
GR
2017





Οι πόροι μας είναι περιορισμένοι, και η κατανάλωση μας αυξάνεται. Είναι αναγκαία 
η ανακύκλωση των αποβλήτων και η δημιουργία νέων προϊόντων,με σκοπό τη 
μείωση της ρύπανσης με τη χρήση καλύτερων, αλλά και λιγότερων προϊόντων για 
την ίδια εφαρμογή, αλλάζοντας τα επιβλαβή για το περιβάλλον προϊόντα, δηλαδή 
αυτά που έχουν  βάση το διαλύτη από άλλες εναλλακτικές λύσεις με βάση το νερό, 
δεν θα είναι μόνο μια πρόκληση, αλλά  και μία πραγματικότητα. Η Finixa, στην 
Ευρώπη σήκωσε το γάντι της οικολογίας: σε καθημερινή βάση για να βελτιώσουμε 
τις επιδόσεις μας από τα προϊόντα μας, ώστε να καταναλώνουμε λιγότερα προϊόντα, 
βρίσκοντας λύσεις όπως  αλλαγή των παραδοσιακών προϊόντων με βάση τους 
διαλύτες σε άλλες εναλλακτικές λύσεις με βάση το νερό υψηλής απόδοσης

Περισσότερο από ποτέ, πρέπει 
να διατηρήσουμε ζωντανό τον 

πλανήτη μας

Άνακαλύψτε σε αυτό το νέο κατάλογο μας τις 
νέες εξελίξεις και να απολαύσετε την αλλαγή στην 

επισκευή αυτοκινήτων της υγείας  του πλανήτη  με 
ένα σωστότερο τρόπο!.
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Φούρνος Βαφής01 FPS-σύστημα

FPS Σύστημα βαφής
 ▪ Το καπάκι προσαρμόζεται στα κύπελλο ανάμειξης των 650μλ, 
400μλ, 900μλ.

 ▪ Το σύστημα μπορεί να προσαρμοστεί απ’ ευθείας στο πιστόλι 
βαφής και αυτό σημαίνει ταχύτητα.

 ▪ Χωρίς απώλεια χρώματος και υπολείμματα το δοχείο αδειάζει 
εντελώς.

 ▪ Άυτομάτως γλυτώνετε χρήματα και χρόνο από το πλύσιμο των 
πιστολιών.

 ▪ Διαθέσιμο σε 125μικρά (πράσινο) και 190μικρά (λευκό).
 ▪ Εξοπλισμένο με εγκατεστημένο φίλτρο και βαλβίδα.
 ▪ Καπάκια και κύπελλα πωλούνται και χωριστά, εξαρτήματα 
συστήματος βαφής ουσιαστικής οικονομίας, τίποτα δεν πάει 
χαμένο.

 ▪ Γεμίζουν εύκολα.
 ▪ Ξεχωριστά συσκευασμένα σε πλαστική σακούλα και ανά 50 τεμ. 
σε εύχρηστο κουτί διανεμητή.

 ▪ Πιθανές αναλογίες μείξης: 2:1/3:1/4:1/5:1/6:1/ 
7:1/8:1/9:1/10:1/12:1

 ▪ Είναι διαθέσιμοι διάφοροι μετατροπείς για πιστόλια βαφής 
διαφορετικών τύπων.

 ▪ Διαθέσιμο σε αρχικό σετ: 50 Finixa κύπελλα ανάμειξης 650μλ 
+ 50 FPS καπάκια(125μκ ή 190μκ) + 10 αναδευτήρες (GAC 
1000)

Σχεδιασμός 
με τέσσερα 
διαφορετικά 

καπάκια ώστε να 
εφαρμόζουν σε όλα 

τα δοχεία μας

Σχεδιασμός Σχεδιασμός και να αδειάζει 
τελείως χάρη στην 
μοναδική βάση σαν 

ομπρέλα με βαλβίδα.

Πατενταρισμένος

εφαρμόζουν σε όλα 
τα δοχεία μας

και να αδειάζει και να αδειάζει 
τελείως χάρη στην 
μοναδική βάση σαν 

ομπρέλα με βαλβίδα.
Κωδικός Περιγραφή (Μονάδα πωλήσεων) Κιβ Παλ

FPS 0400125 Καπάκια συστήματος βαφής 400μλ – 125 χιλ – 
50 τεμ. - πράσινα

8 80

FPS 0400190 Καπάκια συστήματος βαφής 400μλ – 190 χιλ - 50 
τεμ - λευκά

8 80

FPS 0650125 Καπάκια συστήματος βαφής 650μλ – 125 χιλ - 50 
τεμ - πράσινα

8 80

FPS 0650190 Καπάκια συστήματος βαφής 650μλ – 190 χιλ - 50 
τεμ - λευκά

8 80

FPS 01 FPS μετατροπέας M16 εσωτερικό σπείρωμα X X

FPS 02 FPS μετατροπέας M16 εξωτερικό σπείρωμα X X

FPS 03 FPS μετατροπέας 3/8 εσωτερικό σπείρωμα X X

FPS 04 FPS μετατροπέας 3/8 εξωτερικό σπείρωμα X X

FPS 05 FPS μετατροπέας 1/4 εξωτερικό σπείρωμα X X

FPS 06 FPS Γρήγορος μετατροπέας 1/4 X X

FPS 07 FPS μετατροπέας M12 εξωτερικό σπείρωμα X X

FPS 08 FPS Γρήγορος μετατροπέας 1/4 X X

FPS 09 FPS 18 χιλ. θηλυκό, 1.5 χιλ. σπείρωμα x x
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Φούρνος Βαφής01

ΜΆΡΚΆ υπόδειγμα προσαρμογέας
AccuSpray PerforMax 05-100 Primer FPS 02
ADIR Gravity Series FPS 01
Advantage 90115 FPS 01
Aerometal 2016 FPS 05

2015 ECO&T FPS 05
2100 ECO&T FPS 05
Super Fura 34 FPS 05
Victoria 92 FPS 05

AES 150 FPS 01
AirGunsa AZ3 HTE 2 FPS 08

AZ3 THE/AZ3 HV FPS 05
AirVerter GG-100 FPS 01
AmPro AR6025 FPS 01
ANI F1-s HPS FPS 03
Astro M-Star/Quantum Ultra Light/Star QUL FPS 01
Asturo ECO/S and ECO/SX FPS 01

Gravity Series FPS 05
ATD 6900 Series and Gravity Series FPS 01
ATD Leonardo 6865/6872/6913/6914/6915/6918 FPS 02

6910 Mini FPS 05
Binks 630/95G/M1-G/MGI 1.8 Primer/SV-

100 Gravity
FPS 03

Cub SLG Mini Gravity FPS 04
C.A. Technologies Jaguar 300C FPS 01

Jaguar 100C/J100H/SLP/300C/Tech-
line T3

FPS 01

Campbell Hausfeld DH-6500/7800/7900 FPS 01
CAPspray 3100 Gravity Series FPS 01
CarQuest ProValue 2304-PV/2304-PV FPS 01
Central Pneumatic Gravity Series FPS 01
Cornwell PSG-1400 FPS 01
Craftsman 9-15531 FPS 01
Dart Products AB17G/h827a/881a FPS 01
Defynik Gravity Series FPS 07
DeVilbiss Compact ITW/Finishline/GFHV510/

GFP/GFV/Gpi
FPS 04

GTI FPS 03
GTI/GTI PRO FPS 04
J.G.A/J.G.V./M.B.C./M.G.M. FPS 03
MGPi + C62/PRI/SR I mini FPS 04
Compact 506 FPS 03
Compact 506 gravity FPS 03
Compact 510 Trans Tech Gravity FPS 03
Compact Mini HVLP and Trans Tech FPS 04
CVi 620G/CVi 620GW/dRd/EXL 620G FPS 03
Finishline FLG4 gravity models FPS 03
Finishline FLG-6 Series FPS 03
GFG-5 and 6 series FPS 03
GFHV-510/JGA-535G/JGA-635G FPS 03
PRi 601G Primer FPS 03
Sri Mini/Pro Mini/SRiW Mini FPS 04
TEKNA/TEKNA Copper/Prolite/Quick-
Clean

FPS 03

Dura-Block 007 Extreme Performance/AF900K FPS 01
DUX Gravity Series FPS 07
Ecco 652-S FPS 03
Eminent E13 FPS 05
Evercraft (NAPA) BK7703758 FPS 01
FINIXA SPG 500/SPG 501/SPG 518/SPG 525 FPS 01

ΜΆΡΚΆ υπόδειγμα προσαρμογέας
Goni 321 FPS 01
Graco Delta GF FPS 03

LT200/LT300 FPS 01
Grip H827W FPS 01
Grizzly H7669 FPS 01
Husky HDS-780/HDS-790/HDS-890 Pro FPS 01
Ingersol Rand 210G/270G FPS 01
Iwata AZ3 HTE 2 FPS 08

LPA 94/LPH 400 FPS 01
LPA-94/VX929/VXL949 Primer FPS 01
LPH-300 FPS 05
LPH400 LV/LVB/LVX/440 PRIMER FPS 01
Supernova LS-400/Supernova WS-
400

FPS 08

VXL 949 FPS 01
W300/W300LV FPS 05
W400 LVC 90 FPS 03
W400/400LV/400WB/WR-400 FPS 01

Jonnesway JA-6111 FPS 01
Kobalt (Lowe's) KC-566CG/KC-577HG/AIR86 and 88 FPS 01
Krautzberger Mignon 3 FPS 07
Kremlin Hti-G/M21-G/M22 FPS 05
Mac Econocoat/SG1250/SG1300 FPS 01

SG610K FPS 03
Mark I AF7003 FPS 01
Matco Gravity Series FPS 01

MTPGHE13/MTPGHE15 FPS 02
Max Air W98 FPS 01
MSB Gravity Series FPS 01
M-Star Gravity Series FPS 01
NESCO 880 FPS 02

840/868/870 FPS 01
Nikota HVLP-G FPS 01
OPTIMA 500 FPS 03

400/500/601/800/900 FPS 03
Porter-Cable PSH-1 and 3 FPS 01
PRO-TEK 2600/4000GH/764x FPS 01
ProValue (Carquest) 2304-PV and 2305-PV FPS 01
Sagola 3300-G FPS 07

403G/4100G/433G/434G/444G/
450G/mini extr

FPS 07

4400 and 4500 Extreme FPS 09
MODEL 71 and 75 FPS 03

ΜΆΡΚΆ υπόδειγμα προσαρμογέας
SATA ALL QCC ALL QCC ALL QCC FPS 06

HVLP 3000 FPS 06
JET B NR 95 HVLP FPS 01
JET RP FPS 02
JET90/S FPS 02
KLC B-HVLP FPS 02
KLC P FPS 02
KLCB-RP FPS 02
MC 93 FPS 07
MCB FPS 02
NR 2000 FPS 06
NR 2000/DIGITAL FPS 02
NR 92 HVLP FPS 01
RP 3000 FPS 06

SATA RP DIGITAL FPS 02
KLC-B FPS 02
KLC-P FPS 02
KLC-RP FPS 02
KL-Primer FPS 07
LM 2000 B FPS 02
LM 2000 K FPS 02
LM-92 FPS 02
MCB Primer FPS 02
MCB-90 FPS 02
MCB-93 FPS 07

SATAjet 90/90-2 HVLP/90-2 RP FPS 02
B/NR-92/NR-95 FPS 01
NR 2000 RP and HVLP FPS 02

SEM 71001 Pro-Tex Truck Bed Liner Gun FPS 03
Sharpe Cobalt HVLP (Euro) FPS 03

FX-200 Conventional/FX-300 HVLP FPS 01
Smart (Finishmaster) Spray Gun Kit (Std) FPS 01
Spitznagel W2000A FPS 01
Spray-It 522 FPS 01
Star III FPS 01
Sunex 9002A/9004A FPS 01
Titan Vaper 1.4mm Base/Clear/1.7mm Primer FPS 01
TranStar 6613/6614/6617 FPS 01
Trem Pro Gravity Series FPS 01
U-Pol Maximum FPS 01
Walcom Genesi FPS 02

other FPS 07
Walther Pilot Pilot IV/Pilot Maxi/Pilot Mini HD/Pilot 

Mini MD
FPS 05

861-C/863/881H/904H/H881W FPS 01
878/827-C FPS 02

Warwick 861-C/863/881H/904H/H881W FPS 01
878/827-C FPS 02

FPS 01 FPS 02 FPS 03 FPS 04 FPS 05 FPS 06 FPS 07 FPS 08 FPS 09
FPS-σύστημα
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Φούρνος Βαφής 01

FPS  βαλίτσα περιλαμβάνει
 ▪ 50 κύπελλα ανάμειξης 650μλ
 ▪ 50 FPS καπάκια (125μκ ή 190μκ) 
 ▪ 10 αναδευτήρες (GAC 1000)

Κωδικός Περιγραφή (Μονάδα πωλήσεων) Κιβ Παλ

FPS 
065012500

Σύστημα βαφής Άρχικό σετ: 50 Κύπελλο ανάμειξης 
650 μλ + 50 FPS Καπάκια (125 χιλ) + 10 Πλαστικοί 
ράβδοι ανάδευσης (GAC1000)

1 45

FPS 
065019000

Σύστημα βαφής Άρχικό σετ: 50 Κύπελλο ανάμειξης 
650 μλ + 50 FPS Καπάκια (190 χιλ) + 10 Πλαστικοί 
ράβδοι ανάδευσης (GAC1000)

 1 45

SPG 60 Βαλίτσα πιστολιών βαφής
 ▪ 2 x SPG 500 - Πιστόλι βαφής LVLP CC 50 (μαύρο χρώμιο), 
μπέκ 1.3χιλ, γενικής εφαρμογής

 ▪ 1 x SPG 500 - Πιστόλι βαφής LVLP CC 500  (μαύρο 
χρώμιο), μπέκ 1.8χιλ, γενικής εφαρμογής

 ▪ 1 x άνω δοχείο
 ▪ 3 x FPS 01 - FPS μετατροπέας M16, εσωτερικό σπείρωμα
 ▪ 10 Κύπελλα ανάμειξης 650ml
 ▪ 5 x Σύστημα βαφής λευκά καπάκια – 125μικ.
 ▪ 5 x Σύστημα βαφής λευκά καπάκια – 190μικ.
 ▪ 1.3, 1.5, 1.8 και 2.0χιλ Το σετ μπέκ διατίθεται και χωριστά.

Κωδικός Περιγραφή (Μονάδα πωλήσεων) Κιβ Παλ

SPG 60 Βαλίτσα πιστολιών βαφής 1 x

FPS-σύστημα

Ζήστε την εμποιρία του 
συστήματος FPS άμμεσα με το 

σέτ έναρξης σε βαλίτσα
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Παλ

45

45

2 x SPG 500 - Πιστόλι βαφής LVLP CC 50 (μαύρο χρώμιο), 

3 x FPS 01 - FPS μετατροπέας M16, εσωτερικό σπείρωμα

1.3, 1.5, 1.8 και 2.0χιλ Το σετ μπέκ διατίθεται και χωριστά.

FPS-σύστημα

Ζήστε την εμποιρία του 
συστήματος FPS άμμεσα με το 

σέτ έναρξης σε βαλίτσα
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Φούρνος Βαφής01

MCB Μαύρα κύπελλα

MCU Μη τυπωμένα κύπελλα

12

01 Δοχεία ανάμιξης & αξεσουάρ

MCB

MCU

Κωδικός Περιγραφή (Μονάδα πωλήσεων) Κιβ Παλ

MCB 0400 Μαύρα κύπελλα - 400 μλ – 200τμ 1 60

MCB 0650 Μαύρα κύπελλα - 650 μλ – 200τμ 1 40

MCB 1300 Μαύρα κύπελλα - 1300 μλ – 200τμ. 1 24

MCB 2240 Μαύρα κύπελλα - 2240 μλ – 200τμ 1 18

Κωδικός Περιγραφή (Μονάδα πωλήσεων) Κιβ Παλ

MCU 0400 Μη τυπωμένα κύπελλα - 400 μλ - 200τμ. 1 60

MCU 0650 Μη τυπωμένα κύπελλα - 650 μλ - 200τμ. 1 40

MCU 1300 Μη τυπωμένα κύπελλα - 1300 μλ - 200τμ 1 24

MCU 2240 Μη τυπωμένα κύπελλα - 2240 μλ - 200τμ 1 18

Άφαιρέστε την υπερβολική χρωστική ουσία από ένα μείγμα 
ή προσθέστε νερό με απόλυτη ακρίβεια σε συνδυασμό με το 
PIP 03 ή το SIP 1000

SIP 1000/PIP 03 Σταγονόμετρα & σιφώνια

Κωδικός Περιγραφή (Μονάδα πωλήσεων) Κιβ Παλ

PIP 03 Σταγονόμετρο – 3μλ – 500τμ 1 X

SIP 1000 Σιφόνι – 1λμ – 6τμ. 1 16

MC(B)L Καπάκια για κύπελλα ανάμειξης
Κωδικός Περιγραφή (Μονάδα πωλήσεων) Κιβ Παλ

MCL 0400 Καπάκια για κύπελλα ανάμειξης 400μλ 10x50τμ 1 60

MCL 0650 Καπάκια για κύπελλα ανάμειξης 650μλ/900μλ 
10x50τμ

1 40

MCL 1300 Καπάκια για κύπελλα ανάμειξης 1300μλ 8x50τμ. 1 24

MCL 2240 Καπάκια για κύπελλα ανάμειξης 2240μλ 8x50τμ 1 18

MCL 5000 Καπάκια για κύπελλα ανάμειξης 5000μλ 8x50τμ 1 54

MCLS 0400 Καπάκια για κύπελλα ανάμειξης 400μλ - 2x50τμ X 154

MCLS 0650 Καπάκια για κύπελλα ανάμειξης 650μλ 900μλ - 
2x50τμ

X 130

MCLS 1300 Καπάκια για κύπελλα ανάμειξης 1300μλ - 2x50τμ X 60

MCLS 2240 Καπάκια για κύπελλα ανάμειξης 2240μλ - 2x50τ X 50

MCBL 0400 Καπάκια/μαύρα κύπελλα -400μλ 10x50τμ 1 60

MCBL 0650 Καπάκια/μαύρα κύπελλα – 650μλ 900μλ 10x50τμ. 1 40

MCBL 1300 Καπάκια για μαύρα κύπελλα - 1300ml 8x50τμ. 1 24

MCBL 2240 Καπάκια για μαύρα κύπελλα – 2240μλ 8x50τμ. 1 18

MCD 50 Διανομέας για κύπελλα και καπάκια 1 50

PIP 03

SIP 1000

MCD 50



13

Φούρνος Βαφής 01

MCP Τυπωμένα κύπελλα ανάμειξης
 ▪ Ξεκάθαρη σήμανση περιεχομένου.
 ▪ 10 διαφορετικές αναλογίες ανάμιξης
 ▪ Διαθέσιμα σε 6 μεγέθη: 400cc, 650cc, 900cc, 1300cc, 
2240cc & 5000cc.

 ▪ Ειδικό για την μεταφορά σε κρύο κατά την ανάμιξη.
 ▪ Εύκολη αραίωση
 ▪ Βάση από ανοξείδωτο ατσάλι διατίθεται χωριστά.
 ▪ Καπάκια που κλείνουν ακόμα ερμητικά.
 ▪ Επίσης διαθέσιμο ως κύπελλο αποθήκευσης σε 
αδιαφανές

 ▪ μαύρο χρώμα, χωρίς διαγράμμιση.

Κωδικός Περιγραφή (Μονάδα πωλήσεων) Κιβ Παλ

MCP 0400 Κύπελλα ανάμειξης - 400μλ - 200τμ 1 60

MCP 0650 Κύπελλα ανάμειξης - 650μλ - 200τμ. 1 40

MCP 1300 Κύπελλα ανάμειξης - 1300μλ - 200τμ. 1 24

MCP 2240 Κύπελλα ανάμειξης - 2240μλ - 200τμ. 1 18

MCP 5000 Κύπελλα ανάμειξης - 5000μλ - 40τμ. 1 18

MCP 0900 Κύπελλα ανάμειξης - 900μλ - 200τμ. 1 20 Νέο

13
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GAC

MPP

MPP/GAC Πτερύγια ανάμειξης πλαστικό

Κωδικός Περιγραφή (Μονάδα πωλήσεων) Κιβ Παλ

MPP 0250 Πτερύγια ανάμειξης πλαστικό 20cm- 250kpl. 6 96

MPP 02501 Πτερύγια ανάμειξης πλαστικό 20cm - 8 x 250kpl. X 16

GAC 0250 Πτερύγια ανάμειξης πλαστικό 23cm - 250kpl. 1 44

GAC 1000 Πτερύγια ανάμειξης πλαστικό 23cm - 1.000kpl. 1 50

 ▪ Άυτή η ευέλικτη διάτρητη μορφή, καθιστά δυνατή την 
ανάμιξη των χρωμάτων σας ταχύτερα από τις συμβατικές 
μεθόδους.

 ▪ Διατίθεται σε 2 διαστάσεις, μια βασική έκδοση και μια 
μεγαλύτερη με σταθερή λαβή χειρός.

 ▪ Διαστάσεις: Κανονική 20εκ, Μεγάλη 30εκ.

Κιβ Παλ

60

40

44

50

Παλ

GAC

MPP

18

18

20

GAC

MCP

 Νέο
MCP 0900
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Φούρνος Βαφής01 Υλικά λύσης προβλημάτων βαφής

GAD Κύπελλα αποθήκευσης (PE) 
μαύρα, πλαστικά

MAK 00 
Κιτ καθαρισμού πιστολιών βαφής

 ▪ Τα μαύρα κύπελλα δεν είναι φωτο-διαπερατά και 
αυτό τα καθιστά ιδανικά για αποθήκευση χρωμάτων 
νερού.(UV ανθεκτικά). 

 ▪ Κάθε κύπελλο είναι εφοδιασμένο με αεροστεγές 
καπάκι κατάλληλο και για μεταφορά ήδη 
αναμεμειγμένου χρώματος. 

 ▪ UN εγκεκριμένο; Κατάλληλο και δοκιμασμένο για 
οδική μεταφορά χρώματος βάσης νερού. 

 ▪ Τοποθετείστε και αποθηκεύστε σε αυτά χρώματα 
βάσης νερού για μήνες.

 ▪ Ολοκληρωμένο σετ καθαρισμού και συντήρησης 
πιστολιών βαφής. 

 ▪ Το σετ απαρτίζεται από 8 βούρτσες καθαρισμού του 
εσωτερικού, 3 μικρές βούρτσες με λαβή, μία μεγάλη 
βούρτσα για τον εξωτερικό καθαρισμό, 6 βελόνες 
με λαβή για τον καθαρισμό του μπέκ και μία φιάλη 
λιπαντικού για την συντήρηση των κινούμενων 
τμημάτων.

Κωδικός Περιγραφή (Μονάδα πωλήσεων) Κιβ Παλ

GAD 00500 Μαύρα κύπελλα με καπάκι
500 μλ – 312 τεμ

1 16

GAD 01000 Μαύρα κύπελλα με καπάκι
1 Λτρ – 140 τεμ

1 16

GAD 03000 Μαύρα κύπελλα με καπάκι
3 Λτρ – 45 τεμ

1 16

GAD 05000 Μαύρα κύπελλα με καπάκι
5 Λτρ – 30 τεμ.

1 16

GAD 10000 Μαύρα κύπελλα με καπάκι
10 Λτρ – 12 τεμ.

1 16

Υλικά λύσης προβλημάτων βαφής

TUB 60 Φιαλίδια διόρθωσης 50μλ
 ▪ Πλαστικά μπουκάλια με καπάκι και ενσωματωμένο 
πινέλο , για να αγγίξει έως και το χρώμα του 
αυτοκινήτου.

 ▪ Εφοδιασμένο με πλαστική σφαίρα ανάμιξης η 
οποία κάνει αυτό τ προϊόν κατάλληλο για χρώματα 
βάσης νερού και διαλύτη.

 ▪ Ημι-διαφανές

Κωδικός Περιγραφή (Μονάδα πωλήσεων) Κιβ Παλ

TUB 60 Φιαλίδια διόρθωσης – 50μλ – 60 τεμ 10 160

TUB 61 Φιαλίδια διόρθωσης 20μλ
 ▪ Πλαστικά μπουκάλια με καπάκι και ενσωματωμένο 
πινέλο , για να αγγίξει έως και το χρώμα του 
αυτοκινήτου.

 ▪ Εφοδιασμένο με πλαστική σφαίρα ανάμιξης 
η οποία κάνει αυτό το προϊόν κατάλληλο για 
χρώματα βάσης νερού και διαλύτη.

 ▪ διαφανές.

Κωδικός Περιγραφή (Μονάδα πωλήσεων) Κιβ Παλ

TUB 61 Φιαλίδια διόρθωσης – 20μλ – 100 τεμ 10 120

GAD

Κωδικός Περιγραφή (Μονάδα πωλήσεων) Κιβ Παλ

MAK 00 Κιτ καθαρισμού για πιστόλια βαφής 20 X
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Φούρνος Βαφής 01

BBF 10

Κωδικός Περιγραφή (Μονάδα πωλήσεων) Κιβ Παλ

NVZ 0125 ποιοτικά Νάυλον σουρωτήρια
χρώματος - 125μικρά - 4 x 250τεμ. σε κουτί

1 30

NVZ 0125100 ποιοτικά Νάυλον σουρωτήρια χρώματος
125μικρά - 100 τεμ. σε κουτί διανεμητή

6 168

NVZ 0125250 ποιοτικά Νάυλον σουρωτήρια χρώματος
125μικρά - 250 τεμ. σε κουτί διανεμητή

4 112

Κωδικός Περιγραφή (Μονάδα πωλήσεων) Κιβ Παλ

NVZ 0190 ποιοτικά Νάυλον σουρωτήρια χρώματος
190 μικρά - 4 x 250 τεμ. σε κουτ

1 30

NVZ 0190100 ποιοτικά Νάυλον σουρωτήρια χρώματος
190 μικρά - 100 τεμ. σε κουτί διανεμητή

6 168

NVZ 0190250 ποιοτικά Νάυλον σουρωτήρια χρώματος
190 μικρά - 250 τεμ. σε κουτί διανεμητή

4 112

Κωδικός Περιγραφή (Μονάδα πωλήσεων) Κιβ Παλ

NVZ 0280 ποιοτικά Νάυλον σουρωτήρια χρώματος
280 μικρά - 4 x 250 τεμ. σε κουτί

1 30

Κωδικός Περιγραφή (Μονάδα πωλήσεων) Κιβ Παλ

NVZ 0226 ποιοτικά Νάυλον σουρωτήρια χρώματος
226 μικρά. 4 x 250 τεμ

1 30

NVZ 0400 Νάυλον σουρωτήρια χρώματος
400μικρά. 4 x 250 τεμ.

1 30

Κωδικός Περιγραφή (Μονάδα πωλήσεων) Κιβ Παλ

BBF 10 φίλτρα για πιστόλια άνω δοχείο
275μικρά – 10τεμ.

100 X

NVZ Σουρωτήρια

BBF 10 Φίλτρα για πιστόλια 
βαρύτητας

Σουρωτήρια χρωμάτων Finixa διαθέσιμα σε υψηλής 
ποιότητας και κλασικής ποιότητας:
 ▪ Σουρωτήρι χρωμάτων χονδρό (280μm) χρώμα 
πράσινο.

 ▪ Σουρωτήρι χρωμάτων λεπτό (190μm) χρώμα 
κόκκινο.

 ▪ Σουρωτήρι χρωμάτων πολύ λεπτό (125μm) χρώμα 
μπλε

 ▪ Διαθέσιμα σε τρία διαφορετικά μεγέθη (συσκευασία) 
4x250τεμ., 250p. ή 100τεμ

 ▪ Επίσης διαθέσιμα σε 226 και 400μικρά

Πλαστικά φίλτρα βαφής τα οποία έχουν σχεδιαστεί για 
τοποθέτηση Επίσης διαθέσιμα σε 226 και 400μικρά. 
εντός του καναλιού αναρρόφησης του κυπέλλου βάρους 
στο πιστόλι ψεκασμού.

NVZ 0190 Σουρωτήρια 190 µm NVZ 0125 Σουρωτήρια 125 µm

NVZ 0226-0400 Σουρωτήρια 226-400 µm

Paint strainersΣουρωτήρια

NVZ 0280 Σουρωτήρια 280 µm
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Φούρνος Βαφής01

Προστατεύει την 
επένδυση σας σε 
φούρνο βαφής με 
την εφαρμογή της 

προστασίας CBP αλλά 
και εφαρμογές σε 

μεγάλες επιφάνειες 
για βαφή με βερνίκι 
υπόστωμα ή τελικό 

χρώμα

Κωδικός Περιγραφή (Μονάδα πωλήσεων) Κιβ Παλ

SPG 80 Δεξαμενή πίεσης 10 λίτρων. 10μ
σωλήνας + πιστόλι βσφής 1.80χιλ

1 20

SPG 81 Άκροφύσιο πιστολιού βαφής 1.8χιλ
για SPG 80

1 X

SPG 82 Σετ σωλήνων 10μ για SPG 80 1 X

SPG 81K1.2 Σετ πιστολιού βαφής 1.2χιλ 1 X

SPG 81K1.5 Σετ πιστολιού βαφής 1.5χιλ 1 X

SPG 81K1.8 Σετ πιστολιού βαφής 1.8χιλ 1 X

SPG 81K2.0 Σετ πιστολιού βαφής 2.0χιλ 1 X

Το SPG 80 
περιλαμβάνει: Ένα 
Finixa πιστόλι βαφής  
1.8 mm μπέκ  και 10μ 
λάστιχο.

10L Δεξαμενή πίεσης

Συνδυασμός από αλουμινένιο πιστόλι βαφής, με 
διπλούς σωλήνες αέρα / βαφής (10μ) και μίας 
δεξαμενής 10 λίτρων ,γαλβανισμένη με επικάλυψη 
αλουμινίου, σας επιτρέπει να εφαρμόσετε με έναν πολύ 
εύκολο τρόπο κάθε, αστάρι, χρώμα βάσης νερού ή 
διαλύτη και το καθιστά ιδανικό για να εφαρμοστεί στην 
καμπίνα το προστατευτικό ,γρήγορα, και με άριστο 
αποτέλεσμα. Σετ πιστολιού για SPG 81 με διαθέσιμα: 
ακροφύσιο, βελόνα και καπάκι αέρα

SPG 80 10L Δεξαμενή πίεσης
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Φούρνος Βαφής01

Κωδικός Περιγραφή (Μονάδα πωλήσεων) Κιβ Παλ

SPG 500 Πιστόλι βαφής CC 500
(μαύρο χρώμιο) χωρίς μπέκ

20 120

SPG 510 Καπάκι αέρα μπλε για SPG 500 1 X

SPG 520 Καπάκι αέρα κόκκινο για SPG 500 1 X

SPG 500C κάδος για πιστόλι άνω δοχείο 500μλ 1 X

SPG 500K1.3 Σετ πιστολιού βαφής 1.3 χιλ CC500
ακροφύσιο,βελόνα, καπάκι, σετ

1 X

SPG 500K1.5 Σετ πιστολιού βαφής 1.5 χιλ CC500
ακροφύσιο,βελόνα, καπάκι, σετ

1 X

SPG 500K1.8 Σετ πιστολιού βαφής 1.8 χιλ CC500
ακροφύσιο,βελόνα, καπάκι, σετ

1 X

SPG 500K2.0 Σετ πιστολιού βαφής 2.0 χιλ CC500
ακροφύσιο,βελόνα, καπάκι, σετ

1 X

SPG 500K2.5 Σετ πιστολιού βαφής 2.5 χιλ CC500
ακροφύσιο,βελόνα, καπάκι, σετ

1 X

SPG 100 Μικροεπισκευή πιστολιού βαφής CC100 
(μαύρο χρώμιο) ακροφύσιο 0,8 χιλ

20 X

SPG 100C κάδος για πιστόλι άνω δοχείο 100μλ 1 X

SPG 100K0.8 Σετ πιστολιού βαφής 0.8 χιλ CC100
ακροφύσιο, βελόνα, καπάκι, σετ

1 X

SPG 100K1.0 Σετ πιστολιού βαφής 1.0 χιλ CC100
ακροφύσιο, βελόνα, καπάκι, σετ

1 X

SPG 100K1.1 Σετ πιστολιού βαφής 1.1 χιλ CC100
ακροφύσιο, βελόνα, καπάκι, σετ

1 X

SPG 100K1.2 Σετ πιστολιού βαφής 1.2 χιλ CC100
ακροφύσιο, βελόνα, καπάκι, σετ

1 X

EQU 85 Υποστήριξη πιστολιού βαφής με 
μαγνητική πλάτη

5 X

SPG 100/500 Πιστόλι βαφής
 ▪ Εργονομική λαβή.
 ▪ Ελαχιστοποιημένος υπερ-ψεκασμός, μέγιστη απόδοση 
μεταφοράς.

 ▪ LVLP τεχνολογία: πάνω από 74% απόδοση 
μεταφοράς υλικού.

 ▪ Ελαφρύς, ανοδιωμένος κορμός από αλουμίνιο. 
Διατίθεται ξεχωριστά: Σετ βελόνων από ανοξείδωτο 
ατσάλι.

 ▪ Μπορεί να χρησιμοποιηθεί με χρώματα βάσης νερού 
ή διαλύτη.

 ▪ Άπαιτούμενη πίεση αέρα: ανάμεσα από 1.8 και 2.2 
bar.

Κωδικός Περιγραφή (Μονάδα πωλήσεων) Κιβ Παλ

RJE 20 Άκροφύσια καουτσούκ 100 x

RJE 21 Άκροφύσια καουτσούκ με σύζευξη 100 x

Το καουτσούκ Jet είναι ένα πιστόλι αέρος που 
χρησιμοποιείται στη σύζευξη των αεροπορικών 
εταιρειών. Η λαστιχένια άκρη του καθιστά δυνατή 
την ανακατεύθυνση της ροής του αέρα.

RJE Ακροφύσια καουτσούκ

EQU 85

EQU 024

WJE

Πιστόλια βαφής & αξεσουάρ

Κωδικός Περιγραφή (Μονάδα πωλήσεων) Κιβ Παλ

WJE 05 Windjet (χωρίς σύζευξη) x x

EQU 024 Ταχυσύνδεσμος για WJE 05 10 x

 ▪ Τα ακροφύσια αέρα WindJet παρέχουν μια υψηλής 
απόδοσης επίπεδη εκτόξευση συμπιεσμένου αέρα.

 ▪ Το ακροφύσιο είναι κατασκευασμένο από πλαστικό 
ABS και έχει σχεδιαστεί για ψύξη, ξήρανση και 
καθαρισμό με το χέρι ή σε μια σταθερή εγκατάσταση.

 ▪ Ιδανικό για την ξήρανση εργασιών βαφής βάσης 
νερού, σε μικροεπισκευές.

WJE  Windjet (χωρίς σύζευξη)

RJE 21

RJE 20
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Φούρνος Βαφής 01

DDD 00 3D Πλαστικό δείγμα σπρέι 
μαύρο

 ▪ Για δοκιμή ψεκασμού ειδικά χρώματα εφέ.
 ▪ Μαύρο πλαστικό με κλειδαριά κλείσεις.
 ▪ Διαστάσεις (Μ x Π x Υ): 230 χιλιοστά x 130 χιλιοστά x 
45 χιλιοστά.

Κωδικός Περιγραφή (Μονάδα πωλήσεων) Κιβ Παλ

DDD 00 3D Πλαστικό δείγμα σπρέι μαύρο 35 τεμ 1 30

Πιστόλια βαφής & αξεσουάρ

SSP 
Δείγματα πλακών & αξεσουάρ για σπρέϋ

 ▪ Μεταλλικές δείγματα σε λευκό ή γκρι με μαύρη γραμμή κάλυψης 
σε όλο το μήκος τους.

 ▪ Διαστάσεις: 105χιλ x 150χιλ.
 ▪ Σύστημα αρχειοθέτησης για 250 δείγματα, με ή χωρίς φάκελο. 
Το σύστημα διαθέτει ένα πλαστικό κουτί αρχειοθέτησης με 
6 ρυθμιζόμενα διαχωριστικά, 32 κενές ετικέτες και έναν 
μαρκαδόρο για να σημειώνετε στο πίσω μέρος της κάθε 
πλακέτας, (SSP 40). Διαθέτει μαγνητική λαβή και μαγνητικό 
σταντ για χειρισμό των δειγμάτων ψεκασμού χωρίς χρήση 
χεριών.

 ▪ Ο φούρνος ξήρανσης για δείγματα ψεκασμού συνδυάζει 
ξήρανση υπερύθρων με ξήρανση αέρα και προσομοιώνει με 
αυτόν τον τρόπο την ξήρανση με θερμό αέρα μέσα στην καμπίνα 
βαφής, για ένα βέλτιστο αποτέλεσμα. Ο ξηραντήρας είναι 
κατάλληλος για ξήρανση χρωμάτων βάσης νερού και βάσης 
διαλύτη. Διαθέτει μια βαλβίδα αέρα, έναν μετρητή θερμοκρασίας 
και ένα χρονόμετρο. Η δύναμη της υπέρυθρης λάμπας είναι 
300W, ηλεκτρικές προδιαγραφές είναι 220V, 1.5A, 50Hz και η 
πίεση εισόδου πρέπει να είναι 3 bar, (ILO 10).

Κωδικός Περιγραφή (Μονάδα πωλήσεων) Κιβ Παλ

SSP 00 Πανελάκια - Λευκά - 5 x 100 τεμ. 1 108

SSP 01 Πανελάκια - Γκρι - 5 x 100 τεμ 1 108

SSP 02 Πανελάκια -Σκούρο γκρι - 5 x 100 τεμ. 1 108

SSP 42 φάκελοι για πανελάκια – 250 τεμ. 1 84

SSP 40 Σύστημα αρχειοθέτησης για πανελάκια 1 X

SSP 50 Λαβή & στάντ για πανελάκια 1 X

ILO 10 Φούρνος για πανελάκια 4 60

ILO 48 Άνταλλακτική λάμπα 300W υπερύθρων για φούρνο 1 X

SSP 00 - 01 - 02

SSP 42

SSP 50

SSP 40

ILO 10 

SSP 42
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Καθαριστικά 

Ψεκαστήρας πίεσης & καλύμματα 
ταυτοποίησης

Πανιά, χαρτιά, Γυαλίσματος/
καθαρισμού

Κερόπανα  
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βαφής 

Τεχνικά Σπρέι
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24
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32
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DGR 05/25 απολιπαντής βάσης νερού, χωρίς διαλύτη. Μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί για να απομακρύνει βρωμιά, σκόνη, γρέζια 
και για την απολίπανση επιφανειών όλων των ειδών, παλαιά 
στρώματα βαφής, μεταφορά ασταριού, αστάρια άλλων τύπων, 
μέταλλα,(ατσάλι, αλουμίνιο, γαλβανισμένα κομμάτια) και για 
πλαστικό. Για να απομακρύνετε κατάλοιπα πίσσας ή κόλλας, 
συνιστούμε την χρήση ενός απολιπαντή βάσης διαλύτη, ή 
χρήση DGR σε συνδυασμό με SBR, αλλά για οποιαδήποτε 
άλλη μόλυνση (βρωμιά, σκόνη λείανσης, λίπος, αποτυπώματα, 
γρέζια, …) αυτό το καθαριστικό βάσης νερού παρέχει πολλά 
πλεονεκτήματα σε σχέση με αυτά που έχουν ως βάση διαλύτη:

DGR Απολιπαντής βάσης νερού

Κωδικός Περιγραφή (Μονάδα πωλήσεων) Κιβ Παλ

DGR 05 Άπολιπαντής βάσης νερού 5 λίτρα 1 96

DGR 25 Άπολιπαντής βάσης νερού 25 λίτρα 1 28

DGR 200 Άπολιπαντής βάσης νερού 200 λίτρα 1 2

BID 00 Σύνδεση για βαρέλια 20/25/30 λίτρα X X

SOF 25 Πανιά απολίπανσης - Λευκό – 280χιλ x 300χιλ 100 
τεμ./Κάδος

6 216

SOF 251 ξαναγέμισμα - 6 ρολά 1 99

Ένα εύχρηστο εργαλείο για την απολίπανση, το γνωστό SOF 19 είναι 
πλέον διαθέσιμο σε ένα εύχρηστο κουτί διανομέα, στο οποίο μπορούν 
να προστεθούν 3 λίτρα DGR, για να έχετε πάντα τα πανιά σας έτοιμα για 
χρήση!

SOF 25 Kουτί απολίπανσης

01 Εξαλείφει τα υπολλείματα απο αλάτι 
και σαπούνι.

02 Μπορεί να χρησιμοποιηθεί χωρίς    
  μάσκα ή γάντια αφού είναι φιλικό πρός το περιβάλλον και τον 

   άνθρωπο αλλά και χωρίς προστατευτικό εξοπλισμό.

03 Αντιστατική δράση στην 
   επιφάνεια σε σύγκριση με συμβατικούς διαλύτες απολίπανσης.

04 Δέν επηρεάζει 
   το καουτσούκ ή το πλαστικό, ενώ τα συμβατικά καθαριστικά    
   απολίπανσης επηρεάζουν πάντα την επιφάνεια.

Χρησιμοποιώντας 2 πανιά  απολίπανσης  αφαιρεί κάθε ίχνος 
βρωμιάς από την επιφάνεια και δεν αφήνει ίχνη.

Το DGR είναι προιόν χωρίς 
διαλύτες,έχει βάση το νερό  
συμμορφώνεται με το VOC 
και επομένως είναι φιλικό 
προς το περιβάλλον και 
βιοδιασπώμενο.

SOF 25

DGR 05
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LSP 20 Ψεκαστήρας πίεσης
 ▪ Ψεκαστήρας πίεσης κατάλληλος για ψεκασμό με οποιοδήποτε 
υγρό και για καθαριστικά. 

 ▪ Άνθεκτικό στον διαλύτη λόγω της κατασκευής των μερών του 
από υλικό Viton. 

 ▪ Η λίστα με την ανθεκτικότητα του στα υλικά είναι διαθέσιμη 
στο διαδίκτυο.

Κωδικός Περιγραφή (Μονάδα πωλήσεων) Κιβ Παλ

LSP 20 Ψεκαστήρας πίεσης άριστος – 1 Λτ 60 360

LSP 50 καλύμματα ταυτοποίησης- 5 λίτρα 1 X

LSP 50 καλύμματα ταυτοποίησης
κουρασμένοι από την αναζήτηση για τον σωστό ή άστοχο
ψεκαστήρα πίεσης ; Χρησιμοποιήστε το σύνολο των 5 
χρωματιστών καλυμμάτων. καλύμματα αναγνώρισης. Ποτέ ο 
κίνδυνος μόλυνσης.οι βάσειςι μπορούν να στερεώνονται στον 
τοίχο με τη χρήση των μαγνητών ή βίδες.

 Νέο
LSP 50

Άνθεκτικό στον διαλύτη λόγω της κατασκευής των μερών του 

Η λίστα με την ανθεκτικότητα του στα υλικά είναι διαθέσιμη 

Κωδικός Περιγραφή (Μονάδα πωλήσεων) Κιβ Παλ

LSP 20 Ψεκαστήρας πίεσης άριστος – 1 Λτ 60 360

LSP 50 καλύμματα ταυτοποίησης- 5 λίτρα 1 X Νέο

 Νέο
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Κωδικός Περιγραφή (Μονάδα πωλήσεων) Κιβ Παλ

SOF 11 Πανιά απολίπανσης 380χιλ x 400χιλ – 
Κουτί διανεμητής – 400 τεμ.

1 48

SOF 19 Πανιά απολίπανσης - Λευκό
330χιλ x 420χιλ 260 τεμ

1 90

SOF 20 Πανιά απολίπανσης
330χιλ x 420χιλ – 200 τεμ

1 90

SOF 21 Πανιά απολίπανσης
300χιλ x 380χιλ – 500 τεμ. σε ρολό

1 60

SOF 50 Πανιά απολίπανσης 370χιλ x 400χιλ - Κουτί 
διανεμητής – 225 τεμ.

1 60

SOF 52 Πανιά απολίπανσης
380χιλ X 320χιλ – 500 τεμ. σε ρολό

1 40

SOF 60 3 layer Χαρτί καθαρισμού - Μπλέ
380χιλ x 370χιλ - 1.000 τεμ. /ρολό

1 40

SOF 62 2 layer Χαρτί καθαρισμού - Λευκό
365χιλ x 240χιλ – 952 τεμ. /ρολό

1 96

SOF 90 Βάση δαπέδου 1 X

SOF 91 Επιτοίχια βάση 1 X

SOF 11  Πανιά γυαλίσματος
 ▪ Τα πανιά είναι πολύ απαλά και ογκώδη, χωρίς βελούδο 
και χωρίς σιλικόνη.

 ▪ Μπορούν να χρησιμοποιηθούν και για τον καθαρισμό της 
κονσόλας.

 ▪ Διαθέσιμα σε διάτρητο ρολό και σε κουτί διανεμητή των 
400 τεμαχίων.

καθαρισμού Λευκό χαρτί καθαρισμού 2 στρωμάτων για 
καθαριότητα & μπλε χαρτί 3 στρωμάτων για όλα τα είδη 
χρήσης.

SOF 60-62 ΧαρτίSOF 50-52 Πανιά καθαρισμού
 ▪ Γενικής χρήσης πανιά καθαρισμού με μεγάλη  ικανότητα 
απολίπανσης.

 ▪ Άνετα στον χειρισμό τους λόγω του όγκου τους και της 
απαλότητας τους.

 ▪ Κατάλληλα για όλους τους τύπους εφαρμογής όπως η 
απολίπανση και ο καθαρισμός με καθαριστικά προϊόντα 
βάσης νερού και διαλύτου.

 ▪ Τα πανιά έχουν μεγάλη ικανότητα στο να συγκρατούν 
ώστε να αποδίδουν την μέγιστη δυνατή απολίπανσης.

 ▪ Κατάλληλα με απολυπαντικά βάσης νερού και διαλύτη.
 ▪ Χωρίς βελούδο, χνούδια, επαναχρησιμοποιούμενα, 
χωρίς σιλικόνη.

 ▪ Διαθέσιμα σε κουτί διανεμητή, 200 τεμάχια (SOF 20).
 ▪ Διαθέσιμα σε διάτρητο ρολό, 500 τεμάχια (SOF 21).
 ▪ Τώρα πλέον διαθέσιμα και λευκό(SOF 19).

SOF 19-20-21 Πανιά απολίπανσης

SOF 52

SOF 50

SOF 11

SOF 19

SOF 20

SOF 21

SOF 60

SOF 62

 ▪ Βάση δαπέδου βαμμένη με πούδρα σε μπλε χρώμα.
 ▪ Το στοιχείο κοπής βοηθά να παραμένει το ρολό στην 
σωστή θέση και να κόβει ένα ή περισσότερα πανιά.

 ▪ Για ρολά με κέντρο από. Ø5εκ έως. Ø7εκ και μήκους απο 
30εκ έως 37εκ.

 ▪ Διαθέσιμο και για μεγάλο σάκο απορριμμάτων. (SOF 92)

SOF 90-91 Βάση δαπέδου
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Κωδικός Περιγραφή (Μονάδα πωλήσεων) Κιβ Παλ

TAK 00 Κερόπανα
80εκ x 45εκ – 50 τεμ.

1 120

TAK 01 κηρόπανα νερού
80εκ x 45εκ – 50 τεμ

1 120

Κωδικός Περιγραφή (Μονάδα πωλήσεων) Κιβ Παλ

TAK 10 Κερόπανα CTI
80 x 80εκ – 50 τεμ

1 84

TAK 11 κηρόπανα CTI νερού
80εκ x 80εκ - 50 τεμ

1 84

TAK 00-01
Κηρόπανα
Κηρόπανα νερού

 ▪ Μοναδικός εμποτισμός: δεν στεγνώνουν ποτέ- χωρίς 
σιλικόνη.

 ▪ Προσοχή: πριν από τη χρήση ξεδιπλώνονται εντελώς και 
στη συνέχεια τα κάνετε μία μπάλα. Χρησιμοποιήστε αυτή 
τη μπάλα για να τρίψετε την επιφάνεια απαλά ώστε το 
tack rag να εξαλείψει όλη τη σκόνη.

 ▪ Προσοχή: μην ασκείτε πίεση στο πανί κατά τη χρήση 
γιατί θα μετακινείτε μόνο την σκόνη χωρίς να την 
μαζεύετε.

 ▪ Κηρόπανα κυματιστής δομής :Έτοιμο για χρήση.
 ▪ Ιδανικό για μεγάλες επιφάνειες.
 ▪ Προσοχή: μην ασκείτε πίεση στο πανί κατά τη χρήση 
γιατί θα μετακινείτε μόνο την σκόνη χωρίς να την 
μαζεύετε.

επιπλέον πλεονέκτημα TAK 01
 ▪ Εμποτισμένο με ένα προϊόν βάσης νερού: λειτουργεί 
αντιστατικά σε αντίθεση με άλλα κηρόπανα.

 ▪ Ποτέ δεν αφήνει ίχνη κόλλας που θα μπορούσε 
ενδεχομένως να προκαλέσει μια αντίδραση με 
οποιοδήποτε χρώμα.

επιπλέον πλεονέκτημα TAK 11
 ▪ Εμποτισμένο με ένα προϊόν βάσης νερού: λειτουργεί 
αντιστατικά σε αντίθεση με άλλα κηρόπανα.

 ▪ Ποτέ δεν αφήνει ίχνη κόλλας που θα μπορούσε 
ενδεχομένως να προκαλέσει μια αντίδραση με 
οποιοδήποτε χρώμα.

TAK 10-11
Κερόπανα ‘CTI’
κηρόπανα νερού

Κερόπανα
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 ▪ Μοναδικός εμποτισμός: δεν στεγνώνει ποτέ – χωρίς 
σιλικόνη.

 ▪ Ιδανικά για μεγάλες επιφάνειες.
 ▪ Προσοχή: μην ασκείτε πίεση στο πανί κατά τη χρήση 
γιατί θα μετακινείτε μόνο την σκόνη χωρίς να την 
μαζεύετε.

 ▪ Διαθέσιμα πλέον και σε ατομική συσκευασία: TAK 31.

επιπλέον πλεονέκτημα TAK 30
 ▪ Εμποτισμένο με ένα προϊόν βάσης νερού: λειτουργεί 
αντιστατικά σε αντίθεση με άλλα κηρόπανα.

 ▪ Ποτέ δεν αφήνει ίχνη κόλλας που θα μπορούσε 
ενδεχομένως να προκαλέσει μια αντίδραση με 
οποιοδήποτε χρώμα.

 ▪ Επίσης ιδανικό για τη γρήγορη αφαίρεση της σκόνης 
από τα έπιπλα ή άλλα λεία αντικείμενα όπως ξύλο, 
μέταλλο ή πλαστικό.

Κωδικός Περιγραφή (Μονάδα πωλήσεων) Κιβ Παλ

TAK 30 κηρόπανα μαλακά
38cm x 45cm - 30x6kpl.

1 105

TAK 31 κηρόπανα μαλακά
38cm x 45cm 100x1kp

1 50

 ▪ Όχι με πλέξη υλικό, και χωρίς βαμβάκι. 
 ▪ Προσοχή: πριν από τη χρήση ξεδιπλώνονται εντελώς και 
στη συνέχεια τα κάνετε μία μπάλα. Χρησιμοποιήστε αυτή 
τη μπάλα για να τρίψετε την επιφάνεια απαλά ώστε το tack 
rag να εξαλείψει όλη τη σκόνη. 

 ▪ Προσοχή: μην ασκείτε πίεση στο πανί κατά τη χρήση γιατί 
θα μετακινείτε μόνο την σκόνη χωρίς να την μαζεύετε.

Κωδικός Περιγραφή (Μονάδα πωλήσεων) Κιβ Παλ

TAK 20 κηρόπανα απαλά
17εκ x 45εκ – 100 τεμ.

1 112

TAK 20 
Κερόπανα ‘soft’

TAK 30-31
κηρόπανα ‘Απαλά’

Κερόπανα

Μοναδικό αντι - στατική τύπο!
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Κωδικός Περιγραφή (Μονάδα πωλήσεων) Κιβ Παλ

PLA 03 Στατικό φιλμ επικάλυψης σε κουτί Πράσινο
10χιλ - 380εκ x 200μ

1 32

CRM 20 Στάνταρ απορροφητικό φιλμ επικάλυψης σε
κουτί – 400εκ x 150μ

1 55

CRM 40 Στάνταρ απορροφητικό φιλμ επικάλυψης σε
κουτί – 400εκ x 300μ

1 32

FOL 40 απορροφητικό φιλμ επικάλυψης σε
κουτί – 400εκ x 200μ

1 32

FOL 45 απορροφητικό φιλμ επικάλυψης σε
κουτί – 500εκ x 120μ

1 32

FOL 46 απορροφητικό φιλμ επικάλυψης σε
κουτί – 600εκ x 150μ

1 18

FOL 42 απορροφητικό φιλμ επικάλυψης
σε κουτί – 400εκ x 200μ

1 32

κουτί – 400εκ x 300μ

FOL 40 απορροφητικό φιλμ επικάλυψης σε
κουτί – 400εκ x 200μ

FOL 45 απορροφητικό φιλμ επικάλυψης σε
κουτί – 500εκ x 120μ

FOL 46 απορροφητικό φιλμ επικάλυψης σε
κουτί – 600εκ x 150μ

FOL 42 απορροφητικό φιλμ επικάλυψης
σε κουτί – 400εκ x 200μ Με πρακτικό άνοιγμα

 ▪ HDPE Λευκό διαφανές φιλμ τυπωμένο για να δείχνει την 
απορροφητική χρώματος πλευρά.

 ▪ Η ταινία είναι διαφανής στο φως για να διευκολύνει την κοπή 
μακριά από την επιφάνεια που πρόκειται να βαφεί.

 ▪ Το φιλμ είναι επαρκώς στατικό για την προστασία του οχήματος 
από υπερ-ψεκασμούς και διπλώνεται με τέτοιο τρόπο ώστε να 
μπορεί να ξετυλίγεται και να κόβεται από ένα μόνο άτομο.

 ▪ Το φιλμ έχει υποστεί ειδική επεξεργασία για τη βέλτιστη 
απορρόφηση βαφής.

FOL 40-42-45-46 
Φιλμ επικάλυψης απορροφητικά στην 
βαφή

 ▪ Το HDPE πράσινο φιλμ μονώσεως δεν είναι απορροφητικό 
στην βαφή και χρησιμοποιείται μόνο για προστασία.

 ▪ Το φιλμ έχει υποστεί είδική επεξεργασία και πρέπει να 
συνδυαστεί με χαρτί μονώσεως

PLA 03  HDPE Φίλμ μονώσεως

Νάιλον κάλυψης & αξεσουάρ

Με πρακτικό άνοιγμα

Το HDPE πράσινο φιλμ μονώσεως δεν είναι απορροφητικό 
στην βαφή και χρησιμοποιείται μόνο για προστασία.
Το φιλμ έχει υποστεί είδική επεξεργασία και πρέπει να 
συνδυαστεί με χαρτί μονώσεως
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Το λιλά διαφανές φιλμ επικάλυψης FOL 43 δεν είναι μόνο 
ένα καλό αντιστατικό φιλμ επικάλυψης που συγκρατεί το 
χρώμα στο εξωτερικό της μεμβράνης αλλά έχει επίσης ένα 
ειδικό στρώμα στην εσωτερική της πλευρά που απορροφά 
υπολείμματα υγρασίας από το αυτοκίνητο. Με αυτό τον 
τρόπο μπορείτε να αποφύγετε τις λευκές κηλίδες μετά 
τον ψεκασμό. Μετά το πλύσημο, είναι πιθανό η υγρασία 
να εγκατασταθεί στο πλύσιμο στρώμα βαφής μετά τον 
ψεκασμό και το στέγνωμα και αυτό αφήνει λευκές κηλίδες 
στην παλιά στρώση χρώματος. Άυτές οι κηλίδες μπορούν 
να αφαιρεθούν με έκθεση της επιφάνειας σε υπέρυθρες 
ακτίνες (το γυάλισμα δεν είναι διαθέσιμη επιλογή), αλλά η 
πρόληψη
Άυτό το λιλά φίλμ επικάλυψης έχει τα ακόλουθα
πλεονεκτήματα όπως και κάποια άλλα φιλμ επικάλυψης:
 ▪ Άριστη απορρόφηση χρώματος από την εξωτερική 
πλευρά, (η πλευρά που έχει τυπωμένο το λογότυπο της).

 ▪ Κόβεται εύκολα.
 ▪ Στατικά φορτισμένο ώστε η εφαρμογή του να μπορεί να 
γίνει από ένα άτομο.

Κωδικός Περιγραφή (Μονάδα πωλήσεων) Κιβ Παλ

FOL 43 απορροφητικό υγρασίας & βαφής φιλμ
επικάλυψης σε κουτί - Λιλά – 15χιλ - 400εκ x

1 24

EQU 70 βάση για νάϋλον ρολό 1 X

Νάιλον κάλυψης & αξεσουάρ
FOL 43  Φίλμ μονώσεως Σημείωση:

 ▪ Η ικανότητα απορρόφησης αυτής της ταινίας είναι περιορισμένη: η ταινία 
απορροφά την υγρασία, αλλά ένα πολύ υγρό αυτοκίνητο πρέπει να στεγνώσει 
πρίν την μόνωση.

 ▪ Εφαρμόζοντας το φιλμ στο αυτοκίνητο σιγουρευτείτε ότι το τοποθετείτε με το 
logo της προς τα έξω επειδή μόνο αυτή η πλευρά συγκρατεί την βαφή και την 
σκόνη..

 ▪ Εάν τα λευκά στίγματα εμφανιστούν μετά την συγκάλυψη με φιλμ επικάλυψης 
ΠΟΤΕ μην προσπαθήσετε να το διορθώσετε με γυάλισμα διότι οι κηλίδες θα 
επανέλθουν. Άφαιρέστε αυτά τα σημεία με υπέρυθρες ακτίνες Spectratek μικρών 
κυμάτων και οι κηλίδες θα εξαφανιστούν

EQU 70

να αφαιρεθούν με έκθεση της επιφάνειας σε υπέρυθρες 
ακτίνες (το γυάλισμα δεν είναι διαθέσιμη επιλογή), αλλά η 

πλεονεκτήματα όπως και κάποια άλλα φιλμ επικάλυψης:
Άριστη απορρόφηση χρώματος από την εξωτερική 
πλευρά, (η πλευρά που έχει τυπωμένο το λογότυπο της).

Στατικά φορτισμένο ώστε η εφαρμογή του να μπορεί να 

Κιβ Παλ

24

X

▪

▪ Στατικά φορτισμένο ώστε η εφαρμογή του να μπορεί να 
γίνει από ένα άτομο.

Κωδικός

FOL 43 απορροφητικό υγρασίας & βαφής φιλμ
επικάλυψης σε κουτί - Λιλά – 15χιλ - 400εκ x

EQU 70 βάση για νάϋλον ρολό
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Κωδικός Περιγραφή (Μονάδα πωλήσεων) Κιβ Παλ

DAE 035 Φιλμ επικάλυψης
35εκ x 25μ – 20 τεμ

1 90

DAE 060 Φιλμ επικάλυψης
60εκ x 25μ – 16 τεμ.

1 90

DAE 100 Φιλμ επικάλυψης
100εκ x 25μ - 16 τεμ.

1 60

DAE 120 Φιλμ επικάλυψης
120εκ x 25μ - 16 τεμ.

1 60

DAE 180 Φιλμ επικάλυψης
180εκ x 25μ - 15 τεμ.

1 60

DAE 260 Φιλμ επικάλυψης
260εκ x 25μ - 12 τεμ

1 50

 ▪ Προκομμένο στατικό φιλμ επικάλυψης με ταινία – 
κόβεται με το χέρι!

 ▪ Το φιλμ παρέχει μέγιστη απορρόφηση χρώματος.
 ▪ Ξεδίπλωμα από δεξιόχειρες.

 ▪ 40 γρ/τμ χαρτί μονώσεως πρώτης ποιότητας
 ▪ Χωρίς χνούδια.
 ▪ καθαρό, όχι ανακυκλωμένο χαρτί
 ▪ μια πλευρά γυαλιστερή και για αυτό αδιάβροχο
 ▪ Διαθέσιμο σε 6 μεγέθη.

Κωδικός Περιγραφή (Μονάδα πωλήσεων) Κιβ Παλ

MAP B 020 Χαρτί επικάλυψης Kraft 20cm x 450μ 40 
γρ/τμ

X 125

MAP B 030 Χαρτί επικάλυψης Kraft 30cm x 450μ 40 
γρ/τμ

X 75

MAP B 040 Χαρτί επικάλυψης Kraft 40cm x 450μ 40 
γρ/τμ

X 75

MAP B 060 Χαρτί επικάλυψης Kraft 60cm x 450μ 40 
γρ/τμ

X 50

MAP B 090 Χαρτί επικάλυψης Kraft 90cm x 450μ 40 
γρ/τμ

X 25

MAP B 120 Χαρτί επικάλυψης Kraft 120cm x 450μ 
40 γρ/τμ

X 25

PLA 50  Κόφτης φιλμ απλός
PLA 52  Κόφτης υψηλής ποιότηταε

DAE Φίλμ επικάλυψης με 
χαρτοταινία

MAP B Xαρτί επικάλυψης

Κωδικός Περιγραφή (Μονάδα πωλήσεων) Κιβ Παλ

PLA 50 Κόφτης για φιλμ επικάλυψης - απλός 250 X

PLA 52 Κόφτης για φιλμ επικάλυψης - ποιότητας 10 X

PLA 55 Άνταλλακτικές λεπίδες κόφτη – 10 τεμ 10 X

MAP B
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Νάιλον κάλυψης & αξεσουάρ

Κωδικός Περιγραφή (Μονάδα πωλήσεων) Κιβ Παλ

FOL 65 Προστατευτικό κάλυμμα τροχού
88 x 58 x 20εκ

X 100

FOL 66 Προστατευτικό κάλυμμα τροχού
96 x 64 x 22εκ

X 100

 ▪ Το κάλυμμα δεν προστατεύει μόνο τον τροχό 
αλλά ολόκληρη την περιοχή του τροχού από 
τον υπερψεκασμό. Use both handles to pull 
Χρησιμοποιείστε και τις δύο λαβές μαζί για να 
τραβήξετε το κάλυμμα εισάγετε στον τροχό. 

 ▪ Το κάλυμμα επίσης αποτρέπει την κυκλοφορία 
της σκόνης από τον τροχό κατά την διάρκεια του 
ψεκασμού. 

 ▪ Διαθέσιμο σε τρείς διαστάσεις.

FOL 65-66  Προστατευτικό 
κάλυμμα τροχού

Χρησιμοποιώντας το TMF 80 για την κάλυψη του ελαστικού 
εξοικονομείτε πολύ χρόνο σε σχέση με τον παραδοσιακό 
τρόπο γιατί αποφεύγετε την αποσυναρμολόγηση του 
ελαστικού και την εκ νέου ζυγοστάθμιση του, ενώ είστε σε 
θέση να ξαναβάψετε το χείλος και τις άκρες

Κωδικός Περιγραφή (Μονάδα πωλήσεων) Κιβ Παλ

TMF 80 Φίλμ επικάλυψης χείλους ελαστικού
4x20 τεμ. σε κουτί διανεμητή

x 48

TMF 80 

Φίλμ επικάλυψης χείλους ελαστικών

100

4x20 τεμ. σε κουτί διανεμητή

Κωδικός Περιγραφή (Μονάδα πωλήσεων) Κιβ Παλ

PLA 81 Καλύμματα τροχών 20δεκατα
250τεμ. - 70 x 34,5 x 90εκ

1 96

PLA 81  
Προστατευτικό κάλυμμα τροχού

Κιβ

X

Το κάλυμμα δεν προστατεύει μόνο τον τροχό 
αλλά ολόκληρη την περιοχή του τροχού από 
τον υπερψεκασμό. Use both handles to pull 
Χρησιμοποιείστε και τις δύο λαβές μαζί για να 
τραβήξετε το κάλυμμα εισάγετε στον τροχό. 
Το κάλυμμα επίσης αποτρέπει την κυκλοφορία 
της σκόνης από τον τροχό κατά την διάρκεια του 

Χρησιμοποιώντας το TMF 80 για την κάλυψη του ελαστικού 
εξοικονομείτε πολύ χρόνο σε σχέση με τον παραδοσιακό 
τρόπο γιατί αποφεύγετε την αποσυναρμολόγηση του 
ελαστικού και την εκ νέου ζυγοστάθμιση του, ενώ είστε σε 
θέση να ξαναβάψετε το χείλος και τις άκρες

Κωδικός

TMF 80

TMF 80
Φίλμ επικάλυψης χείλους ελαστικώνΦίλμ επικάλυψης χείλους ελαστικών

Παλ

100

PLA 81

TMF 80 
13”- 23”
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SPT Στρογγυλεμένη ταινία

 ▪ Στρογγυλεμένη ταινία αφρού για την συγκάλυψη των αρμών 
ανάμεσα σε δύο επιφάνειες.

 ▪ Η μία πλευρά της ταινίας έχει υποστεί επεξεργασία ώστε η κόλλα 
να αντέχει στην θερμοκρασία. Άπλά κολλήστε την στο εσωτερικό 
του ενός από τα πάνελ και εφαρμόστε το άλλο πάνελ.

 ▪ Προστατεύει τέλεια τους αρμούς, απορροφά το χρώμα και 
αποτρέπει την δημιουργία ακμών.

 ▪ Μετά το στέγνωμα, απομακρύνετε άμεσα την ταινία ώστε να 
αποφευχθεί η παραμονή κόλλας στις επιφάνειες.

Εκτός από τις στρογγυλεμένες ταινίες (SPT 13-17), σας διαθέτουμε 
πλέον και μια οβάλ εκδοχή (SPT 25), η οποία προσφέρει τα 
παρακάτω 
πλεονεκτήματα:
Άντίθετα με τις SPT 13-17, η SPT 25 δεν χρειάζεται να κολλήσει 
στο εσωτερικό του πίσω πτερυγίου αλλά στο εσωτερικό της 
πόρτας. Άυτό έχει δύο σημαντικά πλεονεκτήματα:
 ▪ Η βαφή δεν έρχεται ποτέ σε επαφή με το στρώμα κόλλας της SPT 
25.

 ▪ Επιπλέον η SPT 25 μπορεί ακόμα να επανατοποθετηθεί για ένα 
τέλειο fi nishing, φινίρισμα, μετά το κλείσιμο της πόρτας (βλέπε 
φωτογραφίες εφαρμογής)

SPT 25 Είναι έκκεντρα κολλημένη στη δεξιά πλευρά και λόγω 
αυτού ο αφρός είναι ιδανικός για χρήση ψεκασμού σβησίματος, 
χωρίς να δημιουργεί ακμές.

 ▪ Άφρώδης ταινία η οποία βοηθά στα σβησίματα βερνικιών και 
τελικής επίστρωσης 2K.

 ▪ Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να αποφευχθεί η δόντι που 
σχηματίζεται με την εφαρμογή ασταριών.

 ▪ Εξοικονόμηση χρόνου στο τρίψιμο ασταριών αλλά και στο 
γυάλισμα βερνικιών.

 ▪ Εύελικτη εφαρφογή, ακόμα και γύρω από κυκλοειδή σχήματα.
 ▪ Χρησιμοποιείται εύκολα για επικάλυψη στροφών.
 ▪ ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Άπομακρύνετε την πριν το στέγνωμα για να 
αποφύγετε υπολείμματα κόλλας.

SPT 05 Ταινία σβησίματος

Κωδικός Περιγραφή (Μονάδα πωλήσεων) Κιβ Παλ

SPT 13 Στρογγυλεμένη
ταινία - 13χιλ x 50μ

1 119

SPT 17 Στρογγυλεμένη
ταινία - 17χιλ x 40μ

1 119

SPT 25 Στρογγυλεμένη
ταινία - 25χιλ x 37μ

1 119

SPT 05 Ταινία αποφυγής
ακμών - 15χιλ x 25μ

1 210

Στρογγυλεμένη ταινία

SPT 05

SPT 17
SPT 13 SPT 25

ΣΥΜΒΟΥΛΗ: 
Σιγουρευτείτε ότι η κόλλα δεν θα έρθει σε επαφή με την βαφή 
ώστε να αποφευχθούν χημικές αντιδράσεις.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ:
Όταν τραβάτε το ρολό ή την ταινία, πάντα να σταματάτε τα 
2 παρακείμενα ρολά με το άλλο χέρι σας, έτσι ώστε μόνο μία 
λωρίδα κάθε φορά τραβιέται έξω από το κουτί.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ: 
Επιβάλλεται η πολύ καλή απολίπανση πριν την εφαρμογή της 
SPT.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ:
Ποτέ μην τεντώνετε τον αφρο-ταινία για να εξασφαλίσετε 
καλή προσκόλληση.
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 ▪ Ισχυρό αλλά σχιζόμενο πανί υποστηρικτικής ταινίας, 
ιδανικό για να λύνετε προβλήματα και ιδιαίτερα 
κατάλληλο για την προστασία του χρώματος του 
αμαξώματος από τη λείανση σε μια παρακείμενη 
περιοχή. 

 ▪ Δε αφήνει ίχνη κόλλας μετά την απομάκρυνση της.. 
 ▪ Είναι ιδανική για την τακτοποίηση και ρυμούλκηση 
ενός τρακαρισμένου οχήματος. 

 ▪ Διαθέσιμο σε γκρι ή μαύρο. Υψηλής ποιότητος.

Κωδικός Περιγραφή (Μονάδα πωλήσεων) Κιβ Παλ

TAP 50 Duc ταινία γκρι - 50mm x 50m
18 ρολά

1 48

TAP 52 Duc tape μαύρη - 50mm x 50m
18 ρολά

1 48

TAP 50-52 Ταινία προστασίας

Ταινία

TAP 50

TAP 52
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 ▪ Παραδοσιακή ταινία μόνωσης αυτοκινήτων υψηλής 
ποιότητος.

 ▪ Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλες τις βαφές 
αυτοκινήτων, κυρίως με χρώματα βάσης διαλύτη, 
και υδατοδιάλυτα.

 ▪ Εξαιρετική προσκόλληση στις περισσότερες 
επιφάνειες.

 ▪ Άνθεκτική στην θερμότητα:
10 λεπτά στους 100 °C
30 λεπτά στους 80 °C
60 λεπτά στους 60 °C
 ▪ Φορέας: 59γρ/τμ, κρεπ χαρτί.
 ▪ Πάχος: 0,125χιλ.
 ▪ Δυνατή προσκόλληση στο μέταλλο: 4,8 N/25χιλ.

 ▪ Πλήρως κορεσμένη χαρτοταινία με κόλλα υψηλής 
αντοχής.

 ▪ Μπορεί να χρησιμοποιηθεί με όλα τα χρώματα και 
υδατοδιάλυτα.

 ▪ Άφαιρείται εύκολα.
 ▪ Συμβατό με χρήση υγρής λείανσης.
 ▪ Εξαιρετική προσκόλληση στις περισσότερες επιφάνειες.
 ▪ Άνθεκτικό στους διαλύτες.
 ▪ Άνθεκτική στην θερμότητα: 30 λεπτά στους 120 °C
 ▪ Φορέας: 63γρ / τμ κορεσμένο πράσινο κρεπ χαρτί. 
Άνθεκτικό στο νερό.

 ▪ Πάχος: 0,130χιλ.
 ▪ Δυνατή προσκόλληση στο μέταλλο: 4,8 N/25χιλ.

 ▪ Ταινία μόνωσης νέας γενιάς. 
 ▪ Μπορεί να χρησιμοποιηθεί με όλα τα χρώματα και 
υδατοδιάλυτα. 

 ▪ Άνθεκτικό στους διαλύτες και στο νερό. 
 ▪ Εξαιρετική προσκόλληση σε όλες τις επιφάνειες ακόμα και 
σε πλαστικό ή ελαστικό. 

 ▪ Πιο εύκαμπτη από την παραδοσιακή ταινία συγκάλυψης. 
 ▪ Μπορεί να τοποθετηθεί εύκολα σε απαλές καμπύλες και να 
αντικαταστήσει λεπτές ταινίες γραμμής, 

 ▪ Άνθεκτική στην θερμότητα: 30 λεπτά στους 100 °C 
Κατάλληλη για φούρνους. 

 ▪ Εξαιρετικά λεπτός φορέας (0,08χιλ): Ιαπωνικό φλάτ χαρτί 
(Ρυζόχαρτο). 

 ▪ Δυνατή προσκόλληση στο μέταλλο: 4,8 N/25χιλ. 
 ▪ Σας γλυτώνει ένα υπολογίσιμο ποσό χρόνου στην 
συναρμολόγηση και την αποσυναρμολόγηση. 

 ▪ Δεν αφήνει ποτέ ίχνη κόλλας, ούτε καν σε πολυανθρακικά 
εμπρόσθια και πίσω φώτα.

Κωδικός Περιγραφή (Μονάδα πωλήσεων) Κιβ Παλ

MST 719 ταινία μόνωσης πράσινη 120 ° C 19χιλ x 
50μ – 48 τεμ.

1 48

MST 725 ταινία μόνωσης πράσινη 120 °C 25χιλ x 
50μ – 36 τεμ

1 48

MST 730 ταινία μόνωσης πράσινη 120 °C 30χιλ x 
50μ - 32 τεμ

1 48

MST 738 ταινία μόνωσης πράσινη 120 °C 38χιλ x 
50μ - 24 τεμ.

1 48

MST 750 ταινία μόνωσης πράσινη 120 °C 50χιλ x 
50μ - 24 τεμ

1 36

Κωδικός Περιγραφή (Μονάδα πωλήσεων) Κιβ Παλ

FOL 819 ταινία μόνωσης χρυσή 19χιλ x 50μ - 48 τεμ. 1 84

FOL 825 ταινία μόνωσης χρυσή  25χιλ x 50μ - 36 τεμ. 1 84

FOL 830 ταινία μόνωσης χρυσή  30χιλ x 50μ - 32 τεμ. 1 48

FOL 838 ταινία μόνωσης χρυσή  38χιλ x 50μ - 24 τεμ. 1 84

FOL 850 ταινία μόνωσης χρυσή  50χιλ x 50μ - 18 τεμ. 1 36

Κωδικός Περιγραφή (Μονάδα 
πωλήσεων)

Κιβ Παλ

FOL 919 ταινία μόνωσης 100 °C 19χιλ x 
50μ - 48 τεμ

1 48

FOL 925 ταινία μόνωσης 100 °C 25χιλ x 
50μ - 36 τεμ.

1 48

FOL 930 ταινία μόνωσης 100 °C 30χιλ x 
50μ - 32 τεμ.

1 48

FOL 938 ταινία μόνωσης 100 °C 38χιλ x 
50μ - 24 τεμ

1 48

FOL 950 ταινία μόνωσης 100 °C 50χιλ x 
50μ - 24 τεμ.

1 36

MST 700 
Ταινία μόνωσης πράσινη 120 °C

FOL 800
Ταινία μόνωσης χρυσή

FOL 900
Ταινία μόνωσης 100 °C

Ταινία
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 ▪ Η ταινία επικάλυψης με 10χιλ πλαστική ται- νία 
για επικάλυψη γύρω από τα παράθυρα. Άπλά 
τοποθετήστε την ταινία ανάμεσα από το λάστιχο 
και την επιφάνεια και μετά τραβήξτε το λάστιχο 
από την επιφάνεια συνδέοντας την ταινία στο 
παράθυρο. 

 ▪ Κόβεται εύκολα με ψαλίδι.

Κωδικός Περιγραφή (Μονάδα πωλήσεων) Κιβ Παλ

FOL 51 Ταινία ανύψωσης 10χιλ x 10μ – 1 τεμ. 10 1080

FOL 51
Ταινία ανύψωσης

 ▪ Η ταινία επικάλυψης με 10χιλ πλαστική ται- Παλ 
νία για επικάλυψη γύρω από τα παράθυρα. 
Άπλά τοποθετήστε την ταινία ανάμεσα από το 
λάστιχο και την επιφάνεια και μετά τραβήξτε 
το λάστιχο από την επιφάνεια συνδέοντας την 
ταινία στο παράθυρο. 

 ▪ Η ταινία και οι λωρίδες είναι διάτρητες κάθε 46 
χιλιοστά , ώστε να μπορούν να κοπούν με το 
χέρι. 

 ▪ Πάντοτε τραβήξτε από την πλαστική πλευρά 
προς την πλευρά της κόλλας.

Κωδικός Περιγραφή (Μονάδα πωλήσεων) Κιβ Παλ

FOL 51ET ανύψωσης ‘Easy Tear’ 10χιλ x 10μ – 1 
τεμ

10 1080

FOL 51ET
Ταινία ανύψωσης ‘Προκομμένη’

 ▪ Επικαλυπτική ταινία με δύο διαφορετικού μεγέθους 
πλαστικές λωρίδες για συγκάλυψη διάφορων 
περιοχών του οχήματος. Ο συνδυασμός των 
δύο πλαστικών λωρίδων καθιστά δυνατό το να 
χρησιμοποιήσετε μία ταινία σε τρεις διαφορετικές 
εφαρμογές. Άπλά τοποθετήστε μία, δύο ή και τις 
δύο λωρίδες διπλωμένες μαζί μεταξύ ελαστικού και 
της επιφάνειας και στη συνέχεια τραβήξτε μακριά 
το ελαστικό από την επιφάνεια με την προσάρτηση 
της ταινίας στο παράθυρο. 

 ▪ Η ταινία και οι λωρίδες είναι διάτρητες κάθε 42 
χιλιοστά, ώστε να μπορούν να κοπούν με το χέρι. 

 ▪ Πάντοτε τραβήξτε από την πλαστική πλευρά προς 
την πλευρά της κόλλας.

Κωδικός Περιγραφή (Μονάδα πωλήσεων) Κιβ Παλ

FOL 
501MT

Ταινία ανύψωσης ‘multi’ 9, 12, 20χιλ x 
10μ 1 τεμ

10 1080

FOL 501MT Ταινία ανύψωσης 
‘Γενικής χρήσης προκομμένη’

Ταινία

▪ Η ταινία επικάλυψης με 10χιλ πλαστική ται- νία 
για επικάλυψη γύρω από τα παράθυρα. Άπλά 
τοποθετήστε την ταινία ανάμεσα από το λάστιχο 

Ταινία ανύψωσης
FOL 51ET
Ταινία ανύψωσης ‘Προκομμένη’

▪ Επικαλυπτική ταινία με δύο διαφορετικού μεγέθους 
πλαστικές λωρίδες για συγκάλυψη διάφορων 
περιοχών του οχήματος. Ο συνδυασμός των 
δύο πλαστικών λωρίδων καθιστά δυνατό το να 
χρησιμοποιήσετε μία ταινία σε τρεις διαφορετικές 
εφαρμογές. Άπλά τοποθετήστε μία, δύο ή και τις 
δύο λωρίδες διπλωμένες μαζί μεταξύ ελαστικού και 
της επιφάνειας και στη συνέχεια τραβήξτε μακριά 
το ελαστικό από την επιφάνεια με την προσάρτηση 
της ταινίας στο παράθυρο. 

▪ Η ταινία και οι λωρίδες είναι διάτρητες κάθε 42 
χιλιοστά, ώστε να μπορούν να κοπούν με το χέρι. 

▪ Πάντοτε τραβήξτε από την πλαστική πλευρά προς 
την πλευρά της κόλλας.

Κωδικός Περιγραφή (Μονάδα πωλήσεων) Κιβ

FOL 
501MT

Ταινία ανύψωσης ‘multi’ 9, 12, 20χιλ x 
10μ 1 τεμ

FOL 501MT Ταινία ανύψωσης 
‘Γενικής χρήσης προκομμένη’

Η ταινία επικάλυψης με 10χιλ πλαστική ται- νία 
για επικάλυψη γύρω από τα παράθυρα. Άπλά 
τοποθετήστε την ταινία ανάμεσα από το λάστιχο 
και την επιφάνεια και μετά τραβήξτε το λάστιχο 
από την επιφάνεια συνδέοντας την ταινία στο 
παράθυρο. 

▪ Κόβεται εύκολα με ψαλίδι.

▪ Η ταινία επικάλυψης με 10χιλ πλαστική ται- Παλ 
νία για επικάλυψη γύρω από τα παράθυρα. 
Άπλά τοποθετήστε την ταινία ανάμεσα από το 
λάστιχο και την επιφάνεια και μετά τραβήξτε 
το λάστιχο από την επιφάνεια συνδέοντας την 
ταινία στο παράθυρο. 
Η ταινία και οι λωρίδες είναι διάτρητες κάθε 46 
χιλιοστά , ώστε να μπορούν να κοπούν με το 

Πάντοτε τραβήξτε από την πλαστική πλευρά 
προς την πλευρά της κόλλας.

Περιγραφή (Μονάδα πωλήσεων) Κιβ Παλ

ανύψωσης ‘Easy Tear’ 10χιλ x 10μ – 1 10 1080

Ταινία ανύψωσης ‘Προκομμένη’

Κωδικός

FOL 
501MT

Κόβεται εύκολα με ψαλίδι.

Κωδικός Περιγραφή (Μονάδα πωλήσεων) Κιβ Παλ

FOL 51 Ταινία ανύψωσης 10χιλ x 10μ – 1 τεμ. 10 1080

λάστιχο και την επιφάνεια και μετά τραβήξτε 
το λάστιχο από την επιφάνεια συνδέοντας την 
ταινία στο παράθυρο. 

▪ Η ταινία και οι λωρίδες είναι διάτρητες κάθε 46 
χιλιοστά , ώστε να μπορούν να κοπούν με το 
χέρι. 

▪ Πάντοτε τραβήξτε από την πλαστική πλευρά 
προς την πλευρά της κόλλας.

Κωδικός Περιγραφή (Μονάδα πωλήσεων)

FOL 51ET ανύψωσης ‘Easy Tear’ 10χιλ x 10μ – 1 
τεμ
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 ▪ Ταινία με κόλλα ακρυλικής βάσης για τη στερέωση 
λωρίδων προστασίας στο όχημα. 

 ▪ Το ακρυλικό σαν βάση κόλλας δίνει δυνατή αρχική 
επαφή, και χαρίζει εξαιρετική προσκόλληση σε 
οποιαδήποτε θερμοκρασία. µ

 ▪ Καλή απολίπανση της επιφάνειας πριν από την 
εφαρμογή σας χαρίζει ήδη το μισό του καλού 
αποτελέσματος. 

 ▪ Το πλεονέκτημα αυτής της μοναδικής ακρυλικής ταινίας 
είναι ότι η απόδοση της αρχικής δύναμης προσκόλλησης 
μετά από 2 λεπτά φθάνει το 80% της συνολικής, 
ποσοστό που για να το αποδώσουν οι παραδοσιακές 
ταινίες διπλής όψεως αφρού, χρειάζονται 12 με 24 
ώρες.

Κωδικός Περιγραφή (Μονάδα πωλήσεων) Κιβ Παλ

DZB 04 Ταινία διπλής όψης
4χιλ x 10μ

10 X

DZB 06 Ταινία διπλής όψης
6χιλ x 10μ

10 X

DZB 09 Ταινία διπλής όψης
9χιλ x 10μ

10 X

DZB 12 Ταινία διπλής όψης
12χιλ x 10μ

10 X

DZB 15 Ταινία διπλής όψης
15χιλ x 10μ

10 X

DZB 19 Ταινία διπλής όψης
19χιλ x 10μ

10 X

DZB 25 Ταινία διπλής όψης
25χιλ x 10μ

10 X

DZB 04-25
Ταινία διπλής όψης κόκκινη

 ▪ Ταινία PVC για συγκεκριμένες εφαρμογές μόνωσης, 
όπως ψεκασμός πολλαπλών χρωμάτων, καλλιτεχνιών 
ή προσωποποιημένη βαφή. 

 ▪ Άυτή η ταινία είναι λεπτότερη και πιο εύκαμπτη. 
 ▪ Η εξαιρετική ποιότητα κόλλας καθιστά δυνατή την 
προσκόλληση της σε πλαστικά και καουτσούκ. 

 ▪ Διαθέσιμη σε 7 διαφορετικά μεγέθη.. 
 ▪ Μοναδική έκταση και εύκολη στροφή σε όλα τα 
σημεία.

FOL 303-325
Λεπτή ταινία γραμμών μπλέ

Κωδικός Περιγραφή (Μονάδα πωλήσεων) Κιβ Παλ

FOL 303 Λεπτή ταινία γραμμών 3χιλ x 33μ 10 X

FOL 306 Λεπτή ταινία γραμμών 6χιλ x 33μ 10 X

FOL 309 Λεπτή ταινία γραμμών 9χιλ x 33μ 10 X

FOL 312 Λεπτή ταινία γραμμών 12χιλ x 33μ 10 X

FOL 315 Λεπτή ταινία γραμμών 15χιλ x 33μ 10 X

FOL 319 Λεπτή ταινία γραμμών 19χιλ x 33μ 10 X

FOL 325 Λεπτή ταινία γραμμών 25χιλ x 33μ 10 X

Ταινία

DZB 05-25

FOL 303-325
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 ▪ Ειδική πάστα για την αφαίρεση του πλεονάζοντος χρώματος χωρίς να 
βλάπτει το βερνίκι. 

 ▪ Εφαρμόστε το καθαριστικό στην επιφάνεια και πάρτε ένα κομμάτι από την 
πάστα για να απομακρύνετε τον υπερψεκασμό. 

 ▪ Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για την απομάκρυνση άλλων κηλίδων 
από το βερνίκι.

Κωδικός Περιγραφή (Μονάδα πωλήσεων) Κιβ Παλ

ACG 00 Πλαστελίνη για άχνες 200γρ X X

ACG 00 Πλαστελίνη άχνας

Υλικά λύσης προβλημάτων βαφής

DRF 50DRF 05DRF 10

 ▪ Ένα σετ φτιαγμένο από σκληρό μέταλλο για την 
απομάκρυνση της σκόνης και βρωμιάς από αποξηραμένο 
χρώμα.

 ▪ Άπλά αφήστε το σετ επίπεδα πάνω στην επιφάνεια και 
αφαιρέστε απαλά τη ρύπανση από το χρώμα, με το 
ελάχιστο της ζημίας στο χρώμα.

Κωδικός Περιγραφή (Μονάδα πωλήσεων) Κιβ Παλ

DRF 05 Σετ απομάκρυνσης σκόνης ολοκληρωμένο X X

DRF 10 Σετ απομάκρυνσης σκόνης απλό X X

DRF 50 Μαγνητική βάση για σετ σκόνης 
για DRF 10

X X

DRF Σετ απομάκρυνσης σκόνης
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 ▪ Ένα σετ περιέχει ένα στυλό με 10 βελόνες 
αντικατάστασης ξεχωριστά συσκευασμένες σε πακέτο 
με φυσαλίδες. 

 ▪ Οι βελόνες έχουν μικροσκοπικούς γάντζους που 
καθιστούν δυνατή την απομάκρυνση της σκόνης και 
της βρωμιάς από υγρή βαφή.

Κωδικός Περιγραφή (Μονάδα πωλήσεων) Κιβ Παλ

CNS 10 Σετ καθαρισμού βελόνας X X

CNS 12 Άντικατάσταση βελόνας σε ένα πακέτο
10 τεμ.

15 X

CNS Σετ καθαρισμού βελόνας

 ▪ 100 πινελάκια ρετουσαρίσματος συσκευασμένα σε ένα 
πρακτικό και χωρίς σκόνη δοχείο. Ιδανικά για να επισκευάσετε 
μικρή ζημιά ή γραντουνιές.

 ▪ Ο πλαστικός άξονας με βελούδο είναι εύχρηστος και 
λιγότερο δαπανηρός από ότι ένα κλασικό πινελάκι. Μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί και σαν μολύβι. 

 ▪ Άλλάζοντας την πίεση θα έχετε ένα μικρότερο ή ένα 
μεγαλύτερο αποτύπωμα. Ιδανικό για να κάνετε μικρές 
γραμμές.

 ▪ Διαθέσιμα σε 3 πάχη:
Μπλέ (κανονικό) PMP 20 = 2,0χιλ.
Κίτρινο (απαλό) PMP 21 = 1,5χιλ.
Άσπρο (πολύ απαλό) PMP 22 = 1,0χιλ.
 ▪ Πάχος του εφαρμοστή = 3,28χιλ.

Κωδικός Περιγραφή (Μονάδα πωλήσεων) Κιβ Παλ

PMP 20 Πινελάκια ρετουσαρίσματος σε δοχείο
100τεμ. - ΚΆΝΟΝΙΚΟ - μπλε - 2,0χιλ

96 X

PMP 21 Πινελάκια ρετουσαρίσματος σε δοχείο
100τεμ. - ΆΠΆΛΟ - κίτρινο - 1,5χιλ

96 X

PMP 22 Πνελάκιαρετουσαρίσματος σε δοχείο
100τεμ. - ΠΟΛΥ ΆΠΆΛΟ - άσπρο - 1,0χιλ

96 X

PMP  Πινελάκια ρετουσαρίσματος

 ▪ Κοίλο πλαστικό καλώδιο για επικάλυψη γύρω από τα 
παράθυρα με μεγάλα ελαστικά (παλαιότερου τύπου). 

 ▪ Με τη χρήση διαφόρων εργαλείων το σύρμα μπορεί να 
εισαχθεί κάτω από το ελαστικό ώστε το παράθυρο να 
επικαλυφθεί πιο εύκολα και να μπορεί να βαφτεί κάτω 
από το καουτσούκ.

Κωδικός Περιγραφή (Μονάδα πωλήσεων) Κιβ Παλ

FOL 02 Καλώδιο ανύψωσης
2mm x 167m

X 90

FOL 03 Καλώδιο ανύψωσης
3mm x 125m

X 90

FOL 04 Καλώδιο ανύψωσης
4mm x 100m

X 90

FOL 05 Καλώδιο ανύψωσης
5mm x 77m

X 90

FOL 06 Καλώδιο ανύψωσης
6mm x 63m

X 90

FOL 02-03-04-05-06
Καλώδιο ανύψωσης

Υλικά λύσης προβλημάτων βαφής

CNS 10

CNS 12

PMP 22

PMP 21

PMP 20

Σετ καθαρισμού βελόνας

πρακτικό και χωρίς σκόνη δοχείο. Ιδανικά για να επισκευάσετε 

λιγότερο δαπανηρός από ότι ένα κλασικό πινελάκι. Μπορεί να 

Παλ

FOL 02-03-04-05-06
Καλώδιο ανύψωσης

CNS 10

CNS 12

PMP 21 Πινελάκια ρετουσαρίσματος σε δοχείο
100τεμ. - ΆΠΆΛΟ - κίτρινο - 1,5χιλ

96 X

PMP 22 Πνελάκιαρετουσαρίσματος σε δοχείο
100τεμ. - ΠΟΛΥ ΆΠΆΛΟ - άσπρο - 1,0χιλ

96 X

PMP 22

PMP 21

PMP 20
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Άστάρι γενικής χρήσης σε ανοιχτό γκρι,γκρι και σκούρο γκρι, κατάλληλο για να ολοκληρώσετε την εργασία 
σας σε οποιονδήποτε χρώματα συμβατικά ή νερού & χρώματα 1Κ-2Κ. Μπορεί να εφαρμοστεί σε όλες τις 
επιφάνειες, ιδανικό για γρήγορες επισκευές μετά από τρίψιμο. Επίσης, ιδανικό για μικροεπισκευές ή επισκευή 
πάνελ. Ιδιαίτερα για τις μικρότερες επιφάνειες εφαρμόστε λεπτές στρώσεις. Άν επιθυμείτε ένα παχύ στρώμα: 
εφαρμόστε πρώτα 1 πλήρες στρώμα από απόσταση 30-35 εκατοστά και στη συνέχεια ολοκληρώνουμε με ένα 
σταυρωτό χέρι από απόσταση 20 εκατοστών. Όλα τα σπρέϊ ασταριού έχουν ένα ειδικό ακροφύσιο που ψεκάζει 
σε μια επίπεδη κάθετη βεντάλια, συγκρίσιμη με πιστόλι. Υψιλό ιξώδες: ανακαινίστε το δοχείο πολύ καλά πριν 
από την πρώτη χρήση.

Άστάρι πλαστικών είναι ένα ενισχυτικό πρόσφυσης 
για εσωτερικά αυτοκινήτων και πλαστικές 
επιφάνειες. Παρέχει εξαιρετική πρόσφυση 
οταν χρησιμοποιείται ως αστάρι για την βαφή 
πλαστικών.

Κωδικός Περιγραφή (Μονάδα πωλήσεων) Κιβ Παλ

TSP 110 αστάρι – Ελαφρύ γκρι – 400μλ 12 672

TSP 120 αστάρι - γκρι – 400μλ 12 672

TSP 130 αστάρι – σκούρο γκρι- 400μλ 12 672

TSP 140 αστάρι - λευκό – 400μλ 12 672

Κωδικός Περιγραφή (Μονάδα πωλήσεων) Κιβ Παλ

TSP 030 αστάρι πρόσφυσης - 400μλ 12 672

TSP 110-120-130-140 Αστάρι  
Ελαφρύ γκρι/γκρι/σκούρο γκρι/λευκό

TSP 030 Αστάρι πρόσφυσης

 Νέο

 Νέο

Τεχνικά Σπρέι

TSP 140

TSP 030

 Νέο
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Άλκυδικής ρητίνης με βάση ψευδαργύρου-φωσφόρου  
αντιδιαβρωτικό αστάρι, οπου προσφέρει προστασία απο 
την σκουριά για εφαρμογές συγκόλλησης τύπου, MIG 
και TIG. Υψηλή συγκέντρωση του ψευδαργύρου στο 
στεγνό φίλμ, γρήγορο στεγνώμα για να επιταχυνθεί 
η διαδικασία συγκόλλησης με περιορισμένο αντίκτυπο 
στην συγκόλληση. Έχει άριστες συγκολλητικές ιδιότητες. 
Το προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί πριν και μετά τη 
συγκόλληση. Ο ψευδάργυρος μπορεί να βαφτεί με τους 
περισσότερους τύπους συστημάτων βαφής.

Άκρυλικής ρητίνης με βάση χαλκό αντιδιαβρωτικό 
αστάρι, προσφέρει προστασία σκουριάς για 
εφαρμογές συγκόλλησης τύπου, MIG και TIG. 
Υψηλή συγκέντρωση χαλκού στο στεγνό φίλμ , 
ταχυστέγνωτο για να επιταχυνθεί η διαδικασία 
συγκόλλησης με περιορισμένο αντίκτυπο στην 
συγκόλληση. Έχει άριστες συγκολλητικές ιδιότητες. 
Το προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί πριν και μετά τη 
συγκόλληση. Το αστάρι χαλκού μπορεί να βαφτεί με 
τους περισσότερους τύπους χρωμάτων.

Άστάρι πρόσφυσης οπου μπορεί να χρησημοποιηθεί 
στις περισσότερες επιφάνειες ακόμα και αλουμίνιο. 
Εξαιρετική αντισκωριακή προστασία που μπορεί να 
βαφεί με αστάρια ενός και 2κ.

Κωδικός Περιγραφή (Μονάδα πωλήσεων) Κιβ Παλ

TSP 190 Αστάρι πρόσφυσης- γκρι  - 400μλ 12 672

Κωδικός Περιγραφή (Μονάδα πωλήσεων) Κιβ Παλ

TSP 810 αστάρι συγκόλλησης φωσφορικού 
ψευδαργύρου - 400μλ

12 672

Κωδικός Περιγραφή (Μονάδα πωλήσεων) Κιβ Παλ

TSP 530 αστάρι συγκόλλησης χαλκός - 400μλ 12 672 Νέο

TSP 190 Αστάρι πρόσφυσης TSP 810 Αστάρι συγκόλλησης
φωσφορικού ψευδαργύρου

TSP 530 Αστάρι συγκόλλησης 
χαλκός

 ▪ Άυτό το σπρέι ψευδαργύρου μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί για να προστατεύσει προσωρινά γυμνό 
μέταλλο πριν ή μετά τη συγκόλληση. Μπορεί επίσης 
να χρησιμοποιηθεί για σημειακή συγκόλληση. Βάφεται 
με όλα τα 1 και 2K χρώματα διαλύτες και βαφές , 
βάσης νερού. Περιέχει 85% ψευδάργυρο.

Κωδικός Περιγραφή (Μονάδα πωλήσεων) Κιβ Παλ

TSP 410 ψευδαργύρου σπρέι – 400μλ 12 672

TSP 410 Σπρέϊ ψευδαργύρου

Τεχνικά Σπρέι

TSP 810

TSP 530

TSP 190

TSP 810

TSP 530

 Νέο  Νέο  Νέο

 Νέο

 Νέο
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Μαύρο ματ χρώμα για γρήγορη επισκευή
πλαστικών ή για να καλύψει υπερ-ψεκασμό 
σε εσωτερικά πλαστικά μέρη, με έναν 
γρήγορο και εύκολο τρόπο.

Δύο ακόμη σπρέί συμπληρώνουν την γκάμα, με 
δυο μεταλλικά ασημί χρώματα. Το ένα είναι μεσαίας 
φωτεινότητας, και το άλλο είναι πολύ μεγάλης φωτεινότητας. 
Σας διαβεβαιώνουμε ότι είναι σε θέση να επισκευάσουν με ένα 
γρήγορο και εύκολο τρόπο, τις περισσότερες από τις ζάντες 
αλουμινίου της αγοράς.

Κωδικός Περιγραφή (Μονάδα 
πωλήσεων)

Κιβ Παλ

TSP 910 Ματ σπρέι μαύρο – 400μλ 12 672

Κωδικός Περιγραφή (Μονάδα πωλήσεων) Κιβ Παλ

TSP 520 Σπρέι ζάντας ασημί – λεπτό μέταλλο
400μλ

12 672

TSP 525 Σπρέι ζάντας ασημί – μεσαίο μέταλλο
400μλ

12 672

Κωδικός Περιγραφή (Μονάδα πωλήσεων) Κιβ Παλ

TSD 50 Μαγνητική βαση για σπρέί 10 500

TSP 910 Ματ μαύρο

TSP 520-525 Ασημί ζάντας

TSD 50 Μαγνητική βαση για σπρέί

Τεχνικά Σπρέι
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Προετοιμασια

2Κ γρήγορο, γεμιστικό πολυεστερικό αστάρι σε σπρέυ . Λυση για 
γρήγορες επισκευές:  
 ▪ Γρήγορο στέγνωμα, τρίψιμο μετά από 1 ώρα σκλήρυνση στους 20 
° C και κανονική υγρασία.

 ▪ Υψηλή γεμιστικότητα έως 100 μικρά σε 3 στρώματα (αφήστε 
χρόνο εξαέρωσης 5 λεπτών μεταξύ των στρωμάτων).

 ▪ Άριστη πρόσφυση σε γυμνό μέταλλο, γαλβανισμένες επιφάνειες, 
υποστρώματα αλλά και παλαιά χρώματα.

 ▪ Μπορεί να βαφεί με όλα τα κοινά συστήματα τελικής βαφής 1K-και 
2K.

 ▪ Χωρίς ισοκυανικά, χωρίς διαλύτες.

2K βερνίκι για τον επαγγελματία χρήστη: Μια έξυπνη 
λύση επισκευής. Εφαρμόστε 2 στρώσεις με ένα 
μεσοδιάστημα 10 λεπτά για να πάρετε το τέλειο 
φινίρισμα  το οποίο είναι αντιχαρακτικό, ανθεκτικό 
στην βενζίνη και την υπεριώδη ακτινοβολία, και  δεν 
επηρεάζεται απο τις καιρικές συνθήκες. Το προϊόν 
χωρίς ισοκυανικά.

Διαλυτικό σβησίματος ειδικό για να διαλύσει τα άκρα 
του χρώματος κάνοντας μια τέλεια μετάβαση μεταξύ 
των παλαιών και των νέων επιστρώσεων. Γενικής 
χρήσης καθώς είναι συμβατό με όλα τα βερνίκια, 
δεν χρειάζεται πιστόλι  άρα πολύ πιο γρήγορη  
SMART επισκευή.

Κωδικός Περιγραφή (Μονάδα πωλήσεων) Κιβ Παλ

TSP 720 2K Σπρέυ Γεμιστικό – 250μλ 6 696

Κωδικός Περιγραφή (Μονάδα πωλήσεων) Κιβ Παλ

TSP 710 2K βερνίκι – 250μλ 6 696

Κωδικός Περιγραφή (Μονάδα πωλήσεων) Κιβ Παλ

TSP 920 Διαλυτικό σβησίματος – 400μλ 12 672

TSP 720 2K Σπρέυ Γεμιστικό

TSP 710 2K βερνίκι

TSP 920 Διαλυτικό σβησίματος

TSP 920

TSP 710

TSP 720

Τεχνικά Σπρέι

 Νέο

 Νέο

 Νέο

 Νέο

 Νέο

 Νέο
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Ελαστική και με μεγάλη πρόσφυση, βάσης διαλύτου με 
μεγάλη αντίσταση στα κτυπήματα διαθέτει. Σε γκρι ή 
μαύρο χρώμα.or

Κωδικός Περιγραφή (Μονάδα πωλήσεων) Κιβ Παλ

AGB 01 Πλαστικοποίηση βαφόμενη - μαύρη – 1λ 12 600

AGG 01 Πλαστικοποίηση βαφόμενη - γκρί – 1λ 12 600

AGB & AGG Πλαστικοποίηση

Πλαστικοποίηση, σε ανοικτό γκρί και μαύρο, σε σπρέί 
που έρχεται με χονδρό μπεκ εφαρμογής Παχύρρευστου 
προϊόντος σε παχύτερες στρώσεις. Για μια σύνθεση των 
στρωμάτων: εφαρμόστε σταυρωτά χέρια από απόσταση 
35 εκ , μειώνοντας την απόσταση θα έχετε ένα πιο 
λείο αποτέλεσμα. Μπορεί να βαφτεί με όλα τα χρώματα 
τύπου 1Κ & 2 συστατικών.

Κωδικός Περιγραφή (Μονάδα πωλήσεων) Κιβ Παλ

TSP 210 πλαστικοποίηση - γκρι – 400μλ 12 672

TSP 230 πλαστικοποίηση – μαύρο – 400μλ 12 672

TSP 210-230  Πλαστικοποίηση

CPS 00

Μοναδικό προϊόν! Χάρη στην μοναδική του σύνθεση 
αυτός ο οδηγός λείανσης μπορεί να λειανθεί μετά 
από 3 λεπτά στους 20 °C χωρίς διαδικασία απόξεσης. 
Διαθέσιμο σε μαύρο και πράσινο.

Κωδικός Περιγραφή (Μονάδα πωλήσεων) Κιβ Παλ

TSP 310 Οδηγός ξηράς τριβής - μαύρο – 400μλ 12 672

TSP 320 Οδηγός ξηράς τριβής – πράσινο 
φωσφορίζων - 400mμλ

12 672 

TSP 310-320  Οδηγός ξηράς τριβής
μαύρο & φωσφορίζων πράσινο

Τεχνικά Σπρέι

CPS 00
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 ▪ Γενικής χρήσης σπρέυ για υδατοδιάλυτα προιόντα.

 ▪ Γενικής χρήσης κενό σπρέυ γαι συμβατικά χρώματα.

Σετ μπέκ για τα σπρέυ.

Κωδικός Περιγραφή (Μονάδα πωλήσεων) Κιβ Παλ

TSP 100 κενό σπρέυ - 400μλ 12 1176

Κωδικός Περιγραφή (Μονάδα πωλήσεων) Κιβ Παλ

TSP 900 κενό σπρέυ υδατοδιάλυτων - 400μλ 12 1176

Κωδικός Περιγραφή (Μονάδα πωλήσεων) Κιβ Παλ

TSP 1XX Σετ μπέκ για τα σπρέυ - TSP 1 & TSP 310, 320 - 
10 τεμ

10 X

TSP 2XX Σετ μπέκ για τα σπρέυ - TSP 2 - 10 τεμ 10 X

TSP 4XX Σετ μπέκ για τα σπρέυ - TSP 410 - 10 τεμ 10 X

TSP 5XX Σετ μπέκ για τα σπρέυ - TSP 520, 525 & 030 - 10 
τεμ

10 X

TSP 900 κενό σπρέυ υδατοδιάλυτων

TSP 100 κενό σπρέυ

Σετ μπέκ για τα σπρέυ

 Νέο
 ΝέοTSP 100

TSP 900

Τεχνικά Σπρέι

 Νέο

 Νέο 
 Νέο

 Νέο
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Πάντα η βιομηχανία προσπαθεί να εισάγει ενα προιόν με τον πιο απλό σχεδιασμό, που στην 
πράξη αποδεικνύεται ότι είναι μια επαναστατική καινοτομία! Το TSP 600 είναι ένα τέτοιο 
προϊόν. To καθαριστικό αυτό είναι χωρίς αμμωνία έχει βάση το νερό, και είναι καθαριστικό και 
απολιπαντικό μαζί σε ένα σπρέυ. Άντικαθιστά οποιαδήποτε άλλη μορφή καθαριστικού με αφρό 
ήδη! Δεν είναι μόνο χωρίς αμμωνία αλλά αφήνει και ένα λεπτό στρώμα αφρού επάνω στην 
ψεκαζόμενη επιφάνεια, γεγονός που το καθιστά εύκολο στον καθαρισμό. Ο αφρός αφαιρεί 
κάθε είδους βρωμιά, σχεδόν αμέσως από κάθε επιφάνεια, πολύ εύκολα, χωρίς να αφήνει 
ίχνη. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην αυτοκινητοβιομηχανία ή για οικιακή χρήση, αλλά και ως 
προετοιμασία πριν από τη βαφή ή την επισκευή πλαστικών ως μοναδική φόρμουλα.

Οι εφαρμογές είναι ατέλειωτες:
 ▪ Βαφεία αυτοκινήτων
 ▪ Πλυντήρια αυτοκινήτων (εξωτερικά βαμμένα μέρη, πλυντηρίου χωρίς νερό)
 ▪ Εσωτερικό των αυτοκινήτων (πλαστικό, δέρμα, ξύλο, μέταλλο, γυαλί) και σε πίνακες, πάνελ 
των θυρών, οθόνες LCD

 ▪ Ηλεκτρική κουζίνα και μπάνιο καθαρότερα χάρη στην αντι-βακτηριακή ποιότητα της
 ▪ Παράθυρα, καθρέφτες τηλεοράσεις

Κωδικός Περιγραφή (Μονάδα πωλήσεων) Κιβ Παλ

TSP 600 Foam-it - 500 ml 12 1008

TSP 600 καθαριστικό αφρού

 Νέο
TSP 600

Technische Aerosole

 Νέο
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 ▪ Πάτος λείανσης 8 τρύπες, Ø 125χιλ
 ▪ Με κατάλληλους αντάπτωρες & διαφορετικά 
μπουλόνια.

 ▪ Ταιριάζει σε όλους τους τύπους μηχανών λείανσης.

 ▪ S μαλακός πάτος, που χρησιμοποιείται συνήθως για 
λείανση σε μηχανές με έκκεντρο 2,5 χιλιοστών με 
P400 ή λεπτότερο.

 ▪ M μεσαίος πάτος, που χρησιμοποιείται συνήθως για 
λείανση σε μηχανές με έκκεντρο 5 χιλιοστών με 
P400 ή χονδρότερο

 ▪ Ενδιάμεσος πάτος λείανσης για (SAM 36-37) που 
μετατρέπει το υπάρχον μεσαίο πάτο λείανσης στην 
μηχανή σε μαλακό και με αυτόν τον τρόπο είναι 
δυνατό να το συνδυάσετε με λεπτότερους δίσκους 
λείανσης P600 ή και λεπτότερα. 

 ▪ Εναλλακτική λύση είναι να αντικατασταθεί ο 
μεσαίος πάτος (SAM 15M) απευθείας από τον 
μαλακό (SAM15S). 

 ▪ 5χιλ ή 10χιλ - 15 τρύπες.

Κωδικός Περιγραφή (Μονάδα πωλήσεων) Κιβ Παλ

SAM 15M Επίθεμα λείανσης velcro 15 τρύπες
μεσαίος Ø 150χι 1 X

SAM 15S Finixa Πάτος λείανσης velcro 15 τρύπες
μαλακός Ø 150χιλ 1 X

Κωδικός Περιγραφή (Μονάδα πωλήσεων) Κιβ Παλ

SAM 36
Ενδιάμεσος πάτος λείανσης velcro
μαλακός 10χιλ για SPDA/SFDA - 15 
τρύπες

1 X

SAM 37
Ενδιάμεσος πάτος λείανσης μαλακός 
velcro 5χιλ για SPDA/SFDA - 15 
τρύπες

1 X

 ▪  Πάτος λείανσης 15 τρύπες, Ø 150χιλ.
 ▪ Με κατάλληλους αντάπτωρες & διαφορετικά μπουλόνια.
 ▪ Ταιριάζει σε όλους τους τύπους μηχανών λείανσης.

 ▪ S μαλακός πάτος, που χρησιμοποιείται συνήθως για 
λείανση σε μηχανές με έκκεντρο 2,5 χιλιοστών με P400 ή 
λεπτότερο.

 ▪ M μεσαίος πάτος, που χρησιμοποιείται συνήθως για 
λείανση σε μηχανές με έκκεντρο 5 χιλιοστών με P400 ή 
χονδρότερο.

Κωδικός Περιγραφή (Μονάδα πωλήσεων) Κιβ Παλ

SAM 125S Πάτος λείανσης velcro 8 τρύπες
Μεσαίος Ø 125χιλ 1 X

SAM 15M Επίθεμα λείανσης velcro 8 τρύπες
μεσαίος Ø 125χι 1 X

SAM 15  Πάτος λείανσης velcro 15 
τρύπες - Ø 150χιλ

SAM 125 Πάτος λείανσης velcro 8 
τρύπες - Ø 125χιλ

SAM 36-37  Ενδιάμεσος μαλακός 
πάτος

 γυαλόχαρτο

SAM 36-37 Ενδιάμεσος μαλακός 

SAM 36

SAM 37

 Νέο
SAM 125

 Νέο
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 ▪ Δύο νέα στρογγυλά τριβεία έκκεντρο των 2,5 και 5χιλ, 
συμπληρώνουν την γκάμα τριβείων μας.

 ▪ Οι υψηλής ποιότητος λειαντές SAM 50 and SAM 51 είναι 
εξαιρετικά ήσυχης λειτουργίας

 ▪ (λιγότερα από 82 dB)
 ▪ Δεν μεταφέρουν σχεδόν καθόλου δόνηση (λιγότερο από 
2,5m/s2)

 ▪ Εργονομική ηλεκτρική έκκεντρη μηχανή λείανσης.
 ▪ Διάμετρος κάτω μέρους velcro, 15 τρύπες: 150χιλ.
 ▪ Διαθέσιμο με 2,5χιλ έκκεντρο, για το τελείωμα της 
εργασίας, P400 και λεπτότερα φύλλα λείανσης.

 ▪ Διαθέσιμο με 5,0χιλ έκκεντρο, για εργασία προετοιμασίας, 
P400 και χονδρότερα φύλλα λείανσης.

 ▪ Ενσωματωμένος έλεγχος ταχύτητας, μπορεί αν ρυθμίζεται 
συνεχόμενα ανάμεσα σε 0 - 20 000 στροφές.

 ▪ Εξαιρετικά ελαφριά: 660gr. Μαζί με τον πάτο λείανσης.
 ▪ Άξιόπιστη και χωρίς δόνηση χάρη στα 4 στρώματα: 2 
πάνω and 2 κάτω από την μηχανή.

 ▪ Συνδυάζει και πτερύγια στροφείου.
 ▪ Ενσωματωμένη δυνατότητα να λειτουργεί με και χωρίς 
σκούπα.

 ▪ 112l/min στα 6,3 bar πίεση.

Κωδικός Περιγραφή (Μονάδα πωλήσεων) Κιβ Παλ

SAM 00 Πνευματική έκκεντρη μηχανή λείανσης
Ø 150χιλ - 2,5χιλ 10 200

SAM 01 Πνευματική έκκεντρη μηχανή λείανσης
Ø 150χιλ - 5,0χιλ 10 200

Κωδικός Περιγραφή (Μονάδα πωλήσεων) Κιβ Παλ

SAM 50 Πνευματική έκκεντρη μηχανή λείανσης
Υψηλής ποιότητας - Ø 150 - 2,5χιλ 12 132

SAM 51 Πνευματική έκκεντρη μηχανή λείανσης
Υψηλής ποιότητας - Ø 150 - 5,0χιλ 12 132

Κωδικός Περιγραφή (Μονάδα πωλήσεων) Κιβ Παλ

MSP 00 Μίνι αλοιφαδόρος αέρος 10 200

SAM 00-01 Υψηλής ποιότητας έκκεντρο 
τριβείο αέρος & αξεσουάρ

SAM 50-51 Υψηλής ποιότητας έκκεντρο 
τριβείο αέρος & αξεσουάρ

MSP 00 Μινι αλοιφαδόρος αέρος

γυαλόχαρτο

SAM 00-01

SAM 50-51

 Νέο
MSP 00

 Νέο
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Κωδικός Περιγραφή (Μονάδα πωλήσεων) Κιβ Παλ

SAB 07 τάκος λείανσης – εργονομική
λαβή + 3 διαφορετικά σχήματα

1 X

Κωδικός Περιγραφή (Μονάδα πωλήσεων) Κιβ Παλ

SAB 50 Πίνακας για μπλοκ λείανσης 1 X

 ▪ Σετ 3 μπλοκ λείανσης με3 διαφορετικά σχήματα.
 ▪ Χρησιμοποιήστε τους δίσκους 150χιλ γενικής χρήσης 
Εργονομική λαβή.

 ▪ 3 διαφορετικά σχήματα επίπεδης λείανσης, κοίλων και 
κυρτών επιφανειών.

 ▪ Όχι πια σπατάλες με μισο-χρησιμοποιημένους δίσκους.

SAB 50  Πίνακας velcro

SAB 07 Τάκος λείανσης Εργονομική 
λαβή + 3 διαφορετικά σχήματα

 ▪ Ο οργανωτής για τις δικές σας συσκευές λείανσης.
 ▪ Μπορεί εύκολα να φιλοξενήσει τάκους τριβής και 2 
έκκεντρα τριβεία.

 ▪ Η οργάνωση μπορεί να είναι εξατομικευμένη, ως εκ τούτου 
η φωτογραφία δείχνει μόνο μία δυνατότητα.

γυαλόχαρτο
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Κωδικός Περιγραφή (Μονάδα πωλήσεων) Κιβ Παλ

SAB 30 άκος λείανσης με εξαγωγή
70 x 125χιλ - 8 τρύπες 1 X

SAB 31 τάκος λείανσης με εξαγωγή
70 x 198χιλ - 8 τρύπες 1 X

SAB 32 τάκος λείανσης με εξαγωγή
70 x 400χιλ - 14 τρύπες 1 X

SAB 33 τάκος λείανσης με εξαγωγή
115 x 230χιλ - 10 τρύπες 1 X

Κωδικός Περιγραφή (Μονάδα πωλήσεων) Κιβ Παλ

SAB 35 Hiomatuki pölynpoistolla 70x198mm + 4 
erimuotoista alustaa 1 X

 ▪ Εργονομική λαβή.
 ▪ Ισορροπημένη κατανομή βάρους για ομοιόμορφη πίεση.
 ▪ Εξοπλισμένο με σύνδεση για σωλήνα αναρρόφησης.
 ▪ Εξοπλισμένο με άγκιστρο για γρήγορη απελευθέρωση του 
χρησιμοποιημένου φύλλου λείανσης.

 ▪ Εργονομική λαβή.
 ▪ Ισορροπημένη κατανομή βάρους για ίση πίεση.
 ▪ Εξοπλισμένη με μια σύνδεση για το σωλήνα απορρόφησης.
 ▪ Εξοπλισμένο με μια στρογγυλεμένη γωνία για να αφαιρέσετε 
εύκολα το χρησιμοποιημένο χαρτί λείανσης.

SAB  Τάκοι λείανσης με εξαγωγή

SAB 35 Τάκος τριβής με απορρόφηση 
+ 4 διαφορετικές βάσεις

γυαλόχαρτο
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ΠΡΑΣΙΝΟΣ :
• Ταχύτερα
• Για περισσότερο χρόνο
• Χωρίς να στομώνει
• Παλαιά και νέα χρώματα
• Αστάρια – χρώματα & 

βερνίκια & Πολυεστερικούς 
στόκους

Με βάση την εμπειρία μας στον επαγγελματικό χώρο του φανοβαφείου 
και σε συνεργασία με διάφορους κατασκευαστές χρωμάτων, έχουμε 
αναπτύξει μια πλήρη γκάμα λειαντικών προσαρμοσμένα στην 
τελευταία λέξη της τεχνολογίας στην φανοποιία αυτοκινήτων. Με 
την εισαγωγή των φιλικών προς το περιβάλλον χρωμάτων, υψηλής 
περιεκτικότητας σε στερεά προϊόντα, Υψηλών στερεών και βερνίκια 
UV, εφαρμογή χρωμάτων βάσης νερού, αντιχαρακτικά βερνίκια, 
αυτό-επισκευαζόμενα βερνίκια, ειδικά βερνίκια για πετραδάκια κτλ. 
Οι απαιτήσεις λείανσης στην επαναβαφή αυτοκινήτων για τον 21ο 
αιώνα έχουν εξελιχθεί σημαντικά. Ως εκ τούτου, στα λειαντικά, δεν 
διαλέγετε μόνο μέσα από μια πλήρη γκάμα προϊόντων σε διαφορετικά 
σχήματα για χρήση με το χέρι ή με τριβείο, αλλά ένα οικονομικά 
αποδοτικό προϊόν που είναι γρήγορο, αιχμηρό και μεγάλης διάρκειας 
για κάθε Κωδικός Karkeus Κιβ Παλ

 SFDA 0036  P36  50 8 

SFDA 0060 P60 50 8

SFDA 0080 P80 100 8

SFDA 0100 P100 100 8

SFDA 0120 P120 100 8

SFDA 0150 P150 100 8

SFDA 0180 P180 100 8

SFDA 0220 P220 100 8

SFDA 0240 P240 100 8

SFDA 0280 P280 100 8

SFDA 0320 P320 100 8

SFDA 0360 P360 100 8

SFDA 0400 P400 100 8

SFDA 0500 P500 100 8

SFDA 0600 P600 100 8

SFDA 0800 P800 100 8

SFDA 1000 P1000 100 8

SFDA 1200 P1200 100 8

SFDA 1500 P1500 100 8

SFDA 2000 P2000 100 8

SAM 00-01-50-51 τριβείο

SAB 01-07 τάκος τριβής

SFDA Δίσκος λείανσης
Ø 150mm - 15 Τρύπες

στόκους

Δίσκος λείανσης

γυαλόχαρτο
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ΚΟΚΚΙΝΟΣ :
• Ταχύτερα
• Για περισσότερο χρόνο
• Χωρίς να στομώνει
• Παλαιά και νέα 

χρώματα
• Αστάρια – χρώματα 

& βερνίκια & 
Πολυεστερικούς 
στόκους

Κωδικός Karkeus Κιβ Παλ

SPDA 0040 P40 50 8

SPDA 0060 P60 50 8

SPDA 0080 P80 100 8

SPDA 0100 P100 100 8

SPDA 0120 P120 100 8

SPDA 0150 P150 100 8

SPDA 0180 P180 100 8

SPDA 0220 P220 100 8

SPDA 0240 P240 100 8

SPDA 0280 P280 100 8

SPDA 0320 P320 100 8

SPDA 0360 P360 100 8

SPDA 0400 P400 100 8

SPDA 0500 P500 100 8

SPDA 0600 P600 100 8

SPDA 0800 P800 100 8

SPDA 1000 P1000 100 8

SPDA 1200 P1200 100 8

SPDA 1500 P1500 100 10

SPDA 2000 P2000 100 10

SPDA 2500 P2500 100 10

SPDA 3000 P3000 100 10

SAM 00-01-50-51 τριβείο

SAB 01-07 τάκος τριβής

σύγχρονη εφαρμογή. Άυτή η τεχνολογία είναι το απόρροια πολλών ετών δοκιμών 
και λαθών σε συνδυασμό με την πληροφόρηση των κατασκευαστών βαφής. Άν 
στο παρελθόν ένα λειαντικό φύλλο ήταν ένα πλέγμα κολλημένο σε ένα χαρτί 
,πλαστικοποιημένο με Velcro, τα σημερινά λειαντικά της είναι:
Διπλά κολλημένο στρώμα πλέγματος αποφεύγοντας έτσι την αποκόλληση της σκόνης. 
Πλέγμα από μπλε καύση οξειδίου του αργιλίου μερικώς εμπλουτισμένο με πέτρα 
βασισμένη στο διαμάντι, αυξάνοντας έτσι την αντοχή. 
Ο προσανατολισμός της πέτρας από την πίσω πλευρά, εξασφαλίζει ότι το πιο αιχμηρό 
σημείο έρχεται σε επαφή με την επιφάνεια, αυξάνοντας έτσι την ευκρίνεια και την 
ταχύτητα κατά το τρίψιμο. 
Στατική επίστρωση θερμής τήξης για την αποφυγή των εμφράξεων από σωματίδια 
σκόνης στο λειαντικό , καθιστώντας έτσι το χαρτί, μακράς διαρκείας.
Εκτός από τα συνήθη σχήματα που βλέπετε επί του παρόντος στον κατάλογo μας, 
συμπληρώνουμε διαρκώς στα περιεχόμενα μας όλο και περισσότερο με «ειδικά», που 
θα ανακαλύψετε στις επόμενες σελίδες.

SPDA Δίσκος λείανσης
Ø 150mm - 15 Τρύπες

Αστάρια – χρώματα 
& βερνίκια & 
Πολυεστερικούς 
στόκους

Παλ

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

10

10

10

10

γυαλόχαρτο
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Κωδικός Karkeus Κιβ Παλ

SPDD 0080 P80 100 10

SPDD 0100 P100 100 10

SPDD 0120 P120 100 10

SPDD 0150 P150 100 10

SPDD 0180 P180 100 10

SPDD 0220 P220 100 10

SPDD 0240 P240 100 10

SPDD 0280 P280 100 10

SPDD 0320 P320 100 10

SPDD 0360 P360 100 10

SPDD 0400 P400 100 10

SPDD 0500 P500 100 10

SPDD 0600 P600 100 10

SPDD 0800 P800 100 10

SPDD 1000 P1000 100 10

SPDD 1200 P1200 100 10

Κωδικός Karkeus Κιβ Παλ

SPDE 0080 P80 100 10

SPDE 0120 P120 100 10

SPDE 0150 P150 100 10

SPDE 0240 P240 100 10

SPDE 0320 P320 100 10

SPDE 0400 P400 100 10

Κωδικός Karkeus Κιβ Παλ

SPFA 0080 P80 1 80

SPFA 0150 P150 1 80

SPFA 0180 P180 1 80

SPFA 0240 P240 1 80

SPFA 0320 P320 1 80

SPFA 0400 P400 1 80

SPFA 0500 P500 1 80

SPFA 0600 P600 1 80

SPFA 0800 P800 1 80

SPFA 1000 P1000 1 80

 ▪ Φύλλα λείανσης σε ρολό με πλάτη αφρού.
 ▪ Συσκευασμένα σε εύχρηστη συσκευασία 
με διανεμητή. Έτσι τα φύλλα λείανσης 
προστατεύονται από την σκόνη και την 
μόλυνση.

 ▪ Τα φύλλα λείανσης είναι διάτρητα. Έτσι 
κάθε φύλλο (114mm x 125mm) μπορεί να 
κοπεί σε μικρότερα.

 ▪ Η πλάτη του φύλλου έχει ενσωματωμένο 
αφρό για άνεση. Χάρη σε αυτό τον αφρό 
η πίεση που ασκείται κατά την τριβή 
διανέμεται ομοιόμορφα.

 ▪ Προσαρμόζεται εύκολα σε στρογγυλά, 
κοίλα ή κυρτά σχήματα.

 ▪ Άποτρέπει την αφαίρεση των άκρων.
 ▪ Η αφρώδης πλάτη μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί για να απομακρύνει εύκολα 
την σκόνη λείανσης από την τριμμένη 
επιφάνεια.

Κωδικός Karkeus Κιβ Παλ

SPDM 1500 P1500 100 X

SPDM 2000 P2000 100 X

SPDM 2500 P2500 100 X

SPDM 3000 P3000 100 X

DRF 50 Μπλόκ γυαλίσματος μίνι

SPDM  Δίσκος λείανσης
Ø 35 mm

SPDD Δίσκος λείανσης
Ø 125 mm - 8 Τρύπες

SPDE Δίσκος λείανσης
Ø 203 mm - 8 Τρύπες

SPFA Φύλλο λείανσης
114mm x 25m - Φύλλο λείανσης

γυαλόχαρτο
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Κωδικός Karkeus Κιβ Παλ

SPDQ 0500 P500 10 8

SPDQ 0600 P600 10 8

SPDQ 0800 P800 10 8

SPDQ 1000 P1000 10 8

SPDQ 1500 P1500 10 8

SPDQ 2000 P2000 10 8

SPDQ 2500 P2500 10 8

SPDQ 3000 P3000 10 8

Κωδικός Karkeus Κιβ Παλ

SPDR 0800 P800 20 8

SPDR 1000 P1000 20 8

SPDR 1500 P1500 20 8

SPDR 2000 P2000 20 8

SPDR 2500 P2500 20 8

SPDR 3000 P3000 20 8

SPDQ Δίσκοι τριβής velcro
Ø 150mm

SPDR Δίσκοι τριβής velcro
Ø 75mm

Άπόλυτη λείανση, ώστε το λειαντικό με το κατάλληλο τρίψιμο να 
δώσει ένα τέλειο αποτέλεσμα, προετοιμάζοντας την επιφάνεια για 
βάψιμο ή γυάλισμα. Εξασφαλίζει την πρόσφυση, ισιώνει εξωτερικά 
χωρίς τον κίνδυνο να περάσει από την βαμμένη επιφάνεια, 
ακολουθόντας το σχήμα της . Μπορεί να χρησιμοποιηθεί στεγνό 
ή βρεγμένο. Τα καλύτερα αποτελέσματα επιτυγχάνονται αν τα 
χρησιμοποιήσετε υγρά σε συνδυασμό με DGR, καθαριστικό βάσης 
νερού.

 ▪ Άπομάκρυνση της σκόνης χωρίς επίδραση στην δομή του βερνικιού.
 ▪ Προετοιμάζουν την επιφάνεια απομακρύνοντας ελαφρά το χρώμα ή 
το βερνίκι.

 ▪ Άπομακρύνει την βρωμιά και την μόλυνση πριν το γυάλισμα.
 ▪ Μαλακώνει την επιφάνεια πριν το γυάλισμα

SPDQ/SPDR Δίσκοι τριβής velcro
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Κωδικός Karkeus Κιβ Παλ

SFDP 0080 P0080 50 8

SFDP 0120 P0120 50 8

SFDP 0180 P0180 50 8

SFDP 0240 P0240 50 8

SFDP 0320 P0320 50 8

SFDP 0400 P0400 50 8

SFDP 0500 P0500 50 8

SFDP 0600 P0600 50 8

SFDP 0800 P0800 50 8

SFDP 1000 P1000 50 8

SFDP 1200 P1200 50 8

SFDP 1500 P1500 50 8

SFDP 2000 P2000 50 8

Κωδικός Karkeus Κιβ Παλ

SUNE 0040 P40 25 10

SUNE 0060 P60 25 10

SUNE 0080 P80 50 5

SUNE 0100 P100 50 5

SUNE 0120 P120 50 5

SUNE 0150 P150 50 5

SUNE 0180 P180 50 5

SUNE 0220 P220 50 5

SUNE 0240 P240 50 5

SUNE 0280 P280 50 5

SUNE 0320 P320 50 5

SUNE 0360 P360 50 5

Κωδικός Karkeus Κιβ Παλ

SUNE 0400 P400
αδιάβροχο

50 5

SUNE 0500 P500
αδιάβροχο

50 5

SUNE 0600 P600
αδιάβροχο

50 5

SUNE 0800 P800
αδιάβροχο

50 5

SUNE 1000 P1000
αδιάβροχο

50 5

SUNE 1200 P1200
αδιάβροχο

50 5

SUNE 1500 P1500
αδιάβροχο

50 5

SUNE 2000 P2000
αδιάβροχο

50 5

SUNE 2500 P2500
αδιάβροχο1

50 5

SFDP Δίσκος λείανσης
Ø 75mm

SUNE φύλλο not τάκος
230mm x 280mm

SAB 01 τάκος λείανσης 
με εργονομική λαβή για 
δίσκους λείανσης
150 mm

SAP 01 τάκος λείανσης με 
εργονομική
SCA

SUNE φύλλο not τάκος
230mm x 280mm - αδιάβροχο

Κωδικός Περιγραφή (Μονάδα 
πωλήσεων)

Κιβ Παλ

SAB 01
τάκος λείανσης
με εργονομική λαβή για
δίσκους λείανσης Ø150mm

6 X

Κωδικός Περιγραφή (Μονάδα πωλήσεων) Κιβ Παλ

SAP 01 τάκος λείανσης με εργονομική SCA 6 X

SCA Πανάκια λείανσης
80mm x 133mm

Τα πανάκια λείανσης είναι ένα νέο εργαλείο 
για το φανο-βαφείο : Μαλακά πανάκια 
εμποτισμένα με κόκκους τριβής, ακόμα και 
για γωνίες σε εφαρμογές προετοιμασίας 
πριν την βαφή ή γυάλισμα, με το χέρι ή με 
τον τάκο, SAB 30, με καθαριστικό νερού ή 
σκέτο νερό. Η δύναμη κοπής είναι υψηλή, 
γρήγορη, μεγάλης διάρκειας, λειτουργεί 
δυο φορές ταχύτερα από τα απλά χαρτιά 
λείανσης, πιο ευέλικτα στο χέρι και 
πιο εύχρηστα στην προσέγγιση μικρών 
γωνιών, στροφές και άκρες. Δεν υπάρχει 
κίνδυνος ζημιάς κατά την διάρκεια ή την 
επαναχρησιμοποίηση τους.

Κωδικός Karkeus Κιβ Παλ

SCA 0500 P500 50 9

SCA 0800 P800 50 9 

SCA 1500 P1500 50 9

SCA 2000 P2000 50 9

γυαλόχαρτο

SAB 01 τάκος λείανσης 
με εργονομική λαβή για 
δίσκους λείανσης
150 mm

Κωδικός

SAB 01

Βελτιωθεί

Βελτιωθεί

 Νέο
SAP 01

 Νέο
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SPSA Φύλλο λείανσης
70mm x 127mm - 8 Τρύπες

SPSB Φύλλο λείανσης
70mm x 198mm - 8 Τρύπες

SPSC Φύλλο λείανσης
70mm x 420mm - 14 Τρύπες

SPSD Φύλλο λείανσης
115mm x 230mm - 10 Τρύπες

Κωδικός Karkeus Κιβ Παλ

SPSA 0060 P60 50 8

SPSA 0080 P80 100 8

SPSA 0100 P100 100 8

SPSA 0120 P120 100 8

SPSA 0150 P150 100 8

SPSA 0180 P180 100 8

SPSA 0240 P240 100 8

SPSA 0320 P320 100 8

SPSA 0400 P400 100 8

SAB 30 τάκος λείανσης με απορρόφηση

Κωδικός Karkeus Κιβ Παλ

SPSB 0060 P60 50 8

SPSB 0080 P80 100 8

SPSB 0100 P100 100 8

SPSB 0120 P120 100 8

SPSB 0150 P150 100 8

SPSB 0180 P180 100 8

SPSB 0240 P240 100 8

SPSB 0320 P320 100 8

SPSB 0400 P400 100 8

SAB 31 τάκος λείανσης με απορρόφηση

Κωδικός Karkeus Κιβ Παλ

SPSC 0060 P60 50 8

SPSC 0080 P80 100 8

SPSC 0100 P100 100 8

SPSC 0120 P120 100 8

SPSC 0150 P150 100 8

SPSC 0180 P180 100 8

SPSC 0240 P240 100 8

SPSC 0320 P320 100 8

SPSC 0400 P400 100 8

SAB 32 τάκος λείανσης με απορρόφηση

Κωδικός Karkeus Κιβ Παλ

SPSD 0060 P60 50 8

SPSD 0080 P80 100 8

SPSD 0100 P100 100 8

SPSD 0120 P120 100 8

SPSD 0150 P150 100 8

SPSD 0180 P180 100 8

SPSD 0240 P240 100 8

SPSD 0320 P320 100 8

SPSD 0400 P400 100 8

SAB 33 τάκος λείανσης με απορρόφηση

γυαλόχαρτο
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FFP Πετσετάκια λείανσης
115mm x 115mm

Κωδικός Karkeus Κιβ Παλ

FFP 0320 Πετσετάκια λείανσης - 150mm x 150mm - Primer prep 50 4

FFP 0500 Πετσετάκια λείανσης - 150mm x 150mm - Base coat prep 50 4

FFP 0800 Πετσετάκια λείανσης - 150mm x 150mm - Clear coat prep 50 4

FFP 1500 Πετσετάκια λείανσης - 150mm x 150mm - Fade out prep 50 4

01 Ξηράς ή υγρής τριβής
Το FFP μπορεί να χρησιμοποιηθεί ξηρό, αλλά αποδίδει 
καλύτερα σε συνδυασμό με ματαριστική πάστα, με βάση το 
νερό καθαριστικό ή απλά νερό. Σε συνδυασμό με καθαριστικό 
νερού, γίνεται τριβή και απολύπανση μία μόνο εφαρμογή. Λόγω 
του ειδικού αφρού που περιέχει το καθαριστικό νερού, η τριβή 
γίνεται ευκολότερη.

03 Χωρίς προβλήματα στην τριβή
Ποτέ δεν αφήνει γρατζουνιές με αποτέλεσμα ακόμη  λεπτότερο 
φινίρισμα στην περιοχή τριβής, ενώ τα παραδοσιακά λειαντικά 
πετσετάκια αφήνουν ακανόνιστο τρίψιμο

04 δανικό για σβησίματα
Είτε πρόκειται για την εφαρμογή ασταριού, ή μέχρι την τελική 
επεξεργασία πρός βαφή , το FFP εξαλείφει την ανάγκη για 
επιπλέον τρίψιμο και περιττό γυάλισμα.

02 Εύκολη πρόσβαση:  Λόγω της 
αφρώδου βάσης

το FFP έχει την ευελιξία να φτάσει στα πιο δύσκολα σημεία, 
χωρίς να χάσει τις λειαντικές του ιδιότητες. Την ίδια στιγμή, το 
σφουγγάρι αυτό προσφέρει μια άνετη μέθοδο λείανσης, για κάθε 
φινίρισμα.

Η τριβή γίνεται μια εύκολη, άνετη εργασία με τα πετσετάκια 
λείανσης. Το γυαλόχαρτο εφαρμόζεται πλέον σε ένα 
υπόστρωμα χαρτιού άμεσα προσαρμοσμένο σε σφουγγάρι. 
Το αποτέλεσμα είναι εκπληκτικό: Ταχύτερη τριβή απ’ ότι με 
τις παραδοσιακές λύσεις τύπου Scotch Brite, είναι λεπτότερο 
με την υποστήριξη του αφρού, παρέχει μεγαλύτερη ευελιξία 
για να αποκτήσετε πρόσβαση σε μικρότερες γωνίες και με 
μικρότερη απορρόφηση νερού! Μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
στεγνό, αλλά αποδίδει περισσότερο σε συνδυασμό με πάστα 
τριβής.

Finixa hionta

1. Finixa hionta
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Μη υφασμένα νάιλον με εμποτισμένες ίνες λειαντικών για γρήγορο 
και άνετη τριβή επιφανειών που πρέπει να ψεκαστούν.

Οι δίσκοι λείανσης SUNI είναι, όπως το υλικό λείανσης 
Sunmight, κατασκευασμένα από επικάλυψη ανοικτού 
ψεκασμού και είναι διαθέσιμα σε 2 διαφορετικούς τύπους: 
P36 και P50. 
Η βάση δεν είναι το παραδοσιακό χαρτί ή PVC απλή βάση, 
αλλά ένα στέρεο και παχύ στρώμα PVC το οποίο δρα ως 
φορέας και επίσης ως ένα εύκαμπτο πέλμα στήριξης. 
Οι δίσκοι SUNI μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να 
αφαιρεθεί εύκολα χρώμα, σκουριά και ατέλειες σε θέσεις 
που είναι δύσκολο να επισκευασθούν 
Η πίσω πλευρά του ολοκληρωμένου στρώματος στήριξης 
έχει ένα σπείρωμα (“1/4”), για να είναι γρήγορη αλλαγή 
Η χρήση των προστατευτικών γυαλιών συνιστάται!

Κωδικός Karkeus Κιβ Παλ

SUNI 0036 P36 25 8

SUNI 0050 P50 25 8

Το μείγμα ματ είναι μια σύνθεση των υγρών χημικών 
και λειαντικών που προορίζονται για την προετοιμασία 
της επιφάνειας πριν από την βαφή και την βαφή νέων 
επιφανειών. Είναι κατάλληλο για όλα τα είδη χρωμάτων 
και εφαρμογών, περιλαμβάνονται και οι εφαρμογές 
ναυσιπλοΐας. Να χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με μη 
νάυλον πετσέτα, όπως για παράδειγμα το SOF 20 or SBR 
20
 ▪ Συνδυάζεται με όλους τους τύπους χρωμάτων..
 ▪ Παράγει περισσότερη ματ επιφάνεια..
 ▪ Εύκολη εφαρμογή..
 ▪ Άπομακρύνεται εύκολα χωρίς σημάδια.
 ▪ Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ξηρό, συνδυασμένο με DGR..
 ▪ Voidaan käyttää kuivana yhdessä DGR

Κωδικός Περιγραφή (Μονάδα πωλήσεων) Κιβ Παλ

SBR 10 σκότς μπράϊτ : λεπτό
κόκκινο – 100χιλ x 10μ

5 120

SBR 20 σκότς μπράϊτ: πολύ λεπτό
γκρι – 100χιλ x 10μ

5 120

SBR 30 σκότς μπράϊτ: πολύ-πολύ λεπτό
χρυσό – 100χιλ x 10μ

5 120

SUNI Γρήγορη αλλαγή δίσκου λείανσης
Ø 50mm

POL 70 Ματαριστική πάστα

Κωδικός Περιγραφή (Μονάδα πωλήσεων) Κιβ Παλ

POL 70 ματαριστική πάστα 1κιλό 8 480

SBR 10-20-30  Νάυλον πετσέτα

γυαλόχαρτο

1. Finixa hionta
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Κωδικός Περιγραφή (Μονάδα πωλήσεων) Κιβ Παλ

PPM 10 Πλαστικοί διανομείς – 4τεμ. 100 X

 ▪ Πλαστικές σπάτουλες.
 ▪ Διαστάσεις: 116 x 78χιλ.

PPM 10 Πλαστικές σπάτουλες

Στόκοι

Κωδικός Περιγραφή (Μονάδα πωλήσεων) Κιβ Παλ

PPM 40 Ελαστικοί διανομείς – 20 τεμ. 10 X

 ▪ Οι λαστιχένιες σπάτουλες είναι πολύ εύκαμπτες και δίνουν 
ένα απαλότερο τελείωμα.

 ▪ Διαστάσεις: 100 x 70χιλ.

PPM 40 Ελαστικές σπάτουλες

Κωδικός Περιγραφή (Μονάδα πωλήσεων) Κιβ Παλ

PPM 20 Μεταλλικοί διανομείς – 4 τεμ. 100 X

 ▪ Εύκαμπτες μεταλλικές σπάτουλες.
 ▪ Ένα σετ αποτελείται απο 4 διαφορετικά πλάτη: 50, 80, 
100 και.

 ▪ 120χιλ.

PPM 20 Μεταλλικές σπάτουλες

 Νέο
PPM 40

 Νέο
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Άναμείξτε τον στόκο με 2 έως 3% σκληρυντή Άν έχετε αμφιβολίες, 
χρησιμοποιείστε την συνιστώμενη δοσολογία. Μεγαλύτερη ποσότητα 
σκληρυντή δεν προκαλεί μόνο ταχύτερο στέγνωμα αλλά μπορεί επίσης 
να προκαλέσει αποκόλληση του στόκου και μπορεί να αφήσει σημάδια 
μέσα στην βαφή. .

GAP Στόκος γενικής χρήσης + σκληρυντής
Στόκος τελειώματος γενικής χρήσης. Πολύ ελαφρύς, ίδιες εφαρμογές 
με αυτές του στόκου “MULTI” αλλά με ίδια εξαιρετικά αποτελέσματα 
τελειώματος σαν αυτά του στόκου “FINE”, εύκολη λείανση.

GAP 10 Στόκος γενικής χρήσης MULTI

 Περιγραφή (Μονάδα πωλήσεων) Κιβ Παλ

GAP 10 Στόκος γενικής χρήσης 2κιλά + σκληρυντής - multi 6 288

 Περιγραφή (Μονάδα πωλήσεων) Κιβ Παλ

GAP 20 Στόκος ψιλός 2κιλά + σκληρυντής - fi ne 6 288

Στόκοι

Εξαιρετικός στόκος τελειώματος. Χρησιμοποιείται μετά τον στόκο 
“MULTI” για να εξαλείψει μικρές ατέλειες. Ένας πραγματικός στόκος 
τελειώματος, εξαιρετική και εύκολη λείανση.

GAP 20 Στόκος γενικής χρήσης FINE

να προκαλέσει αποκόλληση του στόκου και μπορεί να αφήσει σημάδια 
μέσα στην βαφή. .

GAP 10 

GAP 20 
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Στόκος τελειώματος γενικής χρήσης. Πολύ ελαφρύς, ίδιες εφαρμογές 
με αυτές του στόκου “MULTI” αλλά με ίδια εξαιρετικά αποτελέσματα 
τελειώματος σαν αυτά του στόκου “FINE”, εύκολη λείανση.

GAP 30 Στόκος γενικής χρήσης ΕΛΑΦΡΥΣ

Κωδικός Περιγραφή (Μονάδα πωλήσεων) Κιβ Παλ

GAP 30 Στόκος ελαφρύςς 1,5κιλά + σκληρυντής - light 6 288

GAP 00 GAPOL

Κωδικός Περιγραφή (Μονάδα πωλήσεων) Κιβ Παλ

GAP 00 Gapol 2kg + σκληρυντής 6 288

Μαύρος, γενικής χρήσης πολυεστερικός στόκος, παρεμφερής του στόκου “MULTI” σε 
μαύρο χρώμα, ιδανικός για όλα τα μέταλλα, και για επισκευές για επισκευές πλαστικών 
τμημάτων.
1. Στόκος μικρού και μεγάλου γεμίσματος, προσκολλάται σε όλες τις βαμμένες 

επιφάνειες. 
2. Ήδη κατά τη διάρκεια της εφαρμογής, η λαμπερή μαύρη επιφάνεια προσφέρει οπτική 

βοήθεια, όπως σε μια μαύρη επιφάνεια που λάμπει, είναι εύκολο να δει κανείς όλες τις 
ατέλειες με γυμνό μάτι. 

3. Ενσωματωμένος οδηγός λείανσης: Κατά την διάρκεια της λείανσης, ο στόκος 
ξεθωριάζει σε σκούρο γκρι.Τα χαμηλά σημεία (που δεν λειάνθηκαν) παραμένουν 
ξεκάθαρα μαύρα. 

4. Μόλις απολιπανθεί, ο στόκος επανακτά βαθύ μαύρο χρώμα. Η επιθεώρηση για πιθανές 
ατέλειες είναι πλέον πολύ εύκολη. 

5. Ενσωματωμένος οδηγός επίστρωσης και λείανσης: αν κάποιος τελειώσει με μπεζ ή 
γκρι αστάρι , εφόσον το μαύρο χρώμα καλύπτεται πλήρως μπορεί να είναι σίγουρος 
για το απαιτούμενο πάχος της επικάλυψης πλήρωσης. Άκόμα και έτσι κατά την τριβή ή 
αντίθεση του μαύρου χρώματος είναι αρκετά έντονη.

Βελτιωθεί

Βελτιωθεί

Στόκοι

Κωδικός Περιγραφή (Μονάδα πωλήσεων) Κιβ Παλ

GAP 00 Gapol 2kg + σκληρυντής 6 288

γκρι αστάρι , εφόσον το μαύρο χρώμα καλύπτεται πλήρως μπορεί να είναι σίγουρος 
για το απαιτούμενο πάχος της επικάλυψης πλήρωσης. Άκόμα και έτσι κατά την τριβή ή 
αντίθεση του μαύρου χρώματος είναι αρκετά έντονη.

Βελτιωθεί

GAP 30 
GAP 00
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Ένας πλήρης στόκος ινών: Γενικής εφαρμογής
πολυεστερικός στόκος με ίνες γυαλιού για πλήρωση μεγαλύτερων
επιφανειών. Εξίσου κατάλληλος για εφαρμογές και επισκευές
πολυεστέρα. Λευκός και πολύ εύκολος στην τριβή σε σχέση με
άλλους.

GAP 40 Στόκος γενικής χρήσης FIBER

GAP 51/DEB 51 σκληρυντής

Στόκος με εξευγενισμένα σωματίδια πολυεστέρα αργιλίου, μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί σε ελαφρά μέταλλα και γαλβανισμένες επιφάνειες. 
Στόκος αλουμινίου.

GAP 50 Στόκος γενικής χρήσης ALU

πολυεστερικός στόκος με ίνες γυαλιού για πλήρωση μεγαλύτερων

Επισκευή / Επιφανειών
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Στόκος γενικής χρήσης FIBER

 Περιγραφή (Μονάδα πωλήσεων) Κιβ Παλ

GAP 50 Στόκος αλουμινίου 2κιλά + σκληρυντής - alu 6 288

 Περιγραφή (Μονάδα πωλήσεων) Κιβ Παλ

GAP 40 Πολυεστερικός στόκος 1,8κιλά + σκληρυντής - fi ber 6 288

 Περιγραφή (Μονάδα πωλήσεων) Κιβ Παλ

GAP 51 σκληρυντής κόκκινος – 50γρ 100 x

DEB 51 Debrasel σκληρυντής λευκός – 30γρ 100 x



Επισκευή / Επιφανειών 03
67

Στόκοι

Alsi 12 είναι ένα ψυχρό μέταλλο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως 
αντικατάσταση μολύβδου.

DEB 12 Ειδικοί στόκοι Debrasel

Κωδικός Περιγραφή (Μονάδα πωλήσεων) Κιβ Παλ

DEB 12 Debrasel Alsi 12 1λ + σκληρυντής 12 480

GAP 60  βάση ανάμιξης
Κωδικός Περιγραφή (Μονάδα πωλήσεων) Κιβ Παλ

GAP 60 βάση ανάμιξης 100 φύλλ 10 1000

Βελτιωθεί

Βελτιωθεί
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Κωδικός Περιγραφή (Μονάδα πωλήσεων) Κιβ Παλ
SSS 100 Ψεκαζόμενος σφραγιστής αρμών 290μλ - λευκό 12 1248

SSS 200 Ψεκαζόμενος σφραγιστής αρμών 290μλ - γκρί 12 1248

SSS 300 Ψεκαζόμενος σφραγιστής αρμών 290μλ - μαύρος 12 1248

SSS 400 Ψεκαζόμενος σφραγιστής αρμών 290μλ - μπεζ 12 1248

SSS 000 Οδηγίες σπρέι – 10τεμ 10 X

SSS 005 Πεπιεσμένη μύτη x x

SSS 030 Βούρτσα - 30mm X X

 ▪ MS Πολυμερές
 ▪ Σταθερή εφαρμογή σφράγισης για το εσωτερικές και το εξωτερικές 
ραφές του αυτοκινήτου, σώμα και αρθρώσεις.

 ▪ Άντικαθιστά και επισκευάζει την εργοστασιακή σφράγιση στο
 ▪ πορτ-μπαγκάζ, στο πάτωμα και στα σημεία των σιδηροδρόμων που 
στάζουν.

 ▪ Δεν χρειάζεται αστάρι, καλή πρόσφυση, διαρκή ελαστικότητα.
 ▪ Ψεκαζόμενη, χρησιμοποιείστε ένα πιστόλι πεπιεσμένου αέρα. Ο 
σφραγιστής αρμών μπορεί να χρησιμοποιηθεί μέσα στο επενδεδυμένο 
εσωτερικό,

 ▪ ή οποιαδήποτε άλλη περιοχή για ηχομόνωση ή δομημένη επίστρωση.
 ▪ Στάνταρ 290ml φυσίγγιο, ταιριάζει σε όλα τα πιστόλια εφαρμογής.
 ▪ Διαθέσιμο σε λευκό, γκρι,  μαύρο και μπεζ  χρώμα.
 ▪ Βάφεται μετά από 30 λεπτά με οποιοδήποτε αστάρι βάσης νερού ή 
διαλύτη, ή συμβατικών και χρωμάτων νερού.

SSS 100-200-300-400 Ψεκαζόμενη αρμόκολλα
 ▪ OEM Εναρμονισμένο.
 ▪ Μπορεί να εφαρμοστεί γρήγορα και εύκολα.
 ▪ Άνθεκτικό στην θερμότητα, μπορεί να βαφτεί αμέσως 
μετά την εφαρμογή.

Κωδικός Περιγραφή (Μονάδα πωλήσεων) Κιβ Παλ

ESS 08 Σφραγιστής αρμών σε ρολό 
8χιλ x 9μ

10 X

ESS 10 Σφραγιστής αρμών σε ρολό 
10χιλ x 9μ

10 X

ESS 20 Σφραγιστής αρμών σε ρολό 100 X

ESS Αρμόκολλα σε ρολό

Κιβ Παλ

10 X

10 X

100 X

Άρμόκολλες

 Νέο

 ΝέοSSS 400

SSS 005

 Νέο χρώμα
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 ▪ Κόλλα εποξικής βάσης εξελιγμένη για την συγκόλληση επιφανειών 
ή διαφορετικών υλικών μεταξύ τους Προσφέρει μια εναλλακτική 
λύση για τη συγκόλληση. 

 ▪ Η λύση για την συγκόλληση επιφανειών διαφορετικής σύνθεσης 
μεταξύ τους. 

 ▪ Εφαρμογές: αντικατάσταση επιφάνειας οροφής ή επιφάνειας 
αλουμινίου, επιφάνεια θυρών από αλουμίνιο πάνω σε μεταλλικό 
κούφωμα. 

 ▪ Μπορεί να χρησιμοποιηθεί εναλλακτικά για την συγκόλληση 
επιφανειών.

 ▪ MS γρήγορη ενισχυμένη αρμόκολλα συγκόλλησης - σφραγιστική  με 
βάση την υβριδική τεχνολογία για τον επαγγελματία χρήστη, η οποία 
ενεργοποείται  απο την επίδραση της υγρασίας για να σχηματιστεί ένα 
ανθεκτικό ελαστικό.

 ▪ Άνθεκτική, μόνιμα ελαστική.
 ▪ Καθολική συγκόλληση και σφράγιση.
 ▪ Κολλάει τέλεια χωρίς αστάρι στις περισσότερες, ακόμα υγρές επιφάνειες.
 ▪ Χωρίς ισοκυανικά, διαλύτες και σιλικόνες.
 ▪ Δεν συρρικνώνεται, δεν κάνει φυσαλλίδες.
 ▪ Καλή αντοχή στην υπεριώδη ακτινοβολία.
 ▪ Ουδέτερη ωρίμανσης, σχεδόν άοσμη.
 ▪ Δεν διαβρώνει ούτε την γυμνή λαμαρίνα.
 ▪ Υψηλή μηχανική αντίσταση.
 ▪ Άπορροφά ακουστικές και μηχανικές δονήσεις.
 ▪ Βάφεται με τα περισσότερα κοινά 1 και 2k χρώματα, συμβατικά και 
υδατοδιάλυτα.

Κωδικός Περιγραφή (Μονάδα πωλήσεων) Κιβ Παλ

PLI 50 Συγκόλληση μετάλλων 90λεπτά - μαύρο – 220μλ. 6 X

PLI 55 Οδηγίες ανάμειξης για Συγκόλληση μετάλλων - 10τεμ. 1 X

PLI 60 Πιστόλι εφαρμογής για συγκόλληση μετάλλων 1 X

PLI 50 Συγκόλληση μετάλλων

MSA 100 MS fast αρμόκολλα ενισχυμένη

Klebstoff
Επισκευή / Επιφανειών

Klebstoff

 ▪ Άμεση συγκολλητική δυνατότητα σε ευρέος φάσματος υλικά 
(μέταλλα, πλαστικά και άλλα). Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί 
για συγκόλληση σε πορώδη Υλικά όπως ξύλο, χαρτί, δέρμα και 
ύφασμα.

 ▪ Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλες τις επιφάνειες.
 ▪ Μέσου ιξώδους ( ζελέ ).
 ▪ 1k προϊόν.
 ▪ Συγκόλληση σε κανονική θερμοκρασία δωματίου.
 ▪ Σχεδιασμένο για συναρμολόγηση στην αυτοκινητοβιομηχανία 
( προιόν αυτοκινήτων ).

Κωδικός Περιγραφή (Μονάδα πωλήσεων) Κιβ Παλ

IAG 20 Κόλλα στιγμής ζελέ 20g 6 X

Κωδικός Περιγραφή (Μονάδα πωλήσεων) Κιβ Παλ

MSA 100 MS fast αρμόκολλα ενισχυμένη 290ml 12 1248

IAG 20 Κόλλα στιγμής ζελέ

 Νέο
IAG 20

 Νέο
MSA 100

Νέο

Νέο
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 ▪ Ολοκληρωμένο σετ επισκευής για όλους τους 
τύπους πλαστικών και πολυεστέρων.

 ▪ Το σετ περιέχει 2 σωληνάρια ‘αργό, 2 σωληνάρια 
‘Μεσαία, 2 σωληνάρια ‘γρήγορο’, 10 συμβουλές 
ανάμειξης, 1 πιστόλι εφαρμογής, 1 ρολό 
ενισχυτικού πλέγματος, 1 ρολό περίγραμμα 
πλέγματος, 1 φιάλη καθαριστικού και 1 φιάλη 
αστάρι.

 ▪ Επαγγελματικό προϊόν, κατέχει πλήθος 
συστάσεων της OEM.

Κωδικός Περιγραφή (Μονάδα πωλήσεων) Κιβ Παλ

PLI 00 muovinkorjaussetti 5 X

PLI 01 muovinkorjaus
‘nopea’ (25 sec) musta - 50ml

6 X

PLI 02 muovinkorjaus
‘medium’ (1.5 min) musta - 50m

6 X

PLI 03 muovinkorjaus
‘hidas’ (3.5 min) musta - 50ml

6 X

PLI 05 sekoituskärki
muovikorjaus - 10 kpl

1 X

PLI 10 liimapuristin
muoviliimoille

25 X

PLI 15 vahvikekangas
12cm x 3.6m

10 X

PLI 16 muotoilukangas
12cm x 3.6m

10 X

PLI 20 pohjuste - 200 ml 6 X

PLI 21 puhdistusaine - 500 ml 12 X

PLI 021 Muovikorjaus ‘normaali’
(1.5min.) musta - 220ml 

1 X

PLI 031 Muovikorjaus ‘hidas’
(3.5min.) musta - 220m

1 X

PLI 041 Muovikorjaus ‘hidas’
(10min) musta - 220m

1 X

Επισκευή πλαστικών

PLI Επισκευή πλαστικών
01 Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε κάθε 
είδους πλαστικά (εκτός από SMC)

 ▪ για κάθε είδους επισκευή. Γεμίζει τρύπες και βαθιές χαρακιές /  
επισκευή ρωγμών

02 Οι ακριβείς 
χρόνοι στεγνώματος 
αναγράφονται 
λεπτομερώς στη 
συσκευασία
υψηλότερες θερμοκρασίες μπορεί 
να επιταχύνουν το στέγνωμα. Οι 
αναγραφόμενοι χρόνοι στεγνώματος έχουν 
μετρηθεί σε θερμοκρασία περιβάλλοντος 
24 βαθμών. Σε θερμότερες κλιματολογικές 
συνθήκες χρησιμοποιήστε την πιο αργή 
ταχύτητα για να δοθεί επαρκής χρόνος 
στην επισκευή. συσκευάζονται ανά 6

Κωδικός

PLI 00

PLI 01

PLI 02

PLI 03

PLI 05

PLI 10

PLI 15

PLI 16

PLI 20

PLI 21

PLI 021

PLI 031

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε κάθε 
είδους πλαστικά (εκτός από SMC)

για κάθε είδους επισκευή. Γεμίζει τρύπες και βαθιές χαρακιές /  
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03 Η επισκευή  χρειάζεται το λιγότερο 
0,15 χιλιοστά πάχος.  

01

03

06

04 05 

07 08

02

ταινία

Επισκευή πλαστικών
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03 Stonechip repair

 ▪ Εκτός του ότι βελτιώνει την εμφάνιση του αυτοκινήτου σας, και 
τον κίνδυνο διάβρωσης ( σκουριά που θα αναπτυχθεί) , λόγω 
των ζημιών που προκάλεσαν τα πετραδάκια, μειώνει το χρόνο, 
κατανάλωση προϊόντων, και εργασίας.

 ▪ Με την επισκευή για πετραδάκια όλα αυτά ανήκουν στο παρελθόν, 
απλά φτιάξτε την απόχρωση και η επισκευή για πετραδάκια  
φροντίζει για τα υπόλοιπα.

 ▪ Υψηλό επίπεδο φινίρισμα με την ίδια  χημική αντοχή ως 2K 
βερνίκι!

Κωδικός Περιγραφή (Μονάδα πωλήσεων) Κιβ Παλ

SCC 05 Επισκευή για πετραδάκια 5g 6 X

SCC 05 Επισκευή για πετραδάκια

 Νέο
SCC 05

πριν

μετά

 Νέο
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Stonechip repair

03  Απολιπάνετε

06 Εφαρμόστε μια δεύτερη 
στρώση του SCC

09 Γυάλισμα

02 Λειάνετε τις επιφάνειες

05 Εφαρμόστε το SCC

08 Λείανση

01 Απολιπάνετε

04 Εφαρμόστε

07 Λείανση

Καθαρίστε την επιφάνεια και πάλι με καθαριστικό νερού.

Ελέγξτε την επιφάνεια και  προσθέστε ένα άλλο στρώμα, 
αν χρειαστεί.

Γυάλισμα τελικό με αλοιφή νερού.

χρησιμοποιώντας P1500 (SCA 1500) ή μίνι δίσκο (SPDM 
1500).

stone τσιπ με  ένα λεπτό στρώμα επισκευής 
χρησιμοποιώντας ένα μίνι πινέλο και αφήστε το να 
στεγνώσει +-20min @ 20 ° C σε κανονική υγρασία.

Λείανση με 2000 και 2500 με μαλακό πάτο. 

καθαρίστε την περιοχή με καθαριστικό βάσης νερού. 

1-2 χέρια χρώματος και αφήστε το να στεγνώσει.

Λείανση με  P1500  ή μίνι δίσκο.



Μοντάρισμα / Ξεμοντάρισμα

74

04 Μοντάρισμα / Ξεμοντάρισμα

74

04



Μοντάρισμα / Ξεμοντάρισμα 04
75

04ΜΟΝΤΆΡΙΣΜΆ
ΞΕΜΟΝΤΆΡΙΣΜΆ

Φωσφορίζοντες μαρκαδόροι, 
Πισσόχαρτα, Προστασία πάνελ , 
Άποστάτες 

Σήματα, ταινίες & αξεσουάρ, Σετ 
εξαγωγής διακοσμητικών

76

77
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 ▪ Άυτοκόλλητα ηχομονωτικά πισσόχαρτα για 
εφαρμογή στο εσωτερικό του αυτοκινήτου, πόρτες, 
οροφή κλπ. και αποτρέπει την δόνηση από τον ήχο. 

 ▪ Έχουν ως βάση την πίσσα με προστατευτική 
επίστρωση, πολύ εύκαμπτα, εύκολα στο κόψιμο, 
και ανθεκτικά στην θερμοκρασία. 

 ▪ Κάθε πισσόχαρτο μπορεί να κοπεί με το χέρι στα 
δύο λόγω της διάτρητης κόκκινης γραμμής στην 
μέση και να έχετε έτσι δύο pads διαστάσεων 25 x 
50πόντοι.

Κωδικός Περιγραφή (Μονάδα πωλήσεων) Κιβ Παλ

WAP 10 Ηχομονωτικά σαγρέ
πισσόχαρτα 50x 50πόντοι – 10μ.

1 100

WAP 10 Ηχομονωτικά πισσόχαρτα
 ▪ Εξαιρετικά επίπεδη επιφάνεια, όπως επιβάλει η 
OEM στα γερμανικά αυτοκίνητα. 

 ▪ Άυτοκόλλητα ηχομονωτικά pads για εφαρμογή 
στο εσωτερικό του αυτοκινήτου, πόρτες, οροφή 
κλπ. και αποτρέπει την δόνηση από τον ήχο. 
Έχουν ως βάση την πίσσα με προστατευτική 
επίστρωση,πολύ εύκαμπτα, εύκολα στο κόψιμο 
και ανθεκτικά στην θερμοκρασία.

Κωδικός Περιγραφή (Μονάδα πωλήσεων) Κιβ Παλ

WAP 15 Ηχoμονωτικά λεία
50x 50πόντοι x 1.75 χιλιοστά– 10μ.

1 100

WAP 15  λεία πισσόχαρτα

 ▪ Φίλμ αφρού με κόλλα για το φινίρισμα και την μόνωση του 
εσωτερικού των θυρών, όπως το εργοστασιακό. 

 ▪ Προστατευτική μεμβράνη ράστερ εκτύπωσης για εύκολο 
κόψιμο σε σχήματα.

Κωδικός Περιγραφή (Μονάδα πωλήσεων) Κιβ Παλ

PLA 80 Φιλμ αφρού για πόρτες
60πόντοι x 10μ

1 72

PLA 80 λεία πισσόχαρτα

 ▪ Σετ από 5 εναλλάξιμα εργαλεία τα οποία μπορείτε 
να χρησιμοποιήσετε κατά την διάρκεια εργασιών σε 
επιχειρήσεις ανοικτής πόρτας ώστε να εργασθείτε σε 
ασφαλή και οριοθετημένο χώρο. Για χρήση σε πόρτες, 
καπώ, πόρτ μπαγκάζ. 

 ▪ Κάθε εργαλείο διαθέτει γάντζο και μάτι για 
προσκόλληση σε κλειδαριά.

Κωδικός Περιγραφή (Μονάδα πωλήσεων) Κιβ Παλ

EQU 91 Σετ διόρθωσης πάνελ 1 X

EQU 91 λεία πισσόχαρτα

Κωδικός Περιγραφή (Μονάδα πωλήσεων) Κιβ Παλ

MAR 11 Φθορίζων μαρκαδόρος -πράσινο- 
12τεμ.fi ne 1,5χιλ

10 X

MAR 12 Φθορίζων μαρκαδόρος - ροζ – 12τεμ. 
fi ne 1,5χιλ

10 X

MAR 21 Φθορίζων μαρκαδόρος - πράσινο – 
6τεμ.5χιλ-15χιλ

10 X

MAR 22 Φθορίζων μαρκαδόρος - ροζ – 6τεμ. 
5χιλ-15χιλ

10 X

 ▪ Είναι εύχρηστα για να μαρκάρετε π.χ. μικρότερες 
φθορές στο αυτοκίνητο. 

 ▪ Άφαιρείται εύκολα με καθαριστικό οπιουδήποτε 
τύπου. 

 ▪ Διαθέσιμο σε δύο χρώματα: Πράσινο & ρόζ , 
Φθορίζοντα. 

 ▪ Δύο μεγέθη: Στρογγυλή μύτη: 4χιλ, Ορθογώνια 
μύτη: 15 x 7χιλ.

MAR Φωσφορίζοντες μαρκαδόροι

Περιγραφή (Μονάδα πωλήσεων)

Ηχομονωτικά σαγρέ
πισσόχαρτα 50x 50πόντοι – 10μ.πισσόχαρτα 50x 50πόντοι – 10μ.πισσόχαρτα 50x 50πόντοι – 10μ.

Φωσφορίζοντες μαρκαδόροι, Πισσόχαρτα, Προστασία 
πάνελ , Άποστάτες
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Με αυτό το πλήρες σετ πλαστικών εργαλείων 
η απομάκρυνση του εσωτερικού πάνελ χωρίς 
φθορές γίνεται μια εύκολη εργασία, πολύ καλή 
εικόνα, χάρη στην εύχρηστη εργαλειοθήκη.

TRT 27 Σετ εξαγωγής πλαστικών 
τμημάτων

Με αυτό το πλήρες σετ πλαστικών εργαλείων 
η απομάκρυνση του εσωτερικού πάνελ χωρίς 
φθορές γίνεται μια εύκολη εργασία, πολύ καλή 
εικόνα, χάρη στην εύχρηστη εργαλειοθήκη.

TRT 27TRT 27
τμημάτων

Κωδικός Περιγραφή (Μονάδα πωλήσεων) Κιβ Παλ

PRD 01 Γόμα κόλλας μεγάλη ολοκληρωμένη Ø 88x 15χιλ 100 X

PRD 05 Γόμα κόλλας - Ø 100χιλ x 26χιλ 50 X

PRD 10 a Μεταλλική βούτσα για PRD 55 1

PRD 11 Προσαρμογέας PRD 10 1

PRD 50 Προσαρμογέας για PRD 01 50 X

PRD 55 Πνευματική μηχανή - 4000 στροφές 10 X

 ▪ Περιστρεφόμενος δίσκος από φυσικό ελαστικό σε διάφορα 
μοντέλα & διαστάσεις. 

 ▪ Μπορεί να χρησιμοποιηθεί με ένα τρυπάνι ώστε να 
αφαιρέσετε κόλλα, αυτοκόλλητο ή ταινία διπλής όψης 
χωρίς φθορά για την επιφάνεια από κάτω. 

 ▪ Συνιστώμενη ταχύτητα περιστροφής μεταξύ 2,000 & 4,000 
στροφές. 

 ▪ PRD 55: Ειδική μηχανή που εξελίχθηκε για το PRD 05. 
 ▪ PRD 05: Εύκαμπτος δίσκος, μπορεί να τοποθετηθεί 
απευθείας στην ειδική μηχανή PRD 55.Πλεονέκτημα του 
PRD 05 αντί του PRD 01: the Ο δίσκος είναι μεγαλύτερος 
& εύκαμπτος. Επειδή είναι εύκαμπτος το χρώμα δεν 
ζεσταίνεται, δεν δημιουργεί φθορά και αποδίδει τρείς 
φορές πιο γρήγορα από ότι με PRD 01. Ο συνδυασμός του 
PRD 05 με PRD 55 φέρνει καλύτερο τελικό αποτέλεσμα 
και είναι πολύ πιο φιλικό για τον χρήστη από ότι το PRD 
01 τοποθετημένο σε ένα τρυπάνι.PRD 01: Μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί με οποιοδήποτε τρυπάνι της αγοράς.

PRD  Γόμα κόλλας & αξεσουάρ

Βελτιωθεί

Κωδικός Περιγραφή (Μονάδα πωλήσεων) Κιβ Παλ

FOL 62 Κόλλα εμβλημάτων- 10 τεμ 10 X

 ▪ Κόλλα μεταφοράς με διαστάσεις 50 χιλιοστά x 
300χιλ για τον εκ νέου καθορισμό λογότυπων / 
εμβλημάτων στις επιφάνειες. 

 ▪ Καθαρίστε την επιφάνεια και το λογότυπο με 
απολυμαντικό, αφαιρέστε το κάλυμμα ταινίας, 
πιέστε το λογότυπο προς τα κάτω ώστε να 
μεταφερθεί η κόλλα για μερικά δευτερόλεπτα και 
αφαιρέστε την υπολειπόμενη κόλλα. 

 ▪ Το λογότυπο έχει πλέον αρκετή κόλλα σε όλα 
τα σωστά σημεία ώστε να παραμείνει μόνιμα 
συνδεδεμένο με την επιφάνεια.

FOL 62 Διπλής όψης σημάτων

Βελτιωθεί

Σήματα, ταινίες & αξεσουάρ, Σετ εξαγωγής διακοσμητικών

Κωδικός Περιγραφή (Μονάδα 
πωλήσεων)

Κιβ Παλ

TRT 27 Σετ εργαλείων απομάκρυνσης 
πάνελ – 27τεμ. 

5 120

PRD 55

PRD 10

PRD 01

PRD 05
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05ΚΆΘΆΡΙΣΜΟΣ
ΠΡΟΣΤΆΣΙΆ

Σαμπουάν Άυτοκινήτων & Κερί 

Γυάλισμα 

Σετ επισκευής δέρματος

Φόρμες βαφής  

Γάντια & παπούτσια προστασίας 

Μάσκες βαφής, καθαριστικά 
χεριών 

Προϊόντα Φούρνου βαφής   
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Επιλογή από δύο εξαιρετικά σφουγγάρια: μαλακό 
ελαστικό τεχνητό υλικό, πολύ απορροφητικό νερού, 
με ή χωρίς το δέρμα μικροϊνών με αποτέλεσμα 
την εύκολη αφαίρεση των ρύπων χωρίς να αφήνει 
γρατσουνιές.

SPM 00 - SPJ 00 Σφουγγάρια

Κωδικός Περιγραφή (Μονάδα πωλήσεων) Κιβ Παλ

SPM 00 σφουγγάρι μικροϊνών - πράσινο 48 480

SPJ 00 μεγάλο σφουγγάρι - πορτοκαλί 48 480

Τέλος, έχουμε το σούπερ απαλά πράσινα Finixa πανιά 
μικροϊνών, συσκευασμένα ανα 5 τεμάχια, ιδανικά για να 
αφαιρέσετε υπόλοιπα βερνικιού και να δημιουργήσετε μια 
στιλπνή επιφάνεια.

POL 40 Πανάκι μικροϊνών

Κωδικός Περιγραφή (Μονάδα πωλήσεων) Κιβ Παλ

POL 40 Πανάκι μικροϊνών πράσινο-40x 40π 5 τεμ 36 360

 ▪  Άπαλή λεπίδα σιλικόνης για την απομάκρυνση του 
νερού γρήγορη και εύκολη μετά το πλύσιμο χωρίς να 
βλάπτουν το βερνίκι.

 ▪ Λειτουργεί πολύ γρήγορα.
 ▪ Δεν κάνει γρατσουνιές.
 ▪ Εύκαμπτα καλούπια λεπίδων σιλικόνης με το σχήμα 
κάθε επιφάνειας.

 ▪ Σχεδόν εξαλείφει τις βρωμιές απο πετσέτες.
 ▪ Μείωση των ραβδώσεων κατά 80%.
 ▪ Κατάλληλο για όλες τις επιφάνειες.
 ▪ Πλάτος:33πόντοι.

Κωδικός Περιγραφή (Μονάδα πωλήσεων) Κιβ Παλ

WWB 00 πτερύγιο νερού 50 X

WWB 00 Λεπίδα νερού

12L κουβάς με πρακτικό στόμιο εκροής, 
συμπεριλαμβανομένου του raster κατά τις βρωμιάς. 
Άποφεύγοντας την βρωμιά, την άμμο και όποιο 
υλικό βυθίζεται στο πάτο μπορεί να αφαιρεθεί ξανά 
από τον κάδο με ένα σφουγγάρι.

Κωδικός Περιγραφή (Μονάδα πωλήσεων) Κιβ Παλ

BUC 12 κουβάς με στόμιο - μαύρο 12λ X 675

BUI 12 πλέγμα κατά της βρομιάς για BUC 12 X X

BUC 12 Κάδος

Προϊόντα καθαρισμού αυτοκινήτου

80

Τέλος, έχουμε το σούπερ απαλά πράσινα Finixa πανιά 

POL 40 Πανάκι μικροϊνών
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 ▪ Μοναδική φόρμουλα, ποτέ δεν αφήνει ίχνη, ούτε 
καν στα παράθυρα.

 ▪ Μπορεί να χρησιμοποιηθεί απ ‘ευθείας σε στεγνή 
επιφάνεια για να προσθέσετε λάμψη και προστασία.

 ▪ Επίσης χρησιμοποιείτε σε υγρό φρεσκοπλυμένο 
αυτοκίνητο, για ποιο γρήγορο στέγνωμα σε 
συνδυασμό με πετσέτες μικροϊνών.

 ▪ Χωρίς οποιοδήποτε περιεχόμενο σιλικόνης, να 
χρησιμοποιηθεί με ασφάλεια σε φανοποιείο.

 ▪ Βοηθά στην απομάκρυνση γραμμών μετά τη 
λείανση.

Κωδικός Περιγραφή (Μονάδα πωλήσεων) Κιβ Παλ

SPW 05 σπρέι κεριού – 5λ 4 120

LSP 15 ψεκαστήρας πίεσης - 500mλ 60 360

SPW 05 Σπρέι κεριού
 ▪ Εξαιρετική δύναμη καθαρισμού.
 ▪ περιλαμβάνεται κερί σουπερ προστασίας.
 ▪ Σχεδόν εντελώς αυτό-στέγνωτο.
 ▪ Εξασφαλίζει εύκολη στιλπνότητα.
 ▪ Bio διασπώμενο.
 ▪ Μπορεί να χρησιμοποιηθεί με το χέρι ή το 
μηχάνημα καθαρισμού υψηλής πίεσης νερού.

Κωδικός Περιγραφή (Μονάδα πωλήσεων) Κιβ Παλ

CSH 05 όλα σε ένα σαμπουάν
Άυτοκινήτου πράσινο – 5λ

4 120

CSH 05 Ολα σε ένα σαμπουάν
αυτοκινήτου



Κωδικός Περιγραφή (Μονάδα πωλήσεων) Κιβ Παλ

POL 10 Πάστα γυαλίσματος ένα βήμα -1kg 8 480

POL 05 Πάστα γυαλίσματος ένα βήμα -0,5kg 10 800

Η αλοιφή γυαλίσματος σε κρέμα είναι εύκολα αναγνωρίσιμη 
λόγο του πράσινου χρώματος. Είναι ένα μοναδικό προϊόν, 
που αναπτύχθηκε για τον επαγγελματία εργαζόμενο 
φανοποιείου για όλες τις εφαρμογές γυαλίσματος. Με βάση τη 
νανοτεχνολογία, γυαλίζετε πολύ γρήγορα από άγρια έως πολύ 
λεία επιφάνεια, επαναφέροντας πάλι τον βαθμό στιλπνότητας 
έως 95%. Ένα πρόσθετο πλεονέκτημα είναι ότι αυτή η πάστα 
παραμένει “υγρή” για πολύ χρόνο και ελαχιστοποιεί τον 
κίνδυνο να γίνει σκόνη. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε παλιά 
και φρέσκα χρώματα, σε όλα τα προϊόντα 2K και στη νεότερη 
γενιά των κεραμικών βερνικιών.

POL 10 Αλοιφή γυαλίσματος ενός 
βήματος

Κωδικός Περιγραφή (Μονάδα πωλήσεων) Κιβ Παλ

POL 50 Πνευματικός γυαλιστής 10 300

Η πνευματική μηχανή γυαλίσματος είναι πολύ ελαφριά 
και διαθέτει ειδική λειτουργία ελέγχου ταχύτητας, η 
οποία επιτρέπει στον χρήστη να ρυθμίζει την ταχύτητα 
γυαλίσματος και ως εκ τούτου είναι επίσης κατάλληλη 
(σε συνδυασμό με την POL 10) για μέγιστη απόδοση 
σε χαμηλή έως μεσαία ταχύτητα στίλβωσης

POL 50 Πνευματικός γυαλιστής 

Κωδικός Περιγραφή (Μονάδα πωλήσεων) Κιβ Παλ

POL 60 Πλήρες σετ γυαλίσματος με θήκη 1 48

POL 62 Πλήρες σετ γυαλίσματος με θήκη + TSP 
600

1 48

Ένα πλήρες σετ γυαλίσματος που περιλαμβάνει δύο 
φιάλες του μοναδικού προϊόντος γυάλισμα σε ένα 
βήμα, απορροφητικά πανάκια όλων των ειδών (δύο 
από κάθε είδος), μηχανή γυαλίσματος και ένα σετ από 
πανάκια μικροϊνών.

POL 60 Σετ γυαλίσματος με θήκη

Κωδικός

POL 10

POL 05

γενιά των κεραμικών βερνικιών.

POL 10
βήματος

Κωδικός Περιγραφή (Μονάδα πωλήσεων) Κιβ Παλ

POL 55 Ηλεκτρική μηχανή στίλβωσης 800W
700-2500 rpm

4 X

POL 55 Ηλεκτρική μηχανή στίλβωσης

Βελτιωθεί

Βελτιωθεί

POL 60 Σετ γυαλίσματος με θήκη

POL 55

POL 50

Η αλοιφή POL 10 μπορεί να συνδυαστεί με όλα τα είδη των
αλοιφαδόρων, αλλά σας συνιστούμε να χρησιμοποιήσετε την 
POL 55: Άυτή η ισχυρή στιλβωτική μηχανή Finixa (800W), 
ρυθμίζεται σ (700-2500 στροφές) εξοπλισμένη με μια πολύ 
μαλακιά βάση, ακολουθώντας τις καμπύλες της επιφάνειας που 
πρέπει να γυαλιστούν.
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05

POL 20
POL 21 POL 30

POL 31
POL 30

POL 31

POL 25
POL 26

Κωδικός Περιγραφή (Μονάδα πωλήσεων) Κιβ Παλ

POL 35 Άφρώδες επίθεμα
135/30 εκ Μαλλί προβάτου 2 τεμ

x 864

POL 35 Αφρώδες επίθεμα εκ 
Μαλλί προβάτου

Κωδικός Περιγραφή (Μονάδα πωλήσεων) Κιβ Παλ

POL 20 Πορτοκαλί σφουγγάρι ‘ανοιχτό’
145/30χιλ – 2τμ

100 X

POL 21 Πορτοκαλί σφουγγάρι ‘ανοιχτό’
80/30χιλ – 2τμ.

350 6300

POL 20-21 Πορτοκαλί σφουγγάρι 

Τα πορτοκαλί και μαύρα γυαλιστικά σφουγγάρια 
(POL 20 & POL 30) είναι ανοιχτής κυψέλης, το 
πορτοκαλί έχει πιο σταθερή δομή και το μαύρο πιο 
μαλακή. Το λευκό σφουγγάρι POL 25 έχει δομή 
κλειστής κυψέλης και διατίθεται και το γούνα 
από μαλλί προβάτου (POL 35). Το μεγαλύτερο 

Κωδικός Περιγραφή (Μονάδα πωλήσεων) Κιβ Παλ

POL 25 Λευκό σφουγγάρι ‘κλειστό’
145/30χιλ – 2τμ

100 X

POL 26 Λευκό σφουγγάρι ‘κλειστό’
80/30χιλ – 2τμ.

350 6300

POL 25-26 Λευκό σφουγγάρι

Κωδικός Περιγραφή (Μονάδα πωλήσεων) Κιβ Παλ

POL 30 Μαύρο σφουγγάρι ‘μαλακό’
145/30χιλ – 2τμ.

100 X

POL 31 Μαύρο σφουγγάρι ‘μαλακό’
80/30χιλ – 2τμ.

350 6300

POL 30-31 Μαύρο σφουγγάρι 

Γυάλισμα

Βελτιωθεί
Βελτιωθεί

κομμάτι της εργασίας μπορεί να ολοκληρωθεί με 
το πορτοκαλί. Το λευκό μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
για να απομακρύνει ταχύτερα περισσότερο υλικό. 
Ο ταχύτερος τρόπος για απομάκρυνση υλικού είναι 

η χρήση του γούνας από μαλλί προβάτου. Για το 
τελείωμα και για να απομακρύνετε τα ολογράμματα, 
μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το μαύρο, το οποίο 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί έκκεντρα στην μηχανή για 
να απομακρύνετε ευκολότερα τα ολογράμματα.
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Θέλετε να προστατέψετε το χρώμα ή το αποτέλεσμα 
της εργασίας γυαλίσματος για μεγάλο χρονικό 
διάστημα? Χρησιμοποιήσετε MHW 10 κερί με το 
χέρι είτε με μηχάνημα. Με το χέρι: τρίψτε με POL 
33, περιμένετε μερικά λεπτά για να διώξετε το 
υπερβολικά ξηρό προϊόν μακριά με ένα καθαρό 
πανί μικροϊνών Με το μηχάνημα: Εφαρμόζετε το 
προϊόν πάνω στο πάνελ και ένα μαλακό μαξιλάρι, 
σε μεσαία ταχύτητα και στη συνέχεια σκουπίστε το 
υπερβολικά ξηρό προϊόν με πανί μικροϊνών. Μυρωδιά 
γκρέιπφρουτ.

BTG Gel μαύρων ελαστικών

POL 33-34 Αφρώδες επίθεμα

Κωδικός Περιγραφή (Μονάδα πωλήσεων) Κιβ Παλ

MHW 10 κερί μηχανής /Χειρός 1λ 8 480

MHW 05 κερί μηχανής /Χειρός 0,5λ 10 800

Κωδικός Περιγραφή (Μονάδα πωλήσεων) Κιβ Παλ

BTG 05 gel μαύρων ελαστικών
0,5 λ

10 800

Κωδικός Περιγραφή (Μονάδα 
πωλήσεων)

Κιβ Παλ

POL 33 Άφρώδες επίθεμα - μαύρος x x

POL 34 Άφρώδες επίθεμα - άσπρο x x

Παλ

800

Παλ

MHW 05-10 Κερί με μηχανή ή χέρι

Το gel μαύρων ελαστικών μπορεί να εφαρμοστεί 
με το POL 33 αφρώδες επίθεμα για να κάνει τα 
ελαστικά σκούρα μαύρα και γυαλιστερά ,για πάρα 
πολύ καιρό.

Μαύρο μαλακό επίθεμα αφρού με χειρολαβή: 
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε χειρωνακτικό 
γυάλισμα ή κέρωμα.

PRG Τζέλ αναζωογόνησης 
πλαστικών

Κωδικός Περιγραφή (Μονάδα πωλήσεων) Κιβ Παλ

PRG 05 Τζέλ αναζωογόνησης πλαστικών 0,5 λ 10 800

Το PRG 05 είναι ένα ήπιο καθαριστικό, θρεπτικό 
διαφανές τζελ για την ανανέωση και την 
προστασία των πλαστικών, ταμπλό, ελαστικών 
και επιφάνειες βινυλίου. Το προστατευτικό UV 
στο PRG 05 θα μειώσει άμμεσα το ξεθώριασμα 
που προκαλείται από τον ήλιο. Εύκολο στην 
εφαρμογή, γρήγορο στέγνωμα με ένα τέλειο λείο 
φινίρισμα.

Γυάλισμα

 Νέο
PRG 05

 Νέο

Θέλετε να προστατέψετε το χρώμα ή το αποτέλεσμα 
της εργασίας γυαλίσματος για μεγάλο χρονικό 
διάστημα? Χρησιμοποιήσετε MHW 10 κερί με το 
χέρι είτε με μηχάνημα. Με το χέρι: τρίψτε με POL 
33, περιμένετε μερικά λεπτά για να διώξετε το 

Κωδικός Περιγραφή (Μονάδα 
πωλήσεων)

POL 33 Άφρώδες επίθεμα - μαύρος

POL 34 Άφρώδες επίθεμα - άσπρο

ερί με μηχανή ή χέριερί με μηχανή ή χέρι

Άφρώδες επίθεμα - άσπρο
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Κωδικός Περιγραφή (Μονάδα πωλήσεων) Κιβ Παλ

LRS 01 Γυαλιστικό και προστασία δέρματος- 250ml 70 x

LRS 10 Διαλύτης μελανιού 20ml 100 x

LRS 11 Δυνατό καθαριστικό δέρματος 250ml 70 x

LRS 12 Καθαρισμός λεκέδων 250ml 70 x

LRS 13 Έντονο καθαριστικό  250 ml 70 x

LRS 14 Σφουγγάρι καθαρισμού λεκέδων - 2 60 x

LRS 20 Καθαριστικό δέρματος και ταπετσαρίας 
400ml

24 x

LRS 22 Κόλλα δέρματος 20ml 100 x

LRS 23 Πλέγμα x x

LRS 30 Ψιλός στόκος 75ml  100 x

LRS 31 Στόκος 15ml 80 x

LRS 32 Πολύ γεμιστικός στόκος 15ml 80 x

LRS 33 Άντιγραφέας επιφανειών 50ml 70 x

LRS 34 Εργαλείο αντιγραφής επιφανειών 10 x

LRS 35 Φιλμ θερμικής αντίστασης για αντιγραφή 100 x

LRS 36 Μύτη ανάμιξης x x

LRS 40 Δειγματολόγιο x x

LRS 41 Άστάρι πλαστικών - 400ml 24 x

LRS 42 Επιπλέον πρόσφυση 250ml 70 x

LRS 43 Μαύρο 100ml 144 x

LRS 44 Λευκό 100ml 144 x

LRS 45 Καραμελέ 100ml 144 x

LRS 46 Άνοικτό καφέ 100ml 144 x

LRS 47 Μαόνι 100ml 144 x

LRS 48 Λεμονί 100ml 144 x

LRS 49 χρυσός 100ml 144 x

LRS 50 Μπορντώ 100ml 144 x

LRS 51 Έντονο κόκκινο 100ml 144 x

LRS 52 Μπλέ 100ml 144 x

LRS 53 Κοβάλτιο 100ml 144 x

LRS 54 Ματ πρόσθετο 250ml 70 x

LRS 55 Πρόσθετο χρώματος 250ml 70 x

LRS 56 Ειδικό σφουγγάρι - 2 72 x

LRS 60 Ειδικό σφουγγάρι  400ml 24 x

LRS 70 Ματ επίστρωση 250ml 70 x

LRS 71 Γυαλιστερή επίστρωση 250ml 70 X

LRS 72 Πρόσθετο τελικής επίστρωσης 25ml 70 X

LRS 90 Σετ επισκευής δέρματος X X

LRS 90 Σετ επισκευής δέρματος
Ολοκληρωμένο σετ επισκευής, προστασία, καθαρισμός 
και επισκευή δέρματος και εσωτερικών πλαστικών
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Σετ επισκευής δέρματος

LRS 11 Δυνατό 
καθαριστικό δέρματος

LRS 14 Σφουγγάρι 
καθαρισμού λεκέδων

LRS 10 Γυαλιστικό και 
προστασία δέρματος

LRS 12 Καθαρισμός λεκέδων

Προηγμένο προϊόν καθαρισμού, που 
θα αφαιρέσει δύσκολους λεκέδες από 
χρωματισμένο δέρμα.

Σφουγγάρι με μεγάλες καθαριστικές ιδιότητες 
για να βγάζει σκληρούς λεκέδες

Με βάση το νερό προστατευτική κρέμα 
δημιουργώντας ένα φράγμα για την αποτροπή 
της διείσδυσης της βρωμιάς στο δέρμα. Δεν θα 
κάνει το δέρμα πιο γυαλιστερό και τότε ήταν πριν: 
Σέβεται την αρχική στιλπνότητα / ματ φινίρισμα 
του δέρματος.

Καθαριστικό με βάση το διαλύτη για τον 
καθαρισμό λεκέδων, όπως μεταφέρεται 
χρώμα από μπλε τζιν, ρούχα, μαξιλάρια, 
κουβέρτες, μελάνι, εφημερίδες, κλπ σε 
τελικά δέρμα και βινύλιο.

LRS 20 
Καθαριστικό δέρματος 
και ταπετσαρίας

Σπρέι καθαρισμού για καθημερινούς 
λεκέδες όπως λάδια, γράσσα, και 
ιδρώτα

LRS 13 Έντονο καθαριστικό
Έντονο πολύ δυνατό καθαριστικό οπου βγάζει 
τις χρωστικές απο το δέρμα. Βγάζει ολα τα 
σημάδια αλλά και ταυτόχρονα το χρώμα. Η 
επαναβαφή είναι απαραίτητη. Χρήση σε καλά 
αεριζόμενο χώρο. 

αθαρισμός λεκέδων

Καθαριστικό δέρματος 
και ταπετσαρίας

Σπρέι καθαρισμού για καθημερινούς 
λεκέδες όπως λάδια, γράσσα, και 
ιδρώτα
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LRS 30 Ψιλός στόκος
LRS 31 Στόκος LRS 32 Πολύ γεμιστικός στόκος

LRS 23 Πλέγμα

LRS 22 Κόλλα δέρματος

Ψιλός στόκος για την επισκευή γρατζουνιών, σπασιμάτων. 
Εύκολο στο τρίψιμο, ιδανικό για τελείωμα της επιφάνειας 
πριν την βαφή

Στόκος οπου μπορεί να χρησιμοποιηθεί για 
την επισκευή επιφανειακών ζημιών όπως 
γρατζουνιές, κλπ σε χρωματισμένο δέρμα.

Ο στόκος αυτός είναι στόκος πλήρωσης υψηλής 
ποιότητας και χρησιμοποιείται για την επισκευή 
σε μεγάλο βαθμό κατεστραμμένου δέρματος, 
όπως κόψιμο και τρύπες απο τσιγάρα .

Πολύ ισχυρό πλέγμα για την επισκευή 
σχισιμάτων και τρυπών

Iσχυρή κόλλα, για την επισκευή  
εκδορών στο δέρμα και βινύλιο. Δεν 
τροποποιεί  τα χαρακτηριστικά του 
δέρματος που οφείλονται σε φυσική 
ευελιξία,με αποτέλεσμα μια καλή 
επισκευή

LRS 22
Iσχυρή κόλλα, για την επισκευή  
εκδορών στο δέρμα και βινύλιο. Δεν 
τροποποιεί  τα χαρακτηριστικά του 
δέρματος που οφείλονται σε φυσική 
ευελιξία,με αποτέλεσμα μια καλή 
επισκευή

Πολύ γεμιστικός στόκος

LRS 23 Πλέγμα

όλλα δέρματος

την επισκευή επιφανειακών ζημιών όπως 
γρατζουνιές, κλπ σε χρωματισμένο δέρμα.

ποιότητας και χρησιμοποιείται για την επισκευή 
σε μεγάλο βαθμό κατεστραμμένου δέρματος, 
όπως κόψιμο και τρύπες απο τσιγάρα .

Πολύ ισχυρό πλέγμα για την επισκευή 
σχισιμάτων και τρυπών

Iσχυρή κόλλα, για την επισκευή  
εκδορών στο δέρμα και βινύλιο. Δεν 
τροποποιεί  τα χαρακτηριστικά του 
δέρματος που οφείλονται σε φυσική 
ευελιξία,με αποτέλεσμα μια καλή 

LRS 33-34-35-36 
Αντιγραφέας επιφανειών

Άντιγραφέας επιφανειών 2 συστατικών. Μετά 
το στέγνωμα το επίθεμα μπορεί να αντιγράψει 
την αυθεντική επιφάνεια του δέρματος.
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05 Σετ επισκευής δέρματος

LRS 30LRS 30 Ψιλός στόκοςΨιλός στόκος
LRS 31

LRS 22

Ψιλός στόκος για την επισκευή γρατζουνιών, σπασιμάτων. Ψιλός στόκος για την επισκευή γρατζουνιών, σπασιμάτων. 
Εύκολο στο τρίψιμο, ιδανικό για τελείωμα της επιφάνειας Εύκολο στο τρίψιμο, ιδανικό για τελείωμα της επιφάνειας 
πριν την βαφή

Στόκος οπου μπορεί να χρησιμοποιηθεί για 
την επισκευή επιφανειακών ζημιών όπως 

LRS 22

Ψιλός στόκος για την επισκευή γρατζουνιών, σπασιμάτων. 
Εύκολο στο τρίψιμο, ιδανικό για τελείωμα της επιφάνειας 

την επισκευή επιφανειακών ζημιών όπως 
γρατζουνιές, κλπ σε χρωματισμένο δέρμα.
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Leather repair
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LRS 40 Δειγματολόγιο

LRS 54 Ματ πρόσθετο

LRS 55 Πρόσθετο χρώματος

LRS 43-53 χρώμα

Βεντάλια αποχρώσεων για την επιλογή χρώματος

Υδατοδιάλυτο ματ πρόσθετο για χρήση σε 
συνδιασμό με τα χρώματα δέρματος για να 
πετύχετε την σωστή γυαλάδα.

Πρόσθετο τελικών χρωμάτων για την βελτίωση 
της ρευστότητας και της πρόσφυσης.

Υδατοδιάλυτο ταχυστέγνωτο χρώμα για την βαφή ή επισκευή δέρματος

LRS 41 Αστάρι πλαστικών

LRS 42 Επιπλέον 
πρόσφυση

Άστάρι πλαστικών είναι ένα 
ενισχυτικό πρόσφυσης για εσωτερικά 
αυτοκινήτων και πλαστικές επιφάνειες. 
Παρέχει εξαιρετική πρόσφυση οταν 
χρησιμοποιείται ως αστάρι για την βαφή 
πλαστικών.

Επιπλέον πρόσφυση 
απο ένα εξειδικευμένο 
αστάρι για εσωτερικά 
προετοιμασίας της 
επιφάνειας του δέρματος 
ή πλαστικού για να 
αποκτήσετε μια ανθεκτική 
πρόσφυση.

LRS 56 Ειδικό 
σφουγγάρι 

Ειδικό σφουγγάρι για την 
εφαρμογή χρωμάτων και 
συμβατικών καθαριστικών.

LRS 41
Άστάρι πλαστικών είναι ένα 
ενισχυτικό πρόσφυσης για εσωτερικά 
αυτοκινήτων και πλαστικές επιφάνειες. 
Παρέχει εξαιρετική πρόσφυση οταν 
χρησιμοποιείται ως αστάρι για την βαφή 
πλαστικών.

επιφάνειας του δέρματος 
ή πλαστικού για να 
αποκτήσετε μια ανθεκτική 

Ειδικό 

Βεντάλια αποχρώσεων για την επιλογή χρώματοςΒεντάλια αποχρώσεων για την επιλογή χρώματοςΒεντάλια αποχρώσεων για την επιλογή χρώματος

Σετ επισκευής δέρματος
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LRS 70 Ματ επίστρωση

LRS 71 Γυαλιστερή επίστρωση

LRS 72 Πρόσθετο τελικής επίστρωσης

Υδατοδιάλυτη ματ επίστρωση, μεγάλης αντοχής, 
αντιχαρακτικό, Πολύ εύκολο στην εφαρμογή .  Μπορεί να 
αναμιχθεί και με γυαλιστερό ώστε να έχετε την επιθυμητή 
γυαλάδα.

Υδατοδιάλυτη γυαλιστερή επίστρωση, μεγάλης αντοχής, 
αντιχαρακτική, Πολύ εύκολο στην εφαρμογή .  Μπορεί 
να αναμιχθεί και με Ματ ώστε να έχετε την επιθυμητή 
γυαλάδα.

Ειδικό πρόσθετο για ματ ή γυαλιστερό , 
προωθώντας την πρόσφυση της τελικής 
στρώσης με αποτέλεσμα την καλύτερη αντοχή 
στην τριβή μετά την εφαρμογή.

προωθώντας την πρόσφυση της τελικής 
στρώσης με αποτέλεσμα την καλύτερη αντοχή 
στην τριβή μετά την εφαρμογή.

LRS 01 Γυαλιστικό και προστασία δέρματος 
Με βάση το νερό προστατευτική κρέμα δημιουργώντας 
ένα φράγμα για την αποτροπή της διείσδυσης της βρωμιάς 
στο δέρμα. Δεν θα κάνει το δέρμα πιο γυαλιστερό και τότε 
ήταν πριν: Σέβεται την αρχική στιλπνότητα / ματ φινίρισμα 
του δέρματος.

Σετ επισκευής δέρματος
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 ▪ Πολύ ισχυρή και υψηλή πυκνότητα, Tefl on με 
ολόσωμη γκρι επικάλυψη.

 ▪ Ο πολυεστέρας είναι αντιστατικός και λόγω αυτού 
ελκύει

 ▪ λιγότερη σκόνη.
 ▪ Το Tefl on αποτελείται από πολυεστερική ίνα που 
προστατεύει από τη διείσδυση του χρώματος

 ▪ Με σκούφο και τσέπη στήθους.
 ▪ Με προστατευτικά για τα γόνατα (προαιρετικά).

 ▪ Με νέα επαναστατική τεχνολογία.
 ▪ Η μοναδική πλενόμενη ολόσωμη φόρμα της αγοράς, που 
παρέχει 100% προστασία κατά την εφαρμογή μεγάλης 
ποσότητας προϊόντων βαφής.

 ▪ Το εμπρόσθιο πολυεστερικό τμήμα είναι επενδεδυμένο 
με Tefl on, το οποίο προστατεύει από την διείσδυση του 
χρώματος.

 ▪ Το οπίσθιο τμήμα αποτελείται ολόκληρο από πολύ ξηρά 
υφαντά υλικά.

 ▪ Πολύ ξηρό, απορροφά όλη την εφίδρωση του σώματος 
και αυτό εξατμίζει την υγρασία, (από το κεφάλι, την 
πλάτη, μασχάλες, πίσω από το γόνατο).

 ▪ Φοριέται πολύ άνετα.
 ▪ Η ολόσωμη φόρμα έχει δύο μεγάλες πλαϊνές τσέπες και 
μία τσέπη στήθους.

 ▪ Διαθέτει επίσης προστασία για τα παπούτσια.
 ▪ Με λάστιχο στην μέση για άνεση.
 ▪ Πλενόμενη στους 30 °C, πάνω από 10 φορές.

Κωδικός Περιγραφή (Μονάδα πωλήσεων) Κιβ Παλ

SOG 07 Πολυεστερική γκρι ολόσωμη φόρμα 
βαφής - S - Προστασία γονάτων 
προαιρετικά

50 X

SOG 08 Πολυεστερική γκρι ολόσωμη φόρμα 
βαφής - M - Προστασία γονάτων 
προαιρετικά

50 X

SOG 09 Πολυεστερική γκρι ολόσωμη φόρμα 
βαφής - L - Προστασία γονάτων 
προαιρετικά

50 X

SOG 10 Finixa Πολυεστερική γκρι ολόσωμη 
φόρμα βαφής - XL - Προστασία γονάτων 
προαιρετικά

50 X

SOG 11 Πολυεστερική γκρι ολόσωμη φόρμα 
βαφής - XXL - Προστασία γονάτων 
προαιρετικά

50 X

SOGK 02 Προστατευτικά γονάτω 40 X

Κωδικός Περιγραφή (Μονάδα πωλήσεων) Κιβ Παλ

PHO 07 high tec ολόσωμη φόρμα βαφής - λευκή / 
μπλε - 07 / S 25 800

PHO 08 high tec ολόσωμη φόρμα βαφής - λευκή / 
μπλε - 08 / M 25 800

PHO 09 high tec ολόσωμη φόρμα βαφής - λευκή / 
μπλε - 09 / 25 800

PHO 10 high tec ολόσωμη φόρμα βαφής - λευκή / 
μπλε - 10 / XL 25 800

PHO 11 high tec ολόσωμη φόρμα βαφής - λευκή / 
μπλε - 11 / XXL 25 800

SOG - SOGK Tefl on® 
Πολυεστερική ολόσωμη φόρμα 
βαφής με γκρι προστατευτικά για 
γόνατα (προαιρετικά).

PHO Υψηλής τεχνολογίας ολόσωμη
φόρμα για βαφή 

Φόρμες βαφής 



Καθαρισμός / Προστασία 05
93

Κωδικός Περιγραφή (Μονάδα πωλήσεων) Κιβ Παλ

TCO 07 Tefl on Carbotec φόρμα βαφής - γκρι 
- 07 / S

25 300

TCO 08 Tefl on Carbotec φόρμα βαφής - γκρι 
- 08 / M

25 300

TCO 09 Tefl on Carbotec φόρμα βαφής - γκρι 
- 09 / L

25 300

TCO 10 Tefl on Carbotec φόρμα βαφής - γκρι 
- 10 / XL

25 300

TCO 11 Tefl on Carbotec φόρμα βαφής - γκρι - 
11 / XXL

25 300

Παλ

300

300

300

300

300

 ▪ Πολυεστερικό ύφασμα, υφασμένο 2% από 
ανθρακονήματα.

 ▪ EN1149: 1, μόνιμα αντιστατικό, επικάλυψη με 
αυθεντικό DuPont Tefl on.

 ▪ Υποδοχή εξαερισμού στο πίσω και κάτω μέρος 
από τα χέρια.

 ▪ Ολοκληρωμένη κουκούλα, 2 τσέπες στο 
στήθος, 2 τσέπες στο πλάι, 1 πίσω τσέπη.

 ▪ Πλαστικά κουμπιά, κορδόνι στην μανσέτα στο 
ύψος του καρπού.

 ▪ Velcro κλείσιμο και φερμουάρ στον αστράγαλο, 
2πλης κατεύθυνσης φερμουάρ που καλύπτεται.

 ▪ Μόνιμα αντιστατικό, πλένεται, αναπνέει. ▪ Πολυεστερικό ύφασμα, υφασμένο 2% από 
ανθρακονήματα. 

 ▪ EN1149:1, μόνιμα αντιστατικό, επικάλυψη με 
αυθεντικό DuPont Tefl on. 

 ▪ 1 τσέπη στο στήθος, 2 τσέπες στο πλάι. 
 ▪ Πλαστικά κουμπιά, κορδόνι στην μανσέτα στο 
ύψος του καρπού. 

 ▪ 2πλης κατεύθυνσης φερμουάρ που 
καλύπτεται/με Velcro κλείσιμο. 

 ▪ Μόνιμα αντιστατικό.

Κωδικός Περιγραφή (Μονάδα 
πωλήσεων)

Κιβ Παλ

TCC 07 Tefl on Carbotec ρόμπα 
ψεκασμού - γκρι - 07 / S

25 300

TCC 08 Tefl on Carbotec ρόμπα 
ψεκασμού - γκρι - 08 / M

25 300

TCC 09 Tefl on Carbotec ρόμπα 
ψεκασμού - γκρι - 09 / L

25 300

TCC 10 Tefl on Carbotec ρόμπα 
ψεκασμού - γκρι - 10 / XL

25 300

TCC 11 Tefl on Carbotec ρόμπα 
ψεκασμού - γκρι - 11 / XXL

25 300

TCC-TCO  Carbotec στολή
& ρόμπα βαφής
Τα μοντέλα Carbotec ολοκληρώνουν το συνολικό πρόγραμμα μας με τα 
υψηλότερα πρότυπα της αγοράς. Η τεχνολογία Carbotec έρχεται σε συνολική 
στολή ή παλτό ψεκασμού. Κατασκευασμένα από νήματα χωρίς χνούδι & σιλικόνη 
χωρίς πολυαμίδιο. Επιπλέον, είναι υφασμένα με 2% από ανθρακονήματα για 
να αποφευχθεί οποιαδήποτε ηλεκτρική φόρτιση (EN1149). Η αρχική επίστρωση 
DuPont Tefl on εξασφαλίζει την απώθηση της βρωμιάς και την υδροαπωθητικότητα. 
Το σύστημα εξαερισμού AVS θα εγγυηθεί στο χρήστη εξαιρετική διαπνοή. Οι 
Carbotec προσφορές προσφέρουν έναν υψηλό βαθμός αξιοπιστίας.

TCC  Tefl on® Carbotec ρόμπα
βαφής

TCO Tefl on® Carbotec Φόρμα 
βαφής

Φόρμες βαφής
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 ▪ Εξαιρετικά ελαφριά, οικονομική, πολυεστερική 
ολόσωμη λευκή φόρμα σε 190 gr υλικού.

 ▪ Επαναχρησιμοποιούμενη και πλενόμενη ολόσωμη 
φόρμα για σπρέι με σκούφο και τσέπη στήθους.

 ▪ Διαθέσιμο χρώμα: Λευκό.
 ▪ Επίσης διαθέσιμη σε μπλε χρώμα: για ελάχιστη 
αντανάκλαση των χρωμάτων.

 ▪ Ο πολυεστέρας έχει τα εξής πλεονεκτήματα 
(συγκρινόμενο με νάυλον):Είναι βραδύκαυστη και 
λόγω αυτού ασφαλέστερη. Ο πολυεστέρας αναπνέει 
και είναι πιο άνετη.

 ▪ Ο πολυεστέρας είναι αντιστατικός και ελκύει 
λιγότερη σκόνη.

 ▪ Εξαιρετικά ελαφριά, οικονομική, πολυεστερική 
ολόσωμη λευκή φόρμα σε 190 gr υλικού.

 ▪ Επαναχρησιμοποιούμενη και πλενόμενη ολόσωμη 
φόρμα για σπρέι με σκούφο και τσέπη στήθους.

 ▪ Διαθέσιμο χρώμα: Λευκό.
 ▪ Επίσης διαθέσιμη σε μπλε χρώμα: για ελάχιστη 
αντανάκλαση των χρωμάτων.

 ▪ Ο πολυεστέρας έχει τα εξής πλεονεκτήματα 
(συγκρινόμενο με νάυλον):Είναι βραδύκαυστη και 
λόγω αυτού ασφαλέστερη. Ο πολυεστέρας αναπνέει 
και είναι πιο άνετη.

 ▪ Ο πολυεστέρας είναι αντιστατικός και ελκύει 
λιγότερη σκόνη.

Κωδικός Περιγραφή (Μονάδα πωλήσεων) Κιβ Παλ

WSC 08 Πολυεστερική ολόσωμη για βαφή – 
λευκή - 08 / M

50 800

WSC 09 Πολυεστερική ολόσωμη για βαφή – 
λευκή - 09 / L

50 800

WSC 10 Πολυεστερική ολόσωμη για βαφή – 
λευκή - 10 / XL

50 800

WSC 11 Πολυεστερική ολόσωμη για βαφή – 
λευκή - 11 / XXL

50 800

Κωδικός Περιγραφή (Μονάδα πωλήσεων) Κιβ Παλ

NSC 08 Πολυεστερική ολόσωμη για βαφή – μπλέ 
- 08 / M

50 800

NSC 09 Πολυεστερική ολόσωμη για βαφή – μπλέ 
- 09 / L

50 800

NSC 10 Πολυεστερική ολόσωμη για βαφή – μπλέ 
- 10 / XL

50 800

NSC 11 Πολυεστερική ολόσωμη για βαφή – μπλέ 
- 11 / XXL

50 800

WSC Πολυεστερική λευκή 
ολόσωμη φόρμα
βαφής

NSC Πολυεστερική μπλε ολόσωμη
φόρμα βαφής

Φόρμες βαφής



Καθαρισμός / Προστασία 05
9595

TSO Αναλώσιμη λευκή ολόσωμη 
φόρμα για βαφή

CSO Αναλώσιμη λευκή ολόσωμη 
φόρμα για βαφή

Κωδικός Περιγραφή (Μονάδα πωλήσεων) Κιβ Παλ

TSO 08 ολόσωμη φόρμα βαφής - λευκή - 08 / M 25 800

TSO 09 ολόσωμη φόρμα βαφής - λευκή - 09 / L 25 800

TSO 10 ολόσωμη φόρμα βαφής - λευκή - 10 / XL 25 800

TSO 11 ολόσωμη φόρμα βαφής - λευκή - 11 / XXL 25 800

Κωδικός Περιγραφή (Μονάδα πωλήσεων) Κιβ Παλ

CSO 08 ολόσωμη φόρμα βαφής - λευκή - 08 / M 25 600

CSO 09 ολόσωμη φόρμα βαφής - λευκή - 09 / L 25 600

CSO 10 ολόσωμη φόρμα βαφής - λευκή - 10 / XL 25 600

CSO 11 ολόσωμη φόρμα βαφής - λευκή - 11 / XXL 25 600

Tyvek
Ύφασμα

οικονομικό

Φόρμες βαφής

1. ταινία
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Κωδικός Περιγραφή (Μονάδα πωλήσεων) Κιβ Παλ

GLL 07B Γάντια με επένδυση PU black - 07 / S - 12 ζεύγη 20 480

GLL 08B Γάντια με επένδυση PU black - 08 / M - 12 ζεύγη 20 480

GLL 09B Γάντια με επένδυση PU black - 09 / L - 12 ζεύγη 20 480

GLL 10B Γάντια με επένδυση PU black - 10 / XL - 12 ζεύγη 20 480

GLL 11B Γάντια με επένδυση PU black - 11 / XXL - 12 ζεύγη 20 480

 ▪ Εξαιρετικά ελαφριά και άνετα γάντια.
 ▪ Καθολική χρήση για μηχανικές εργασίες, συναρμολόγηση, προετοιμασία 
και ψεκασμό.

 ▪ Άνοικτού τύπου δομή νάϋλον (εξωτερικά).
 ▪ Επένδυση πολυουρεθάνης σε νάϋλον φορέα (εσωτερικά).
 ▪ Εξαιρετική αίσθηση των δακτύλων.
 ▪ Άνεξίτηλα.
 ▪ Διαθέσιμα μεγέθη: S, M, L, XL και XXL.
 ▪ Άποτρέπει τον ιδρώτα.

GLL B  Γάντια με επένδυση πολυουρεθάνης

Κωδικός Περιγραφή (Μονάδα πωλήσεων) Κιβ Παλ

GLN 08 Άναλώσιμα γάντια νιτριλίου - M - 100τμ 10 420

GLN 09 Άναλώσιμα γάντια νιτριλίου - L - 100τμ 10 420

GLN 10 Άναλώσιμα γάντια νιτριλίου - XL - 100τμ 10 420

 ▪ Τα αναλώσιμα γάντια νιτριλίου είναι 3 φορές πιο ανθεκτικά 
από τα latex ή βινυλίου και προσφέρουν καλύτερη 
εφαρμογή συνδυασμένη με μεγαλύτερη προστασία.

 ▪ Όχι πια ιδρωμένα χέρια, συγκρινόμενα με αυτά του latex ή 
του βινυλίου.

 ▪ Συσκευασμένα ανά 100 τεμ. Σε κουτί διανεμητή.
 ▪ Πάχος 0.12 +/- 0.01 χιλ.

GLN Αναλώσιμα γάντια νιτριλίου

Γάντια
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Κωδικός Περιγραφή (Μονάδα πωλήσεων) Κιβ Παλ

GCN 08 Άναλώσιμα γάντια νιτριλίου M - 100τμ. 10 420

GCN 09 Άναλώσιμα γάντια νιτριλίου L - 100τμ 10 420

GCN 10 Άναλώσιμα γάντια νιτριλίου XL - 100τμ 10 420

 ▪ Τα αναλώσιμα γάντια νιτριλίου είναι 3 φορές πιο ανθεκτικά από τα 
latex ή βινυλίου και προσφέρουν καλύτερη εφαρμογή συνδυασμένη με 
μεγαλύτερη προστασία.

 ▪ Όχι πια ιδρωμένα χέρια, συγκρινόμενα με αυτά του latex ή του 
βινυλίου.

 ▪ Συσκευασμένα ανά 100 τεμ. Σε κουτί διανεμητή.
 ▪ Πάχος 0.14 +/- 0.01χιλ.

GCN Αναλώσιμα γάντια νιτριλίου

Κωδικός Περιγραφή (Μονάδα πωλήσεων) Κιβ Παλ

GLMB 07 Γάντια μικρο-αφρού νιτριλίου - S - 12 ζεύγη 12 576

GLMB 08 Γάντια μικρο-αφρού νιτριλίου - M - 12 ζεύγη 12 576

GLMB 09 Γάντια μικρο-αφρού νιτριλίου - L - 12 ζεύγη 12 576

GLMB 10 Γάντια μικρο-αφρού νιτριλίου - XL - 12 ζεύγη 12 576

GLMB 11 Γάντια μικρο-αφρού νιτριλίου - XXL - 12 ζεύγη 12 576

 ▪ Επαναχρησιμοποιούμενα γάντια ειδικά σχεδιασμένα για 
εργασίες συναρμολόγησης.

 ▪ Άνθεκτική και άνετη προστασία των χεριών χάρη στην 
επικάλυψη νιτριλικού αφρού.

 ▪ 360° Άναπνεύσιμο, ποτέ ξανά ιδρωμένα χέρια.

GLMB Γάντια μικρο-αφρού νιτριλίου

Γάντια
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Ελαφριά, ελαστικά γάντια νιτριλίου, μεγάλης χημικής 
αντίστασης, αναλακτικά του PVA.

Κωδικός Περιγραφή (Μονάδα πωλήσεων) v Παλ

GLQ 08 Ελαφριά, ελαστικά γάντια νιτριλίου - M 1 
pari

12 X

GLQ 09 Ελαφριά, ελαστικά γάντια νιτριλίου - L 1 pari 12 X

GLQ 10 Ελαφριά, ελαστικά γάντια νιτριλίου - XL 1 
pari

12 X

Συμβουλή: Άν νιώσετε κρύο κατά την διάρκεια 
χρήσης των γαντιών σε διαλύτες, πρέπει να αντικαταστήσετε 
άμεσα τα γάντια σας ακόμα και αν δεν βλέπετε εμφανείς 
τρύπες ή φθορές. Ο διαλύτης θα διαπεράσει τα γάντια και θα 
εισχωρήσει στο αίμα.

Κωδικός Περιγραφή (Μονάδα πωλήσεων) Κιβ Παλ

GLD 09 Κόκκινα γάντια νιτριλίου - L - 1 Ζεύγος 72 X

GLD 10 Κόκκινα γάντια νιτριλίου - XL - 1 Ζεύγος 72 X

 ▪ Επαναχρησιμοποιούμενα, μακριά γάντια νιτριλίου, 
πουπροσφέρουν μεσαία προστασία από χημικά.

 ▪ Ιδανικά για εργασίες καθαρίσματος,πήξεως,ανακύκλωσ
ης.

 ▪ Μεσαία προστασία από διαλύτες, (+/- 20 Λεπτά).
 ▪ Μήκος γαντιών: 380χιλ.

GLD Solvex Κόκκινα γάντια νιτριλίου

GLQ Ελαφριά, ελαστικά γάντια νιτριλίου

Γάντια

 ▪ Επαναχρησιμοποιούμενα, μακριά γάντια PVA,με 
επένδυση από Βαμβάκι, προσφέρουν την μέγιστη 
προστασία από χημικά. Για τον χειρισμό ισχυρών 
οργανικών διαλυτών.

 ▪ Άπεριόριστη προστασία από διαλύτες.
 ▪ Μήκος γαντιών: 355χιλ.

Κωδικός Περιγραφή (Μονάδα πωλήσεων) Κιβ Παλ

GLP 09 Κόκκινα γάντια PVA - L - Ζεύγος 12 X

GLP 10 Κόκκινα γάντια PVA - XL - Ζεύγος 12 X

GLP Solvex Κόκκινα γάντια PVA
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Επαναχρησιμοποιούμενα, μακριά γάντια PVA,με 
επένδυση από Βαμβάκι, προσφέρουν την μέγιστη 
προστασία από χημικά. Για τον χειρισμό ισχυρών 

Solvex Κόκκινα γάντια PVA
 ▪ Επαναχρησιμοποιούμενα, μακριά γάντια νιτριλίου 
που προσφέρουν ελάχιστη προστασία από χημικά.

 ▪ Ιδανικά για εργασίες καθαρίσματος,πήξεως,ανακύκλ
ωσης.

 ▪ Ελάχιστη προστασία από διαλύτες, (+/- 10 λεπτά).
 ▪ Μήκος γαντιών : 330χιλ.

Κωδικός Περιγραφή (Μονάδα πωλήσεων) Κιβ Παλ

GLC 08 Πράσινα γάντια νιτριλίου - M - 12 Ζεύγη 12 X

GLC 09 Πράσινα γάντια νιτριλίου - L - 12 Ζεύγη 12 X

GLC 10 Πράσινα γάντια νιτριλίου - XL - 12 Ζεύγη 12 X

GLC Solvex Πράσινα γάντια νιτριλίου
Επαναχρησιμοποιούμενα, μακριά γάντια νιτριλίου 
που προσφέρουν ελάχιστη προστασία από χημικά.
Ιδανικά για εργασίες καθαρίσματος,πήξεως,ανακύκλ

Ελάχιστη προστασία από διαλύτες, (+/- 10 λεπτά).

GLC Solvex Πράσινα γάντια νιτριλίου
Επαναχρησιμοποιούμενα, μακριά γάντια νιτριλίου, 
πουπροσφέρουν μεσαία προστασία από χημικά.
Ιδανικά για εργασίες καθαρίσματος,πήξεως,ανακύκλωσ

Μεσαία προστασία από διαλύτες, (+/- 20 Λεπτά).

 Solvex Κόκκινα γάντια νιτριλίου

 Νέο
GLQ

 Νέο
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SAS Μπότες ασφαλείας
 ▪ Χαμηλής ασφάλειας μπότες S3.
 ▪ 100% χωρίς μέταλλο λόγω της σύνθετης 

προστασίας των δακτύλων και της αντί-
διατρητης Kevlar σόλας.

 ▪ Άντιστατική και αντιολισθητική, άνετη σόλα 
με αντι-ιδρωτικά πλαϊνά.

 ▪ ‘EX’ Εγκεκριμένο.

Κωδικός Περιγραφή (Μονάδα πωλήσεων) Κιβ Παλ

SAS 38 Μπότες ασφαλείας S1p - μέγεθος 38 1 X

SAS 39 Μπότες ασφαλείας S1p - μέγεθος 39 1 X

SAS 40 Μπότες ασφαλείας S1p - μέγεθος 40 1 X

SAS 41 Μπότες ασφαλείας S1p - μέγεθος 41 1 X

SAS 42 Μπότες ασφαλείας S1p - μέγεθος 42 1 X

SAS 43 Μπότες ασφαλείας S1p - μέγεθος 43 1 X

SAS 44 Μπότες ασφαλείας S1p - μέγεθος 44 1 X

SAS 45 Μπότες ασφαλείας S1p - μέγεθος 45 1 X

SAS 46 Μπότες ασφαλείας S1p - μέγεθος 46 1 X

Κωδικός Περιγραφή (Μονάδα πωλήσεων) Κιβ Παλ

SAS 138 Μπότες ασφαλείας S3 - μέγεθος 38 1 X

SAS 139 Μπότες ασφαλείας S3 - μέγεθος 39 1 X

SAS 140 Μπότες ασφαλείας S3 - μέγεθος 40 1 X

SAS 141 Μπότες ασφαλείας S3 - μέγεθος 41 1 X

SAS 142 Μπότες ασφαλείας S3 - μέγεθος 42 1 X

SAS 143 Μπότες ασφαλείας S3 - μέγεθος 43 1 X

SAS 144 Μπότες ασφαλείας S3 - μέγεθος 44 1 X

SAS 145 Μπότες ασφαλείας S3 - μέγεθος 45 1 X

SAS 146 Μπότες ασφαλείας S3 - μέγεθος 46 1 X

SAS Μπότες ασφαλείας
 ▪ Χαμηλής ασφάλειας μπότες S1p.
 ▪ 100% χωρίς μέταλλο λόγω της σύνθετης 

προστασίας των δακτύλων και της αντί-
διατρητης Kevlar σόλας.

 ▪ Άντιστατική και αντιολισθητική, άνετη σόλα 
με αντι-ιδρωτικά πλαϊνά.

 ▪ ‘EX’ Εγκεκριμένο.

Άντιστατική και αντιολισθητική, άνετη σόλα 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Κωδικός

SAS 138

SAS 139

SAS 140

SAS 141

SAS 142

SAS 143

SAS 144

SAS 145

SAS 146

Παλ

X

 Νέο
SAS 

138-146
 Νέο

GLQ Ελαφριά, ελαστικά γάντια νιτριλίου
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 ▪ Poly-prop ύφασμα εμποτισμένο με ένα καθαριστικό 
κατάλληλο για την αφαίρεση των χρωμάτων με βάση 
διαλύτη, μελάνι, λάδι γράσο, κερί κλπ.

 ▪ Ιδανικό για χώρους όπου δεν υπάρχει καμία δυνατότητα 
πλύσης.

 ▪ Ειδικά σχεδιασμένο σαπούνι για τον ζωγράφο.
 ▪ δεν βλάπτει το δέρμα.
 ▪ αφαιρεί λάκα, χρώμα, ακρυλικό χρώμα, κόλλες 
πολυουρεθάνης αφρό.

 ▪ χωρίς σιλικόνη.
 ▪ δερματολογικά ελεγμένα.

 ▪ καθαριστικό χεριών ειδικό για την απομάκρυνση του 
διαλύτη και τα χρώματα βάσης, κόλλες , λάδια, γράσα και 
άλλες ακαθαρσίες. Βιοδιασπώμενο.

 ▪ καθαριστικό χεριών που περιέχει ενυδατικά και θρεπτικά 
συστατικά για τα χέρια, με βάση την Aloe Vera.

Κωδικός Περιγραφή (Μονάδα πωλήσεων) Κιβ Παλ

SCR 100 Εμποτισμένα πανάκια καθαρισμού
100τμ. Σε κάδο ντισπενσερ

4 80

Κωδικός Περιγραφή (Μονάδα πωλήσεων) Κιβ Παλ

HCL 0250 καθαριστικό χεριών - 250μλ 12 X

Κωδικός Περιγραφή (Μονάδα πωλήσεων) Κιβ Παλ

HCL 3000 καθαριστικό χεριών - 3λ 6 180

HCL 50 Χωρίς αντλία 1 X

HCL 0250 καθαριστικό χεριών

HCL 3000 καθαριστικό χεριών

SCR 100 εμποτισμένα πανάκια
καθαρισμού

Μάσκες βαφής, καθαριστικά χεριών

Βελτιωθεί

Βελτιωθεί
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Κωδικός Περιγραφή (Μονάδα πωλήσεων) Κιβ Παλ

MAS 13 μάσκα βαφής P2 με δύο βαλβίδες – 5 τεμ. 20 220

Η μάσκα σκόνης P2 περιλαμβάνει φίλτρο άνθρακα που 
απορροφά τα επικίνδυνα σωματίδια σκόνης. Πολύ άνετη, 
μεγάλη διάρκεια ζωής, FFP2.

MAS 13  μάσκα άνθρακα

 ▪ λεπτή μάσκα για τη σκόνη για βέλτιστη άνεση.
 ▪ Με ή χωρίς βαλβίδα.
 ▪ Κατηγορία ασφαλείας P2.
 ▪ Συσκευασμένα ανά 15 ή 20 κομμάτια σε ένα κουτί.

Κωδικός Περιγραφή (Μονάδα πωλήσεων) Κιβ Παλ

MAS 12 μάσκα για τη σκόνη P2
με βαλβίδα - 15 τεμ

16 288

MAS 12 λεπτή μάσκα για την σκόνη 

Μάσκες βαφής, καθαριστικά χεριών

 ▪  Άνετη μάσκα σιλικόνης (υψηλής ποιότητος).
 ▪ Εφαρμόζει τέλεια γύρω από το πρόσωπο χωρίς να προκαλεί ερεθισμούς.
 ▪ Με ανταλλακτικό φίλτρο αέρα, φυσίγγιο και ανταλλακτικό φυσίγγιο 
φίλτρου σκόνης.

Κωδικός Περιγραφή (Μονάδα πωλήσεων) Κιβ Παλ

MAS 00 Μάσκα βαφής A1 P2 60 360

MAS 20 Μάσκα βαφής A2 P3 50 200

MAS 03 Φυσίγγια για φίλτρα αέρα-σκόνης A2 P3 για μάσκες βαφής-2 τεμ 50 X

MAS 05 Φίλτρο σκόνης P1 Φυσίγγιο για μάσκες βαφής – 10 τεμ. 150 X

MAS 06 Φυσίγγιο φίλτρου αέρα A1 για μάσκες σπρέι – 2 τεμ. 40 X

MAS 09 Φυσίγγιο δακτυλίδι για μάσκες σπρέι – 2 τεμ 50 X

MAS 25 πανιά καθαρισμού - 50kpl. 12 180

MAS 00-20 Μάσκα βαφής 

 Νέο
MAS 00

 Νέο
MAS 20

 Νέο



Καθαρισμός / Προστασία

102

05
102

05

 ▪ Λευκή αποσπώμενη επίστρωση για την προστασία των τοίχων 
(κατά του υπέρ ψεκασμού).

 ▪ Εφαρμόζεται με πιστόλι ψεκασμού (2.5). σε δύο ή τρεις 
στρώσεις. Για την μόλυνση είναι καλύτερο να προσθέσουμε ένα 
επιπλέον στρώμα και να επαναλάβουμε, αυτό θα εξοικονομήσει 
χρόνο και καθιστά ευκολότερο να ξεφλουδίσει η επικάλυψη σε 
ένα κομμάτι όταν θα έχει φθάσει σε ένα συγκεκριμένο πάχος.

 ▪ Βιοδιασπώμενο.

Κωδικός Περιγραφή (Μονάδα πωλήσεων) Κιβ Παλ

CPP 17 Προστασία καμπίνας – Τοίχων
Άποκολλήσιμη - 17λ

X 24

CPP 17 Προστασία Καμπίνας - Τοίχων 
Αποκολλήσιμη

01 Εφαρμογή
Μπορεί να εφαρμοστεί με ρολό, δοχείο πίεσης (SPG 80), χωρίς 
αέρα ή ανάμιξη αέρα. Η επιφάνεια πρέπει να είναι λεία και 
καθαρή πριν από τη χρήση.Το CPP δεν μπορεί να εφαρμοστεί σε 
πορώδη ή σκουριασμένη επιφάνεια. Το CPP είναι  θιξοτροπικό 
προϊόν,η καλή ανάδευση του προϊόντος θα οδηγήσει σε μια 
ευκολότερη και καλύτερη εφαρμογή. Κατά την πρώτη εφαρμογή 
του προϊόντος, φροντίστε να εφαρμόσετε 3 στρώματα.

02 Χρήση και απομάκρυνση
Σας συμβουλεύουμε να εφαρμόζονται 2 ή περισσότερα 
στρώματα κάθε 6 εβδομάδες για την κάλυψη της άχνας. Άν 
και μικροεπισκευές μπορεί να γίνει όταν είναι απαραίτητο, 
εφαρμόστε πάντα τουλάχιστον 3 στρώματα (έως 11 πριν από την 
αφαίρεση).

Φούρνος βαφής προιόντα

Οι περισσότερες στρώσεις , το πιο εύκολο να 
αφαιρέσετε το φιλμ είναι !
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 ▪ Βιοδιασπώμενος διαλύτης χρωμάτων.
 ▪ Βάσης νερού.
 ▪ VOC απαλλαγμένο.
 ▪ Άπλώστε το προϊόν με πινέλο ή ρολό, αφήστε το να 
ξεκουραστεί για 5 έως 15 λεπτά και στη συνέχεια 
αφαιρέστε με ένα πανί.

 ▪ Ξεπλύνετε με άφθονο νερό.
 ▪ Διαλύει τα προϊόντα βαφής βάσης νερού και βάσης 
διαλύτη, (1 και 2K).

 ▪ Χρήσιμα για την απομάκρυνση αποξηραμένων 
χρωμάτων, για πιστόλια ψεκασμού, πίνακες, χρωμάτων, 
αίθουσα ανάμιξης, δάπεδο και τοίχους του θαλάμου.

 ▪ Προσοχή: πάντα να δοκιμάζονται σε μια μικρή 
επιφάνεια πρώτα.

Κωδικός Περιγραφή (Μονάδα πωλήσεων) Κιβ Παλ

CBC 05 Καθαριστικό καμπίνας – 5λ X 96

CBC 05 Καθαριστικό 
καμπίνας – Διαλύτης χρωμάτων

 ▪ σχεδιάστηκε για να προστατεύει τα οχήματα από τον 
υπέρ ψεκασμό.

 ▪ Όπως το κουβούκλιο προστατέψτε τις επιφάνειες με 
διαφανές επίχρισμα δυνατότητα να πλυθούν, έχοντας 
σαν διαφορά ότι αυτό το προϊόν στεγνώνει πλήρως και 
δεν μένει κολλώδες.

 ▪ Άπλώστε με πιστολέτο (2.5) σε μια παχιά στρώση 
Άφαιρέστε με νερό και σφουγγάρι.

 ▪ Βιοδιασπώμενο.

Κωδικός Περιγραφή (Μονάδα πωλήσεων) Κιβ Παλ

CLM 05 Υγρή μάσκα προσστασίας – 5λ X 96

CLM 05 Liquid Μόνωση wall 
protection washable

 ▪ Η πιο πρωτότυπη και αποτελεσματική φόρμουλα για την καταστολή 
της κυκλοφορίας της σκόνης μέσα σε ένα θάλαμο ψεκασμού. Dust 
Control, ιονίζει τη σκόνη έτσι ώστε να συγκεντρώνεται σε συστάδες 
που την κάνουν.

 ▪ Βιοδιασπώμενο.
 ▪ 1λ αρκεί για 200κιβ Διάρκεια ζωής 5 με 10 εργάσιμες ημέρες.

Κωδικός Περιγραφή (Μονάδα πωλήσεων) Κιβ Παλ

DUC 05 Dust Control - 5l X 96

DUC 10 Dust Control - 10l X 60

DUC 25 Dust Control - 25l X 24

DUC 50 Dust Control Ψεκαστήρας πίεσης - 5λ 1 X

DUC Dust Control 
Παρουσιάζουμε τον ιονισμό σκόνης

Φούρνος βαφής προιόντα
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 ▪ Διαφανές, κολλώδες και πλενόμενο επίχρισμα για την 
προστασία των τοιχωμάτων από τον υπέρ ψεκασμό. 
Το προϊόν παραμένει κολλώδες, προκειμένου να 
μπορεί να δεσμεύει την περιδίνηση της σκόνης.

 ▪ Εφαρμόζεται με πιστόλι ψεκασμού (2.5) σε δύο ή 
τρεις στρώσεις. Όσο παχύτερη είναι η συνολική 
επικάλυψη τόσο περισσότερο χρόνο παραμένει 
ενεργό. Εφαρμόζοντας μία ακόμα στρώση μετά από 
κάποιο χρονικό διάστημα, θα ενεργοποιήσετε εκ νέου 
το προϊόν.

 ▪ Άφαιρέστε στη συνέχεια με νερό και σφουγγάρι.
 ▪ Βιοδιασπώμενο.
 ▪ Καταργείστε ή να εφαρμόστε άλλη μια στρώση όταν 
το προϊόν δεν είναι πλέον κολλώδες. Άραιώνεται 
μόνο με απιονισμένο νερό.

 ▪ Μέση κατανάλωση ανά θάλαμο ψεκασμού: 15 λ.

 ▪ Διαφανές, κολλώδες και πλενόμενο επίχρισμα για την 
προστασία των τοιχωμάτων από τον υπέρ ψεκασμό. 
Το προϊόν παραμένει κολλώδες, προκειμένου να 
μπορεί να δεσμεύει την περιδίνηση της σκόνης.

 ▪ Εφαρμόστε ένα παχύ στρώμα μέσω πίεσης, airmix ή 
αντλίας χωρίς αέρα σε ένα παχύ στρώμα ή με πιστόλι 
σε 2 ή 3 επίπεδα. Άυτό θα πρέπει να αμβλύνει την « 
» κατά 10-20%. Άφαιρέστε στη συνέχεια με νερό και 
σφουγγάρι.

 ▪ Βιοδιασπώμενο.
 ▪ Καταργείστε ή να εφαρμόστε άλλη μια στρώση όταν 
το προϊόν δεν είναι πλέον κολλώδες.

 ▪ Άραιώνεται μόνο με απιονισμένο νερό.
 ▪ Μέση κατανάλωση ανά θάλαμο ψεκασμού: 12 λ.

CBP Pro

CBP Προστασία καμπίνας

CBP Basic

Κωδικός Περιγραφή (Μονάδα πωλήσεων) Κιβ Παλ

CBP 05B Προστασία καμπίνας Basic 5 X 96

CBP 10B Προστασία καμπίνας Basic 10λ X 60

CBP 25B Προστασία καμπίνας Basic 25λ X 24

Κωδικός Περιγραφή (Μονάδα 
πωλήσεων)

Κιβ Παλ

CBP 05 Προστασία καμπίνας Pro – 5λ X 96

CBP 10 Προστασία καμπίνας Pro – 10λ X 60

CBP 25 Προστασία καμπίνας Pro – 25λ X 24

Διαφανές, κολλώδες και πλενόμενο επίχρισμα για την 
προστασία των τοιχωμάτων από τον υπέρ ψεκασμό. 
Το προϊόν παραμένει κολλώδες, προκειμένου να 
μπορεί να δεσμεύει την περιδίνηση της σκόνης.
Εφαρμόστε ένα παχύ στρώμα μέσω πίεσης, airmix ή 
αντλίας χωρίς αέρα σε ένα παχύ στρώμα ή με πιστόλι 
σε 2 ή 3 επίπεδα. Άυτό θα πρέπει να αμβλύνει την « 
» κατά 10-20%. Άφαιρέστε στη συνέχεια με νερό και 

Καταργείστε ή να εφαρμόστε άλλη μια στρώση όταν 

Μέση κατανάλωση ανά θάλαμο ψεκασμού: 12 λ.

Παλ

96

60

24
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 ▪ Το σετ κάλυψης περιλαμβάνει: ένα κάλυμμα θέσης,, 
ένα πατάκι, ένα κάλυμμα τιμονιού, ένα κάλυμμα λεβιέ 
ταχυτήτων και ένα χειρόφρενου. 

 ▪ Μπορείτε να χρεωθεί ανά εργασία. 
 ▪ Λευκό πλαστικό φιλμ. Μπορεί να τυπωθεί το λογότυπό σας

Protection for the interior of the car

 ▪ Άνθεκτική και επαναχρησιμοποιήσιμη προστασία για τα 
καθίσματα. 

 ▪ Όμορφο φινίρισμα και παρουσίαση. 
 ▪ Πλένεται, (tear-free), απωθητικό για πετρέλαιο και νερό. 
 ▪ Μπορείτε να τα προμηθευτείτε με εκτύπωση του 
λογοτύπου σας ανά 100 τεμάχια.

Για προστασία δαπέδου προσφέρουμε τρία 
διαφορετικά είδη προστατευτικών:
1. Πλαστικά πατάκια: είναι 

απωθητικό νερού και έχουν ισχυρή 
αντιολισθητική επίστρωση. (PLA 60)

2. Χάρτινα πατάκια σε πλαστικό φιλμ. 
(PAP 61)

3. Χάρτινα πατάκια: απορροφούν νερό 
βρωμιά - είναι λιγότερο ανθεκτικά 
(PAP 60)

 ▪ Για την προστασία της ταπετσαρία των 
καθισμάτων.

 ▪ Λευκό διάφανο.
 ▪ Διαστάσεις: 820χιλ x 1300χιλ x 500χιλ.

Κωδικός Περιγραφή (Μονάδα πωλήσεων) Κιβ Παλ

COP 05 Καλυπτικό σετ ‘Clean Set’ – 100 τεμ 4 60

PLA 62 Καλύμματα θέσεων- 12μm – 820χιλ x 
1300χιλ x 500χιλ – 250 τεμ. σε ρολό

1 88

PLA 67 τιμονιού – 125χιλ x 150μ - 15μ – 10 τεμ 10 82

PLA 68 Υποστηρικτικό φιλμ τιμονιού PLA 67 1 X

PLA 60 Πλαστικά πατάκια- 380χιλ x 490χιλ – 250 τμ 1 156

PAP 61 Χάρτινα πατάκια σε πλαστικό φιλμ - 70gr – σε 
κουτί 500τμ.

1 50

PAP 60 Χάρτινα πατάκια- 375χιλ x 500χιλ – 250 τμ 1 100

COP 00 Κάλυμμα θέσης Nylon - μαύρο 1 X

COP 05 Σετ κάλυψης

100 tk το πακέτο περιλαμβάνει:
 • 100 καλύμματα καθισμάτων

 • 100 πατάκια

 • 100 καλύμματα τιμονιού

 • 100 καλύμματα χειρόφρενου

 • 100 καλύμματα λεβιέ ταχυτήτων

PLA 62 Καλύμματα 
καθισμάτων

PLA 60- PAP Προστατευτικά 
δαπέδου

COP 00 Καλύμματα καθισμάτων Nylon

Προστασία για το εσωτερικό του 
αυτοκινήτου
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Protection for the interior of the car

 ▪ Περιλαμβάνει ένα συγκολλητικό στρώμα.
 ▪ Δεν χρειάζεται ταινία.
 ▪ Διατίθεται σε ρολό.
 ▪ Διαστάσεις 60πόντοι x 25μ και 120πόντοι x 25μ.
 ▪  Για την προστασία ανάμιξη τραπέζια, τα πατώματα κλπ.

Κωδικός Περιγραφή (Μονάδα πωλήσεων) Κιβ Παλ

PRF 060 αυτοκόλλητο φύλλο προστασίας- γκρι
60πόντοι x 25μ

1 72

PRF 120 αυτοκόλλητο φύλλο προστασίας -γκρι
120πόντοι x 25μ

1 36

PRF 060-120
αυτοκόλλητο φύλλο προστασίας

 ▪ Διάφανη κολλητική ταινία για να προστατεύσει τα 
φωτιστικά μέσα σε ένα θάλαμο ψεκασμού, με ελάχιστη 
απώλεια της έντασης φωτισμού. 

 ▪ Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για να καλύψει 
σπασμένα τζάμια αυτοκινήτου.

Κωδικός Περιγραφή (Μονάδα πωλήσεων) Κιβ Παλ

CPF 10 Προστατευτική μεμβράνη Κουβούκλιου
400χιλ x 50μ

1 108

CPF 11 Προστατευτική μεμβράνη Κουβούκλιου
600χιλ x 100μ

1 72

CPF 
φιλμ προστασίας κουβουκλίου φωτός

 ▪ Λευκό φιλμ βαφής στατικό και απορροφητικό κομμένο 
στο μέγεθος που παραγγέλνετε, προκειμένου να 
χρησιμοποιηθούν για την προστασία τοιχωμάτων από τον 
υπεραψεκασμό. 

 ▪ Πολύ γρήγορο στην εφαρμογή & αφαίρεση-ξηρή 
εφαρμογή! 

 ▪ Σας συμβουλεύουμε επίσης να αγοράσετε 6 έως 8 
λωρίδες μαγνήτη για να ξεκινήσετε, επειδή είναι 
ευκολότερο να κρατήσει το φιλμ και να έχετε μια 
γρήγορη απόδοση της επένδυση σας.

Κωδικός Περιγραφή (Μονάδα πωλήσεων) Κιβ Παλ

PLA 32 διπλής κάλυψης – 15 χιλ – 200π x 100μ X 150

PLA 45 Εύκαμπτη μαγνητική ταινία - 100π – 1τ 250 X

PLA 4525 Εύκαμπτη μαγνητική ταινία - 100π – 25τ 10 X

PLA 32 διπλής κάλυψης 
προστατευτική μεμβράνη τοίχου

Εσωτερική προστασία αυτοκινήτου
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06 Φίλτρα Φούρνων Βαφής

Εξαιρετικές βαφές, χωρίς σκόνη, θα έχουν ως αποτέλεσμα την 
καλύτερη ικανοποίηση των πελατών με λιγότερη προσπάθεια 
για το Φανοβαφείο άρα και περισσότερα κέρδη. Κρατώντας 
το θάλαμο βαφής χωρίς αιωρούμενη σκόνη, είναι η πρώτη 
προϋπόθεση για να επιτευχθεί αυτό το αποτέλεσμα. Στην κορυφή 
του υφιστάμενου συστήματος προστασία των τοίχων του θαλάμου 
βαφής και κατακράτησης της σκόνης στο δαπέδο της καμπίνας η  
έχει επενδύσει πολύ χρόνο και ενέργεια στην ανάπτυξη φίλτρων 
υψηλής απόδοσης για το θάλαμο ψεκασμού. Στο εργοστάσιο 
παραγωγής μας , μπορούμε να ικανοποιήσουμε τις απαιτήσεις 
όλων των πελατών σχετικά με τα μεγέθη και τους τύπους.

Φίλτρα Φούρνων Βαφής

Η χρήση των προφίλτρων που χρησιμοποιούνται πιο συχνά είναι 
τα χαλιά και τα φίλτρα τσέπης, η προτίμηση πηγαίνει σε φίλτρα 
τσέπης, καθώς έχουν μεγαλύτερη περιοχή φιλτραρίσματος, η 
οποία δημιουργεί την υψηλότερη ικανότητα συγκράτησης σκόνης, 
βελτίωση του αέρα μέσω εισροής και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής.

Η χρήση των προφίλτρων που χρησιμοποιούνται πιο συχνά είναι 
τα χαλιά και τα φίλτρα τσέπης, η προτίμηση πηγαίνει σε φίλτρα 
τσέπης, καθώς έχουν μεγαλύτερη περιοχή φιλτραρίσματος, η 
οποία δημιουργεί την υψηλότερη ικανότητα συγκράτησης σκόνης, 
βελτίωση του αέρα μέσω εισροής και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. 
Φίλτρα οροφής: Τα φίλτρα οροφής σε θαλάμους ψεκασμού 
πρέπει να εκτελέσουν δύο εργασίες και ειδικότερα: Άξιόπιστα την 
απομάκρυνση σωματιδίων σκόνης που πέρασαν από το προφίλτρο 
(λεπτή διήθηση) και την εξασφάλιση ομοιόμορφης κατανομή 
αέρα και την κυκλοφορία γύρω από το αντικείμενο που θέλετε 
να βάψετε . Παράγεται σε στρώσεις υψηλής απόδοσης, άθραυστα 
συνθετικές ίνες δίνοντας τους μια υψηλή ικανότητα φόρτωσης 
και συγκράτησης σκόνης , βάθος με ελάχιστη απώλεια πίεσης 
για βέλτιστη απόδοση. Τα φίλτρα εξαγωγής του του αέρα είναι 
ανασχετικά.

τον αέρα εξαγωγής που εξέρχεται από το θάλαμο βαφής, 
προστατεύοντας τους αγωγούς εξαερισμού, ανεμιστήρες και 
κινητήρες από τη συσσώρευση χρώματος. Για αυτά υπάρχουν 2 
μοντέλα που είναι διαθέσιμα: 
 ▪ φίλτρα με βάση διαλύτες: Σταδιακά δομημένα φίλτρα ινών 
γυαλιού που έχουν σχεδιαστεί για τη σύλληψη σωματιδίων 
χρωμάτων και βερνικιών με βάση τον διαλύτη. 

 ▪ Φίλτρα με βάση το νερό: Σταδιακά δομημένα φίλτρα ινών 
γυαλιού εμποτισμένα με τζελ για τη σύλληψη περισσότερης 
άχνας απο συμβατικά και υδατοδιάλυτα χρώματα.

01 Προ-φίλτρα

02 Φίλτρα οροφή

03 Τα Paintstop φιλτράρουν

Κωδικός Περιγραφή (Μονάδα πωλήσεων) Κιβ Παλ

FIL 00 Paintstop φίλτρο δαπέδου EU2 /2”. 50cm x 20m σε ρολλό X X

FIL 01 Paintstop φίλτρο δαπέδου EU2 /2”. 67cm x 20m σε ρολλό X X

FIL 02 Paintstop φίλτρο δαπέδου EU2 /2”. 75cm x 20m σε ρολλό X X

FIL 03 Paintstop φίλτρο δαπέδου EU2 /2”. 80cm x 20m σε ρολλό X X

FIL 04 Paintstop φίλτρο δαπέδου EU2 /2” 100cm x 20m σε ρολλό X X

FIL 05 Paintstop φίλτρο δαπέδου EU2 /2” 150cm x 20m σε ρολλό X X

FIL 06 Paintstop φίλτρο δαπέδου EU2 /2”. 200cm x 20m σε ρολλό X X

FIL 10 Προ-φίλτρο EU4 290γρ. 100 πόντοι x 20μ σε ένα ρολό X X

FIL 11 Προ-φίλτρο EU4 290γρ. 200 πόντοι x 20μ σε ένα ρολό X X

FIL 20 Λεπτό φίλτρο αέρα F5 560γρ 200 * 2 σε ρολό ή precut ανά τ.μ. X X

FIL 21 Λεπτό φίλτρο αέρα F5 660γρ 200πόντοιx20μ σε ρολό ή 
προκομμένο ανά τ.μ.

X X

FIL 25 Λεπτό φίλτρο αέρα 560γρ 100πόντοι x 1μ X X

FIL 26 Λεπτό φίλτρο αέρα 660γρ 100πόντοι x 1μ X X

FIL 001W Paintstop φίλρο δαπέδου EU2 /2” συμβατικά και νερού 
50cm x 20m σε ρολλό

X X

FIL 011W Paintstop φίλρο δαπέδου EU2 /2” συμβατικά και νερού 
67cm x 20m σε ρολλό

X X

FIL 015W Paintstop φίλρο δαπέδου EU2 /2” συμβατικά και νερού 
70cm x 20m σε ρολλό

X X

FIL 021W Paintstop φίλρο δαπέδου EU2 /2” συμβατικά και νερού 
75cm x 20m σε ρολλό

X X

FIL 031W Paintstop φίλρο δαπέδου EU2 /2” συμβατικά και νερού 
85cm x 20m σε ρολλό

X X

FIL 041W Paintstop φίλρο δαπέδου EU2 /2” συμβατικά και νερού 100cm 
x20m σε ρολλό

X X

FIL 051W Paintstop φίλρο δαπέδου EU2 /2” συμβατικά και νερού 150cm 
x20m σε ρολλό

X X

FIL 061W Paintstop φίλρο δαπέδου EU2 /2” συμβατικά και νερού 200cm 
x20m σε ρολλό

X X
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Spraybooth fi lters

01 Προ-φίλτρα

02 Φίλτρα οροφή

03 Τα Paintstop φιλτράρουν03 Τα Paintstop φιλτράρουν
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06 Βάσεις

Κωδικός Περιγραφή (Μονάδα 
πωλήσεων)

Κιβ Παλ

EQU 80 ανταλλακτικά αυτοκινήτων 1 6

Κρατήστε τα ανταλλακτικά σας οργανωμένα 
για κάθε εργασία στο πρακτικό άρμα.

EQU 80 
ανταλλακτικά αυτοκινήτων

Κωδικός Περιγραφή (Μονάδα 
πωλήσεων)

Κιβ Παλ

EQU 52 Τρίποδο πεταλούδα
premium - 1 τεμ

1 10

 ▪ Κινητό σταντ με δύο οριζόντια στηρίγματα και δύο 
υποστηρίγματα τροχών σε κάθε πλευρά.

 ▪ Τα στηρίγματα των τροχών μπορούν αφαιρεθούν για 
μεγαλύτερες επιφάνειες, όπως καπό ή το καπό - οριζόντια.  Με 
στηρίγματα από αφρό.Επένδυση για την ασφάλεια.

 ▪ Διαστάσεις (Συσκευασμένο): 91 x 70 x 15 πόντοι.
 ▪ Βάρος: 27 κιλά.

EQU 52 
Στάντ τροχών

Κωδικός Περιγραφή (Μονάδα 
πωλήσεων)

Κιβ Παλ

EQU 50 Στάντ
Προφυλακτήρων

1 12

 ▪ Κινητή βάση για την αποθήκευση των 
προφυλακτήρων.

 ▪ Εξοπλισμένη με 8 ρυθμιζόμενα 
στηρίγματα.

 ▪ Διαστάσεις (Συσκευασμένο): 123 x 31 
x 20 πόντοι.

 ▪ Βάρος: 25 κιλά.

EQU 50 
Στάντ προφυλακτήρων

Τό Thinner siphon είναι η λύση για την 
διανομή διαλυτών χωρίς να χρειάζεται ν 
Διαστάσεις (Συσκευασμένο): διαχειρίζεστε 
βαριά δοχεία. Κατάλληλο για πλαστικά 
ή μεταλλικά δοχεία μέχρι 30 λίτρων 
περιεχόμενο.

Κωδικός Περιγραφή (Μονάδα 
πωλήσεων)

Κιβ Παλ

EQU 40 Βάσεις διαλύτου 1 25

EQU 401 Chiffon piperazine EQU 40 1 X

EQU 40 
Βάση διαλύτου
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Κωδικός Περιγραφή (Μονάδα πωλήσεων) Κιβ Παλ

EQU 53 Τρίποδο πεταλούδα υψηλής ποιότητας 1 40

 ▪ Πτυσσόμενο τρίποδο που μπορεί να ρυθμιστεί 
σε ύψος και πλάτος μέσω δύο αλυσίδων.

 ▪ Εξαιρετικής ποιότητας, Τα πόδια συνδέονται 
μέσω ενός επιπλέον στηρίγματος.

 ▪ Διαστάσεις (ΜxΠxΥ) συσκευασμένο: 107εκ x 
32εκ x 9εκ.

 ▪ Βάρος: 8,5 κιλά.

EQU 53
Τρίποδο πεταλούδα υψηλής 
ποιότητας

Κωδικός Περιγραφή (Μονάδα 
πωλήσεων)

Κιβ Παλ

EQU 55 X-Τρίποδο jumbo γαλβανισμένο,
με προστατευτικά υποστηρίγματα

1 25

Κωδικός Περιγραφή (Μονάδα 
πωλήσεων)

Κιβ Παλ

EQU 56 X- Τρίποδο στάνταρ σε γκρι 
ηλεκτροστατική βαφή

1 25

Βάσεις

Κωδικός Περιγραφή (Μονάδα πωλήσεων) Κιβ Παλ

EQU 64 Περιστρεφόμενη βάση επιφανειών 1 25

 ▪ Μεταφερόμενη βάση επιφανειών με 
περιστρεφόμενο κεντρικό άξονα ο οποίος μπορεί 
να κλειδώσει σε πολλές διαφορετικές γωνίες και 
θέσεις χρησιμοποιώντας ένα πεντάλ ποδιού.

 ▪ Εξοπλισμένο με επεκτάσεις για τον άξονα ώστε 
δύο πόρτες να μπορούν να τοποθετηθούν η μία 
δίπλα στη άλλη, 4 κατακόρυφα υποστηρίγματα 
με γάντζο και 2 υποστηρίγματα με τρύπες.

 ▪ Διαστάσεις (ΜxΠxΥ) συσκευασμένο: 149εκ x 
23εκ x 16εκ.

EQU 64 Περιστρεφόμενη βάση 
επιφανειών

Εξοπλισμός

Παλ

25

Βάσεις

EQU 64 Περιστρεφόμενη βάση 
επιφανειών

EQU 56EQU 55
X-ΤρίποδοX-Τρίποδο

 ▪ Ρυθμιζόμενο τρίποδο με σύστημα 
κλειδώματος του άξονα για 
διαφορετικές θέσεις.

 ▪ Το στάνταρ X-Τρίποδο παραδίδεται σε 
γκρι ηλεκτροστατική βαφή και διαθέτει 
σύστημα κλειδώματος πλαστικού άξονα.

 ▪ Διαστάσεις (ΜxΠxΥ) συσκευασμένο: 
117εκ x 48εκ x 8εκ.

 ▪ Βάρος: 5 κιλά.

 ▪ Ρυθμιζόμενο τρίποδο με σύστημα 
κλειδώματος του άξονα για διαφορετικές 
θέσεις.

 ▪ ΤΟ Jumbo X-Τρίποδο είναι 
γαλβανισμένο και διαθέτει σύστημα 
κλειδώματος μεταλλικού άξονα και δύο 
προστατευτικά υποστηρίγματα.

 ▪ Διαστάσεις (ΜxΠxΥ) συσκευασμένο: 
129εκ x 63εκ x 11εκ.

 ▪ Βάρος: 10,5 κιλά.
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06 Πλυντήρια πιστολιών

Αυτόματο πλυντήριο
▪ Για να το χρησιμοποιήσετε με διαλυτικό νίτρου ώστε να 

καθαρίσετε από τα πιστόλια βαφής, από χρώματα βάσης διαλύτη, 
ή BTC 80 για χρώματα νερού.

▪ Εξοπλισμένο με μία βούρτσα για προ-καθαρισμό.
▪ Δυνατότητα καθαρισμού με καθαρό υλικό/μίγμα αέρα.
▪ Άνοξείδωτο ατσάλι.
▪ Εύκολη αποσυναρμολόγηση, εύκολη συναρμολόγηση και 

λειτουργία.
▪ Ένταση και η πίεση μπορούν εύκολα να ρυθμιστούν από την 

πρόσοψη.Διαστάσεις εξωτερικά (max.):1400 χιλιοστά ύψος x 560 
χιλιοστά πλάτος x 410 χιλιοστά βάθος.

▪ Άυτόματη λειτουργία αναρρόφησης κατά το άνοιγμα είναι 
στάνταρ.

▪ Μπορεί να παραδοθεί σε επιλογή με πλήρως αυτόματο πλύσιμο.

AGC 21-40

 ▪ Για να καθαρίσετε όλα τα υδατοδιαλυτά χρώματα.
 ▪ Δεν χρειάζεται να εγκαταλείψουν το θάλαμο 
ψεκασμού.

 ▪ Εξοικονομεί χρόνο.
 ▪ Καθαρισμός σε 30 δευτερόλεπτα.
 ▪ Συνδυάζεται με BTC 80 ( Υδατοδιάλυτο σαμπουάν 
πιστολιού) Καθαρισμός σε 30 δευτερόλεπτα.

 ▪ Χαμηλή κατανάλωση σαμπουάν πιστολιού, 5 
λίτρα για 100 πλύσεις.

 ▪ Συμβατό με όλα τα διαθέσιμα συστήματα 
καθαρισμού μιας χρήσης.

 ▪ ΆΤΕΧ Έγκριση.

AGC 50 Γρήγορος καθαρισμός

Κωδικός Περιγραφή (Μονάδα πωλήσεων) Κιβ Παλ

AGC 21 AGC 20 με είσοδο δύο κομματιών 1 8
AGC 25 Κιτ εμφύσησης αέρος 1 x
AGC 26 Γαλβανισμένο κάλυμμα bin 1 x
AGC 27 Δύο πόρτες από ανοξείδωτο χάλυβα 1 x
AGC 35 Ολοκληρωμένο kit αλλαγής πλύσης σε

πλήρως αυτόματο
1 x

AGC 40 AGC 31+25+26
Ολοκληρωμένο αυτόματο σύστημα
καθαρισμού πιστολιού

2 8

AGC 50 Γρήγορο καθαριστικό x x
AGC 70 AGC 40 + AGC 11 αναγέννησης 3 4

AGC 70
Αυτόματη σκούπα πιστόλι ψεκασμού 
με αυτόματο καθαρισμό + Σετ πήξης

 Νέο
AGC 70

 Νέο
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Κωδικός Περιγραφή (Μονάδα πωλήσεων) Κιβ Παλ

AGC 11 αναγέννησης x 8
BTC 001 αναγεννητής για BTC 80 – 1λίτρ 24 x
AEC 90 σκόνη πήξης – 5κιλά 1 x
AEC 91 σκόνη πήξης – 500γρ 1 x
AEC 20 H2O καθαριστικό για πιστόλι AGC 10 1 x
AGC 45 Ελαστικό πώμα 50mm 1 x
BTC 80 H20 σαμπουάν πιστολιού – 20λίτρα 1 28
BTC 1000 H20 σαμπουάν πιστολιού – 1000λίτρα x 1

 ▪ Εύκολη ανάκτηση του σαμπουάν μέσα στο δοχείο.
 ▪ Για να αναγεννηθεί σε πλήρη ισχύ, προσθέστε 1 λίτρο 
Άναγεννητή.

AGC 11 Αναγέννησης

 ▪ Γλυτώστε χρόνο και καθαρίστε αυτόματα τα 
πιστόλια, για όλα τα χρώματα βάσης νερού.

 ▪ Χρειάζεστε μόνο 100ml από το καθαριστικό για ένα 
πιστόλι. Το κόστος είναι € 0,25 για κάθε πιστόλι, 
περιλαμβάνεται η διάθεση των αποβλήτων.

 ▪ Η πήξη δεν είναι πλέον απαραίτητη.
 ▪ Τα απόβλητα είναι πολύ μειωμένα (έως 10%) και 
συλλέγονται από επίσημα αναγνωρισμένη εταιρεία.

 ▪ Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με όλες 
τους αυτόματους καθαριστές πιστολιών ή αν 
χρειάζεται και σε συνδυασμό με ένα χειροκίνητο 
σύστημα καθαρισμού.

BTC 80

BTC 001 Αναγεννητής

H2O Σαμπουάν όπλων

 ▪ Προσθέτοντας 1 λίτρα αναγεννητή στο πηγμένο 
BTC 80, επαναφέρει την αρχική δύναμη καθαρισμού 
του BTC 80.

 ▪ 1l του αναγεννητή είναι επαρκής για την 25λίτρα 
πηγμένου BTC 80.

AEC 90-91Σκόνη πήξης
 ▪ Ισχυρή σκόνη καθολικής πήξης.
 ▪ Άνάλογα με την ένταση της ρύπανσης, 
χρησιμοποιείστε περίπου 500 γρ AEC 90 pro 
20λίτρα της BTC 80. Δυνατή σκόνη καθολικής 
πήξης.

Πλυντήρια πιστολιών

 Νέο
AGC 11

 Νέο
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Η χρήση των UV χρωμάτων, βερνικιών και υλικών προεργασίας στην επισκευή 
αυτοκινήτων έχει πολλά πλεονεκτήματα. Τα βασικά πλεονεκτήματα είναι η 
ταχύτητα, φιλικότητα προς το περιβάλλον, με βελτιωμένες φυσικές ιδιότητες, 
λιγότερο χώρο στο φανοποιείο αλλά και λιγότερα ανταλλακτικά . Άυτά, μαζί 
με τους περιβαλλοντικούς κανονισμούς που επιβάλλονται από τις κυβερνήσεις 
και τη μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση των πελατών εξηγεί την ταχεία ανάπτυξη 
αυτού του τομέα. Μέχρι τώρα, οι UV στέγνωναν με λαμπτήρες εκκένωσης 
υδραργύρου . Άυτά τα συστήματα σκλήρυνσης με βάση τον υδράργυρο-
λαμπτήρα έχουν μια σειρά από σοβαρά μειονεκτήματα:

 ▪ Ειδικό φίλτρο για την εξάλειψη των UVB & C. 
 ▪ Λάμπες που έχουν πολύ μικρή διάρκεια ζωής (<500 ώρες). 
 ▪ Η αντικατάσταση συχνά της λάμπας επιφέρει και υψηλό κόστος 
αντικατάστασης. 

 ▪ Υψηλή κατανάλωση ενέργειας. 
 ▪ Λάμπα που περιέχει υδράργυρο, μια πολύ επικίνδυνη χημική ουσία. 
 ▪ Λάμπες που απαιτούν χρόνο προθέρμανσης. 
 ▪ Υποβάθμιση της διάρκειας ζωής της UV.  
 ▪ Οι λαμπτήρες Mercury παράγουν πολύ θερμότητα ακτινοβολίας.

UV - LED 

Η Chemicar Ευρώπης ανέπτυξε  ένα σύστημα σκλήρυνσης UV-LED 
που δεν έχει κανένα από τα μειονεκτήματα που συνδέονται με τα 
συστήματα σκλήρυνσης λαμπτήρα με βάση τον υδράργυρο . Η Εργασία 
από της state-of-the-art έρευνας και δοκιμών στις εγκαταστάσεις 
στην Αμβέρσα, μιας κορυφαίας  ομάδας σχεδιαστών, απο τεχνικούς 
και εμπειρογνώμονες LED που δημιουργήθηκε σε συνεργασία με τη 
βιομηχανία επισκευής αυτοκινήτων η «UV-LED”  που προορίζεται να 
φέρει επανάσταση στο στέγνωμα UV στο αυτοκίνητο

UV - LED

UV - LED

FUVLD: Ποιότητα ύψιστου επιπέδου!
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02 χαμηλότερο κόστος
σημαντική εξοικονόμηση κόστους κατά τη διάρκεια ζωής 
= μεγαλύτερα περιθώρια.
 ▪ Πολύ μεγάλη διάρκεια ζωής - χωρίς κανένα κόστος 
αντικατάστασης. 

 ▪ χωρίς χρόνο προθέρμανσης φιλικό προς το χρήστη.

υπεύθυνης παραγωγής = προσθέτει στην εταιρική κοινωνική ευθύνη 
 ▪ χαμηλή κατανάλωση ενέργειας - χαμηλό αποτύπωμα άνθρακα 
 ▪ δεν προκαλεί επικίνδυνες χημικές ουσίες στο περιβάλλον εργασίας 
 ▪ δεν υπάρχει διάθεση χρησιμοποιημένων λαμπτήρων που περιέχουν 
υδράργυρο.

04 Φανοβαφεία φιλικά προς 

03 Ικανοποίηση των εργαζομένων
 ▪ βελτίωση των συνθηκών εργασίας , ικανοποίηση 
των εργαζομένων. 

 ▪ Συμπαγής σχεδίαση, εύκολη αποθήκευση εύκολο 
στο στήσιμο και χρήση. 

 ▪ Άσφαλής χρήση.

01 Βελτιωμένη ποιότητα
Βελτιωμένη ποιότητα πιο ομοιόμορφα στεγνή επιφάνεια και 
σταθερή σκλήρυνση έξω βάθος έως και 180 mm ικανοποιώντας 
τον πελάτη.
 ▪ Καμμία υποβάθμιση της υπεριώδους ακτινοβολίας κατά τη 
διάρκεια ζωής.

 ▪ Μεγαλύτερη ακρίβεια λόγω της ενσωμάτωσης του συστήματος 
ανακλαστήρα. 

 ▪ Μεγάλη, ενιαίου χώρου ωρίμανση. 
 ▪ Υψηλή ένταση.  
 ▪ Βελτιστοποιημένος έλεγχος της διαδικασίας.

UV - LED
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Η Άσφάλεια και η αποτελεσματικότητα είναι σήμερα σημαντικοί παράγοντες 
για την υψηλή ποιότητα και την οικονομικά αποδοτική επισκευή. Για να 
ικανοποιηθεί αυτή η υψηλή ζήτηση η Spectratek έχει αναπτύξει υπέρυθρες 
μονάδες που πληρούν τις σύγχρονες ανάγκες. Ως αποτέλεσμα της καινοτομίας, 
μαζί με πολλά χρόνια εμπειρίας και με μια στενή συνεργασία με τα promi-Nent 
car body καταστήματα και εισαγωγέων χρωμάτων, η Spectratek μπορεί να σας 
προσφέρει την ποιότητα και την υψηλή αξία του προϊόντος. Κατασκευάζονται 
στον Καναδά, (ο ηγέτης της αγοράς στις ΗΠΆ), τα ευρωπαϊκή μοντέλα είναι 
προσαρμοσμένα στον τομέα της Ε & Ά στο Βέλγιο.Η Spectratek είναι η πιο 
αποτελεσματική για την εξοικονόμηση ενέργειας και υψηλότερη απόδοση 
με υπέρυθρες σε σχέση με τα τυποποιημένα προϊόντα στην αγορά. Ο νέος 
ηλεκτρονικός έλεγχος και το λογισμικό των S-μονάδων δεν δημιουργεί μόνο 
τις πιο αποτελεσματικές, αλλά και τις πιο ασφαλείς λύσεις: το μοναδικό 
σύστημα ελέγχου μετρά 36 σημεία ανά λεπτό, ο χρόνος και η ταχύτητα 
εξάτμισης ελέγχονται και 12 διαφορετικά προγράμματα σκλήρυνσης μπορούν 
να εγκατασταθούν σε 20 ευρωπαϊκές γλώσσες. Επακριβώς καθορισμένες 
διαδικασίες παραγωγής και ποιότητας δίνουν στην Spectratek την ευκαιρία 
να δημιουργήσει ένα προϊόν πολύ υψηλού επιπέδου ποιότητας σε μια πολύ 
ενδιαφέρουσα τιμή.

Υπέρυθρο σύστημα σκλήρυνσης Short Wave
κυμάτων

Spectratec IR 

Ένας ειδικά διαμορφωμένος ασύμμετρος καθρέφτης, 
ο οποίος όχι μόνο εστιάζει όλη την ενέργεια στο 
αυτοκίνητο αλλά και την διαμοιράζει τέλεια.

 ▪ Εμφάνιση εντολών που μπορούν να προγραμματιστούν σε 20 πιθανές γλώσσες. 
 ▪ Τα νέα ηλεκτρονικά και το λογισμικό καθιστούν δυνατόν να επιλεγούν 12 
διαφορετικά προγράμματα. Η σκλήρυνση, ο χρόνος, ο χρόνος εξάτμισης και της 
θερμοκρασίας δοχείου μπορούν να εγκατασταθούν. 36 Ελεγχόμενα και μετρήσιμα 
σημεία ανά λεπτό, θα δημιουργήσουν την επιθυμητή θερμοκρασία σε ολόκληρη την 
επιφάνεια, δεν έχει σημασία τι χρώμα είναι ή βάση. 

 ▪ Άπλό στην εντολή και στο πρόγραμμα. Η οθόνη προσφέρει μεγάλη διάρκεια ζωής. 
 ▪ Άκουστικός αισθητήρας που δείχνει τον χρόνο και το τέλος της ξηράνσεως.

 ▪ Το περίβλημα αλουμινίου καθιστά την συσκευή και το φως της, εύκολα στο 
χειρισμό.

 ▪ Μία σταθερή και μικρή βάση χάλυβα, η οποία επιτρέπει στη συσκευή να 
καταλαμβάνει λίγο χώρο και επιπλέον να παρέχει την δυνατότητα να στεγνώσει 
κάθε τύπο του πάνελ σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.

 ▪ Διπλή δοκός στέγης αερίου αποτρέπει αντιδράσεις και τα πρώτα σημάδια φθοράς 
λόγω της επιπλέον πρόσδεσης / στερέωσης.

 ▪ Περιστρεφόμενοι τροχοί με φρένα.

Είναι ένα μοναδικό σύστημα ελέγχου της 
θερμοκρασίας που την μετρά σε 36 σημεία ανά λεπτό 
και που καθιστά κάθε κασέτα ξεχωριστά ικανή για να 
επιτύχει και να διατηρήσει μια συνεχή και σταθερή 
θερμοκρασία.

▪ Άπλό στην εντολή και στο πρόγραμμα. Η οθόνη προσφέρει μεγάλη διάρκεια ζωής. 
▪ Άκουστικός αισθητήρας που δείχνει τον χρόνο και το τέλος της ξηράνσεως.

▪ Διπλή δοκός στέγης αερίου αποτρέπει αντιδράσεις και τα πρώτα σημάδια φθοράς 
λόγω της επιπλέον πρόσδεσης / στερέωσης.

▪ Περιστρεφόμενοι τροχοί με φρένα.

Υπέρυθρες

02 Ειδικά διαμορφωμένος 
ασύμμετρος καθρέφτης

04 Ηλεκτρονικό λογισμικό ελέγχου

03 Συμπαγής, αρθρωτή σχεδίαση

01 Spectratek Θερμογράφος 
Ολοκληρωμένος αισθητήρας (TISS).
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Εξοπλισμός

SPEC 8000S: Ποιότητα ύψιστου 
επιπέδου!
 ▪ Ξήρανση ύψος έως 2,90 μ. 
 ▪ 2τμ σκλήρυνση περιοχής. 
 ▪ Οικασέτες μπορούν να περιστραφούν οριζοντίως έως 

45 ° C, έτσι είναι εφικτό να στεγνώσει καμπύλες και 
τετραγωνισμένες επιφάνειες. 

 ▪ Καθοδηγούμενο από Υπολογιστή. 
 ▪ OEM- σύμφωνο.

Υπέρυθρες
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SPEC 3400SH περίπτερο υψηλής ξήρανση

Παράδειγμα 
στησίματος

Ηλεκτρονικό σύστημα 
διεύθυνσης 

Είναι ανεξάρτητο, και 
μπορεί να τοποθετηθεί σε 

ένα κοντινό τοίχο, στήλη, ή 
να είναι σε ελεύθερο σταντ

RAIL SPEC  Spectratek Ξηραντήρες 
υπερύθρων σιδηροδρομικού Συστήματος

ΜΕΓΙΣΤΗ ΕΥΕΛΙΞΙΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

 ▪ Λύσεις ανάλογα με τις ανάγκες του πελάτη προσφέρονται 
με το σύστημα αυτό. 

 ▪ Ο πίνακας βρίσκεται σε ένα ξεχωριστό κουτί διαχείρισης . 
 ▪ Δυνατότητα μετακίνησης με ράγες όπου μπορεί να καλύψει 
αρκετές θέσεις εργασίας. 

 ▪ Διατίθεται σε μοντέλα επιτοίχια και ▪ μοντέλα οροφής

Άποκλειστικά σε ολόκληρη την Ευρώπη! 4 μέτρα ύψος 
ξήρανσης Ειδικά σχεδιασμένο για φορτηγά, ρυμουλκούμενα 
και ημι-ρυμουλκούμενα οχήματα!

Infrapunakuivaimet
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06 UV / Infrared

SPEC 1000

0,105m²

1,40m κάθετα

230 V

1,0 KW

1

Χρονοδιακόπτης

SPEC 2400

0,75m²

1,55m κάθετα

230 V

2,4 KW

2

Χρονοδιακόπτης

SPEC 2400S

0,75m²

1,55m κάθετα

230 V

2,4 KW

2

Υπολογιστής

SPEC 3400S SPEC 4000S

1,00m² 1.0m²

2,20m κάθετα
1,90m οριζόντια

2,20m κάθετα
1,90m οριζόντια

230 V 380 V

3,4 KW 4,0 KW

4 4

Υπολογιστής Υπολογιστής
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FUVLD 3400500

0.72m²

1.60 m οριζόντια
2.35 m κάθετα

230 V

500 W (4x125W)

4

Υπολογιστής

SPEC 8000 S 

2m²

2,90m κάθετα

230 V

8000 W

4

Υπολογιστής

UV / Infrared

SPEPUV 
17.200.00.60

Lamp UV 400W

SPECUV equipment

11.80πόντοι

SPEP 
17.200.00.19

SPEP 
17.200.00.22

SPEP 
17.200.00.30

SPEP 
17.200.00.50

Lamp IR 220V 
850W

Lamp IR 380V 
1000W

Lamp IR 220V 
1000W

Lamp IR 220V 
1200W

SPEC 3400S SPEC 8000S SPEC 1000 SPEC 2400 and 
2400S

35.50 πόντοι 35.50 πόντοι 35.50 πόντοι 50 πόντοι

ETP 144B ETP 150 ETP 148A ETP 149

Lamp 240V 
850W

Lamp 240V 
1100W

Lamp 240V 
1100W

Lamp 240V 
1500W

ETS HH/
HS/HT

ETS1/11/4/
CM ALT/HB

ETS2/
ETS5/ETS 
CM03/ETS 
TM

CM 04/
ETS03

20 πόντοι 35.5 πόντοι 53 πόντοι 78.50 πόντοι

ETP 145B ETP 146B

Lamp 240V 
1000W

Lamp 240V 
2000W

IRT 1000W IRT 2000W

35 πόντοι 35 πόντοι
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SWD 00

SWD 53

SWD 20

SWD 40
SWD 43

SWD 50SWD 44

SWD 46 SWD 47 SWD 32 SWD 45

SWD 55

SWD 21 SWD 22
SWD 23 SWD 24 SWD 25 SWD 26 SWD 31

SWD 54 SWD 52 SWD 30

Spot welder

SWD 41SWD 42
SWD 10

SWD 55
SWD 40

SWD πλήρες κιτ

Προαιρετικα

Ηλεκτροπόντα 
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Spot welder

SWD 00 Επαγγελματικός εξολκέας 
βαθουλωμάτων Ηλεκτροπόντα

 ▪ Ψηφιακή οθόνη με πλήκτρο ελέγχου αφής του χρόνου και της 
δύναμης, επιλογή λειτουργίας και γλώσσας.

 ▪ Μικρή διάσταση 280 x 280x 229χιλ.
 ▪ Ελαφρύ (μόνο 22 Κιλά).
 ▪ Γρήγορη αλλαγή ηλεκτροδίων.
 ▪ Εξολκέας βαθουλωμάτων με γρήγορο καθάρισμα: Εύκολο και γρήγορο 
στην χρήση του, περιλαμβάνεται ο εξολκέας.

 ▪ Καρφιά συγκόλλησης (βελόνες), ροδέλες, πριτσίνια για εσωτερική 
επιφάνεια και καλούπια παράθυρων,(οι οδηγίες περιλαμβάνονται).

 ▪ Συρρίκνωση με την άκρη του χαλκού για τα 
υψηλά σημεία.

 ▪ Παραδίδεται μαζί με το τρόλευ μεταφοράς και τα 
αξεσουάρ του.

 ▪ Παρέχει εύκολη πρόσβαση γύρω από το όχημα.

Κωδικός Περιγραφή (Μονάδα πωλήσεων) Κιβ Παλ

SWD 00 Συγκολλητής μετάλλων
160

1 24

SWD 10 Καλάθι αποθήκευσης συγκολλητή 1 X

SWD 20 Ροδέλα άκρης 1 X

SWD 21 Ροδέλα συρρίκνωσης 1 X

SWD 22 Ροδέλα μισοφέγγαρο 1 X

SWD 23 Ροδέλα ενιαίου σημείο 1 X

SWD 24 Ροδέλα κλιπ χύτευσης 1 X

SWD 25 Ροδέλα μακρύ καρφί, (βελόνες) 1 X

SWD 26 Ηλεκτρόδιο σύρματος 1 X

SWD 30 Ηλεκτρόδιο Carbon 1 X

SWD 31 Carbon προσαρμογέας ράβδου 1 X

SWD 32 Άνυψωτής χεριού 1 X

SWD 40 Ενεργητικό σφυρί ολίσθησης με
προσαρμογέα

1 X

SWD 41 Άγκιστρο άξονος για εξόλκηση
καρφιών

1 X

SWD 42 Άγκιστρο άξονος για εξόλκηση
ροδέλας

1 X

SWD 43 Σφικτήρας με βάση εδάφους 1 X

SWD 44 5 Νύχι αρκούδας για σφυρ 1 X

SWD 45 Εξολκέας χειρός για πριτσίνια
χύτευσης

1 X

SWD 46 Νύχι αρκούδας 8 δακτύλων για
γρύλλο

1 X

SWD 47 Λαβή για νύχι αρκούδας 1 X

SWD 50 Star σετ καθαρισμού 10 1 X

SWD 52 Καρφιά συγκόλλησης 100τεμ 1 X

SWD 53 Πριτσίνια διαμόρφωσης 100τεμ 1 X

SWD 54 Ροδέλες συγκόλλησης 100τεμ 1 X

SWD 55 Σύρμα συγκόλλησης 2.3χιλ 500γρ 1 X

Ηλεκτροπόντα
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SWD 00AL SWD 71-72-73
SWD 68-69-70 SWD 65-66-67

SWD 10

SWD 76SWD 75SWP 01
SWP 02SWD 74

SWD 80 SWD 83

SWD 79
SWD 78

SWD 77

SWD 81 SWD 82 SWD 84 SWD 86 SWD 85

Ηλεκτροπόντα

SWD 00AL SWD 71-72-73
SWD 68-69-70 SWD 65-66-67

SWD 10

SWD 76SWD 75SWP 01
SWP 02SWP 02SWD 74

SWD 00AL πλήρες κιτ 

Προαιρετικα
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SWD 00AL Ηλεκτροπόντα αλουμινίου
 ▪ Χρησιμοποιεί χωρητική απαλλαγή με επιπλέον χαρακτηριστικά.
 ▪ Λειτουργεί στα 230 βόλτ.
 ▪ Περιλαμβάνει, πιστόλι συγκόλλησης, 2 γειώσεις , 3 άκρα συγκόλλησης,
 ▪ Με έξτρα 4, 5 και 6χιλ τραβηχτικά καρφιά.
 ▪ Πλήρης με ανυψωτικό χερούλι, γάντζο και 3 μάνταλα.
 ▪ Πλάγια σφύρα τραβήγματος για καρφιά προαιρετικά .
 ▪ Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σαν τραβηχτικό σε ατσάλι και ανοξείδωτα μέταλλα.
 ▪ Ψηφιακός πίνακας ελέγχου.
 ▪ Έτοιμο για εφαρμογή (σκανδάλη) ανάβουν λαμπάκια στην βάση του πιστολιού αφήνοντας 
τον χρήστη να συγκεντρωθεί στην εφαρμογή, παρά στον πίνακα ελέγχου.

Κωδικός Περιγραφή (Μονάδα πωλήσεων) Κιβ Παλ

SWD 00AL Σύστημα αλουμινίου εξόλκυσης 
βαθουλωμάτων

1 24

SWD 10 Τρόλεϊ μεταφοράς για SWD 00AL και 
των αξεσουάρ του

1 X

SWP 01 Πιστόλι συγκόλλησης 1 X

SWP 02 Λάμπες εδάφους 1 X

SWD 65 Βάση καρφιών 4χιλ 1 X

SWD 66 Βάση καρφιών 5χιλ 1 X

SWD 67 Βάση καρφιών 6χιλ 1 X

SWD 68 Άξονας έλξης 4χιλ 1 X

SWD 69 Άξονας έλξης 5χιλ 1 X

SWD 70 Άξονας έλξης 6χιλ 1 X

SWD 71 Καρφιά έλξης με σπείρωμα M4X15
(pkt 200)

1 X

SWD 72 Καρφιά έλξης με σπείρωμα M5X15
(pkt 200)

1 X

SWD 73 Καρφιά έλξης με σπείρωμα M6X15
(pkt 200)

1 X

SWD 74 Άνυψωτής χεριού στάνταρ 1 X

SWD 75 γουρλώνω ασφάλεια 1 X

SWD 76 Βούρτσα από ανοξείδωτο χάλυβα 1 X

SWD 77 Μπάρα έλξης 1 X

SWD 78 Μπάρα ευθυγράμμισης 1 X

SWD 79 Άνυψωτής χεριού deluxe 1 X

SWD 80 Υποστηρικτής γωνίας 1 X

SWD 81 5 Δαγκάνα νύχι αρκούδας 1 X

SWD 82 8 Δαγκάνα νύχι αρκούδας 1 X

SWD 83 2 Δαγκάνα νύχι αρκούδας 1 X

SWD 84 Κιτ αλουμινίου hammer & dolly 1 X

SWD 85 Πιστόλι θερμότητας 1 X

SWD 86 Άισθητήρας θερμοκρασίας για λέιζερ 
υπερύθρων

1 X

Ηλεκτροπόντα
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07ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΆ 
ΥΛΙΚΆ

στυλό, αυτοκόλλητα, 
αυτοκίνητο 1/10, 
τσάντα,...

130
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Κωδικός Περιγραφή (Μονάδα πωλήσεων)
PRO 06 Finixa καθαριστικό οθόνης - 200τ
PRO 07 Finixa πανί μικροϊνών διπλής όψης - 25τ
PRO 09 Finixa ταινία συσκευασίας 48mm x 100m - 6kpl.
PRO 19 Finixa στυλό - 25τ
PRO 20 Finixa τσάντα
PRO 22 Finixa καπέλλο - μπλέ
PRO 23 Finixa ομπρέλα XL - μαυρη
PRO 24 Finixa μπάλα του ράγκμπι
PRO 25 Finixa ποτήρι York 6τ
PRO 26 Finixa σημειώσεις σε σκληρό εξώφυλλο
PRO 27 Finixa πορσελάνη φλιτζάνι καφέ  Νέος- 6τ
PRO 034 Finixa αυτοκίνητο 1/10
PRO 34 Finixa χάρτινο κύπελλο - 180 - 100τ
PRO 35 Finixa πλαστ. κύπελλο - 220cc - 50τ
PRO 37 Finixa αυτοκόλλητα – 6τεμ.

PRO 38 Μπλόκ σημειώσεων Finixa A5
PRO 39 Μπλόκ σημειώσεων Finixa A4
PRO 41 Finixa ζύθος - 75cl.
PRO 100-106 Finixa T-μπλούζα - διαστάσεις S/M/L/XL/XXL/XXXL/

XXXXL
PRO 420-424 Finixa πουκάμισο λευκό S/M/L/XL/XXL
CRT 35 Λευκό χαρτοκιβώτιο Finixa 590 x 390 x 450
CRT 38 Λευκό χαρτοκιβώτιο Finixa 300 x 300 x 300
CRT 39 Λευκό χαρτοκιβώτιο Finixa 450 x 450 x 450
CRT 40 Λευκό χαρτοκιβώτιο Finixa 600 x 400 x 600
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abrasive disc
abrasive on a roll
abrasive on a sponge
abrasives
absorbing masking film
adapter FPS
adhesion promotor
adhesive eraser
adhesive gel
adjustable aerosol nozzle
aerosol holder magnetic
aerosols
air guns
Alsi 12
anti gravel
auto clean gum

DEB12
debrasel
degreaser
degreasing box
degresing cloths
dent puller
dent puller ALU
door foam film
double sided tape
drying oven
duct tape
dust control
dust mask
dust removal file

machine and handwax
magnetic aerosol 
holder
magnetic support for 
guns
masking film
masking film and tape
masking film cutter
masking foam
masking paper
masking tape
matt black
matting compound
metal bonding
metal brush
metal spreaders
micor fiber
microfoam gloves
mini polisher
mini sander
mixing board
mixing cups
mixing paddles
multi filler

gloves
green disc
grid for bucket
gun cleaner
gun cleaning shampooi

hand foam pad
hand soap
handcleanr
hardener for putty
HDPE film

impregnated cleaning cloths
infrared dryer
infrared rail system
interior protection
IR

nitrile gloves
no edge blending tape
non-woven
nozzle sets

one step polisher
overalls

paint strainer
paint system
panel fixation set
panel stands
paper roll dispenser

lambswool pad
leather repair set
lids for mixing cups
lifting tape
lifting wire
light filler
light putty
logo tape

electric polisher
etch primer

black cups
black filler
black putty
black tire gel
blending foam
bootmask
brushes for guns
bucket and spout
bumper stand

cabine light protection film
cabine protection
car shampoo
carbon mask
cleaning set for guns
clearcoat
2k clearcoat

fade out thinner
fast adhesive
fiberglass filler
fillers
film cutter
fine filler
fine line tape
fine putty
flat foam pads

fluo markers
foam backed sanding 
paper
foam disc
foam it!
foam pads
foam tape
fom film for doors
foot mats
FPS

cloth tape
cloths
coagulation set
coated gloves
coding caps
cover set
coveralls
cutter
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solvex gloves
sound deadening pads
sparybooth filters
spon tape
sponge roll abrasive
sponges 
spot repair film
spot welder

quick change disc
quick change sanding

P

T

U
V

R

S

67
102
12
106
28
30
70
63
77
82
51
82
25
82
84
82
64
66
67
64
45
24
16
30
40
40
13
43
63
63

26
34
98
85
14
39
77
76

116
116

52
50

120
54
85
45
31
63

99
19
51
52
52
58
58
52
58
54
54
57
60
44
101
50
54
58
58
59
62
68
68
106
69
107
81
12
50
50

PBSN replacer
pealable coating
pipette
plastic interior protection
plastic masking
plastic masking on roll
plastic repair
plastic spreaders
pneumatic brush tool
pneumatic polisher
pneumatic sander
polishing case
polishing cloths
polishing compound
polishing foam pad
polishing machine
polyester filler
polyester hardener
polyester mixing board
polyester putty
prefill aerosol
pressure sprayer
pressure tank
pretreated film on roll
primer
primer filler
printed cups
2k spray putty
putty knives
putty spreaders

tack rags
tape
thinner protecter gloves
tire gel
touch up bottles
touch up tips
trim removal tool set
trunk isolation pads

UV dryer
UV LED

velcro board
velcro sanding pad

rail systems
red disc
renuwal gel
replacement aerosol nozzle
rim masking film
rubber spreaders

safety boots
sample plates
sander
sanding block board
sanding block display
sanding block for disc
sanding block for SCA
sanding blocks
sanding cloth
sanding discs
sanding film disc
sanding foam disc
sanding foam pads
sanding guide aerosol
sanding mask
sanding pad velcro
sanding paper
sanding paper A4
sanding sheet
sanding strip
scuff rolls
seam sealer
seam sealer on a roll
seat covers
seconds glue
self adhesive protection foil
shampoo for cars
siphon
soft interface pad
soft pad sanding



Η σύσταση του προϊόντος μας καθορίζει μια μονάδα πώλησης και είναι
η ελάχιστη μονάδα παραγγελίας, για κάθε προϊόν.

Προϊόντα Finixa μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν σε όλα τα είδη των πεδίων

Chemicar Europe nv
Baarbeek 2
B-2070  Zwijndrecht
Belgium

T.: +32 3 234 87 80
F.: +32 3 234 87 89

info@fi nixa.com
www.fi nixa.com

Κιβ

Παλ

Παράδειγμα:

Ώρες Λειτουργίας

Δείχνει πόσες μονάδες πώλησης είναι σε ένα κιβώτιο το οποίο είναι 
χρήσιμο σε περίπτωση που είναι μεγάλος ο αριθμός των μονάδων 
παραγγελίας . Λογιστικά, είναι πάντα πιο βολικό να παραγγείλετε 
ανά κιβώτιο, αλλά αυτό δεν είναι υποχρεωτικό.

Δείχνει πόσες μονάδες πώλησης είναι σε μια παλέτα που είναι 
βολικό σε περίπτωση που είναι μεγάλος ο αριθμός των μονάδων 
παραγγελίας. Λογιστικά, είναι πάντα πιο βολικό να παραγγείλετε 
ανά παλέτα, αλλά αυτό δεν είναι υποχρεωτικό.

MCP 0650 είναι το πιο κινήσιμο  προϊόν και είναι σε συσκευασία 
200 τεμ. Είναι 200 τεμ ανά κούτα και 8000 στην παλέτα (200x40)

Δευτέρα - Πέμπτη: 08.3h - 12.00 και 13.00 - 17.00
Παρασκευή: 08.30 - 12.00 και 13.00 - 16.00

Άυτός ο κατάλογος αντικαθιστά όλους τους προηγούμενους. Άντιγραφή 
ή εκτύπωση ακόμα και μερική είναι παράνομη και διώκεται ποινικά. Δεν 
φέρουμε ευθύνη για τυχόν τυπογραφικά λάθη. Εικόνες και κείμενα δεν 
έχουν δεσμευτικό χαρακτήρα.

Κωδικός Περιγραφή (Μονάδα πωλήσεων) Κιβ Παλ

MCP 0650 Τυπωμένα δοχεία 650μλ 200τεμ 1 40



www.fi nixa.com

κινητά και desktop έκδοση

sΔιατίθεται σε 23 γλώσσες!




