL 9006002

20 min
 20 0С

1,6 - 1,8  mm
3 - 5 bar

5 min 
 20 0C

2 layers3 - 5 bar

Name/Ονομασία Packing/
Μέγεθος

Article/
Κωδ.

Package/
Συσκ.

1K Acrylic lacquer black matt/ 
Χρώμα ακρυλικό 1Κ, μαύρο, ματ 1 l 50010 6

Name/Ονομασία Packing/
Μέγεθος

Article/
Κωδ.

Package/
Συσκ.

1K Silver RAL 9006/ 
Χρώμα ακρυλικό 1Κ, ασημί RAL 9006 1 l 50020 6
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ANTI-GRAVELS/SPECIAL COATINGS

ΕΙΔΙΚΑ ΕΠΙΣΤΡΩΜΑΤΑ

Name/Ονομασία Packing/
Μέγεθος

Article/
Κωδ.

Package/
Συσκ.

Bitumen brushable/Πίσσα πινέλου 1 kg 37101 12

710
BITUMEN BRUSHABLE

ΠΙΣΣΑ ΠΙΝΕΛΟΥ

• Underbody coating based on 
bitumen

• Specially developed for brush 
application

• Provides an excellent protective 
barrier

• Easy to apply
• Resistant to water, brine, acids 

and alkaline

14 - 24 h

BUMPER PAINT

ΧΡΩΜΑ ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΗΡΑ ΣΑΓΡΕ403

• Ισχυρό και ελαστικό καλυπτικό
• Προστασία μερών που υπέστησαν 

χημικές και μηχανικές επιδράσεις
• Για επανόρθωση της αρχικής 

δομής του προφυλακτήρα
• Στεγνώνει γρήγορα, μειώνεται ο 

χρόνος εργασίας
• Εύκολη εφαρμογή
• Εξαιρετική κάλυψη
• Σε 2 χρώματα: μαύρο και γκρι

• High-strength elastic anti-gravel 
coating

• Used to protect parts that suffered 
from chemical and  mechanical 
effects

• For restoring original bumper 
structure

• Quick drying allows quick working
• Excellent coverage
• Available in two colours

20 min
 20 0С

1,6 - 1,8  mm
3 - 5 bar

5 min 
 20 0C

2 layers3 - 5 bar

Name/Ονομασία Colour/
Χρώμα

Packing/
Μέγεθος

Article/
Κωδ.

Package/ 
Συσκ.

Bumper paint/Χρώμα 
προφυλακτήρα σαγρέ

black/
Μαύρο 0,5 l 14037 3

Bumper paint/Χρώμα 
προφυλακτήρα σαγρέ

black/
Μαύρο 1 l 14035 6

Bumper paint/Χρώμα 
προφυλακτήρα σαγρέ

grey/
Γκρι 0,5 l 14038 3

Bumper paint/Χρώμα 
προφυλακτήρα σαγρέ

grey/
Γκρι 1 l 14036 6

• Υπόστρωμα με βάση την πίσσα
• Ειδικά σχεδιασμένο για εφαρμογή 

με πινέλο
• Προσδίδει εξαιρετικό θωράκισμα
• Εύκολη εφαρμογή
• Ανθεκτικό σε: νερό, άλμη, οξέα 

και αλκαλικά



RUST STOP & SEALER 

ΦΡΑΓΕΑΣ ΣΚΟΥΡΙΑΣ 
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Name/Ονομασία Packing/
Μέγεθος Article/Κωδ. Package/Συσκ.

Rust stop & sealer/
Φραγέας σκουριάς 100 ml 39010 6

• Converts moisture present in 
rust layers into carbon dioxide

• Excellent penetration capacity 
also in thick layers of rust

• Shortly seals the layers of rust
• Also stops zinc corrosion
• Can be overcoated with 1K or 

2K primers or body fillers

• Μετατρέπει την υγρασία στα 
στρώματα σκουριάς σε διοξείδιο 
του άνθρακα

•  Εξαιρετική δυνατότητα διείσδυσης 
ακόμα και σε παχιά στρώματα 
σκουριάς

•  Σφραγίζει γρήγορα τα στρώματα 
σκουριάς

•  Σταματάει επίσης τη διάβρωση 
ψευδαργύρου

• Μπορεί να επικαλυφθεί  με 1Κ ή 
2Κ αστάρι ή γεμιστικό

Dust free:
10-15 min
Recoatable:

30-60 min/20 °C

1 - 2 layers 5-8 min/20 °C 2.0-2.2 bar
 1.2 - 1.3 mm 

• Αρμόκολλα 1Κ με εξαιρετικά 
χαρακτηριστικά στεγανότητας

•  Πολύ ανθεκτικό σε: στρέψη, νερό, 
κραδασμούς

•  Εγγυάται άριστη πρόσφυση και 
πολύ μεγάλη συνοχή με κάθε 
είδους επιφάνεια στήριξης

•  Μπορεί να βαφτεί με οποιοδήποτε 
είδος βαφής

764
BRUSHABLE SEALANT 

ΑΡΜΟΚΟΛΛΑ ΠΙΝΕΛΟΥ

• 1K brushable sealer with excellent 
sealing characteristics

• High resistance to torsion, water and 
vibrations

• Guarantees an excellent adhesion 
and very high cohesion to any kind 
of supporting surface

• Can be overpainted with any kind of 
paint

Name/Ονομασία Packing/
Μέγεθος

Article/
Κωδ.

Package/
Συσκ.

Brushable sealant/Αρμόκολλα πινέλου 0,850 kg 37640 12
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ANTI-GRAVELS/SPECIAL COATINGS

ΕΙΔΙΚΑ ΕΠΙΣΤΡΩΜΑΤΑ

HOLLOW SECTION WAX

ΚΕΡΙ ΚΟΙΛΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ

Name/Ονομασία Colour/
Χρώμα

Packing/
Μέγεθος

Article/
Κωδ.

Package/ 
Συσκ.

Hollow section wax/
Κερί κοίλων σημείων

transparent 
brown/ 
καφέ-

διαφανές
1 l 37815 12

• Excellent corrosion prevention
• Excellent adhesion
• Based on special waxes
• Excellent penetrating quality

• Εξαιρετική προστασία από τη 
διάβρωση

•  Εξαιρετική πρόσφυση
•  Βασίζεται σε ειδικά προστατευτικά 

κεριά
• Εξαιρετικές ιδιότητες διείσδυσης

1 - 2 layers4-6 bar
Ø5-10 mm



ΑΡΜΟΚΟΛΛΕΣ
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Name/Ονομασία Colour/
Χρώμα

Packing/
Μέγεθος

Article/
Κωδ.

Package/ 
Συσκ.

Sealant/Αρμόκολλα white/Λευκό 310 ml 37531 12

Sealant/Αρμόκολλα grey/Γκρι 310 ml 37521 12

Sealant/Αρμόκολλα black/Μαύρο 310 ml 37511 12

Name/Ονομασία Colour/
Χρώμα

Packing/
Μέγεθος

Article/
Κωδ.

Package/ 
Συσκ.

Adhesive/Κόλλα black/
Μαύρο 310 ml 37731 12

Primer/Αστάρι - 30 ml 38721 12

24 h

24 h

POLYURETHANE CAR BODY SEALANT

ΑΡΜΟΚΟΛΛΑ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ ΓΙΑ ΑΜΑΞΩΜΑ

POLYURETHANE ADHESIVE FOR WINDSCREENS 

ΠΑΡΜΠΡΙΖΟΚΟΛΛΑ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ773

751
752
753

• Για να κολλάτε ελαφριά μέρη όπως 
καλύμματα πινακίδων, τσιμούχες, 
διακοσμητικά, ανακλαστήρες κλπ

•  Για να γεμίζετε σημεία  
συγκόλλησης στοιχείων του 
αμαξώματος

•  Μεγάλη πρόσφυση σε 
ακατέργαστες επιφάνειες

•  Μπορεί να ψεκαστεί μέ όλα τα 
χρώματα

•  Μεγάλη ελαστικότητα
•  Δεν βγάζει ρωγμές
•  Σε 3 χρώματα: λευκό, μαύρο και 

γκρι

• Can be used to attach lightweight 
car parts like cover plates, gaskets, 
trims, reflectors etc.

• Used to fill up welding joints of car 
body elements

• Possesses high adhesive properties 
to untreated surfaces

• May be re-sprayed with all lacquer 
systems

• Possesses high elasticity
• Does not crack
• Available in three colours

• Used for the installation of 
windshields, side and rear 
windows and (re)sealing light units

• Resistant to high dynamic pressure, 
oxidation and weathering

• Excellent vibration-absorbing and 
sound insulating properties

• Possesses high elasticity
• Wear resistant

•  Για την εγκατάσταση παρμπρίζ, 
πλευρικών και οπισθίων τζαμιών 
και (επανα)κόλληση φώτων

•  Ανθεκτικό σε υψηλή δυναμική 
πίεση, οξείδωση και φθορά

•  Εξαιρετικές ιδιότητες απορρόφησης 
κραδασμών και ηχομόνωσης

•  Υψηλη ελαστικότητα
•  Ανθεκτικό στη φθορά



ΣΠΡΕΙ/ΑΕΡΟΖΟΛ
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3 min Variable2 min 1 - 2 
10 - 20 μm

10 -15 min
20 0С

• Εξαιρετική πρόσφυση σε γυμνό 
μέταλλο

•  Συγκολλήσιμο 
•  Στεγνώνει γρήγορα
•  Ενεργά χρωστικά στοιχεία κατά της 

σκουριάς για μέγιστη προστασία

• Excellent adhesion to blank 
grounded metal

• Weldable
• Fast drying
• Active rust protection pigments 

guarantee best possible rust 
protection

1K WASH PRIMER

ΑΣΤΑΡΙ ΑΝΤΙΣΚΩΡΙΑΚΟ 1Κ

Name/Ονομασία Packing/
Μέγεθος

Article/
Κωδ.

Package/
Συσκ.

1K Wash primer/Αστάρι αντισκωριακό 1K 400 ml 26022 6

8 - 10 min Variable2 min 1 - 2 
20 - 30 μm

12 - 15 min
20 0С

• Excellent adhesion and corrosion 
protection for steel, galvanized 
steel, aluminium and fiberglass

• Wet-on-wet application possible
• Fast drying
• Good flow
• Simple, time-saving application
• Good insulation against moisture

• Εξαιρετική πρόσφυση και 
αντισκωριακή προστασία για απλά 
μέταλλα, γαλβανισμένο χάλυβα, 
αλουμίνιο και ίνες γυαλιού

• Δυνατότητα εφαρμογής υγρό-στο-
υγρό

• Στεγνώνει γρήγορα
• Καλή ροή
• Ευκολόχρηστο - γρήγορη 

εφαρμογή
• Καλή μόνωση από την υγρασία

1K EPOXY PRIMER

ΑΣΤΑΡΙ ΕΠΟΞΙΚΟ 1Κ

Name/Ονομασία Packing/
Μέγεθος

Article/
Κωδ.

Package/
Συσκ.

1K Epoxy primer/Εποξικό αστάρι 1K 400 ml 26032 6
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2 min 2 - 3 
10 - 20 μm

5 -10 min
20 0С

THICK LAYER FILLER

ΑΣΤΑΡΙ ΓΕΜΙΣΤΙΚΟ ΠΑΧΕΩΣ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ

Name/Ονομασία Colour/
Χρώμα

Packing/
Μέγεθος

Article/
Κωδ.

Package/ 
Συσκ.

Thick layer filler/Γεμιστικό 
παχέως στρώματος grey/Γκρι 400 ml 26040 6

Thick layer filler/Γεμιστικό 
παχέως στρώματος black/Μαύρο 400 ml 26041 6

•  Για επεξεργασία επιφανειακών 
γρατζουνιών και μικρών 
ανωμαλιών σε λειασμένες 
επιφάνειες

•  Εξαιρετικές γεμιστικές και 
καλυπτικές ιδιότητες

•  Δυνατότητα εφαρμογής υγρό-στο-
υγρό

•  Καλή πρόσφυση σε όλες τις 
μεταλλικές επιφάνειες

•  Πολύ ομαλή ροή
•  Μεγάλη κάλυψη

• Used for leveling out superficial 
scratches and minor irregularities 
in sanded surfaces

• Excellent filling properties and 
coverage 

• Wet-on-wet application possible 
• Good adhesion to all metal 

surfaces
• Very smooth flow 
• High coverage

PLASTIC PRIMER

ΑΣΤΑΡΙ ΠΡΟΣΦΥΣΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ  

5 - 10 min 
20 0С

10 - 15 min 
20 0С

15 - 30 min/20 0С
15 min/60 0С

Name/Ονομασία Colour/
Χρώμα

Packing/
Μέγεθος

Article/
Κωδ.

Package/ 
Συσκ.

Plastic primer/
Αστάρι πλαστικών

transparent/
Διαφανές 400 ml 26014 6

• High quality, fast drying plastic 
primer for treated and untreated 
surfaces of several types of plastic

• Very good adhesion to all plastic 
parts such as bumpers, tuning 
parts and mirror caps

• Re-sprayable with all lacquer 
systems

• Fast drying

• Υψηλή ποιότητα, στεγνώνει 
γρήγορα. Για κατεργασμένες 
και ακατέργαστες επιφάνειες 
αρκετών τύπων πλαστικού

• Πολύ καλή πρόσφυση σε 
όλα τα πλαστικά μέρη όπως 
προφυλακτήρες, καλύμματα 
καθρέφτη

• Μπορεί να ψεκαστεί με όλα τα 
χρώματα

• Εξαιρετική πρόσφυση
• Στεγνώνει γρήγορα

P360 - 500 P800 - 1000
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 AEROSOLS 

ΣΠΡΕΙ/ΑΕΡΟΖΟΛ

Name/Ονομασία Colour/
Χρώμα

Packing/
Μέγεθος

Article/
Κωδ.

Package/ 
Συσκ.

Paint for plastic and bumper/Σπρέι 
βαφής προφυλακτήρα και πλαστικών

grey/
Γκρι 400 ml 26314 6

Paint for plastic and bumper/Σπρέι 
βαφής προφυλακτήρα

black/
Μαύρο 400 ml 26334 6

20 - 30 min 
20 0С

24 h - 20 0С

PAINT FOR PLASTIC AND BUMPER

ΣΠΡΕΙ ΒΑΦΗΣ ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΗΡΑ & ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ

•  Υψηλή ποιότητα, στεγνώνει 
γρήγορα. Για κατεργασμένες και 
ακατέργαστες επιφάνειες αρκετών 
τύπων πλαστικού

•  Εφαρμόζεται απευθείας στο 
πλαστικό, χωρίς αστάρωμα

•  Ανθεκτικό στις γρατζουνιές και τα 
χτυπήματα

•  Χρώμα και λάμψη που διαρκούν
•  Εξαιρετική κάλυψη

• High quality, fast drying plastic 
primer for treated and untreated 
surfaces of different plastic types

• Applied directly to the plastic 
without previous priming 

• Scratch resistance and shock proof
• Lasting colour and lasting gloss
• Excellent coverage

Name/Ονομασία Colour/
Χρώμα

Packing/
Μέγεθος

Article/
Κωδ.

Package/ 
Συσκ.

Leather paint spray/
Σπρέι βαφής δέρματος

black/
Μαύρο 400 ml 26801 6

5 min 
20 0С

2 - 3 layers2 min 2 h 
15 - 25 0С

LEATHER PAINT SPRAY

ΣΠΡΕΙ ΒΑΦΗΣ ΔΕΡΜΑΤΟΣ

• Για γνήσιο και τεχνητό δέρμα 
(βινύλιο)

• Ελαστικό και ανθεκτικό στην τριβή
• Εξαιρετική πρόσφυση
• Στεγνώνει γρήγορα
• Εύκολη και ασφαλής εφαρμογή

• For real- and artificial leather 
(Vinyl)

• Abrasion-resistant and elastic
• Excellent adhesion
• Fast drying
• Easy and safe application
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HEAT RESISTANT SPRAY 650 °C

ΣΠΡΕΙ ΥΨΗΛΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ 650 °C

5 - 10 min 
20 0С

30 - 60 min 
160 0С

Name/Ονομασία Colour/
Χρώμα

Packing/
Μέγεθος

Article/
Κωδ.

Package/ 
Συσκ.

Heat resistant spray/
Σπρέι υψηλής θερμοκρασίας

black/
Μαύρο 400 ml 26601 6

Heat resistant spray/
Σπρέι υψηλής θερμοκρασίας

silver/
Ασημί 400 ml 26602 6

• High quality lacquer for treated 
and untreated surfaces which are 
subjected to very high temperatures

• Resistant to petrol, chemicals and 
weather influences

• Excellent adhesion
• Temperature resistant up to 650 °C
• High coverage
• Fast drying

•  Σπρέι υψηλής ποιότητας για 
κατεργασμένες και μη επιφάνειες 
που εκτίθενται σε πολύ υψηλές 
θερμοκρασίες

•  Ανθεκτικό στο πετρέλαιο, χημικές 
και καιρικές επιδράσεις

•  Εξαιρετική πρόσφυση
•  Ανθεκτικό σε θερμοκρασία μέχρι 

650°C
•  Μεγάλη κάλυψη
•  Στεγνώνει γρήγορα

2 min

• Πολύ αποτελεσματικό στην 
αφαίρεση παλαιών στρώσεων 
χρώματος

• Αφαιρεί ακόμα και τις πιο σκληρές 
στρώσεις χρώματος

• Πολύ απλό στη χρήση
• Κολλάει στις κάθετες επιφάνειες 

χάρη στην σύστασή του σαν τζελ
• Για ξύλο, πέτρα, μέταλλο, τούβλα, 

γυαλί, τσιμέντο και άσφαλτο

• Highly effective spray for removing 
old paint layers

• Removes even the hardest paint 
layers

• Easy to apply
• Sticks to vertical surfaces due to gel 

like consistency
• Works on e.g. wood, stone, metal, 

bricks, glass, concrete and asphalt

PAINT REMOVER 

ΣΠΡΕΙ ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ

Name/Ονομασία Packing/
Μέγεθος

Article/
Κωδ.

Package/
Συσκ.

Paint remover/Σπρέι αφαίρεσης χρώματος 400 ml 26730 6

2 min
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 AEROSOLS 

ΣΠΡΕΙ/ΑΕΡΟΖΟΛ

ZINC SPRAY

ΣΠΡΕΙ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΑΤΟΣ

• Coatable with air-drying acrylic, 
nitro-combi and synthetic lac-
quers

• Good flow
• Rust-protection 
• Heat-resistant up to 300 °C
• Resistant to temperature changes

ZINC-ALU SPRAY

ΣΠΡΕΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ-ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΥ

5 - 8 min Variable2 min 1 - 2 
10 - 20 μm

15 min
20 0С

5 - 8 min Variable2 min 1-2 
20 - 30 μm

15 min
20 0С

• Cathodic corrosion protection for 
all blank metals

• Resistant against all forms of cor-
rosion

• Heat resistant up to 600 °C   
• Ideal for all outdoor metal con-

structions which are at a high risk 
from rust and corrosion

•  Προστασία από καθοδική διάβρωση 
για όλα τα γυμνά μέταλλα

•  Ανθεκτικό στις μεγαλύτερες 
απαιτήσεις κατά της διάβρωσης

•  Ανθεκτικό σε θερμοκρασία μέχρι 
600 °C

•  Ιδανικό για όλες τις μεταλλικές 
κατασκευές εξωτερικού χώρου που 
κινδυνεύουν να σκουριάσουν ή να 
διαβρωθούν

• Βάφεται με ακρυλικά, σύνθετα 
νιτρώδη και συνθετικά χρώματα

•  Καλή ροή
•  Προστατεύει από τη σκουριά
•  Ανθεκτικό σε θερμοκρασία μέχρι 

300 °C
•  Ανθεκτικό σε θερμοκρασιακές 

μεταπτώσεις

Name/Ονομασία Packing/
Μέγεθος

Article/
Κωδ.

Package/
Συσκ.

Zinc spray/Σπρέι γαλβανίσματος 400 ml 26711 6

Name/Ονομασία Packing/
Μέγεθος

Article/
Κωδ.

Package/
Συσκ.

Zinc-Alu spray/Σπρέι αλουμινίου-ψευδαργύρου 400 ml 26722 6
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• Υψηλής ποιότητας, στεγνώνει 
γρήγορα, γεμίζει μικρές ανωμαλίες 
σε επιφάνειες ξύλινες, μεταλλικές 
και από αλουμίνιο

• Λειαίνεται εύκολα, υγρός ή στεγνός
• Εξαιρετικές γεμιστικές ιδιότητες
• Αποτρέπει την εμφάνιση σκουριάς
• Μεγάλη κάλυψη
• Στεγνώνει γρήγορα

SPRAY PUTTY AEROSOL

ΣΤΟΚΟΣ ΣΕ ΣΠΡΕΙ

5 - 10 min 
20 0С

2  h
20 0С

Name/Ονομασία Colour/
Χρώμα

Packing/
Μέγεθος

Article/
Κωδ.

Package/ 
Συσκ.

Spray putty/Στόκος σε 
σπρέι

beige-yellow/
Μπεζ-κίτρινο 400 ml 26701 6

• High quality, fast drying filler 
for filling small irregularities in 
wooden metal and aluminium 
treated and untreated surfaces

• Corrosion preventive
• High coverage
• Fast drying

SPOT BLENDER

ΣΠΡΕΙ ΣΒΗΣΙΜΑΤΟΣ

Name/Ονομασία Packing/
Μέγεθος

Article/
Κωδ.

Package/
Συσκ.

Spot blender/Σπρέι σβησίματος 400 ml 26504 6

• High quality mixture of solvents to 
level the transition at spot repairs

• Results in a smooth transition 
between the old and the new 
lacquer

• Instantly visible result
• Directed jet spray

• Υψηλής ποιότητας μείγμα διαλυτών 
που ομαλύνει την μετάβαση στις 
σημειακές επισκευές

•  Ομαλή μετάβαση από το παλιό στο 
νέο βερνίκι

•  Εμφανές αποτέλεσμα στη στιγμή
•  Κατευθυνόμενος ψεκασμός
• Λεπτός ψεκασμός

2 min
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 AEROSOLS 

ΣΠΡΕΙ/ΑΕΡΟΖΟΛ

STRUCTURE SPRAY

ΣΠΡΕΙ ΔΟΜΗΣΗΣ ΣΑΓΡΕ

Name/Ονομασία Colour/
Χρώμα

Packing/
Μέγεθος

Article/
Κωδ.

Package/ 
Συσκ.

Structure spray/
Σπρέι δόμησης σαγρέ

black/
Μαύρο 500 ml 26340 6

2 - 3 min
20 0С

2 min 15 - 20 min
20 0С

• Για δομική ανασύνθεση φθαρμένων 
πλαστικών και πλαστικών μερών

• Απλή εφαρμογή - εξοικονόμηση 
χρόνου

• Πρέπει να καλύπτεται
• Κατάλληλο για τα εξωτερικά 

πλαστικά μέρη του αυτοκινήτου: 
πλαίσια πόρτας, καθρέφτες, 
αξεσουάρ βελτίωσης, 
προφυλακτήρες, αλλά και τα 
εσωτερικά: ταμπλώ, κεντρική 
κονσόλα, πάνελ πόρτας και 
επένδυση πορτμπαγκάζ

• Structural reproduction of 
damaged plastics and plastic parts

• Simple, time-saving application
• Should be overcoated
• Suitable for exterior plastic car 

parts e.g. door frames, mirrors, 
tuning parts and bumpers as well 
as interiors e.g. dashboard, centre 
console, door panels and boot 
lining

30 min
20 0С

2-3 layers2 min 1 h
20 0С

GRAVEX SPRAY PREMIUM

ΠΙΣΑ ΣΠΡΕΙ ΒΑΦΟΜΕΝΗ PREMIUM

• Premium ποιότητα
•  Εξαιρετική κάλυψη
•  Εξαιρετικά δυνατή δομή, για 

υπόστρωμα χρώματος
•  Μπορεί να ψεκαστεί με όλα τα 

χρώματα
•  Πολύ καλή πρόσφυση
•  Ανθεκτικό στα αδύναμα οξέα, 

βάσεις και αλάτι

• Premium quality
• Excellent coverage
• Extra strong structure, underbody 

coating surface
• Over sprayable with all lacquer 

systems
• Very good adhesion
• Resistant to weak acids, bases and 

salt

Name/Ονομασία Colour/
Χρώμα

Packing/
Μέγεθος

Article/
Κωδ.

Package/ 
Συσκ.

Gravex premium spray/Πίσσα 
σπρέι βαφόμενη Premium

white/
Λευκό 500 ml 38015 6

Gravex premium spray/Πίσσα 
σπρέι βαφόμενη Premium

grey/
Γκρι 500 ml 38025 6

Gravex premium spray/Πίσσα 
σπρέι βαφόμενη Premium

black/
Μαύρο 500 ml 38035 6
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GRAVEX SPRAY

ΠΙΣΣΑ ΣΠΡΕΙ ΒΑΦΟΜΕΝΗ

30 min
20 0С

2 h
20 0С

Name/Ονομασία Colour/
Χρώμα

Packing/
Μέγεθος

Article/
Κωδ.

Package/ 
Συσκ.

Anti-gravel coating/
Πίσσα σπρέι βαφόμενη

white/
Λευκό 500 ml 37014 6

Anti-gravel coating/
Πίσσα σπρέι βαφόμενη

grey/
Γκρι 500 ml 37024 6

Anti-gravel coating/
Πίσσα σπρέι βαφόμενη

black/
Μαύρο 500 ml 37034 6

• Used for the protection of body 
sills, doors, wheel housing and 
other car body elements

• Protects against vibrations, sand, 
gravel, moister and salt

• Forms an elastic coating
• Easy to apply
• Contains anti-corrosive additives
• Possesses sound-insulating 

qualitiesies

• Για την προστασία μαρσπιέ, 
θυρών, θόλων των τροχών και 
άλλων μερών του αμαξώματος

•  Προστατεύει από δονήσεις, άμμο, 
χαλίκια, υγρασία και αλάτι

•  Δημιουργεί ελαστική επικάλυψη
•  Εύκολη εφαρμογή
•  Με αντιδιαβρωτικά πρόσθετα
•  Με ιδιότητες ηχομόνωσης

ACRYL SPRAY

ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΣΠΡΕΙ

5 - 10 min
20 0С

2 h
20 0С

Name/Ονομασία Colour/
Χρώμα

Packing/
Μέγεθος

Article/
Κωδ.

Package/ 
Συσκ.

Primer/Αστάρι grey/Γκρι 500 ml 26004 6

Primer/Αστάρι black/Μαύρο 500 ml 26002 6

Primer/Αστάρι white/Λευκό 500 ml 26003 6

Clear coat/Βερνίκι clear/Διαφανές 500 ml 26404 6

Wheelpaint/Χρώμα ζάντας silver/Ασημί 500 ml 26104 6

Acrylic aerosol/Βερνίκι 
ακρυλικό σε σπρέι black matt/Μαύρο 500 ml 26204 6

Acrylic aerosol/Βερνίκι 
ακρυλικό σε σπρέι

black gloss/Μαύρο
γυαλιστερό 500 ml 26214 6

Acrylic aerosol/Βερνίκι 
ακρυλικό σε σπρέι

white gloss/Λευκό
γυαλιστερό 500 ml 26414 6

Acrylic aerosol/Βερνίκι 
ακρυλικό σε σπρέι

black semimatt/
Μαύρο ημι-ματ 500 ml 26205 6

Acrylic aerosol/Βερνίκι 
ακρυλικό σε σπρέι white matt/Λευκό ματ 500 ml 26206 6

Clear coat/Βερνίκι matt/Ματ 500 ml 26406 6

• Used for quality spot repair
• Guarantees high-grade adhesion 

to metals and plastics
• Easy to apply
• Fast drying
• Easy treatment
• Professional result

• Για σημειακή επισκευή ποιότητας
•  Υψηλού βαθμού πρόσφυση σε 

μέταλλα και πλαστικά
•  Εύκολη εφαρμογή
•  Στεγνώνει γρήγορα
•  Εύκολη επεξεργασία
•  Επαγγελματικό αποτέλεσμα

2 min

2 min
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 AEROSOLS 

ΣΠΡΕΙ/ΑΕΡΟΖΟΛ

CONTROL GUIDE COAT BLACK

ΟΔΗΓΟΣ ΛΕΙΑΝΣΗΣ – ΜΑΥΡΟ ΧΡΩΜΑ

Name/Ονομασία Colour/
Χρώμα

Packing/
Μέγεθος

Article/
Κωδ.

Package/ 
Συσκ.

Control guide coat/Οδηγός 
λείανσης

black/
Μαύρο 500 ml 26051 6

• High quality black control lacquer 
as aid for sanding

• Easy to use
• Fast drying

• Υψηλής ποιότητας μαύρο σπρέι-
οδηγός λείανσης

•  Απλό στη χρήση
•  Στεγνώνει γρήγορα

BITUMEN SPRAY

ΣΠΡΕΙ ΠΙΣΣΑΣ

45 - 60 min 
20 0С

4 - 6 h
20 0С

Name/Ονομασία Colour/
Χρώμα

Packing/
Μέγεθος

Article/
Κωδ.

Package/ 
Συσκ.

Bitumen spray/Σπρέι 
πίσσας

black/
Μαύρο 500 ml 37100 6

• High quality protective material 
for the underside of vehicles

• Remains flexible
• Excellent adhesion
• Resistant to weak acids, bases and 

weather influences
• Excellent corrosion prevention
• Sound-absorbing

• Προστατευτικό υψηλής ποιότητας 
για το κάτω μέρος του οχήματος

• Παραμένει εύκαμπτο
•  Εξαιρετική πρόσφυση
•  Ανθεκτικό στα αδύναμα οξέα, 

βάσεις και καιρικές επιδράσεις
•  Εξαιρετική πρόληψη της 

διάβρωσης
• Ηχομονωτικό



54

SILICONE REMOVER SPRAY

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΣΕ ΣΠΡΕΙ

Name/Ονομασία Packing/
Μέγεθος Article/Κωδ. Package/

Συσκ.
Silicone remover spray/
Καθαριστικό σπρέι σιλικόνης 500 ml 26070 6

• Simple comfortable application
• Thorough removal of silicone, 

grease, oil, wax, dirt, tar, adhe-
sive residues etc.

• Mild, non-aggressive solvent
• Improves adhesion of subsequent 

coatings
• Extremely time saving
• Desalination function

• Εύκολη και άνετη εφαρμογή
•  Αφαιρεί πλήρως σιλικόνη, γράσο, 

λάδια, κερί, βρωμιά, πίσσα, 
υπολείμματα κόλλας κλπ

•  Ήπιος, μη-επιθετικός διαλύτης
•  Βελτιώνει την πρόσφυση των 

εφαρμογών που θα ακολουθήσουν
• Μεγάλη εξοικονόμηση χρόνου
•  Λειτουργία αφαλάτωσης

SILICONE REMOVER SPRAY

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΣΕ ΣΠΡΕΙ

RUST CONVERTER PRIMER

ΑΣΤΑΡΙ - ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑΣ ΣΚΟΥΡΙΑΣ

5 min 20 0С2 min 3-4 layers 12-24 h

Name/Ονομασία Colour/
Χρώμα

Packing/
Μέγεθος

Article/
Κωδ.

Package/ 
Συσκ.

Rust Converter Primer/Αστάρι - 
μετατροπέας σκουριάς

transparent/
Διαφανές 400 ml 26060 6

• Rust is neutralised and chemically 
converted

• Combats corrosion
• Suitable for the effective treat-

ment and prevention of rust
• Offers long-term protection 

against corrosion and acts as a 
primer in one operation

• Η σκουριά εξουδετερώνεται και 
μετατρέπεται χημικά

•  Καταπολεμά την διάβρωση
•  Αποτελεσματική αντιμετώπιση και 

πρόληψη της σκουριάς
•  Προσφέρει μακροπρόθεσμη 

προστασία κατά της διάβρωσης και 
ταυτόχρονα λειτουργεί ως αστάρι

5 sec. 1-2 layers
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 AEROSOLS 

ΣΠΡΕΙ/ΑΕΡΟΖΟΛ

PRE-FILL STANDARD

ΚΕΝΗ ΦΙΑΛΗ ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΤΑ ΧΡΩΜΑΤΑ

• The spray contains a combination 
of compressed gas (175 ml) and  
solvents (100 ml) for subsequent 
filling

• Can be filled with up to 100 ml of 
almost any solvent-based product  
(paint, primer, clear coat) using 
special equipment

• Ideal for spot repairs or car body 
paint

• Excellent spraying

• Η φιάλη περιέχει ένα μείγμα 
προωθητικών (175 ml) και 
διαλυτών (100 ml) 

•  Μπορεί να γεμίσει με έως 100 ml 
σχεδόν οποιουδήποτε προϊόντος 
που έχει ως βάση διαλύτες ( 
χρώμα, αστάρι, βερνίκι), με την 
χρήση κατάλληλου εξοπλισμού

•  Ιδανικό για σημειακές επισκευές ή 
επιμέρους τμήματα

• Εξαιρετικός ψεκασμός

Name/Ονομασία Packing/
Μέγεθος

Article/
Κωδ.

Package/
Συσκ.

Pre-fill standard/
Κενή φιάλη για συμβατά χρώματα 275 ml 25001 6

HOLLOW SECTION WAX

ΚΕΡΙ ΚΟΙΛΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ

2 min Variable

• Προστασία σε βάθος χρόνου
•  Εύχρηστο χάρη στην προέκταση 

του ακροφυσίου
•  Εξαιρετική πρόσφυση
•  Kαλή κάλυψη
•  Ανθεκτικό στην άλμη, τα αδύναμα 

οξέα και τις βάσεις

• Long term protection
• Easy to use due to extended spray 

nozzle
• Excellent adhesion
• Good coverage
• Resistant to brine, weak acids and 

bases

Name/Ονομασία Colour/
Χρώμα

Packing/
Μέγεθος

Article/
Κωδ.

Package/ 
Συσκ.

Hollow section wax/Κερί 
κοίλων σημείων

white-transparent/
Λευκό-διαφανές 500 ml 26740 6
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2K AEROSOL PRIMER FILLER PREMIUM

ΑΣΤΑΡΙ ΓΕΜΙΣΤΙΚΟ 2Κ PREMIUM

Р800 - Р10006 h - 20 0С
30 min - 60 0С

360

Name/Ονομασία Colour/
Χρώμα

Packing/
Μέγεθος

Article/
Κωδ.

Package/ 
Συσκ.

Primer/Αστάρι grey/Γκρι 200 ml 14012 6

• Used on steel, galvanized steel 
and aluminum surfaces

• Protects against rust
• Mixing with hardener inside the 

can
• Good adhesive properties
• Easy wet and dry sanding 
• Resistant to solvents

• Για επιφάνειες απλές μεταλλικές, 
γαλβανισμένες και από αλουμίνιο

• Προστατεύει από τη σκουριά
• Αναμεμειγμένο με σκληρυντή στο 

εσωτερικό της φιάλης
• Καλές ιδιότητες πρόσφυσης
• Εύκολη υγρή και στεγνή λείανση
• Ανθεκτικό στα διαλυτικά

2K AEROSOL CLEAR COAT PREMIUM

ΒΕΡΝΙΚΙ 2Κ PREMIUM

2 min - 20 0С 6 h - 20 0С
45 min - 60 0С

360

Name/Ονομασία Packing/Μέγεθος Article/
Κωδ.

Package/
Συσκ.

2K Aerosol Clear Coat Premium/
Βερνίκι 200 ml 11012 6

2K Aerosol Clear Coat Premium/
Βερνίκι 500 ml 11013 6

• Perfectly suitable for spot repair 
and fast painting of car body 
elements 

• Is mixed with hardener inside the 
can

• Provides a scratch-proof coating 
with an excellent gloss

• Protects against rust, weathering 
influences and UV-rays

• Fast drying

• Εξαιρετικό για σημειακές επισκευές 
και γρήγορο βάψιμο των στοιχείων 
του αμαξώματος

• Αναμεμειγμένο με σκληρυντή στο 
εσωτερικό της φιάλης

• Κάνει την επικάλυψη ανθεκτική 
στις γρατζουνιές και με τέλειο 
γυάλισμα

• Προστατεύει από τη σκουριά, το 
ξεθώριασμα και την ακτινοβολία 
UV

• Στεγνώνει γρήγορα
• Γυαλίζεται εύκολα

ΒΕΡΝΙΚΙ 2Κ PREMIUM



ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ



• Anti static
• Washable
• Re-adjustable
• Long life fabric
• Silicon free
• Fabric 55 gsm 
• Colour dark & light grey

Name/Ονομασία Sizes/Μέγεθος Article/Κωδ. Package/Συσκ.
Premium anti static overall/Φόρμα ολόσωμη αντιστατική premium M 80024 5

Premium anti static overall/Φόρμα ολόσωμη αντιστατική premium L 80025 5

Premium anti static overall/Φόρμα ολόσωμη αντιστατική premium XL 80026 5
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2% CARBON FIBER   
98% POLYESTER  

Λαστιχάκι

Λαστιχάκι

 Λαστιχάκι 

Φερμουάρ με κάλυψη

 Τσέπη

Τσέπη

 Λαστιχάκι 

 Τσέπη

LIFELONG 
ANTI STATIC

PREMIUM ANTI STATIC OVERALL

ΦΟΡΜΑ ΟΛΟΣΩΜΗ ΑΝΤΙΣΤΑΤΙΚΗ PREMIUM

• Αντιστατική
•  Πλένεται
•  Ρυθμιζόμενη
• Ύφασμα που αντέχει στον χρόνο
•  Χωρίς σιλικόνη
•  Ύφασμα 55 gsm
•  Χρώμα: σκούρο & ανοιχτό γκρι

Λωρίδα velcro

Αερισμός πλάτης

Αερισμός μασχάλης
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PROTECTIVE WEAR  

ΡΟΥΧΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

• 100% polyester 190T plain dyed 
• Anti static finished
• Silicon free
• Lint free
• Fabric 55 gsm  
• Colour grey

Name/Ονομασία Sizes/Μέγεθος Article/Κωδ. Package/Συσκ.
Protective pants & jacket/Προστατευτικό παντελόνι & τζάκετ S 80017 10

Protective pants & jacket/Προστατευτικό παντελόνι & τζάκετ M 80018 10

Protective pants & jacket/Προστατευτικό παντελόνι & τζάκετ L 80019 10

Protective pants & jacket/Προστατευτικό παντελόνι & τζάκετ XL 80020 10

PROTECTIVE PANTS & JACKET

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ & ΤΖΑΚΕΤ

• 100% πολυεστέρας 190T
•  Αντιστατικό φινίρισμα
•  Χωρίς σιλικόνη
•  Χωρίς χνούδια
•  Ύφασμα 55 gsm
•  Χρώμα: γκρι

Αερισμός μασχάλης

COOLING EFFECT 
BY OPTIMIZED VENTILATION

Λαστιχάκι

Λαστιχάκι

Λαστιχάκι

 Τσέπη

Αερισμός πλάτης
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OVERALL

ΦΟΡΜΑ ΟΛΟΣΩΜΗ

Name/Ονομασία Sizes/Μέγεθος Article/
Κωδ.

Package/ 
Συσκ.

Overall/Ολόσωμη φόρμα S 80011 10

Overall/Ολόσωμη φόρμα M 80012 10

Overall/Ολόσωμη φόρμα L 80013 10

Overall/Ολόσωμη φόρμα XL 80014 10

Overall/Ολόσωμη φόρμα XXL 80015 10

Name/Ονομασία Sizes/Μέγεθος Article/
Κωδ.

Package/ 
Συσκ.

Disposable overall/Ολόσωμη 
φόρμα μιας χρήσης M 80027 10

Disposable overall/Ολόσωμη 
φόρμα μιας χρήσης L 80028 10

Disposable overall/Ολόσωμη 
φόρμα μιας χρήσης XL 80029 10

• Anti static
• Lint free
• Silicone free
• Washable 
• 100% Polyester
• Fabric 55 gsm  
• Colour grey

• Αντιστατική
•  Χωρίς χνούδια
•  Χωρίς σιλικόνη
•  Πλένεται
•  100% πολυεστέρας
•  Ύφασμα 55 gsm
•  Χρώμα: γκρι

DISPOSABLE OVERALL

ΦΟΡΜΑ ΟΛΟΣΩΜΗ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ

• 65% polypropylene, 35% PE film 
microporus

• Water resistant & air permeable
• Good breathability
• Low thermal resistance
• Good mechanical strength
• Fabric 50 gsm
• Colour white
• Fabric thickness 0,135 mm

• 65% πολυπροπυλένιο, 35% PE φιλμ 
μικροπόρων

•  Ανθεκτικό στο νερό & διαπερατό από 
τον αέρα

•  Διαπνέον
•  Χαμηλή θερμική αντίσταση
•  Καλή μηχανική αντοχή
•  Ύφασμα 50 gsm
•  Χρώμα: λευκό
•  Πάχος υφάσματος 0,135 mm
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PROTECTIVE COAT

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΜΠΟΥΦΑΝ

LASER POLISHING APRON

ΠΟΔΙΑ LASER POLISHING

Name/Ονομασία Sizes/Μέγεθος Article/
Κωδ.

Package/ 
Συσκ.

Protective coat/Προστατευτικό 
μπουφάν M 80021 10

Protective coat/Προστατευτικό 
μπουφάν L 80022 10

Protective coat/Προστατευτικό 
μπουφάν XL 80023 10

Name/Ονομασία Article/
Κωδ.

Package/ 
Συσκ.

Polishing apron/Ποδιά Laser 80016 5

• 100% polyester 190T plain dyed 
• Anti static finished
• Silicon free
• Lint free
• Fabric 55 gsm  
• Colour grey

• 100% πολυεστέρας 190T
•  Αντιστατικό φινίρισμα
•  Χωρίς σιλικόνη
•  Χωρίς χνούδια
•  Ύφασμα 55 gsm
•  Χρώμα: γκρι

• 65% polyester, 35% cotton
• Fabric property 20x16, 128x60 

twill
• Fabric 230 gsm
• Colour grey

• 65% πολυεστέρας, 35% βαμβάκι
•  Ύφανση 20x16, διαγώνια 128x60
•  Ύφασμα 230 gsm
•  Χρώμα: γκρι

PROTECTIVE WEAR  

ΡΟΥΧΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
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RESPIRATOR CARBON MASK FFP2 

ΜΑΣΚΑ ΕΝΕΡΓΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ FFP2

• Active carbon mask with valve
• Excellent fit
• Adaptable nose bar
• Hypoallergenic
• High filtration capacity
• Stops at least 94% of airborne 

particles
• EN149:2001 certified 

 RESPIRATOR MASK FFP1 

ΜΑΣΚΑ FFP1

• Excellent fit
• Adaptable nose bar
• Hypoallergenic
• High filtration capacity
• Stops at least 80% of airborne 

particles
• EN149:2001 certified

Name/Ονομασία Article/
Κωδ.

Package/ 
Συσκ.

Respirator mask FFP1/Μάσκα FFP1 80101 20

Name/Ονομασία Article/
Κωδ.

Package/ 
Συσκ.

Respirator carbon mask FFP2/
Μάσκα ενεργού άνθρακα FFP2 80102 20

• Μάσκα ενεργού άνθρακα με 
βαλβίδα

•  Άριστη εφαρμογή
•  Ρυθμιζόμενο έλασμα μύτης
•  Υποαλλεργική
•  Μεγάλη δυνατότητα 

φιλτραρίσματος
• Σταματάει τουλάχιστον το 94% 

των αιωρούμενων σωματιδίων
•  Πιστοποίηση EN149:2001

• Άριστη εφαρμογή
•  Ρυθμιζόμενο έλασμα μύτης
•  Υποαλλεργική
•  Μεγάλη δυνατότητα 

φιλτραρίσματος
•  Σταματάει τουλάχιστον το 80% 

των αιωρούμενων σωματιδίων
•  Πιστοποίηση EN149:2001
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NITRILE GLOVES 

ΓΑΝΤΙΑ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ

• Powder-free nitrile gloves for 
preventing skin irritation

• Increased solvent resistance 
• Extremely flexible, perfect fit and 

excellent comfort
• Colour: Blue

Name/Ονομασία Sizes/Μέγεθος Article/
Κωδ.

Package/ 
Συσκ.

Nitrile gloves/Γαντια νιτριλίου M 48801 100

Nitrile gloves/Γαντια νιτριλίου L 48802 100

Nitrile gloves/Γαντια νιτριλίου XL 48803 100

Name/Ονομασία Sizes/Μέγεθος Article/
Κωδ.

Package/ 
Συσκ.

Nitrile super grip gloves/
Γαντια νιτριλίου super grip M 48901 80

Nitrile super grip gloves/
Γαντια νιτριλίου super grip L 48902 80

Nitrile super grip gloves/
Γαντια νιτριλίου super grip XL 48903 80

NITRILE SUPER GRIP GLOVES

ΓΑΝΤΙΑ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ SUPER GRIP

• Due to the innovative gripper 
structure the gloves have excellent 
grip on wet and oily surfaces

• Powder-free nitrile gloves for 
protection against skin irritation

• Increased solvent resistance 
• Extremely flexible, perfect fit and 

excellent comfort
• Colour: Black

• Χάρη στην πρωτοποριακή 
αντιολισθητική δομή τους, έχουν 
εξαιρετικό κράτημα σε υγρές και 
λιπαρές επιφάνειες

• Γάντια νιτριλίου χωρίς πούδρα για 
να μην ερεθίζεται το δέρμα

• Αυξημένη αντοχή στους διαλύτες
• Εξαιρετικά εύκαμπτο, άριστη 

εφαρμογή, μέγιστη άνεση
• Χρώμα: μαύρο

• Γάντια νιτριλίου χωρίς πούδρα για 
να μην ερεθίζεται το δέρμα

• Αυξημένη αντοχή στους διαλύτες
• Εξαιρετικά εύκαμπτο, άριστη 

εφαρμογή, μέγιστη άνεση
• Χρώμα: μπλε

PROTECTIVE WEAR  

ΡΟΥΧΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
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WAFFLE TACK RAG

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ (ΚΗΡΟΠΑΝΟ)

• Removes dust from sanded 
surfaces 

• Never dries out due to unique 
combination of resin and oil 
based substances

• Special shrinked waffle shape 
allows dust particles to penetrate 
deep into the fabric

• Απομακρύνει τη σκόνη από τις 
λειασμένες επιφάνειες

•  Δεν στεγνώνει ποτέ χάρη στον 
μοναδικό συνδυασμό υλικών

•  Χάρη στο ειδικό ανάγλυφο σχήμα 
του, η σκόνη εγκλωβίζεται στο 
ύφασμα

• Για τον καθαρισμό του αμαξώματος 
πριν τη βαφή

•  Δίνει στην επεξεργασμένη 
επιφάνεια ηλεκτροστατικές 
ιδιότητες

• Intended for cleaning car body 
surface before painting 

• Provides anti-static properties on 
the treated surface

ABSORBING WIPES

ΠΕΤΣΕΤΑΚΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

Name/Ονομασία Sizes/
Μέγεθος

Article/
Κωδ.

Package/ 
Συσκ.

Waffle tack rag/
Καθαριστικό επιφανειών

0,20 × 0,55 m –
0,90 × 0,95 m

48011 100

Name/Ονομασία Sizes/
Μέγεθος

Article/
Κωδ.

Package/ 
Συσκ.

Absorbing wipes/Πετσετάκια 
καθαρισμού 42 × 75 cm 48010 24 × 10
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Name/Ονομασία Sizes/
Μέγεθος

Article/
Κωδ.

Package/ 
Συσκ.

Polypropylene wipes/
Πανιά πολυπροπυλενίου 32 × 40 cm 48030 10 × 50

Bluetex roll/
Ρολό πολυπροπυλενίου 27 × 40 cm 48040 1 ρολό - 

500 πανιά 

POLYPROPYLENE WIPES

ΠΑΝΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ BLAUTEX

• Used for car body cleaning
• Quickly absorbs water, oil and 

other technical liquids
• Tear resistant
• Resistant to solvents

• Για τον καθαρισμό του 
αμαξώματος

• Γρήγορη απορρόφηση νερού, 
λαδιού και άλλων τεχνικών 
υγρών

• Ανθεκτικό στο σκίσιμο
• Ανθεκτικό στους διαλύτες

CONSUMABLES  

ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ

Name/Ονομασία Sizes/
Μέγεθος

Article/
Κωδ.

Product dimension/
Διαστ.

Package/ 
Συσκ.

Putty knife set/Σετ 
σπάτουλες στόκου

1× 50 mm
1× 80 mm
1× 100 mm 
1× 120 mm

48700
Length/Μήκος – 18 cm
Width/Πλάτος – 13 cm
Height/Ύψος – 1 cm

200 τμχ.

PUTTY KNIFE SET

ΣΕΤ ΣΠΑΤΟΥΛΕΣ ΣΤΟΚΟΥ

• Made from stainless steel
• Easy clean up
• Sets with 4 different sizes
• Suitable retail packaging

• Από ανοξείδωτο ατσάλι - 
καθαρίζονται εύκολα

•  Σε σετ 4 διαφορετικών μεγεθών
•  Συσκευασία κατάλληλη για λιανική 

πώληση
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Name/Ονομασία Packing/
Μέγεθος

Article/
Κωδ.

Package/ 
Συσκ.

Liquid handwash/Υγρό σαπούνι χεριών 0,25 l 48501 20

Liquid handwash/Υγρό σαπούνι χεριών 2,5 l 48503 6

Metal wall holder/Μεταλλική επιτοίχια βάση - 48507 -

Dispenser/Διανεμητής - 48505 -

LIQUID HANDWASH CONCENTRATED

ΥΓΡΟ ΣΑΠΟΥΝΙ ΧΕΡΙΩΝ850

• Υγρό σαπούνι συνεργείου 
για την αφαίρεση λαδιού, 
γράσου και άλλων ουσιών που 
απομακρύνονται δύσκολα

•  Καθαρίζει πολύ καλά χάρη στα 
λειαντικά μικροσωματίδια

•  Απαλύνει και προστατεύει το δέρμα 
των χεριών

•  Κρεμώδης σύσταση
•  Δερματολογικά ελεγμένο
•  Eυχάριστο άρωμα

• Liquid garage soap for removing 
oil, grease and other hard 
removing substances

• Possesses high cleansing 
properties due to the finest 
abrasive particles

• Softens and protects hand skin
• Cream-like consistency
• Dermatologically tested
• Pleasant fragrance

MIXING CUPS

ΔΟΧΕΙΑ ΑΝΑΜΕΙΞΗΣ

Name/Ονομασία Packing/
Μέγεθος

Article/
Κωδ.

Package/ 
Συσκ.

Mixing cups/Δοχεία ανάμειξης 385 ml 48610 200

Caps 385 ml/Καπάκια 385 ml - 48611 200

Mixing cups/Δοχεία ανάμειξης 750 ml 48620 200

Caps 750 ml/Καπάκια 750 ml - 48622 200

Mixing cups/Δοχεία ανάμειξης 1400 ml 48630 200

Caps 1400 ml/Καπάκια 1400 ml - 48633 200

Mixing cups/Δοχεία ανάμειξης 2300 ml 48640 100

Caps 2300 ml/Καπάκια 2300 ml - 48644 100

• Disposable mixing cups for all 
kinds of paints and lacquers 
(including water based paints)

• Transparent cups enable an exact 
mixing

• Recyclable
• Environmentally friendly
• Mixing cups can be stacked
• Available with matching lids

• Αναλώσιμα δοχεία ανάμειξης κάθε 
είδους χρώματος και βερνικιού 
(ακόμα και υδατοδιάλυτων 
χρωμάτων)

•  Ακριβής ανάμειξη χάρη στο 
διάφανο χρώμα

•  Ανακυκλώσιμα
•  Φιλικά προς το περιβάλλον
•  Στοιβάσιμα
•  Διατίθενται καπάκια για όλα
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CONSUMABLES  

ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ

MESH FILTER

ΦΙΛΤΡΟ

• Used for filtration of lacquer-
and-paint materials, including 
water-based ones, before their 
application

• Mesh size 190/125 mµ

• Για φιλτράρισμα χρωμάτων 
και βερνικιών, ακόμα και 
υδατοδιάλυτων, πριν την 
εφαρμογή τους

• Πλέξη 190/125 mμ

Name/Ονομασία Packing/
Μέγεθος

Article/
Κωδ.

Package/ 
Συσκ.

Filter/Φίλτρο 190 mμ 4 × 250 pcs/τμχ 48400 1000

Filter/Φίλτρο 125 mμ 4 × 250 pcs/τμχ 48410 1000

Name/Ονομασία Sizes/
Μέγεθος

Article/
Κωδ.

Package/ 
Συσκ.

Fine line tape blue/Λεπτή ταινία 
γραμμής, μπλε 3 mm × 33 m 48360 20

Fine line tape blue/Λεπτή ταινία 
γραμμής, μπλε 6 mm × 33 m 48361 20

FINE LINE TAPE BLUE

ΛΕΠΤΗ ΤΑΙΝΙΑ ΓΡΑΜΜΗΣ ΜΠΛΕ

• Fine line tape with high temperature 
resistance and excellent adhesion to 
a wide variety of surfaces

• Can withstand temperatures of up to 
150 °C for at least one hour

• Easy to use for contours and curvy 
lines without losing adhesion

• Leaves no residue upon removal

• Λεπτή ταινία γραμμής με αντοχή σε 
υψηλές θερμοκρασίες και άριστη 
πρόσφυση σε μεγάλη ποικιλία 
επιφανειών

• Αντέχει σε θερμοκρασίες έως 150 °C 
για τουλάχιστον μία ώρα

• Εύχρηστη σε περιγράμματα και 
καμπύλες χωρίς να ξεκολλάει

• Δεν αφήνει υπολείμματα μετά την 
αφαίρεσή της
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Name/Ονομασία Colour/
Χρώμα

Sizes/
Μέγεθος

Article/Κωδ. 
120/80

Package/ 
Συσκ.

Premium masking tape/
Ταινία μασκαρίσματος 
Premium

yellow/ 
Κίτρινο 18 mm X 50 m 48261 48

Premium masking tape/
Ταινία μασκαρίσματος 
Premium

yellow/ 
Κίτρινο 36 mm X 50 m 48263 24

Name/Ονομασία Colour/
Χρώμα

Heat-
resistant/

Αντοχή
Sizes/

Μέγεθος
Article/

Κωδ. 
Package/ 

Συσκ.

Masking tape/Ταινία 
μασκαρίσματος 

beige/ 
Μπεζ 60 °C 18 mm X 50 m 48112 48

Masking tape/Ταινία 
μασκαρίσματος

beige/ 
Μπεζ 60 °C 24 mm X 50 m 48122 36

Masking tape/Ταινία 
μασκαρίσματος

beige/ 
Μπεζ 60 °C 36 mm X 50 m 48142 24

Masking tape/Ταινία 
μασκαρίσματος

beige/ 
Μπεζ 60 °C 48 mm X 50 m 48152 24

Masking tape/Ταινία 
μασκαρίσματος

brown/ 
Καφέ 90 °C 18 mm X 50 m 48212 48

Masking tape/Ταινία 
μασκαρίσματος

brown/ 
Καφέ 90 °C 24 mm X 50 m 48222 36

Masking tape/Ταινία 
μασκαρίσματος

brown/ 
Καφέ 90 °C 36 mm X 50 m 48242 24

Masking tape/Ταινία 
μασκαρίσματος

brown/ 
Καφέ 90 °C 48 mm X 50 m 48252 24

PREMIUM MASKING TAPE

ΤΑΙΝΙΑ ΜΑΣΚΑΡΙΣΜΑΤΟΣ PREMIUM 

MASKING TAPE

ΤΑΙΝΙΑ ΜΑΣΚΑΡΙΣΜΑΤΟΣ

• Water- and UV-resistant
• Excellent holding power
• Specifically designed to resist 

moisture and most common 
water-based paints

• Clean removal after drying cycle 
at 90 °C/194 °F (max. 1 hour) or 
110 °C/230 °F (max. 30 min)

• Excellent adhesion on painted 
metal, rubber and glass

• Very easy to apply, sticks instantly

• Possesses perfect and durable 
adhesion

• Secure removal of old coating and 
further painting

• Heat-resistant 60 °C, 90 °C in 60 
minutes

• Produced in 50 meters rolls
• Improved quality

• Ανθεκτική στο νερό και την 
ακτινοβολία UV

•  Εξαιρετικές ιδιότητες συγκράτησης
•  Ειδικά σχεδιασμένη για αντοχή 

στην υγρασία και τα πιο κοινά 
υδατοδιάλυτα χρώματα

•  Δεν αφήνει υπολείμματα μετά από 
στέγνωμα στους 90 °C/194 °F 
(μεγ. 1 ώρα) ή στους 
110 °C/230 °F (μεγ. 30 λεπτά)

•  Εξαιρετική πρόσφυση σε βαμμένο 
μέταλλο, καουτσούκ και γυαλί.

•  Αφαιρείται εύκολα - δεν αφήνει 
υπολείμματα

•  Πολύ εύκολη εφαρμογή, κολλάει 
αμέσως

• Άριστη πρόσφυση με διάρκεια
•  Οριοθέτηση για την αφαίρεση 

του παλιού στρώματος και την 
επαναβαφή

•  Ανθεκτική σε θερμοκρασία 60 °C, 
90 °C, 120 °C

•  Σε ρολά 50m
• Βελτιωμένη ποιότητα
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CONSUMABLES  

ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ

DOUBLE SIDED TAPE

ΤΑΙΝΙΑ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ

Name/Ονομασία Sizes/
Μέγεθος

Article/
Κωδ.

Package/ 
Συσκ.

Double sided tape/
Ταινία διπλής όψης 6 mm × 5 m 48310 50

Double sided tape/
Ταινία διπλής όψης 9 mm × 5 m 48320 50

Double sided tape/
Ταινία διπλής όψης 12 mm × 5 m 48330 50

• Designed for fixating in- and 
exterior trims and other light 
decorative parts

• Can be used on surfaces such as 
metal, wood, glass and various 
plastics

• Foam structure can compensate 
irregularities of surface

• Temperature resistant up to 100 °C
• Each roll packed separately in 

transparent plastic bag

•  Για στερέωση ελαφρών 
διακοσμητικών στοιχείων

•  Για μεταλλικές, ξύλινες, γυάλινες 
και διάφορες πλαστικές επιφάνειες

•  Το υπόστωμα αφρού εξομαλύνει 
μικρές επιφανειακές ανωμαλίες

•  Ανθεκτική σε θερμοκρασία μέχρι 
100 °C

•  Κάθε ρολό είναι συσκευασμένο σε 
ξεχωριστό σακουλάκι

SOFT EDGE FOAM

ΚΟΡΔΟΝΙ ΜΑΣΚΑΡΙΣΜΑΤΟΣ

Name/Ονομασία Sizes/
Μέγεθος

Article/
Κωδ.

Package/ 
Συσκ.

Soft edge foam/
Κορδόνι μασκαρίσματος 19 mm × 20 m 48351 50

• Used to fill gaps on vehicles such as 
on car doors, hoods, trunk lid etc. 

• Helps to shorten painting and 
improves the work quality by 
securing door seals

• It can also eliminate sharp edges of 
car paints

•  Γεμίζει κενά π.χ. στο πλαίσιο 
της πόρτας, του καπώ, του 
πορτμπαγκάζ

•  Συντομεύει τη βαφή και βελτιώνει 
την ποιότητα εργασίας αφού 
διασφαλίζει τη σφράγιση της 
πόρτας

•  Αποτρέπει τυχόν αιχμηρές άκρες 
από χρώμα
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Name/Ονομασία Sizes/
Μέγεθος

Article/
Κωδ. 

Package/ 
Συσκ.

Masking film roll/Φιλμ 
προστασίας σε ρολό 4 × 150 m 48790  1

Masking film roll/Φιλμ 
προστασίας σε ρολό 5 × 120 m 48791 1

MASKING FILM ROLL 

ΦΙΛΜ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΡΟΛΟ

•  Πλήρως ηλεκτροστατικό
•  Ανθεκτικό στο σκίσιμο
•  Η ταινία αφαιρείται με ασφάλεια 

χωρίς να αφήνει υπολείμματα
•  Διαφανές
•  Πάχος 9-10 μm

• Fully electrostatic
• Tear resistant
• Secure removal of tape without 

leaving any residue
• Transparent 
• Thickness 9-10 µm 

TAPE & STRIPPING REMOVE DISC 

ΓΟΜΑ

• Synthetic disk suitable for remov-
ing trims and residues from stick-
er and double sided tape

• Does not damage the surface
• Time-saving
• Ideal speed: 3000 to 4000 rpm

Name/Ονομασία Article/
Κωδ. 

Package/ 
Συσκ.

Tape & stripping remove disc/Γόμα 48370 24

Axle for disc/Αντάπτορας δίσκου 48371 24

• Συνθετικός δίσκος για αφαίρεση 
κόλλας και υπολειμμάτων από 
αυτοκόλλητα και ταινίες

• Δεν φθείρει την επιφάνεια
• Μειώνει τον χρόνο εργασίας
• Ιδανική ταχύτητα: 3000 με 

4000 rpm
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CONSUMABLES  

ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ

POLISHING PADS

ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΑ ΓΥΑΛΙΣΜΑΤΟΣ

•  Σφουγγάρι γυαλίσματος για 
μηχανικά εξαρτήματα κοπής και 
γυαλίσματος

•  Σε 3 βαθμούς σκληρότητας: 
μαλακό, σκληρό, πολύ σκληρό

• Polishing sponge pad for 
mechanical use of cutting and 
polishing components

• Available in three grades of 
hardness: soft, hard and very hard

Name/Ονομασία Colour/
Χρώμα

Sizes/
Μέγεθος

Article/
Κωδ. 

Package/ 
Συσκ.

Polishing pads soft 910 velcro/Σφουγγάρι 
γυαλισματος μαλακό 910 velcro

black/
Μαύρο 150 × 50 49100 50

Polishing pads hard 911 velcro/Σφουγγάρι 
γυαλισματος σκληρό 911 velcro

orange/
Πορτοκαλί 150 × 50 49110 50

Polishing pads very hard 912 velcro/
Σφουγγάρι γυαλισματος πολύ σκληρό 912 
velcro

white/
Λευκό 150 × 50 49120 50

Polishing pads soft 920 backing plate M14/
Σφουγγάρι γυαλισματος μαλακό 920
βάση M14

black/
Μαύρο 150 × 50 49200 50

Polishing pads hard 921 backing plate 
M14/Σφουγγάρι γυαλισματος σκληρό 921 
βάση M14

orange/
Πορτοκαλί 150 × 50 49210 50

Polishing pads  very hard 922 backing plate 
M14/Σφουγγάρι γυαλισματος πολύ σκληρό 
922 βάση M14

white/
Λευκό 150 × 50 49220 50

Polishing pads soft velcro/Σφουγγάρι 
γυαλισματος μαλακό velcro

black/
Μαύρο 150 × 25 49300 50

Polishing pads hard velcro/
Σφουγγάρι γυαλισματος σκληρό velcro

orange/
Πορτοκαλί 150 × 25 49310 50

Polishing pads very hard velcro/Σφουγγάρι 
γυαλισματος πολύ σκληρό velcro

white/
Λευκό 150 × 25 49320 50

Name/Ονομασία Sizes/
Μέγεθος

Article/
Κωδ. 

Package/ 
Συσκ.

Masking film/
Φιλμ προστασίας σε φύλλα 4 × 5 = 20 m2 48777 40

Masking film XL/
Φιλμ προστασίας σε φύλλα 4 × 7 = 28 m2 48787 30

MASKING FILM

ΦΙΛΜ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΕ ΦΥΛΛΑ

• Transparent
• Tear resistant
• Protects against paints, dirt and 

moisture
• Secure removal of tape without 

leaving any residue

•  Διαφανές
•  Ανθεκτικό στο σκίσιμο
•  Προστατεύει από χρώμα, σκόνη 

και υγρασία
•  Η ταινία αφαιρείται με ασφάλεια 

χωρίς να αφήνει υπολείμματα
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Name/Ονομασία Sizes/
Μέγεθος

Article/
Κωδ. 

Package/ 
Συσκ.

Backing plate standard M14/
Βάση σφουγγαριού standard M14 150 49821 50

BACKING PLATE

ΒΑΣΗ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΟΥ

• Professional reusable backing 
plate for rotary machine polishers

• Designed for use with velcro pol-
ishing- and buffing pads

• Strong inlaid velcro for easy pad 
removal

• Standard M14 thread for all com-
mon polishing machines

• Επαναχρησιμοποιούμενη βάση για 
περιστροφικούς αλοιφαδόρους

• Για χρήση με velcro σφουγγάρια 
λείανσης και γυαλίσματος

• Με ισχυρή επιφάνεια velcro για 
εύκολη αφαίρεση του σφουγγαριού

• Σπείρωμα M14 για όλους τους 
κοινούς αλοιφαδόρους

LASER LONG LIFE POLISHING PADS

ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΑ ΓΥΑΛΙΣΜΑΤΟΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ

• For mechanical polishing and 
grinding

• Suitable for use with coarse-
grained polishing pastes

• Extra durable foam

Name/Ονομασία Colour/
Χρώμα

Sizes/
Μέγεθος

Article/
Κωδ. 

Package/ 
Συσκ.

Long life polishing pads soft/
Σφουγγάρι γυαλίσματος μεγάλης 
αντοχής, μαλακό

black/
Μαύρο 150 × 25 49881 10

Long life polishing pads hard/
Σφουγγάρι γυαλίσματος μεγάλης 
αντοχής, σκληρό

orange/
Πορτοκαλί 150 × 25 49871 10

Long life polishing pads very hard/
Σφουγγάρι γυαλίσματος μεγάλης 
αντοχής, πολύ σκληρό

white/
Λευκό 150 × 25 49861 10

• Για μηχανικό γυάλισμα και τρίψιμο
•  Κατάλληλο για αλοιφές 

γυαλίσματος χοντρού κόκκου
•  Από εξαιρετικά ανθεκτικό αφρώδες 

υλικό
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WAFFLE POLISHING PADS

ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΑ ΓΥΑΛΙΣΜΑΤΟΣ ΑΝΑΓΛΥΦΑ

Name/Ονομασία Colour/
Χρώμα

Sizes/
Μέγεθος

Article/
Κωδ. 

Package/ 
Συσκ.

Waffle polishing pads soft/Σφουγγάρι 
γυαλίσματος ανάγλυφο, μαλακό

black/
Μαύρο 150 × 50 49400 50

Waffle polishing pads hard/Σφουγγάρι 
γυαλίσματος ανάγλυφο, σκληρό

orange/
Πορτοκαλί 150 × 50 49410 50

• For mechanical polishing and 
griding

• Suited for using with coarse-
grained polishing pastes

•  Για μηχανικό γυάλισμα και τρίψιμο
•  Κατάλληλο για αλοιφές 

γυαλίσματος χοντρού κόκκου

CONSUMABLES  

ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ
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 STEPS - TECHNICAL DATA SHEETS

ΒΗΜΑΤΑ - ΔΕΛΤΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

WE ARE AT YOUR SERVICE AT ALL TIMES!
ΕΙΜΑΣΤΕ ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΑΣ ΟΠΟΤΕ ΤΟ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙΤΕ

Select your product and press the yellow 
download button at the bottom of the 
page.

Επιλέξτε το προϊόν και πατήστε το κίτρινο 
κουμπί «download» στο κάτω σημείο της 
σελίδας.

5

Dear Partner,
you will find more detailed information about our products in the safety- and technical data sheets. You can 
download them from our website www.chamaeleon-produktion.de by following several simple steps:

Αγαπητοί συνεργάτες,
Θα βρείτε περισσότερο λεπτομερείς πληροφορίες για τα προϊόντα μας στα δελτία ασφαλείας και τεχνικών δεδομένων. 
Μπορείτε να τα κατεβάσετε από την ιστοσελίδα μας www.chamaeleon-produktion.de ακολουθώντας τα εξής απλά 
βήματα:

1
When you are at the “home“ page of our 
website, please, click DOWNLOADS.

Απο την αρχική σελίδα της ιστοσελίδας μας, 
επιλέξτε το πεδίο DOWNLOADS

Just press the download button. All the 
TDS and SDS will be download in one file.

Πατήστε απλά το κουμπί download για να 
κατεβάσετε όλα τα δελτία TDS κα SDS σε 
έναν φάκελο.

2

In case you need just one SDS or 
TDS for a product, please, go to the 
“PRODUCTS“ section.

Εφόσον χρειάζεστε δελτίο SDS ή TDS για 
ένα μόνο προϊόν, μπορείτε να πάτε στο 
τμήμα “PRODUCTS“ (προϊόντα).

3

Choose the group your product belongs to.

Επιλέξτε την κατηγορία στην οποία ανήκει 
το προϊόν που σας ενδιαφέρει.

4
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EXPLANATION OF THE PICTOGRAMS 

ΕΞΗΓΗΣΗ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Pot-life
Διάρκεια ζωής 

μείγματος

Preassure

Πίεση

Use of measuring 
stick

Χρησιμοποιήστε 
ράβδο ανάμειξης

Number of coatings

Αριθμός στρώσεων

Application 
viscosity

Ιξώδες εφαρμογής

Application with 
aerosol can

Με σπρέι

Store away from 
frost 

Προστατέψτε από 
παγετό

Shake

Ανακινίστε

Addition of 
hardener
Προσθήκη 
σκληρυντή

Application with 
brush

Με πινέλο

Drying time with 
infra-red 
Διάρκεια 

στεγνώματος με 
υπέρυθρες

Flat-bed 
sander dry 

Στεγνό τρίψιμο με 
τριβείο

Close tin

Κλείστε το δοχείο

Cleaning

Καθαρισμός

Mixing ratio 
(3 components) 

Αναλογία ανάμειξης 
(3 συστατικά)

Application with 
putty knife

Με σπάτουλα

Drying time
Διάρκεια 

στεγνώματος

Sanding by hand 
wet

Υγρό τρίψιμο 
με το χέρι

Protect from damp
Μακρυά από υγρασία

PREPARATION MIXING APPLICATION DRYING TREATMENT STORAGE
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΑΝΑΜΕΙΞΗ  ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΕΓΝΩΜΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

IR

See technical data 
sheet

Βλ. δελτίο τεχνικών 
δεδομένων

Mixing ratio 
(2 components)

Αναλογία ανάμειξης 
(2 συστατικά)

Gravity feed 
gun 

Με πιστόλι άνω 
δοχείου

Flash off
Διάρκεια
αναμονής

Sanding by 
hand dry

Στεγνό τρίψιμο με 
το χέρι

Store in cool 
place

Αποθηκεύστε σε 
δροσερό μέρος

Find all data sheets at www.chamaeleon-produktion.com
Όλα τα δελτία δεδομένων είναι διαθέσιμα στο 

www.chamaeleon-produktion.com
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