








Στα φυσικά λάδια πρέπει να πραγματοποιείται τακτική συντήρηση. Η προστατευτική μεμβράνη που
δημιουργείται με την εφαρμογή λαδιού υπόκειται σε προοδευτική φθορά, χωρίς απολέπιση ή 
ξεφλούδισμα, αλλά με ομοιόμορφη φθορά του φινιρίσματος. Για να ανανεώσετε το προστατευτικό 
φινίρισμα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το ίδιο λάδι φινιρίσματος ή ένα λάδι για φρεσκάρισμα. Το 
τρίψιμο, αν και συμβάλλει στην επίτευξη ομοιόμορφου αποτελέσματος, κανονικά δεν είναι 
απαραίτητο. Απλώς αφαιρέστε τη σκόνη και τη βρωμιά από την επιφάνεια πριν προχωρήσετε στη 
νέα εφαρμογή λαδιού.  Εκτελώντας αυτές τις απλές διαδικασίες συντήρησης, η επικάλυψη-
επίστρωση θα αντέξει πρακτικά απεριόριστα. Αν υπάρχει φθορά μόνο σε ένα τμήμα της επιφάνειας, 
μπορείτε να προγματοποιήσετε τοπική επιδιόρθωση χωρίς να φαίνονται ματίσεις.

Δεν υπάρχει γενικός κανόνας για τη συχνότητα συντήρησης. Εξαρτάται από τον τύπο του ξύλου, το 
φινίρισμα, τις κλιματικές συνθήκες, την έκθεση στον ήλιο και πολλούς άλλους παράγοντες. Ωστόσο 
τακτική συντήρηση που πραγματοποιείται πριν η επιφάνεια φτάσει σε σημείο να μην επιδέχεται 
επιδιόρθωση, θα χαρίσει αποτελεσματική μακροπρόθεσμη προστασία.

Τα χρωματισμένα τελειώματα διαρκούν πολύ περισσότερο από τα διαφανή: οι χρωστικές που 
δίνουν το χρώμα, στην πραγματικότητα, προστατεύουν το ξύλο από τις επιβλαβείς επιδράσεις των 
ακτίνων UV. Ακόμη και μια μικρή ποσότητα χρωστικών ουσιών που προσδίδουν ανοιχτές αποχρώσεις
μπορεί να αυξήσει σημαντικά τη διάρκεια του φινιρίσματος.    



Αφαιρετικά χρωμάτων

Διαβρωτικό extra δυνατόextra extra δυνατόδυνατό
RADIKAL extra δυνατόABBEIZER

Gel

Κωδ. Συσκ. Τεμ.

0031-ES 750 ml 6

0032-ES 4 Lt 2

0033-ES 20 Lt

Υγρό

Κωδ. Συσκ. Τεμ.

0034-ES 750 ml 6

0036-ES 4 Lt 2

0038-ES 20 Lt

Για ξύλο
Αφαιρεί κάθε τύπο βερνικιού, ακόμη και πολυουρεθανικά δύο συστατικών. 
Συμμορφώνεται με τα Ευρωπαικά πρότυπα ασφαλείας. Διαθέσιμο σε υγρό και σε gel. 
Η έκδοση σε gel είναι ιδιαίτερα κατάλληλη για κατακόρυφες επιφάνειες. Δεν περιέχει
διχλωρομεθάνιο, δεν είναι διαβρωτικό και δεν επηρεάζει την απόχρωση του ξύλου.

Συστάσεις extra δυνατόγια extra δυνατότην extra δυνατόεφαρμογή:

Εφαρμόστε άφθονο υλικό με τη χρήση ενός πινέλου σε ολόκληρη την 
επιφάνεια, αφήστε να δράσει για περίπου 10-20 λεπτά μέχρι να μαλακώσει η
μεμβράνη, αφαιρέστε το παλιό βερνίκι με ατσαλόμαλλο ή με σπάτουλα. Για 
ιδιαίτερα παχιές επιστρώσεις βερνικιού, επαναλάβετε τη διαδικασία.

Gel extra δυνατόαφαιρετικό extra δυνατόχρωμάτων
ΔΙΑΒΡΩΤΙΚΟ extra δυνατόΓΕΝΙΚΗΣ extra δυνατόΧΡΗΣΗΣ extra δυνατόEXRTA extra δυνατόΔΥΝΑΤΟ

Κωδ. Συσκ. Τεμ.

0031-U 750 ml 6

0032-U 4 Lt 2

0033-U 20 Lt

Για όλες τις επιφάνειες
Εξαιρετικά δυνατό gel αφαιρετικό χρωμάτων με ειδική σύνθεση διαλυτών, 
κατάλληλο για κάθε τύπο επιφάνειας. Δεν περιέχει διχλωρομεθάνιο και για το λόγο 
αυτό δεν υπόκειται σε εμπορικούς περιορισμούς. Δεν είναι διαβρωτικό και δεν 
επηρεάζει τη φυσική εμφάνιση της επιφάνειας που θα εφαρμοστεί. Επαγγελματικής 
χρήσης. 

Συστάσεις extra δυνατόγια extra δυνατότην extra δυνατόεφαρμογή:

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



Αφαιρετικό extra δυνατόχρωμάτων extra δυνατόνερού extra δυνατό
ΔΥΝΑΤΟ extra δυνατόΑΦΑΙΡΕΤΙΚΟ extra δυνατόΧΡΩΜΑΤΩΝ

Κωδ. Συσκ. Τεμ.

NAT0031 750 ml 6

NAT0032 4 Lt. 2

NAT0033 20 Lt. *

Για όλες τις επιφάνειες
Υδατοδιάλυτο, ισχυρό αφαιρετικό χρωμάτων, σχεδόν άοσμο, χωρίς διχλωρομεθάνιο, 
αρωματικούς διαλύτες και μεθανόλη. Δεν επηρεάζει τη φυσική απόχρωση του ξύλου. 
Επαγγελματικής χρήσης. Δεν υπόκειται σε εμπορικούς περιορισμούς.

Συστάσεις extra δυνατόγια extra δυνατότην extra δυνατόεφαρμογή:

To αφαιρετικό χρωμάτων νερού έχει πιο προοδευτική δράση από τα 
υπόλοιπα αφαιρετικά χρωμάτων. Συνιστάται λοιπόν να παραμένει για 
μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.



Εντατικός καθαρισμός

Δραστικό extra δυνατόκαθαριστικό extra δυνατόξύλου
NATURAQUA extra δυνατόEXTRA extra δυνατόSTRONG extra δυνατόWOOD extra δυνατόCLEANER

Κωδ. Συσκ. Τεμ.

0091 1 Lt. 12

0092 5 Lt. 2

0093 10 Lt. *

0094 25 Lt. *

Ιδανικό για την αφαίρεση επίμονων υπολειμμάτων βρωμιάς, παλιών συντηρητικών και
γράσων. Επιτρέπει τον σε βάθος καθαρισμό του ξύλου, αφαιρώντας την επίμονη 
βρωμιά και τις προηγούμενες στρώσεις υλικών λαδιού ή αλκυδικών. Είναι επίσης 
ιδιαίτερα χρήσιμο για την απολίπανση εξωτικών ξύλων, ιδιαίτερα πλούσια σε λάδια 
και εκχυλίσματα. Σε αυτή την περίπτωση, συνιστάται να αραιώσετε το προϊόν με νερό 
1:1. Βρέξτε την επιφάνεια με άφθονο νερό πριν από τη χρήση.

Συστάσεις extra δυνατόγια extra δυνατότην extra δυνατόεφαρμογή:

Λόγω της υψηλής συγκέντρωσης οργανικών ουσιών, το Extra Strong 
Wood Cleaner μπορεί να αλλάξει το φυσικό χρώμα του ξύλου, κάνοντας
το πιο σκούρο. Για να αποκαταστήσετε το αρχικό χρώμα του ξύλου, 
χρησιμοποιήστε στη συνέχεια το υλικό Exterior Wood Cleaner.

Καθαριστικό extra δυνατόξύλου
NATURAQUA extra δυνατόEXTERIOR extra δυνατόWOOD extra δυνατόCLEANER

Κωδ. Συσκ. Τεμ.

0075 1 Lt 12

0076 5 Lt 2

0075.10 10 Lt  *

0075.25 25 Lt  *

Ιδανικό για φθαρμένα ξύλα και ανανέωση του φυσικού χρώματος.
Καθαριστικό νερού με οργανικά ενεργά συστατικά. Επιτρέπει τον αποτελεσματικό 
καθαρισμό και την προετοιμασία της επιφάνειας πριν από τις επακόλουθες 
επιστρώσεις υλικών, αφαιρώντας υπολείμματα ακαθαρσιών και ανοίγοντας την 
απόχρωση του ξύλου. Ειδικό για εξωτερική χρήση, συνιστάται να ξεπλένετε την 
επιφάνεια μετά την εφαρμογή. 

Συστάσεις extra δυνατόγια extra δυνατότην extra δυνατόεφαρμογή:

Βρέξτε την επιφάνεια με άφθονο νερό πριν τη χρήση. Ξεπλύνετε με 
ακρίβεια και αφαιρέστε όλα τα υπολείμματα.



Αποκαταστάτης extra δυνατόχρώματος
NATURAQUA extra δυνατόBORMA extra δυνατόNO extra δυνατόGREY

Κωδ. Συσκ. Τεμ.

SB5700 1Lt 12

SB6700 5Lt 2

SB5700.10 10Lt *

SB5700.25 25Lt *

Ιδανικό για την αφαίρεση του γκριζαρίσματος και την επαναφορά του φυσικού 
χρώματος του ξύλου. Καθαριστικό νερού για την αποκατάσταση του φυσικού 
χρώματος του ξύλου. Αφαιρέστε την γκρι επίστρωση που προκαλείται από την 
αποσύνθεση του ξύλου ύστερα από την επίδραση της υπεριώδους ακτινοβολίας. 
Εφαρμόστε σε βρεγμένη επιφάνεια, αφήστε να δράσει για 5 λεπτά, στη συνέχεια 
καθαρίστε την επιφάνεια με μια σκληρή βούρτσα. Μετά την εφαρμογή, ξεπλύνετε 
με νερό. Ιδανικό για έπιπλα κήπου, περιφράξεις και πατώματα deck.

Συστάσεις extra δυνατόγια extra δυνατότην extra δυνατόεφαρμογή:

Τρίψτε την επιφάνεια με τζίβα ή βούρτσα όσο η επιφάνεια είναι ακόμα 
βρεγμένη. Το αποτέλεσμα είναι άμεσο. Αν είναι απαραίτητο,
επαναλάβετε τη διαδικασία.

Δραστικό extra δυνατόκαθαριστικό extra δυνατόξύλου
WHITENING extra δυνατό2K extra δυνατόSUPER extra δυνατόCLEANER

Κωδ. Συσκ. Τεμ.

0062 + 0063 1Lt + 0,5Lt 12

0068 + 0065 5Lt + 2,5Lt 2

0066 + 0067 25Lt +12,5Lt *

Επαγγελματικής χρήσης
Υλικό δύο συστατικών ιδανικό για βαθύ καθαρισμό ξύλινων επιφανειών με 
αποτέλεσμα ξασπρίσματος. Απομακρύνει αποτελεσματικά τη μούχλα, τη βρωμιά 
και τα υπολείμματα παλιών επιστρώσεων συντηρητικών. Το προϊόν δεν επηρεάζει 
τις ίνες του ξύλου αλλά είναι διαβρωτικό για το δέρμα και για το λόγο αυτό είναι 
κατάλληλο μόνο για επαγγελματική χρήση.

Συστάσεις extra δυνατόγια extra δυνατότην extra δυνατόεφαρμογή:

Χρησιμοποιήστε πινέλα, σφουγγάρια, δοχεία κατασκευασμένα από 
συνθετικό υλικό. Το υλικό μπορεί να προκαλέσει ανεπιθύμητα 
φαινόμενα οξείδωσης σε μέταλλα και να κάνει ζημιά στις φυσικές 
τρίχες των πινέλων. Προσθέστε καταλύτη μόνο στην ποσότητα υλικού 
που σας είναι απαραίτητη για άμεση χρήση. Μη κρατάτε το μίγμα με 
τον καταλύτη, απορρίψτε οποιοδήποτε υπόλειμμα αμέσως μετά τη 
χρήση.



Υποστρώματα, μονωτικά
Borma Classic Line

Ειδικό extra δυνατόαστάρι
BORMA extra δυνατόSHIELD

Κωδ. Συσκ. Τεμ.

3630 1lt 6

3631 5Lt 2

3632 10Lt *

3633 20Lt *

Σχεδιασμένο να προστατεύει τις ξύλινες κατασκευές πριν από την τελική βαφή ως 
φράγμα επιφάνειας. Το προϊόν κατασκευάστηκε για να προστατεύει νεόδμητες ξύλινες
κατασκευές, περιμένοντας τις επακόλουθες τελικές επιστρώσεις φινιρίσματος 
(γενικότερα κατά τη διάρκεια του χειμώνα). Αποτρέπει το γκριζάρισμα, προστατεύει 
αποτελεσματικά από το σχηματισμό μούχλας και μυκήτων και την προσβολή από 
ξυλοφάγα έντομα κατά την περίοδο που το ξύλο θα παραμείνει χωρίς προστασία από 
κάποιο φινίρισμα. Δεν αλλάζει το φυσικό χρώμα του ξύλου. Χαρακτηρίζεται από 
εξαιρετική ικανότητα εμποτισμού, επιτρέπει τη μετέπειτα εφαρμογή φινιρισμάτων 
λαδιού καθώς και οποιουδήποτε άλλου φινιρίσματος.

Συστάσεις extra δυνατόγια extra δυνατότην extra δυνατόεφαρμογή:

Το προϊόν μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί ως πρώτη στρώση 
συντήρησης πριν από την εφαρμογή συντηρητικών βαφών εξωτερικής, 
λαδιών ή βερνικιών. Χάρη στη σημαντική περιεκτικότητα σε ενεργά 
συστατικά και τη μεγάλη διεισδυτική του ικανότητα,το υλικό εγγυάται 
μεγαλύτερη προστασία και εξασφαλίζει τη μέγιστη διάρκεια των 
τελικών επιστρώσεων. Εξωτερικής χρήσης.

Ειδικό extra δυνατόμονωτικό extra δυνατόαστάρι
BORMA extra δυνατόSUPER extra δυνατόSHIELD extra δυνατό2K

Κωδ. Συσκ. Τεμ.

36302K 1lt * 6

36312K 5Lt * 2

36322K 10Lt *

36332K 20Lt *

Πρόκειται για υλικό υψηλής απόδοσης, δύο συστατικών, πολυουρεθανικής βάσης, 
λειτουργεί ως συντηρητικό και μονωτικό και έχει μελετηθεί ειδικά για ρητινούχα ξύλα.
Γρήγορο στο στέγνωμα και εύκολο στο τρίψιμο, επιτρέπει τη δημιουργία φινιρισμάτων
με κλειστούς ή σχεδόν κλειστούς πόρους. Ο κύκλος υλικών μπορεί να ολοκληρωθεί με 
τα υλικά Exterior Wood Lack 2k, Naturaqua Exterior Wood lack 2k ή Decking Oil HD.

Συστάσεις extra δυνατόγια extra δυνατότην extra δυνατόεφαρμογή:

Μπορεί να εφαρμοστεί με πινέλο, ρολό ή πιστόλι. Συνιστάται για 
επαγγελματική χρήση.



Μονωτικό extra δυνατόμεγάλης extra δυνατόαντοχής
HOLZWACHS extra δυνατόLASUR extra δυνατόALF

Κωδ. Συσκ. Τεμ.

3320XX-ALF 750ml * 6

3322XX-ALF 2,5Lt * 2

3330XX-ALF 5Lt * 2

3344XX-ALF 10Lt *

3340XX-ALF 20Lt *

Ειδικό για ξασπρισμένες επιφάνειες
Το ξασπριστικό δύο συστατικών της Borma, καθαρίζει αποτελεσματικά το ξύλο, 
ξανοίγωντας την απόχρωσή του. Μετά από αυτή τη διαδικασία, εφαρμόστε το 
ειδικό μονωτικό HOLZWACHS LASUR ALF για να αποτρέψετε ανεπιθύμητες 
αντιδράσεις ανάμεσα στα προιόντα τελικού φινιρίσματος και του ξασπριστικού. 
Για εξωτερικά σημεία, σας συνιστούμε να ολοκληρώσετε την προστασία με κάποιο
από τα φινιρίσματα της Borma.

Συστάσεις extra δυνατόγια extra δυνατότην extra δυνατόεφαρμογή:

Πρέπει να εξασφαλίσετε ότι η ποσότητα του υλικού που εφαρμόζετε 
είναι επαρκής για την προστασία της επιφάνειας. Αν θέλετε, μπορείτε 
να χρωματίσετε το Holzwachs Lasur ALF με τις ειδικές χρωστικές 
λαδιού.

Υπόστρωμα extra δυνατόομοιόμορφης extra δυνατόσυντήρησης
RINOVA

Κωδ. Συσκ. Τεμ.

3370 1 Lt. * 6

3371 5Lt  * 2

3372 10Lt  * 

3373 20Lt  *

Άοσμο υπόστρωμα εξαιρετικής καλυπτικής δύναμης που δίνει ομοιομορφία, 
ιδανικό για αποκατάσταση εκτεθειμένων εξωτερικών ξύλων. H υψηλή του 
πυκνότητα επιτρέπει την κάλυψη σε μία μόνο στρώση, ακόμη και σε 
γκριζαρισμένες, χρωματισμένες ή φθαρμένες επιφάνειες, αποφεύγοντας το 
υπερβολικό καθάρισμα ή τρίψιμο. Το προϊόν δρα, προστατεύει και μονώνει την 
επιφάνεια, βελτιώνοντας την πρόσφυση για το επόμενο φινίρισμα, ημιδιάφανο για 
φυσικό αποτέλεσμα, πλήρους κάλυψης για διακοσμητικό αποτέλεσμα. Ειδικοί 
προστατευτικοί παράγοντες αποτρέπουν την επίθεση παθογόνων όπως μύκητες 
και έντομα.

Συστάσεις extra δυνατόγια extra δυνατότην extra δυνατόεφαρμογή:

Το Rinova είναι έτοιμο προς χρήση, γρήγορο στο στέγνωμα και εύκολο 
στην εφαρμογή. Για μετέπειτα φινίρισμα προτείνουμε Holzwachs Lasur ή
Dekorwachs Lasur.



Υποστρώματα, μονωτικά
Borma Classic Line

Ειδικό extra δυνατόαστάρι extra δυνατόνερού
NATURAQUA extra δυνατόBORMA extra δυνατόSHIELD

Κωδ. Συσκ. Τεμ.

NAT3630 1lt 6

NAT3631 5 Lt 2

NAT3632 10 Lt  *

NAT3633 20 Lt  *

Σχεδιασμένο να προστατεύει τις ξύλινες κατασκευές πριν από την τελική βαφή ως 
φράγμα επιφάνειας. Προϊόν που έχει σχεδιαστεί για την προστασία νεόδμητων 
ξύλινων κατασκευών ενώ αναμένει να δεχτεί τα επόμενα φινιρίσματα. Υδατοδιάλυτο, 
άοσμο, γρήγορο στο στέγνωμα, προστατεύει αποτελεσματικά από τη μούχλα, τον 
σχηματισμό μυκήτων και την προσβολή από έντομα, ακόμη και αν δεν υπάρχει κάποια
άλλη θεραπεία. Δεν αλλάζει το χρώμα του ξύλου και επιτρέπει την επακόλουθη 
εφαρμογή οποιουδήποτε φινιρίσματος. 

Συστάσεις extra δυνατόγια extra δυνατότην extra δυνατόεφαρμογή:

Το προϊόν μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί ως πρώτη στρώση 
συντήρησης πριν από την εφαρμογή συντηρητικών βαφών εξωτερικής, 
λαδιών ή βερνικιών. Χάρη στη σημαντική περιεκτικότητα σε ενεργά 
συστατικά, συνιστάται στους κύκλους φινιρίσματος νερού, εγγυάται 
μεγαλύτερη προστασία και εξασφαλίζει τη μέγιστη διάρκεια των 
τελικών επιστρώσεων. Εξωτερικής χρήσης.

Μονωτικό
NATURAQUA extra δυνατόWOOD extra δυνατόSEALER

Κωδ. Συσκ. Τεμ.

NAT4090 750 ml 6

NAT4091 5 Lt 2

NAT4090.10 10 Lt  *

NAT4090.20 20 Lt  *

Ιδανικό για λαδερά ξύλα και ως σταθεροποιητής ''φυσικού αποτελέσματος''
Διάφανο, ακρυλικό μονωτικό εσωτερικής και εξωτερικής χρήσης. Δημιουργεί 
ανεπαίσθητο φιλμ για τη δημιουργία εφέ ακατέργαστου ξύλου. Τομείς εφαρμογής:
 - ως αρχικό σφραγιστικό για να εξασφαλιστεί η καλή πρόσφυση των τελειωμάτων 
νερού σε λαδερά εξωτικά ξύλα όπως τικ, ιρόκο και άλλα παρόμοια.
 - ως φινίρισμα-σταθεροποιητικό επιφάνειας για αποτέλεσμα ''φυσικού ξύλου''. 

Συστάσεις extra δυνατόγια extra δυνατότην extra δυνατόεφαρμογή:

Προσθέστε στο προϊόν καταλύτη BORMA 4100-2K σε αναλογία 10% για 
να βελτιώσετε την επιφανειακή του αντοχή.



Ειδικό extra δυνατόμονωτικό
NATURAQUA extra δυνατόSUPER extra δυνατόWOOD extra δυνατόSEALER

Κωδ. Συσκ. Τεμ.

NAT4090-S 750 ml 6

NAT4091-S 5 Lt 2

NAT4090.10-S 10 Lt  *

NAT4090.20-S 20 Lt  *

Αντιτανινικό υπόστρωμα
Μονωτικό υπόστρωμα νερού με αντιτανινικές ιδιότητες. Αποτρέπει την εμφάνιση 
των καφέ-κίτρινων λεκέδων που προκαλούνται από την εφαρμογή υδατοδιάλυτων 
προιόντων σε ξύλα με υψηλή περιεκτικότητα σε τανίνες, διατηρώντας μακροχρόνια
την απόχρωση του φινιρίσματος.

Συστάσεις extra δυνατόγια extra δυνατότην extra δυνατόεφαρμογή:

Διαθέσιμο σε διάφανο και λευκό, ιδανικό για ανοιχτά φινιρίσματα.
Αν εφαρμοστεί σε δύο στρώσεις, δεν απαιτείται η χρήση περαιτέρω 
υποστρωμάτων πριν το φινίρισμα.



Μονωτικά-ενδιάμεσα
Borma Naturaqua Line

Θιξοτροπικό extra δυνατόμονωτικό extra δυνατόυψηλών extra δυνατόστερεών
NATURAQUA extra δυνατόLOG extra δυνατόSEALER

Κωδ. Συσκ. Τεμ.

0310 750 ml 6

0311 2,5Lt * 2

0312 5Lt *

0310.20 20 Lt  *

Ιδανικό για την προστασία των εκτεθειμένων άκρων των δοκών και των σανίδων
Μονωτικό νερού σχεδιασμένο για την προστασία των άκρων των δοκών, των πασσάλων 
και άλλων ξύλινων κατασκευών που δεν προστατεύονται από κορμούς, καθώς επίσης είναι
κατάλληλο και για άλλες ξύλινες κατασκευές που εκτίθενται σε υγρασία και αντίξοες 
καιρικές συνθήκες. Κατάλληλο και για σφράγιση κατά μήκος ρωγμών. Μπλοκάρει την 
υγρασία που διεισδύει στο ξύλο, αποτρέποντας το σχηματισμό μούχλας ενώ παράλληλα 
επεκτείνει την ωφέλιμη ζωή της προστατευτικής επικάλυψης και της κατασκευής 
γενικότερα. Συνιστάται η εφαρμογή του υλικού πριν προχωρήσετε σε εφαρμογή 
χρωματισμένων υλικών για να εξασφαλίσετε μεγαλύτερη ομοιογένεια. Διάφανο, έχει 
εξαιρετική αντοχή στις ακτίνες UV.

Συστάσεις extra δυνατόγια extra δυνατότην extra δυνατόεφαρμογή:

To προϊόν μπορεί να χρωματιστεί με χρωστικές νερού. Εφαρμόστε ως 
πρώτο ή ενδιάμεσο προϊόν για κύκλους φινιρίσματος νερού ή για τους 
παραδοσιακούς με διαλύτη. Στους κύκλους φινιρίσματος με υλικά 
λαδιού εφαρμόστε ως τελευταίο υλικό ώστε αυτό να εμποτίσει στο ξύλο.

Μονωτικό extra δυνατόπαραθύρων
NATURAQUA extra δυνατόEND extra δυνατόGRAIN extra δυνατόWINDOW extra δυνατόSEALER

Κωδ. Συσκ. Τεμ.

0646 250 ml 12

0647 500 ml 12

Για να βελτιώσετε την προστασία σε αρμούς, πόρτες, παράθυρα και κοντά σε εξαρτήματα 
γενικότερα. Ειδικό μονωτικό για την προστασία των σόκορων σε πόρτες και παράθυρα 
ενάντια στην υγρασία και τη φθορά της επιφάνειας. Σε ενώσεις 45 μοιρών το γέμισμα των 
φινιρισμάτων είναι συχνά ασθενές, ειδικά στις περιπτώσεις εφαρμογών με πιστόλι βαφής. 
Σε αυτά τα κρίσιμα σημεία, το φινίρισμα μπορεί να αρχίσει να ξεφλουδίζει, προκαλώντας 
βλάβη στη διάρκεια της επίστρωσης. Η σφράγιση των σόκορων σε πόρτες και παράθυρα, 
εμποδίζει τέτοια φαινόμενα, παρατείνοντας τη διάρκεια ζωής της κατασκευής.

Συστάσεις extra δυνατόγια extra δυνατότην extra δυνατόεφαρμογή:

Μετά την εφαρμογή βαφής εμποτισμού εξωτερικής, εφαρμόστε άφθονο 
το μονωτικό και στη συνέχεια τρίψτε. Ολοκληρώστε το κύκλο 
φινιρίσματος με την εφαρμογή του Top Gel Tixo ή του Naturaqua Top 
Gel.



ΦΙΝΙΡΙΣΜΑΤΑ ΚΕΡΙΟΥ
Έγχρωμα φινιρίσματα

Φινίρισμα extra δυνατόπλήρους extra δυνατόκάλυψης
DEKORWACHS extra δυνατόLASUR extra δυνατόSOLID extra δυνατό- extra δυνατόΒάση extra δυνατόλαδιού-κεριού extra δυνατό- extra δυνατό
Εσωτερικής extra δυνατόκαι extra δυνατόεξωτερικής

Κωδ. Συσκ. Τεμ.

3320XX-DEC 750 ml * 6

3322XX-DEC 2,5 Lt  * 2

3330XX-DEC 5 Lt  * 2

3344XX-DEC 10 Lt *

3340XX-DEC 20 Lt *

Για επενδύσεις, στέγες, παράθυρα, περιφράξεις
Το Dekorwachs Lasur είναι σατινέ φινίρισμα κεριού εσωτερικής και εξωτερικής σε μία 
ειδική σειρά φωτεινών ή παστέλ αποχρώσεων. Θιξοτροπικό, με εξαιρετική καλυπτικότητα
και με μεγάλη αντοχή στην ηλιακή ακτινοβολία. Το προϊόν είναι έτοιμο προς χρήση, 
παρουσιάζοντας εξαιρετική ελαστικότητα, χωρίς φαινόμενα απολέπισης-ξεφλουδίσματος 
με την πάροδο του χρόνου. Με βάση φυσικά λάδια, υψηλής ποιότητας ρητίνες, φίλτρα UV
και συντηρητικά, προστατεύει το ξύλο από επιβλαβείς παράγοντες και δυσμενείς καιρικές
συνθήκες. Προϊόν εύκολο στην εφαρμογή, δε στάζει ακόμα και όταν εφαρμόζεται σε 
κάθετες επιφάνειες.

Συστάσεις extra δυνατόγια extra δυνατότην extra δυνατόεφαρμογή:

Προτείνεται η εφαρμογή δύο στρώσεων. Για να φρεσκάρετε την 
επιφάνεια απλά εφαρμόστε μία στρώση σε καθαρή και στεγνή 
επιφάνεια. Δε χρειάζεται τρίψιμο.

Φινίρισμα extra δυνατόπλήρους extra δυνατόκάλυψης
NATURAQUA extra δυνατόDEKORWACHS extra δυνατόLASUR extra δυνατόSOLID extra δυνατό- extra δυνατόΒάση extra δυνατό
λαδιού-κεριού extra δυνατό- extra δυνατόΕσωτερικής extra δυνατόκαι extra δυνατόεξωτερικής

Κωδ. Συσκ. Τεμ.

NAT3315XX-DEC 750 ml 6

NAT3325XX-DEC 2,5 Lt. 6

NAT3335XX-DEC 5 Lt. 2

NAT3315.10XX-DEC 10 Lt *

NAT3315.20XX-DEC 20 Lt  

Διαθέσιμο μόνο σε λευκό 2
0

Για επενδύσεις, στέγες, παράθυρα, περιφράξεις
Το Dekorwachs Lasur είναι σατινέ φινίρισμα κεριού νερού υψηλών στερεών 
εσωτερικής και εξωτερικής χρήσης σε μία ειδική σειρά φωτεινών ή παστέλ 
αποχρώσεων. Έχει εξαιρετική καλυπτικότητα και με μεγάλη αντοχή στην ηλιακή 
ακτινοβολία. Το προϊόν είναι έτοιμο προς χρήση, παρουσιάζοντας εξαιρετική 
ελαστικότητα και γρήγορο στέγνωμα. Με υψηλής ποιότητας ρητίνες, φίλτρα UV 
και συντηρητικά, προστατεύει το ξύλο από επιβλαβείς παράγοντες και δυσμενείς 
καιρικές συνθήκες. Προϊόν εύκολο στην εφαρμογή, δε στάζει ακόμα και όταν 
εφαρμόζεται σε κάθετες επιφάνειες.

Συστάσεις extra δυνατόγια extra δυνατότην extra δυνατόεφαρμογή:

Για μακροχρόνια διάρκεια, συνιστάται η εφαρμογή τουλάχιστον δύο 
στρώσεων με τη χρήση πινέλου η πιστολιού βαφής. Το επίπεδο 
προστασίας που παρέχεται από τα υλικά DEKORWACHS LASUR και 
NATURAQUA DEKORWACHS LASUR είναι αρκετά κοντά, παρόλα 
αυτά, όταν χρειαστεί συντήρηση, η έκδοση με βάση το νερό απαιτεί 
ενδιάμεσο τρίψιμο μεταξύ των στρώσεων.



Διάφανη extra δυνατόπροστασία extra δυνατόUV
UV extra δυνατόWEATHER extra δυνατόOIL

Κωδ. Συσκ. Τεμ.

3933.UV 1 Lt. * 6

3934.UV 5 Lt  * 2

3933.10.UV 10 Lt  *

3933.20.UV 20 Lt  *

Μείγμα λαδιών, κεριών και φυσικών ρητινών για το σωστό φινίρισμα μετά από 
συντηρητικά εξωτερικής. Διάφανο λάδι που συνιστάται ως τελική επίστρωση μετά
τη βαφή της επιφάνειας. Χάρη στα ειδικά φίλτρα UV, παρατείνει συνεχώς τη 
διάρκεια ζωής του χρωματισμένου και ακατέργαστου ξύλου, εμποδίζοντας το 
γκριζάρισμα και την οξείδωση.

Συστάσεις extra δυνατόγια extra δυνατότην extra δυνατόεφαρμογή:

Εφαρμόστε μία μόνο στρώση ως τελική προστασία μετά από τα υλικά 
Holzwachs Lasur ή Dekorwachs lasur.

Χρωματολόγιο



ΦΙΝΙΡΙΣΜΑΤΑ ΚΕΡΙΟΥ
Φυσικό φινίρισμα

Ημιδιάφανο extra δυνατόφινίρισμα extra δυνατόεμποτισμού
HOLZWACHS extra δυνατόLASUR extra δυνατό- extra δυνατόΒάση extra δυνατόλαδιού-κεριού extra δυνατό- extra δυνατόΕσωτερικής extra δυνατό
και extra δυνατόεξωτερικής

Κωδ. Συσκ. Τεμ.

3320XX 750 ml * 6

3322XX 2,5 Lt * 2

3330XX 5 Lt * 2

3344XX 10 Lt *

3340XX 20 Lt *

Για επενδύσεις, στέγες, παράθυρα, περιφράξεις
Το Holzwachs lasur είναι σατινέ βερνίκι εμποτισμού κεριού, εσωτερικής και εξωτερικής 
χρήσης που περιέχει φυσικό λάδι, κερί και ρητίνες. Μπορεί να αραιωθεί με διαλυτικό από 
τη σειρά Solvoil, διεισδύει στο ξύλο και δημιουργεί μια διακοσμητική, προστατευτική και 
εξαιρετικά ελαστική επίστρωση στην επιφάνειά του. Υδροαπωθητικό, διαπνέον ενώ δεν 
ξεφλουδάει. Περιέχει φίλτρα UV και ειδικά συντηρητικά πρόσθετα για την προστασία του 
ξύλου. Συνιστάται η εφαρμογή 2 ή 3 στρώσεων. Για να φρεσκάρετε την επιφάνεια, 
εφαρμόστε απλά μία στρώση σε καθαρή και στεγνή επιφάνεια. Δεν απαιτείται τρίψιμο.

Συστάσεις extra δυνατόγια extra δυνατότην extra δυνατόεφαρμογή:

Το Holzwachs lasur δημιουργεί ένα φυσικό, σατινέ αποτέλεσμα. Για 
καλύτερο διακοσμητικό αποτέλεσμα και μεγαλύτερη προστασία μπορείτε 
να εφαρμόσετε επάνω από αυτό μία ή δύο στρώσεις από το υλικό Weather 
Oil UV.

Ημιδιάφανο extra δυνατόφινίρισμα extra δυνατόεμποτισμού
NATURAQUA extra δυνατόHOLZWACHS extra δυνατόLASUR extra δυνατό- extra δυνατόΒάση extra δυνατόλαδιού-κεριού extra δυνατό-
Εσωτερικής extra δυνατόκαι extra δυνατόεξωτερικής

Κωδ. Συσκ. Τεμ.

NAT3305XX 375 ml * 6

NAT3315XX 750 ml 6

NAT3325XX 2,5 Lt 2

NAT3315.5XX 5 Lt 

NAT3315.10XX 10 Lt *

NAT3315.20XX 20 Lt *

Για επενδύσεις, στέγες, παράθυρα, περιφράξεις
Βερνίκι εμποτισμού νερού κεριού, εσωτερικής και εξωτερικής χρήσης με ακρυλικές 
ρητίνες. Άοσμο, ενισχύει και εμποτίζει βαθιά στα νερά του ξύλου με τη χρήση φυσικών και
φωτεινών χρωμάτων. Υδροαπωθητικό, διαπνέον ενώ δεν ξεφλουδάει. Περιέχει φίλτρα UV 
και ειδικά συντηρητικά πρόσθετα για την προστασία του ξύλου από επιβλαβείς 
βιολογικούς παράγοντες. Συνιστάται η εφαρμογή 2 ή 3 στρώσεων. 

Συστάσεις extra δυνατόγια extra δυνατότην extra δυνατόεφαρμογή:

Οι αποχρώσεις του NATURAQUA HOLZWACHS LASUR είναι 
φωτεινότερες από τις αντίστοιχες του HOLZWACHS LASUR. 
Το επίπεδο προστασίας που προσφέρουν τα δύο προϊόντα 
είναι παρόμοιο, ωστόσο στην έκδοση νερού απαιτείται να 
προηγηθεί τρίψιμο πριν το φρεσκάρισμα.



Βερνίκι extra δυνατόεμποτισμού extra δυνατόμε extra δυνατόκερί, extra δυνατόυψηλών extra δυνατόστερεών
HOLZWACHS extra δυνατόLASUR extra δυνατόHD50

Κωδ. Συσκ. Τεμ.

3320XX-HD 750 ml * 6

3322XX-HD 2,5 Lt * 2

3330XX-HD 5 Lt * 2

3344XX-HD 10 Lt *

3340XX-HD 20 Lt *

Υλικό κατασκευασμένο από φυσικά λάδια, κεριά και ρητίνες, ειδικό για ξύλινες 
επενδύσεις εσωτερικής και εξωτερικής χρήσης. Υπόστρωμα και τελείωμα μαζί, 
δίνει χρώμα και προστασία. Εφαρμόζεται σε 2 ή 3 στρώσεις, εγγυάται 
μακροχρόνια προστασία χάρη στο βαθύ εμποτισμό στις ίνες του ξύλου και τα 
υψηλά στερεά του. Κατάλληλο για μεταλλικά διακοσμητικά εφέ, κατάλληλα 
επίσης και για εξωτερική χρήση.

Συστάσεις extra δυνατόγια extra δυνατότην extra δυνατόεφαρμογή:

Το HD50 χαρακτηρίζεται από εξαιρετική ευκολία εφαρμογής με πινέλο 
χάρη στην υψηλή θιξοτροπία του. Εύκολο στη συντήρηση (δεν 
απαιτείται να προηγηθεί τρίψιμο).

Χρωματολόγιο



ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΦΙΝΙΡΙΣΜΑΤΑ
Borma Classic Line

Ημιδιάφανο extra δυνατόσυντηρητικό extra δυνατόεξωτερικής
HOLZ extra δυνατόLASUR

Κωδ. Συσκ. Τεμ.

3610XX 375 ml * 6

3611XX 750 ml 6

3612XX 2,5 Lt 2

3613XX 10 Lt

3614XX 20 Lt

Ιδανικό για προστασία και χρωμάτισμα του ξύλου
Προστατευτικό και διακοσμητικό συντηρητικό εμποτισμού εξωτερικής και 
εσωτερικής χρήσης με υψηλές διεισδυτικές ιδιότητες. Χρωματίζει το ξύλο, 
τονίζοντας τα νερά του. Περιέχει φίλτρα UV και αντισηπτικά-αντιμουχλικά 
πρόσθετα που παρέχουν αποτελεσματική προστασία από μύκητες και ξυλοφάγα 
έντομα. Οι αποχρώσεις του παρουσιάζουν αντοχή στην ηλιακή ακτινοβολία και 
τους ατμοσφαιρικούς παράγοντες. Εφαρμογή με πινέλο, πιστόλι βαφής ή 
εμβάπτιση.

Συστάσεις extra δυνατόγια extra δυνατότην extra δυνατόεφαρμογή:

Οι αποχρώσεις του Naturaqua Holz Lasur είναι πιο φώτεινές σε σχέση 
με τις αντίστοιχες του Holz Lasur. Παρόλα αυτά η έκδοση διαλύτη 
χαρακτηρίζεται από καλύτερη ικανότητα εμποτισμού και προστασίας.



Διακοσμητικό extra δυνατόφινίρισμα extra δυνατόκεριού extra δυνατό
TOP extra δυνατόGEL extra δυνατόTIXO extra δυνατό- extra δυνατόΘιξοτροπικό extra δυνατόφινίρισμα extra δυνατόκεριού extra δυνατό- extra δυνατόΔε extra δυνατόστάζει
TOP extra δυνατόGEL extra δυνατόTIXO extra δυνατόHS extra δυνατό- extra δυνατόΦινίρισμα extra δυνατόκεριού extra δυνατόυψηλών extra δυνατόστερεών extra δυνατό- extra δυνατόΥψηλής extra δυνατό
απόδοσης

TIXO extra δυνατό- extra δυνατόSolid extra δυνατό36%

Κωδ. Συσκ. Τεμ.

3305XX 375 ml * 6

3315XX 750 ml 6

3325XX 2,5 Lt 2

3315.10XX 10 Lt *

3315.20XX 20 Lt *

TIXO extra δυνατόHS extra δυνατό- extra δυνατόSolid extra δυνατό70% extra δυνατό(Διάφανο extra δυνατόμόνο)

Κωδ. Συσκ. Τεμ.

3315-HS 750 ml * 6

3325-HS 2,5 Lt * 2

3315.10-HS 10 Lt *

3315.20-HS 20 Lt *

(Εσωτερικής/εξωτερικής χρήσης)
Μακροχρόνιας ανθεκτικότητας αλκυδικής-ουρεθανικής βάσης, φινίρισμα 
κεριού εσωτερικής και εξωτερικής χρήσης. Ενισχύει και εμποτίζει βαθιά στα 
νερά του ξύλου με τη χρήση φυσικών και φωτεινών χρωμάτων. Υδροαπωθητικό 
και διαπνέον, περιέχει φίλτρα UV και προστατεύει το ξύλο από ατμοσφαιρικούς
παράγοντες. Περιέχει αντισηπτικά και αντιμουχλικά πρόσθετα για την 
προστασία του ξύλου από επιβλαβείς βιολογικούς παράγοντες. Συνιστάται η 
εφαρμογή δύο στρώσεων. Για να φρεσκάρετε, εφαρμόστε μία στρώση σε 
καθαρή, στεγνή και τριμμένη επιφάνεια.

Συστάσεις extra δυνατόγια extra δυνατότην extra δυνατόεφαρμογή:

Για βελτιωμένες επιδόσεις, εφαρμόστε ως πρώτη στρώση το υλικό Holz 
Lasur.



ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΑ ΝΕΡΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΦΙΝΙΡΙΣΜΑΤΑ
Borma Classic Line

Συντηρητικό extra δυνατόνερού extra δυνατόεξωτερικής
NATURAQUA extra δυνατόHOLZ extra δυνατόLASUR

Κωδ. Συσκ. Τεμ.

NAT3610XX 375 ml 6

NAT3611XX 750 ml 6

NAT3612XX 2,5 Lt 2

NAT3613XX 10 Lt *

NAT3614XX 20 Lt 

Ιδανικό για προστασία και χρωμάτισμα του ξύλου
Προστατευτικό και διακοσμητικό συντηρητικό εμποτισμού νερού εξωτερικής και εσωτερικής 
χρήσης. Χρωματίζει το ξύλο, τονίζοντας τα νερά του. Σε αποχρώσεις με αντοχή στην ηλιακή 
ακτινοβολία. Περιέχει φίλτρα UV και αντισηπτικά-αντιμουχλικά πρόσθετα που παρέχουν 
αποτελεσματική προστασία από μύκητες και ξυλοφάγα έντομα. Καλή αντοχή στους 
ατμοσφαιρικούς παράγοντες. Εφαρμογή με πινέλο, πιστόλι βαφής ή εμβάπτιση.

Συστάσεις extra δυνατόγια extra δυνατότην extra δυνατόεφαρμογή:

Το Naturaqua Holz Lasur ενεργεί για προστασία από τις ακτίνες 
UV και τους βιολογικούς παράγοντες. Για να βελτιώσετε την 
αντοχή στο χρόνο συνιστάται να ολοκληρώσετε τον κύκλο με 
κάποιο από τα φινιρίσματα (Naturaqua Top Gel).

Διακοσμητικό extra δυνατόφινίρισμα extra δυνατόεξωτερικής
NATURAQUA extra δυνατόTOP extra δυνατόGEL

Top extra δυνατόGel extra δυνατό60 extra δυνατόsemi-gloss

Κωδ. Συσκ. Τεμ. Τιμή

NAT3350-60XX 375 ml * 6

NAT3351-60XX 750 ml * 6

NAT3352-60XX 2,5 Lt * 2

NAT3351.10-60XX 10 Lt *

NAT3351.20-60XX 20 Lt *

Top extra δυνατόGel extra δυνατό30 extra δυνατόwaxed

Κωδ. Συσκ. Τεμ. Τιμή

NAT3350XX 375 ml 6

NAT3351XX 750 ml 6

NAT3352XX 2,5 Lt 2

NAT3351.10XX 10 Lt *

NAT3351.20XX 20 Lt 

Βερνίκι φινιρίσματος νερού
Ακρυλικής βάσης με κερί, είναι ελαστικό, διάφανο και κατάλληλο για 
εξωτερική χρήση. Χάρη στην υψηλή περιεκτικότητα του σε στερεά επιτρέπει 
τη δημιουργία παχιάς προστατευτικής μεμβράνης. Εξασφαλίζει 
αποτελεσματική προστασία από την ακτινοβολία UV. Διαθέσιμο στις 
γυαλάδες: με κερί 30% και ημιγυαλιστερό 60%.

Συστάσεις extra δυνατόγια extra δυνατότην extra δυνατόεφαρμογή:

Αν κριθεί απαραίτητο το υλικό μπορεί να αραιωθεί με νερό 
σε ποσοστό έως 10% (ώστε να μην αλλοιωθούν τα τεχνικά 
χαρακτηριστικά του).



Χρωματολόγιο



Βερνίκια
Ειδικά βερνίκια θαλάσσης

FLATTING extra δυνατόEXTRA extra δυνατόMARINE

Gloss

Κωδ. Συσκ. Τεμ.

3925 375 ml 6

3926 750 ml 6

3927 2,5 Lt 2

3928 10 Lt

3929 20 Lt *

Matt

Κωδ. Συσκ. Τεμ.

3925-30 375 ml 6

3926-30 750 ml 2

3927-30 2,5 Lt 2

3928 -30 10 Lt

3929 -30 20 Lt *

Για καταστρώματα σκαφών, ξύλινα πατώματα και ως φινίρισμα 
εξωτερικής.
Βερνίκι εξαιρετικής ποιότητας, υψηλών στερεών, έτοιμο προς χρήση, με 
εξαιρετική ελαστικότητα και υψηλή γεμιστική ικανότητα. Αποτρέπει ρωγμές 
και ξεφλούδισμα. Κατάλληλο τόσο για εξωτερική όσο και για εσωτερική 
χρήση, ακόμα και για εξωτικά ξύλα. Εμπλουτισμένο με φίλτρα UV, 
σχηματίζει ένα πολύ παχύ προστατευτικό φιλμ, ανθεκτικό σε νερό και 
δυσμενείς καιρικές συνθήκες. Διατίθεται σε σατινέ 30% και γυαλιστερό 80%. 
Δε στάζει.

Συστάσεις extra δυνατόγια extra δυνατότην extra δυνατόεφαρμογή:

Για το αρχικό χρωματισμό των επιφανειών μπορείτε να εφαρμόσετε 
το συντηρητικό εξωτερικής Holz Lasur και στη συνέχεια για 
φινίρισμα το υλικό Flattiing Extra Marine. Για να εξασφαλιστεί ότι θα
διαρκέσει περισσότερο με την πάροδο του χρόνου, το Flattiing Extra 
Marine μπορεί να χρωματιστεί απευθείας με χρωστικές λαδιού 
COXX.



NATURAQUA extra δυνατόFLATTING extra δυνατόEXTRA extra δυνατόMARINE

Gloss

Κωδ. Συσκ. Τεμ.

NAT3925 375 ml 6

NAT3926 750 ml 6

NAT3927 2,5 Lt 2

NAT3928 10 Lt

NAT3929 20 Lt *

Matt

Κωδ. Συσκ. Τεμ.

NAT3925-30 375 ml 6

NAT3926-30 750 ml 6

NAT3927-30 2,5 Lt 2

NAT3928-30 10 Lt

NAT3929-30 20 Lt *

Για καταστρώματα σκαφών, ξύλινα πατώματα και ως φινίρισμα 
εξωτερικής
Βερνίκι νερού υπόστρωμα-τελείωμα, έτοιμο προς χρήση και ειδικά 
φτιαγμένο για τον ναυτικό τομέα με μεγάλη ελαστικότητα και 
υψηλή γεμιστική ικανότητα. Οικολογικό, με πολύ χαμηλές ΠΟΕ, με 
φίλτρα UV και ειδικά πρόσθετα, προστατεύει το ξύλο εμποτίζοντας 
σε βάθος ενώ παρέχει ένα τέλεια ανθεκτικό φιλμ που αντέχει στο 
νερό και τις αντίξοες καιρικές συνθήκες, ενισχύοντας την εμφάνιση 
και τη φυσική ομορφιά του ξύλου.

Συστάσεις extra δυνατόγια extra δυνατότην extra δυνατόεφαρμογή:

Για το αρχικό χρωματισμό των επιφανειών μπορείτε να 
εφαρμόσετε το συντηρητικό νερού εξωτερικής Naturaqua 
Holz Lasur και στη συνέχεια για φινίρισμα το υλικό 
Naturaqua Flattiing Extra Marine. Για να εξασφαλιστεί ότι 
θα διαρκέσει περισσότερο με την πάροδο του χρόνου, το 
Naturaqua Flattiing Extra Marine μπορεί να χρωματιστεί 
απευθείας με χρωστικές νερού.



ΠΙΝΕΛΑ extra δυνατόΕΦΑΡΜΟΓΗΣ extra δυνατόΛΑΔΙΩΝ
Ειδικά extra δυνατόγια extra δυνατόπατώματα extra δυνατόκαι extra δυνατόdeck

Ειδικά πινέλα για την εφαρμογή λαδιών και χρωμάτων σε πατώματα εσωτερικής και εξωτερικής. Με φυσική τρίχα 
επιτρέπουν την εύκολη και γρήγορη εφαρμογή σε μεγάλες επιφάνειες όπως βεράντες και deck.

Κωδ. Διαστ.

6394.380 380mm 

6394.250 250mm

6394.150 150mm

 extra δυνατό380mm extra δυνατό extra δυνατό

250mm

150mm

ΣΠΑΤΟΥΛΑ extra δυνατόΓΙΑ extra δυνατόΑΝΟΙΓΜΑ extra δυνατόΔΟΧΕΙΩΝ

Κωδ.

66448

Μεταλλική σπάτουλα για εύκολο άνοιγμα δοχείων και ανάμιξη 
υγρών προϊόντων ή παστών. Η σπάτουλα έχει μήκος 28 cm. Η 
πολυμερής λαβή της εξασφαλίζει σωστή πρόσφυση, ενώ η 
χαλύβδινη κατασκευή κάνει την σπάτουλα ανθεκτική στους 
χημικούς παράγοντες και τη μηχανική καταπόνηση. Ιδανική για την 
ανάμειξη προϊόντων που περιέχονται σε μεσαίες και μικρές 
συσκευασίες. 



ΛΑΔΙΑ

Λάδι extra δυνατόξύλου
TEAK extra δυνατόOIL

Κωδ. Συσκ. Τεμ.

0360 0360-DSXX 0360-LSXX 500 ml 12

0361 0361-DSXX 0361-LSXX 1 Lt 12

0363 0363-DSXX 0363- LSXX 2,5 Lt

0362 0362-DSXX 0362-LSXX 5 Lt 2

0365 0365-DSXX 0365-LSXX 10 Lt *

0365.20 0365.20-DSXX 0365.20-LSXX 20 Lt  

DSXX (dark shades): 1011+1461+1471+581+601+621+631
LSXX (light shades): 171+172+301+511+927

Ιδανικό για τη συντήρηση επίπλων κήπου και άλλων 
εξωτερικών ξύλινων επιφανειών
Προϊόν λαδιού, έτοιμο προς χρήση, κατάλληλο για όλες τις 
ξύλινες επιφάνειες, τόσο εσωτερικά όσο και εξωτερικά. 
Αδιαβροχοποιεί την επιφάνεια και δίνει ένα ευχάριστο φυσικό 
αποτέλεσμα. Κατάλληλο επίσης για εμβάπτιση. Προστατεύει 
από ατμοσφαιρικούς και βιολογικούς παράγοντες και τονίζει 
τη φυσική ομορφιά του ξύλου. Διάφανο ή χρωματισμένο. Δεν 
απαιτείται τρίψιμο για τη συντήρησή του.

Συστάσεις extra δυνατόγια extra δυνατότην extra δυνατόεφαρμογή:

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί από μόνο του ως 
περιοδική συντήρηση επιφανειών ή ως έγχρωμο 
υπόστρωμα πριν το φινίρισμα με διάφανα λάδια 
όπως π.χ το Decking Oil HD και το Danish Oil.

Teak extra δυνατόOil extra δυνατόνερού
NATURAQUA extra δυνατόTEAK extra δυνατόOIL

Κωδ. Συσκ. Τεμ.

NAT0360XX 500 ml * 12

NAT0361XX 1 Lt 6

NAT0362XX 5 Lt * 2

NAT0365XX 10 Lt *

NAT.0365.20XX 20 Lt *

Εσωτερικής/εξωτερικής χρήσης
Λάδι νερού ενισχυμένο με ρητίνες, έτοιμο προς χρήση, εσωτερικής και εξωτερικής. 
Άοσμο, το προϊόν παρέχει ένα μη λιπαρό προστατευτικό φιλμ το οποίο είναι απόλυτα
ανθεκτικό στο νερό, με ευχάριστη σατινέ εμφάνιση. Εφαρμόζεται εύκολα, εμποτίζει 
σε βάθος για να προστατέψει το ξύλο από τις αντίξοες καιρικές συνθήκες και τους 
επιβλαβείς παράγοντες, βελτιώντας τον τόνο και τη φυσική ομορφιά του ξύλου. 
Εμπλουτισμένο με φίλτρα UV.

Συστάσεις extra δυνατόγια extra δυνατότην extra δυνατόεφαρμογή:

Συνιστάται να μην εφαρμόζεται το υλικό σε θερμή επιφάνειά ή σε 
απευθείας έκθεση στον ήλιο.



Χρωματολόγιο



  ΛΑΔΙΑ ΧΩΡΙΣ ΠΟΕ ΠΟΕ

Αγνό extra δυνατόφυτικό extra δυνατόλάδι
TUNG extra δυνατόOIL

Κωδ. Συσκ. Τεμ.

3990 150 ml * 12

3991 500 ml 12

3992 1 Lt 12

3993 5 Lt * 2

3994 25 Lt *

Φυσικό λάδι για την προστασία ξύλου
100% φυσικό λάδι που λαμβάνεται από τους καρπούς του δέντρου Tung. Προσφέρει
καλή σκληρότητα στην επιφάνεια και αντοχή στην υγρασία. Με ανοιχτό 
κεχριμπαρένιο χρώμα, το λάδι tung είναι ένα παραδοσιακό υλικό για να 
προστατεύσει το ξύλο σας από τους ατμοσφαιρικούς παράγοντες.

Συστάσεις extra δυνατόγια extra δυνατότην extra δυνατόεφαρμογή:

Για να αυξήσετε το επίπεδο απορρόφησης και να βελτιώσετε την 
ανθεκτικότητα, αραιώστε με Solvoil Plus (ή με κάποιο άλλο προϊόν από 
τη σειρά διαλυτικών Solvoil) σε αναλογία 1:1. Εφαρμόστε πολλαπλές 
στρώσεις με επαρκή ενδιάμεσο χρόνο στεγνώματος, μέχρι κορεσμού της 
επιφάνειας. Μετά από 24 ώρες, γυαλίστε την επιφάνεια με ατσαλόμαλλο 
0000 ή με πολύ ψιλό γυαλόχαρτο.

Φινίρισμα extra δυνατόλαδιού extra δυνατόεξωτερικής
ECO extra δυνατόPREMIUM extra δυνατόEXTERIOR extra δυνατόWOOD extra δυνατόOIL

Κωδ. Συσκ. Τεμ.

VOC0378XX 500 ml * 12

VOC0379XX 1 Lt * 12

VOC0379.5XX 5 Lt * 2

VOC0379.10XX 10 Lt *

VOC0379.20XX 20 Lt *

Για εφαρμογή σε όλες τις εξωτερικές επιφάνειες
Με βάση φυσικά λάδια, ενισχυμένο με φίλτρα UV, το προϊόν εγγυάται την 
προστασία όλων των εξωτερικών επιφανειών χωρίς απελευθέρωση ΠΟΕ και με 
ευχάριστα φυσικό αποτέλεσμα. Δεν ξεφλουδίζει και είναι κατάλληλο για όλα 
τα είδη ξύλου. Περιέχει δραστικές ουσίες που προστατεύουν τις ξύλινες 
κατασκευές από επιβλαβείς παράγοντες.

Συστάσεις extra δυνατόγια extra δυνατότην extra δυνατόεφαρμογή:

Το προϊόν μπορεί να χρωματιστεί με χρωστικές λαδιού (3-5% για 
ημιδιαφανές αποτέλεσα, 10-15% για αποτέλεσμα πλήρους κάλυψης).
Η προσθήκη των χρωστικών δίνει μεγαλύτερη διάρκεια στην 
επίστρωση.



ΛΑΔΙΑ

Φινιρίσματα extra δυνατόγια extra δυνατόβεράντες
TERRACE extra δυνατόOIL extra δυνατό- extra δυνατόDecking extra δυνατόOil extra δυνατόΦυσικό

Κωδ. Συσκ. Τεμ.

4971-IL 4971IL-DSXX 4971IL-LSXX 1 Lt 6

4977-IL 4977IL-DSXX 4977IL-LSXX 2,5 Lt 6

4972-IL 4972IL-DSXX 4972IL-LSXX 5 Lt 2

4975-IL 4974IL-DSXX 4974IL-LSXX 10 Lt *

4973-IL 4973IL-DSXX 4973IL-LSXX 20 Lt 

DSXX (dark shades): 1012+1462+1472+50+582+601+622+632
LSXX (light shades): 173+174+302+512+729

Ιδανικό για συντήρηση και προστασία σε βεράντες, deck, σκάλες 
και ξύλινους διαδρόμους.
Αυτό το Decking Oil κατασκευάζεται με βάση ενισχυμένα φυσικά 
λάδια, με υψηλό συντελεστή εμποτισμού. Χάρη στο χαμηλό ιξώδες 
του εμποτίζει σε βάθος στο ξύλο και εξαιτίας στα υψηλής 
περιεκτικότητας στερεά του παρέχει αποτελεσματική προστασία 
και διαπνοή χωρίς να ξεφλουδίζει δίνοντας ένα φυσικό, σατινέ 
αποτέλεσμα. Εμπλουτισμένο με φίλτρα UV και αντισηπτικά-
αντιμουχλικά πρόσθετα το προϊόν χαρακτηρίζεται από εξαιρετική 
ευκολία στην χρήση ακόμη και αν είναι χρωματιστό, και για 
συντήρηση ανά πάσα στιγμή, δεν απαιτείται τρίψιμο.

Συστάσεις extra δυνατόγια extra δυνατότην extra δυνατόεφαρμογή:

Για να αποκτήσετε καλύτερο διακοσμητικό 
αποτέλεσμα και μεγαλύτερη προστασία, 
μπορείτε να εφαρμόσετε μία στρώση Decking Oil
HD - Danish Oil πάνω από αυτό. Φρεσκάρετε 
χωρίς τρίψιμο.



Danish extra δυνατόoil
DECKING extra δυνατόOIL

DECKING extra δυνατόOIL extra δυνατόHD

Κωδ. Συσκ. Τεμ.

4971-HD 1 Lt * 6

4977-HD 2,5 Lt * 2

4972-HD 5 Lt * 2

4975-HD 10 Lt *

4973-HD 20 Lt *

Για εξωτερικά ξύλα
Ειδικό διακοσμητικό λάδι με χαμηλό περιβαλλοντικό αντίκτυπο. Άοσμο, με 
υψηλή διαπνοή, προστατεύει κάθε είδος ξύλου. Χαρακτηρίζεται από γρήγορο 
στέγνωμα, δίνει στην ξύλινη επιφάνεια ένα ευχάριστο διακοσμητικό 
αποτέλεσμα. Τα φίλτρα UV και τα συντηρητικά που περιέχει το καθιστούν 
ειδικό για εξωτερική χρήση. Χωρίς φορμαλδεΰδη. Διατίθεται σε 6 αποχρώσεις 
(βλ. Χρωματολόγιο) συν διάφανο.

Συστάσεις extra δυνατόγια extra δυνατότην extra δυνατόεφαρμογή:

Συνιστάται ως διάφανο φινίρισμα, μπορεί να εφαρμοστεί σε διάφορα 
έγχρωμα προϊόντα για να αυξήσει τον συντελεστή προστασίας: Holz 
Lasur, Holzwachs Lasur και Teak Oil.

DECKING extra δυνατόOIL extra δυνατό60 extra δυνατόGLOSS DECKING extra δυνατόOIL extra δυνατόΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΟ

Κωδ. Συσκ. Τεμ. Κωδ. Συσκ. Τεμ.

4971-60 1 Lt 6 4971-AN 1 Lt 6

4977-60 2,5 Lt 2 4977-AN 2,5 Lt 2

4972-60 5 Lt 2 4972-AN 5 Lt 2

4975-60 10 Lt * 4975-AN 10 Lt *

4973-60 20 Lt 4973-AN 20 Lt



Λάδι extra δυνατόνερού
NATURAQUA extra δυνατόDECKING extra δυνατόOIL

Κωδ. Συσκ. Τεμ.

NAT4971 1 Lt * 6

NAT4973 2,5 Lt * 2

NAT4974 5 Lt * 2

NAT4976 10 Lt *

NAT4975 20 Lt *

Για εξωτερικά ξύλα
Το Naturaqua Decking Oil είναι μίγμα γαλακτοματοποιημένων λαδιών νερού ενισχυμένο με 
ρητίνες για τη συντήρηση ξύλων που προορίζονται για εξωτερική χρήση. Έτοιμο προς χρήση.
Με την πάροδο του χρόνου, χάνεται χωρίς να ξεφλουδάει, είναι εύκολο στην εφαρμογή με 
εξαιρετική ικανότητα εμποτισμού. Παράγεται με πρώτες ύλες υψηλής ποιότητας, 
εμπλουτισμένες με ειδικά φίλτρα UV, εγγυάται εξαιρετική προστασία ενάντια στους 
ατμοσφαιρικούς παράγοντες. Ειδικό για εξωτερικά ξύλα. Διατίθεται σε 6 αποχρώσεις (βλ. 
Χρωματολόγιο) και διάφανο.

Συστάσεις extra δυνατόγια extra δυνατότην extra δυνατόεφαρμογή:

Συνιστάται να μην εφαρμόζεται το υλικό σε θερμή επιφάνειά ή σε απευθείας
έκθεση στον ήλιο.

Λάδι extra δυνατόδύο extra δυνατόσυστατικών
DECKING extra δυνατόOIL extra δυνατό2K

Κωδ. Συσκ. Τεμ.

49712K + 4951K 1 Lt + 100ML * 6

49772K + 4952K 2,5 Lt + 250ML * 2

49722K + 4953K 5 LT + 500ML * 2

49752K + 4954K 10 LT + 1Lt *

49732K + 4955K 20 Lt + 2 Lt *

Για εξωτερικά ξύλα-υψηλής απόδοσης-χωρίς ΠΟΕ
Μείγμα φυσικών λαδιών με μηδενικές εκπομπές ΠΟΕ ειδικά σχεδιασμένο 
για την προστασία εξωτερικών ξύλινων επιφανειών. Εμπλουτισμένο με 
φίλτρα UV και συντηρητικά, εγγυάται προηγμένη προστασία έναντι 
ατμοσφαιρικών και βιολογικών παραγόντων. Η προσθήκη καταλύτη 
βελτιώνει την επιφανειακή αντοχή, καθιστώντας το ιδανικό φινίρισμα για 
βεράντες και deck από εξωτικά ξύλα. Άοσμο, διατίθεται στις αποχρώσεις 
χρωματολογίου, ενώ μπορεί να προσαρμοστεί σε όποιο χρώμα επιθυμείτε 
με την προσθήκη χρωστικών λαδιού.

Συστάσεις extra δυνατόγια extra δυνατότην extra δυνατόεφαρμογή:

Έτοιμο προς χρήση. Για να διευκολυνθεί η εφαρμογή
με πινέλο, ενδείκνυται αραίωση με Solvoil Plus. 
Χρησιμοποιείται αποκλειστικά με την προσθήκη 
καταλύτη. Συνιστάται να μην εφαρμόζεται το υλικό 
σε θερμή επιφάνειά ή σε απευθείας έκθεση στον 
ήλιο. Η εφαρμογή του προϊόντος πρέπει να γίνεται 
όσο το δυνατόν ομοιόμορφα και χωρίς διακοπές.



 -  ΛΑΔΙΑ Ειδικά προϊόντα προϊόντα

Φινιρίσματα extra δυνατόγια extra δυνατόθερμικά extra δυνατόεπεξεργασμένα extra δυνατόξύλα
THERMOWOOD extra δυνατόOIL

Κωδ. Συσκ. Τεμ.

4978XX 1 Lt 6

4979XX 5 Lt 2

4978XX.2 20 Lt *

Ειδική συνταγή για βαθύ εμποτισμό
Το θερμικά επεξεργασμένο ξύλο είναι συμπαγές ενώ χαρακτηρίζεται και από υψηλή
πυκνότητα που συχνά εμποδίζει τη σωστή πρόσφυση των συμβατικών προϊόντων 
φινιρίσματος. Το Theermowood Oil έχει σχεδιαστεί ειδικά για βαθύ εμποτισμό και 
ως εκ τούτου απορροφάται καλά και από δύσκολες επιφάνειες με ελάχιστη 
ικανότητα διαβροχής. Εμπλουτισμένο με φίλτρα UV και ειδικά πρόσθετα 
προστασίας για το ξύλο, δημιουργεί ένα προστατευτικό φιλμ με αντοχή στη φθορά,
ιδανικό για κομμάτια που κατασκευάζονται από θερμικά επεξεργασμένα ξύλα, 
συμπεριλαμβανομένων δαπέδων, βεράντες και deck. Διατίθεται σε 4 αποχρώσεις 
φυσικού αποτελέσματος, συν το διάφανο. Απαιτείται η εφαρμογή τουλάχιστον δύο 
στρώσεων. 

Συστάσεις extra δυνατόγια extra δυνατότην extra δυνατόεφαρμογή:

Το προϊόν είναι έτοιμο προς χρήση, αλλά σε περίπτωση ιδιαίτερα 
συμπαγών επιφανειών, μπορεί να χρησιμοποιηθεί η πρώτη στρώση του 
λαδιού Theermowood Oil αραιωμένη με 50% Solvoil 06, διαλύτη αργού 
στεγνώματος. Συνεχίστε να εφαρμόζετε τις επόμενες στρώσεις χωρίς 
αραίωση.

Χρωματολόγιο



ΒΕΡΝΙΚΙΑ
Borma Classic Line

EXTERIOR extra δυνατόWOOD extra δυνατόLACK extra δυνατό2k

EXTERIOR extra δυνατόWOOD extra δυνατόLACK extra δυνατό2K extra δυνατό(Catalysis extra δυνατόratio extra δυνατό1:1)

Κωδ. Συσκ. Τεμ.

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

41112K + 4111K 2,5 Lt + 2,5 Lt  * 2+2

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

41132K + 4113K 20 Lt + 20 Lt  *

Για εξωτερικά ξύλα-υψηλής απόδοσης
Βερνίκι δύο συστατικών ιδανικό για εξωτερικά ξύλινα πατώματα και 
επιφάνειες ξύλου γενικότερα, με ένα ευχάριστο διακοσμητικό 
αποτέλεσμα. Χαρίζει εξαιρετική προστασία από τους ατμοσφαιρικούς 
παράγοντες και την φυσιολογική φθορά, εξασφαλίζοντας μακρά 
διάρκεια στο χρόνο.

Συστάσεις extra δυνατόγια extra δυνατότην extra δυνατόεφαρμογή:

Δεν απαιτείται ειδικό αστάρι, αλλά μπορείτε να εφαρμόσετε 
το Holz Lasur ως πρώτη στρώση για να εξασφαλίσετε ότι η 
επίστρωση θα διαρκέσει περισσότερο. Συνιστάται η 
εφαρμογή δύο ή τριών στρώσεων, με ρολό, πιστόλι βαφής ή 
πινέλο. Μην εφαρμόζεται το υλικό σε θερμή επιφάνειά ή σε 
απευθείας έκθεση στον ήλιο. Διατίθεται σε ματ, σατινέ και 
γυαλιστερό.

Borma Naturaqua Line

NATURAQUA extra δυνατόEXTERIOR extra δυνατόWOOD extra δυνατόLACK extra δυνατό2K

NAT. extra δυνατόEXTERIOR extra δυνατόWOOD extra δυνατόLACK extra δυνατό2K extra δυνατό(Catalysis extra δυνατόratio extra δυνατό10:1)

Κωδ. Συσκ. Τεμ.

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

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

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

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

Για εξωτερικά ξύλα-υψηλής απόδοσης
Βερνίκι νερού δύο συστατικών ιδανικό για εξωτερικά δάπεδα και 
επιφάνειες ξύλου γενικά, με ευχάριστο διακοσμητικό αποτέλεσμα. 
Προσφέρει εξαιρετική προστασία ενάντια στους ατμοσφαιρικούς 
παράγοντες και τη φυσιολογική φθορά. Φυσικό αποτέλεσμα, δεν 
επηρεάζει τον τόνο του ξύλου. Διαθέσιμο στις ακόλουθες γυαλάδες: 
natural effeect 10-20%, matti 30-40%, semi-gloss 50-60%, gloss 80-90%.

Συστάσεις extra δυνατόγια extra δυνατότην extra δυνατόεφαρμογή:

Για να εξασφαλίσετε την καλύτερη δυνατή απόδοση σας 
συμβουλεύουμε να εφαρμόσετε την πρώτη στρώση του 
προϊόντος αραιωμένο 1:1 με νερό ή να εφαρμόσετε πρώτα το 
υλικό Wood Sealer. Συνιστάται να μην εφαρμόζεται το υλικό 
σε θερμή επιφάνειά ή σε απευθείας έκθεση στον ήλιο. 
Αναλογία καταλύτη: 10:1, Χρόνος ζωής μίγματος: 2-3 ώρες 
στους 20 ° C.



ΚΑΘΑΡΙΣ ΠΟΕΤΙΚΑ

Καθαριστικό extra δυνατόξύλινων extra δυνατόπατωμάτων
NATURAQUA extra δυνατόDECK extra δυνατόSOAP

Κωδ. Συσκ. Τεμ.

0026 1Lt 12

0027 5Lt 2

0026.10 10Lt *

0026.25 25Lt  *

Νερού, καθαριστικό με ουδέτερο PH
Κατάλληλο για κάθε είδος φινιρίσματος ξύλου. Ιδανικό για συχνό 
καθαρισμό deck, περιφράξεων, επίπλων και άλλων εξωτερικών 
επιφανειών, περασμένων είτε με λάδι είτε με βερνίκι. Αφαιρεί 
αποτελεσματικά τη βρωμιά και τα γράσα χωρίς να καταστρέφει το 
ξύλο. Κατάλληλο για καθημερινή χρήση. Αραιώστε το προϊόν 5-10% με 
νερό.

Συστάσεις extra δυνατόγια extra δυνατότην extra δυνατόεφαρμογή:

Εφαρμόστε το αραιωμένο προϊόν με μαλακό πινέλο ή 
συνθετική βούρτσα, τρίψτε ελαφρά και ξεπλύνετε.

  
Καθημερινό extra δυνατόκαθαριστικό
NEUTRAL extra δυνατόSOAP extra δυνατόFOR extra δυνατόWINDOW extra δυνατόFRAMES

Κωδ. Συσκ. Τεμ.

NAT0020 500 ml 6

NAT0021 1Lt 2

NAT0021.5 5Lt *

NAT0021.25 25Lt  *

Με αιθέριο έλαιο κέδρου
Το σαπούνι νερού της Borma είναι η τέλεια λύση για τον καθαρισμό 
θυρών, παραθύρων και εξωτερικών ξύλινων επιφανειών γενικότερα. 
Οικολογικό, καθαρίζει απαλά όλους τους τύπους βερνικωμένων ξύλων, 
εξασφαλίζοντας πλήρη απομάκρυνση σκόνης και λεκέδων. Χάρη στην 
περιεκτικότητα σε αιθέριο έλαιο, δίνει στην κατεργασμένη επιφάνεια 
ένα ευχάριστο άρωμα κέδρου.

Συστάσεις extra δυνατόγια extra δυνατότην extra δυνατόεφαρμογή:

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



 ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣ ΠΟΕΗΣ ΠΟΕ

Λάδι extra δυνατόσυντήρησης extra δυνατό
EXTERIOR extra δυνατόOIL extra δυνατόREFRESHER

Κωδ. Συσκ. Τεμ.

3974 500 ml * 12

3975 1 Lt * 12

3975.05 5 Lt  * 2

3975.20 20 Lt  *

Ιδανικό για συντήρηση εξωτερικών ξύλων τα οποία προηγουμένως έχουν 
επεξεργαστεί με λάδι
Συντηρεί και ανανεώνει κάθε τύπο επιφάνειας, δίνοντας επιπλέον προστασία στο 
αρχικό φινίρισμα λαδιού του κατασκευασμένου κομματιού. Περιέχει φίλτρα UV και 
ειδικά πρόσθετα που προστατεύουν το ξύλο από επιβλαβείς παράγοντες, από την 
ηλιακή ακτινοβολία και τις αντίξοες καιρικές συνθήκες. Ενισχύει τη φυσική 
ομορφιά του ξύλου με ένα φυσικό, σατινέ αποτέλεσμα.

Συστάσεις extra δυνατόγια extra δυνατότην extra δυνατόεφαρμογή:

Συνιστάται για εποχική συντήρηση δαπέδων και ξύλινων επιφανειών 
γενικά.

Συντηρητικό extra δυνατόθυρών extra δυνατόκαι extra δυνατόπαραθύρων
WATER-BASED extra δυνατόREFRESHER extra δυνατόFOR extra δυνατόWINDOW extra δυνατό
FRAMES

Κωδ. Συσκ. Τεμ.

NAT3908 500 ml 12

NAT3909 1Lt 12

NAT3909.5 5Lt * 2

NAT3909.25 25Lt  *

Ειδικό προϊόν νερού με ακρυλικές ρητίνες, κατασκευασμένο για σωστή
συντήρηση θυρών, παραθύρων και κουφωμάτων. 
Εφαρμόζεται ετησίως, παρατείνει αποτελεσματικά τη διάρκεια ζωής 
του εξωτερικού φινιρίσματος, συντηρεί, δίνει δύναμη και λάμψη
στα φθαρμένα βερνίκια. Άοσμο, εξαιρετικό στην εφαρμογή και εύκολο 
στη χρήση. Μπορεί να εφαρμοστεί χωρίς πρόβλημα επάνω σε 
φινιρίσματα νερού ή διαλύτου.

Συστάσεις extra δυνατόγια extra δυνατότην extra δυνατόεφαρμογή:

Εφαρμόστε το υλικό με ένα πανί σε καθαρή επιφάνεια και 
αφήστε να στεγνώσει χωρίς να τρίψετε.



Συντηρητικό extra δυνατόθυρών extra δυνατόκαι extra δυνατόπαραθύρων
OIL extra δυνατόREFRESHER extra δυνατόFOR extra δυνατόWINDOW extra δυνατόFRAMES

Κωδ. Συσκ. Τεμ.

3907 250 ml * 12

3908 500 ml 12

3909 1 Lt * 12

3909.05 5 Lt * 2

Μείγμα φυσικών λαδιών και ρητινών, κατασκευασμένο για σωστή συντήρηση 
θυρών, παραθύρων και κουφωμάτων.  
Συντηρεί αποτελεσματικά και προστατεύει την ξύλινη επιφάνεια παραθύρων, 
θυρών λοιπών ξύλινων εξαρτημάτων που έχουν προηγουμένως φινιριστεί με λάδι ή 
βερνίκι.

Συστάσεις extra δυνατόγια extra δυνατότην extra δυνατόεφαρμογή:

Η εφαρμογή συνιστάται μία φορά το χρόνο για την παράταση της 
διάρκειας ζωής του φινιρίσματος.



Συνιστάται να αποφεύγετε την εφαρμογή του προϊόντος κατά τη διάρκεια περιόδων με μέγιστη έκθεση στον ήλιο και σε 
ζεστές επιφάνειες.

Εκτίμηση συχνότητας συντήρησης

Τεστ αντοχής επιφάνειας Οριζόντιες επιφάνειες Κάθετες επιφάνειες Είδος ξύλου

Υψηλό: μέγιστη έκθεση εποχική κάθε 2 έως 4 έτη Δρυς ή λάριξ

Μέτριο: μερική έκθεση ετήσια κάθε 5 έως 7 έτη Πεύκο ή έλατο

Χαμηλό: ελάχιστη έκθεση κάθε 3 έτη κάθε 7 έως 10 έτη Πεύκο ή έλατο

ΦΡΕΣΚΑΡΙΣΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΞΥΛΙΝΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ-ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ ΣΕ ΔΥΟ ΒΗΜΑΤΑ

EXTRA ΕΝΤΑΤΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ: Extra strong wood cleaner + exterior wood cleaner

Αρχικά βρέξτε την επιφάνεια με άφθονο νερό

1.

0091
Naturaqua extra δυνατόExtra extra δυνατόstrong extra δυνατόwood extra δυνατόcleaner

• Εφαρμόστε άφθονο υλικό
• Χρόνος εφαρμογής: 15-30 λεπτά
• Κατά προσέγγιση απόδοση: 10 m² / lt

Τρίψτε και ξεπλύνετε

2.

0075
Naturaqua extra δυνατόExterior extra δυνατόwood extra δυνατόcleaner

• Εφαρμόστε ομοιόμορφα σε βρεγμένη 
επιφάνεια
• Χρόνος στεγνώματος: 4-6 ώρες στους 20
° C
• Κατά προσέγγιση απόδοση: 10 m² / lt

Για extra δυνατόιδιαίτερα extra δυνατόλείο extra δυνατόαποτέλεσμα extra δυνατόσας extra δυνατόσυμβουλεύουμε extra δυνατόνα extra δυνατότρίψετε extra δυνατόπριν extra δυνατότην extra δυνατόεφαρμογή extra δυνατόνέου extra δυνατόφινιρίσματος
Συστάσεις για επόμενο φινίρισμα: ιδανικό για τα λάδια: Τerrace Oil, Theermowood Oil, Teak Oil, Decking Oil HD, 
αποφύγετε προϊόντα νερού



ΞΑΣΠΡΙΣΜΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΞΥΛΙΝΩΝ ΔΟΚΩΝ, ΟΡΟΦΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΑ

Whitening 2K super cleaner + Holzwachs lasur alf Heavy duty insulator

1.

0060
Whitening extra δυνατό2K extra δυνατόsuper extra δυνατόcleaner

ΠΡΟΪΟΝ extra δυνατόΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ extra δυνατό
ΧΡΗΣΗΣ

• Φοράτε γάντια προστασίας και 
γυαλιά
• Ζητήστε το Τεχνικό Φυλλάδιο

Χρησιμοποιήστε extra δυνατόμόνο extra δυνατόπλαστικά extra δυνατόεργαλεία extra δυνατόκαι extra δυνατόξεπλύνετε
την extra δυνατόεπιφάνεια

Αφήστε extra δυνατόνα extra δυνατόστεγνώσει 12 extra δυνατόέως extra δυνατό24 extra δυνατόώρες extra δυνατόστους extra δυνατό20°CC

Για extra δυνατόένα extra δυνατόιδιαίτερα extra δυνατόακριβές extra δυνατόαποτέλεσμα, extra δυνατόσας extra δυνατόσυνιστούμε extra δυνατό
να extra δυνατότρίψετε extra δυνατότην extra δυνατόεπιφάνεια

2.

3320-ALF
Holzwachs extra δυνατόlasur extra δυνατόHeavy extra δυνατόduty extra δυνατόinsulator

• Χρόνος στεγνώματος: 8 ώρες 
• Τρίψιμο: Δε χρειάζεται
• Κατά προσέγγιση απόδοση: 14-16 
m² / lt

Συστάσεις extra δυνατόγια extra δυνατόεπόμενο extra δυνατόφινίρισμα: extra δυνατόμπορείτε extra δυνατόμετάπειτα extra δυνατόνα extra δυνατόβάψετε extra δυνατότόσο extra δυνατόμε extra δυνατόυλικά extra δυνατόλαδιού extra δυνατόόσο extra δυνατόκαι extra δυνατόνερού, extra δυνατόκαθώς extra δυνατόεπίσης extra δυνατόκαι extra δυνατό
προϊόντα extra δυνατόδιαλύτου

ΚΥΚΛΟΣ extra δυνατόΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ extra δυνατόΝΕΡΟΥ extra δυνατόΜΕ extra δυνατόΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΑ extra δυνατόΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ extra δυνατόΚΑΙ extra δυνατόΦΙΝΙΡΙΣΜΑΤΑ extra δυνατόΚΕΡΙΟΥ: extra δυνατόΔΙΑΡΚΕΙΑ extra δυνατό5-7 extra δυνατόΕΤΗ

1. Αφαιρέστε extra δυνατόίχνη extra δυνατόλαδιού, extra δυνατόγράσου, extra δυνατόβρωμιάς, extra δυνατόσκόνης, extra δυνατόπροηγούμενων extra δυνατόφινιρισμάτων

2.

NAT3630
Naturaqua extra δυνατόBorma extra δυνατόShield
Ειδικό extra δυνατόαστάρι

• Χρόνος στεγνώματος - 2 ώρες
• Τρίψιμο - δεν είναι απαραίτητο
• Κατά προσέγγιση απόδοση 16-20 
m² / lt



3.

NAT3610
Naturaqua extra δυνατόHolz extra δυνατόLasur
Συντηρητικό extra δυνατόεξωτερικής

• Χρόνος στεγνώματος - 4 ώρες
• Τρίψιμο - δεν είναι απαραίτητο
• Κατά προσέγγιση απόδοση 16-20 
m² / lt

4.

0310
Naturaqua extra δυνατόLog extra δυνατόsealer
Μονωτικό

• Χρόνος στεγνώματος - 4 ώρες
• Τρίψιμο - δεν είναι απαραίτητο

5.

NAT3350
Naturaqua extra δυνατόTop extra δυνατόGel
Φινίρισμα extra δυνατόκεριού

• Χρόνος στεγνώματος - 3 ώρες
• Τρίψιμο - ναι
• Κατά προσέγγιση απόδοση 10-14 
m2 / lt

6.

NAT3350
Naturaqua extra δυνατόTop extra δυνατόGel
Φινίρισμα extra δυνατόκεριού extra δυνατό

• Χρόνος στεγνώματος - 24 ώρες
• Κατά προσέγγιση απόδοση 10-14 
m2 / lt



ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΕ ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΦΙΝΙΡΙΣΜΑΤΑ 
ΚΕΡΙΟΥ: ΔΙΑΡΚΕΙΑ 5-7 ΕΤΗ

1. Αφαιρέστε extra δυνατόίχνη extra δυνατόλαδιού, extra δυνατόγράσου, extra δυνατόβρωμιάς, extra δυνατόσκόνης, extra δυνατόπροηγούμενων extra δυνατόφινιρισμάτων

2.

3630
Borma extra δυνατόShield
Ειδικό extra δυνατόαστάρι

• Χρόνος στεγνώματος - 12-24 ώρες
• Τρίψιμο - δεν είναι απαραίτητο
• Κατά προσέγγιση απόδοση 16-20 
m²  / lt

3.

3610
Holz extra δυνατόLasur
Συντηρητικό extra δυνατόεξωτερικής

• Χρόνος στεγνώματος - 12-24 ώρες
• Τρίψιμο - δεν είναι απαραίτητο
• Κατά προσέγγιση απόδοση 10-14 
m²  / lt

4.

0310
Naturaqua extra δυνατόLog extra δυνατόsealer
Μονωτικό

• Χρόνος στεγνώματος - 4 ώρες
• Τρίψιμο - δεν είναι απαραίτητο

5.

3305
Top extra δυνατόGel extra δυνατόTixo
Φινίρισμα extra δυνατόκεριού extra δυνατό

• Χρόνος στεγνώματος - 8-12 ώρες
• Τρίψιμο - ναι, νο.240
• Κατά προσέγγιση απόδοση 12-16 
m2 / lt



6.

3305
Top extra δυνατόGel extra δυνατόTixo
Φινίρισμα extra δυνατόκεριού

• Χρόνος στεγνώματος - 24 ώρες
• Κατά προσέγγιση απόδοση 12-16 
m2 / lt

ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ TERRACE ΚΑΙ DECK OIL - ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ - ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

1. Αφαιρέστε extra δυνατόίχνη extra δυνατόλαδιού, extra δυνατόγράσου, extra δυνατόβρωμιάς, extra δυνατόσκόνης, extra δυνατόπροηγούμενων extra δυνατόφινιρισμάτων

2.

0360
Teak extra δυνατόoil

• Χρόνος στεγνώματος - 4-6 ώρες
• Τρίψιμο - δεν είναι απαραίτητο
• Κατά προσέγγιση απόδοση 14-16 
m2 / lt

3.

4971
Decking extra δυνατόoil extra δυνατόHD

• Χρόνος στεγνώματος - 8-12 ώρες
• Τρίψιμο - δεν είναι απαραίτητο
• Κατά προσέγγιση απόδοση 16-20 
m2 / lt

4.

4971
Decking extra δυνατόoil extra δυνατόHD

• Χρόνος στεγνώματος - 24 ώρες
• Κατά προσέγγιση απόδοση 16-20 
m2 / lt



ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ TERRACE ΚΑΙ DECK OIL - ΦΥΣΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ - ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

1. Αφαιρέστε extra δυνατόίχνη extra δυνατόλαδιού, extra δυνατόγράσου, extra δυνατόβρωμιάς, extra δυνατόσκόνης, extra δυνατόπροηγούμενων extra δυνατόφινιρισμάτων

2.

4971-IL
Terrace extra δυνατόOil extra δυνατό- extra δυνατόDecking extra δυνατόOil extra δυνατόNatural

• Χρόνος στεγνώματος - 10-12 ώρες
• Τρίψιμο - δεν είναι απαραίτητο
• Κατά προσέγγιση απόδοση 16-20 
m2 / lt

3.

4971-IL
Terrace extra δυνατόOil extra δυνατό- extra δυνατόDecking extra δυνατόOil extra δυνατόNatural

• Χρόνος στεγνώματος - 24 ώρες
• Κατά προσέγγιση απόδοση 16-20 
m2 / lt

ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ ΛΑΔΙΟΥ ΓΙΑ ΞΥΛΙΝΕΣ ΒΕΡΑΝΤΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΑ ΜΕ ΘΕΡΜΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΟ ΞΥΛΟ

1. Αφαιρέστε extra δυνατόίχνη extra δυνατόλαδιού, extra δυνατόγράσου, extra δυνατόβρωμιάς, extra δυνατόσκόνης, extra δυνατόπροηγούμενων extra δυνατόφινιρισμάτων

2.

4978
Theermowood extra δυνατόOil

• Χρόνος στεγνώματος - 8-12 ώρες
• Τρίψιμο - δεν είναι απαραίτητο
• Κατά προσέγγιση απόδοση 20-24 
m2 / lt

3.

4978
Theermowood extra δυνατόOil

• Χρόνος στεγνώματος - 24 ώρες
• Κατά προσέγγιση απόδοση 20-24 
m2 / lt



ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ ΛΑΔΙΟΥ ΓΙΑ ΞΥΛΙΝΕΣ ΒΕΡΑΝΤΕΣ ΚΑΙ DECK - ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

1. Αφαιρέστε extra δυνατόίχνη extra δυνατόλαδιού, extra δυνατόγράσου, extra δυνατόβρωμιάς, extra δυνατόσκόνης, extra δυνατόπροηγούμενων extra δυνατόφινιρισμάτων

2.

Προαιρετικό/προτεινόμενο:
NAT3630
Naturaqua extra δυνατόBorma extra δυνατόShield
Ειδικό extra δυνατόαστάρι

• Χρόνος στεγνώματος - 2 ώρες
• Τρίψιμο - δεν είναι απαραίτητο
• Κατά προσέγγιση απόδοση 16-20 
m2 / lt

3.

497712K
Decking extra δυνατόOil extra δυνατό2K

• Χρόνος στεγνώματος - 
προχωρήστε με εφαρμογή βρεγμένο 
σε βρεγμένο εντός 12 ωρών
• Τρίψιμο - δεν είναι απαραίτητο
• Κατά προσέγγιση απόδοση 30-50 
m2 / lt

4.

497712K
Decking extra δυνατόOil extra δυνατό2K

• Χρόνος στεγνώματος - 24-36 ώρες
• Κατά προσέγγιση απόδοση 30-50 
m2 / lt



ΛΑΔΙΑ ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ ΞΥΛΙΝΕΣ ΒΕΡΑΝΤΕΣ ΚΑΙ DECK - ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

1. Αφαιρέστε extra δυνατόίχνη extra δυνατόλαδιού, extra δυνατόγράσου, extra δυνατόβρωμιάς, extra δυνατόσκόνης, extra δυνατόπροηγούμενων extra δυνατόφινιρισμάτων

2.

NAT4971
Naturaqua extra δυνατόDecking extra δυνατόOil

• Χρόνος στεγνώματος - 8 ώρες
• Τρίψιμο - δεν είναι απαραίτητο
• Κατά προσέγγιση απόδοση 14-16 
m2 / lt

3.

NAT4971
Naturaqua extra δυνατόDecking extra δυνατόOil

• Χρόνος στεγνώματος - 24-36 ώρες
• Κατά προσέγγιση απόδοση 14-16 
m2 / lt



ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΒΕΡΝΙΚΙ 2 ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΞΥΛΙΝΕΣ ΒΕΡΑΝΤΕΣ
ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ

1. Αφαιρέστε extra δυνατόίχνη extra δυνατόλαδιού, extra δυνατόγράσου, extra δυνατόβρωμιάς, extra δυνατόσκόνης, extra δυνατόπροηγούμενων extra δυνατόφινιρισμάτων

2.

3610
Holz extra δυνατόLasur

• Χρόνος στεγνώματος - 12-24 ώρες
• Τρίψιμο - δεν είναι απαραίτητο
• Κατά προσέγγιση απόδοση 10-14 
m2 / lt

3.

Exterior extra δυνατόwood extra δυνατόLack extra δυνατό2K • Χρόνος στεγνώματος - 12 ώρες
• Τρίψιμο - με γυαλόχαρτο 150-180
• Κατά προσέγγιση απόδοση 10-14 
m2 / lt
• Συνιστώμενη χρήση 100-120 gr/m2

4.

Exterior extra δυνατόwood extra δυνατόLack extra δυνατό2K • Χρόνος στεγνώματος - 24-48 ώρες
• Τρίψιμο - με γυαλόχαρτο 150-180 
σε περίπτωση που εφαρμόσετε και 
3η στρώση
• Κατά προσέγγιση απόδοση 10-14 
m2 / lt



ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΒΕΡΝΙΚΙ ΝΕΡΟΥ 2 ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΞΥΛΙΝΕΣ ΒΕΡΑΝΤΕΣ
ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ

1. Αφαιρέστε extra δυνατόίχνη extra δυνατόλαδιού, extra δυνατόγράσου, extra δυνατόβρωμιάς, extra δυνατόσκόνης, extra δυνατόπροηγούμενων extra δυνατόφινιρισμάτων

2.

NAT3610
Naturaqua extra δυνατόHolz extra δυνατόLasur

• Χρόνος στεγνώματος - 4 ώρες
• Τρίψιμο - ναι
• Κατά προσέγγιση απόδοση 16-20 
m2 / lt

3.

Naturaqua extra δυνατόExterior extra δυνατόwood extra δυνατόlack extra δυνατό2k • Χρόνος στεγνώματος - 12 ώρες
• Τρίψιμο - ναι
• Κατά προσέγγιση απόδοση 10 
m2 / lt

4.

Naturaqua extra δυνατόExterior extra δυνατόwood extra δυνατόlack extra δυνατό2k • Χρόνος στεγνώματος - 36 ώρες
• Κατά προσέγγιση απόδοση 10 
m2 / lt



Γρήγορο extra δυνατόστέγνωμα
SOLVOIL extra δυνατό03
Ειδικό διαλυτικό για λάδια και κεριά
Ειδικά για ισορροπημένη αραίωση της σειράς λαδιών της Borma Wachs. To Solvoil 
03 χάρη στο σταδιακά γρήγορο στέγνωμά του επιτρέπει τη μείωση του χρόνου 
στεγνώματος του αραιωμένου λαδιού.

Κωδ. Συσκ. Τεμ.

4930.03 1 Lt 12

4931.03 5 Lt 2

4932.03 25 Lt *

Μεσαίο extra δυνατόστέγνωμα
SOLVOIL extra δυνατό04
Ειδικό διαλυτικό για λάδια και κεριά
Ειδικά για ισορροπημένη αραίωση της σειράς λαδιών της Borma Wachs. Χάρη στις
ειδικές του ιδιότητες το Solvoil 04 επιτρέπει να ρυθμίσετε το χρόνο στεγνώματος 
του αραιωμένου λαδιού, διευκολύνοντας την εφαρμογή και τη διείσδυση του λαδιού
στο ξύλο,ειδικά σε εξωτικά ή ρητινούχα ξύλα.

Κωδ. Συσκ. Τεμ.

4930.04 1 Lt 12

4931.04 5 Lt 2

4932.04 25 Lt *

Αργό extra δυνατόστέγνωμα
SOLVOIL extra δυνατό06
Ειδικό διαλυτικό για λάδια και κεριά
Ειδικά για ισορροπημένη αραίωση της σειράς λαδιών της Borma Wachs. To Solvoil 
06 χάρη στο σταδιακά αργό στέγνωμά του επιτρέπει την αύξηση του χρόνου 
στεγνώματος του αραιωμένου λαδιού.

Κωδ. Συσκ. Τεμ.

4930.06 1 Lt 12

4931.06 5 Lt 2

4932.06 25 Lt *



Άοσμο
SOLVOIL extra δυνατόPLUS
Ειδικό διαλυτικό για λάδια και κεριά
Ειδικά για ισορροπημένη αραίωση της σειράς λαδιών της Borma Wachs. To Solvoil 
Plus χάρη στο σταδιακό στέγνωμά του επιτρέπει τη ρύθμιση του χρόνου 
στεγνώματος του αραιωμένου λαδιού. Άοσμο, χωρίς αρωματικούς διαλύτες.

Κωδ. Συσκ. Τεμ.

4930.PL 1 Lt 12

4931.PL 5 Lt 2

4932.PL 25 Lt *

HARDENER extra δυνατόCO017510
Σκληρυντής για λάδια
Ειδικό πρόσθετο στεγνώματος για λάδια. Με προσθήκη 3-6% μειώνει το χρόνο 
στεγνώματος των λαδιών. Συνιστάται για όλα τα λάδια όταν αυτά εφαρμόζονται 
σε δύσκολες συνθήκες, όπως υψηλή υγρασία, λιπαρά εξωτικά ξύλα, χρωματισμένα 
λάδια υψηλής κάλυψης (οι χρωστικές επηρεάζουν έντονα το χρόνο στεγνώματος). 
Ανακινείστε καλά πριν από τη χρήση, προσθέστε στη συνιστώμενη ποσότητα κατά
τη διάρκεια ανάμειξης (βλέπε TDS).

Κωδ. Συσκ. Τεμ.

01510-1 1 Lt 12

01510 5 Lt * 2

ANTISKIDDING extra δυνατόADDITIVE
Ειδικό πρόσθετο που δίνει αντιολισθητικές ιδιότητες στα προϊόντα λαδιού της 
Borma. Ιδανικό για τα λάδια εξωτερικής της Borma και συγκεκριμένα το Decking 
Oil, για πέρασμα στις άκρες της πισίνας, σε ξύλινες προβλήτες καθώς και σε 
οποιαδήποτε άλλη επιφάνεια που έρχεται σε συχνή επαφή με νερό. Δεν αλλάζει 
σημαντικά την αισθητική εμφάνιση του φινιρίσματος, εξασφαλίζοντας εξαιρετική 
απόδοση. Μπορεί να προστεθεί σε οποιαδήποτε αναλογία μεταξύ 1 έως 6% του 
συνόλου.
Κωδ. Συσκ. Τεμ.

4967-AS 1 Lt 12

4968-AS 5 Lt * 2

4969-AS 25 Lt *






