








Γαλάκτωμα Παλαίωσης
ECO HOLZ ANTIX 2008

Κωδ. Συσκ. Τεμ.

3720 1 Lt. 12

3721 5 Lt. * 2

3722 25 Lt. *

3723 120 Lt. *

Διάφανο γαλάκτωμα αντίδρασης νερού που χρησιμοποιείται σε ξύλα υψηλής 
περιεκτικότητας σε τανίνες και δίνει άμεσο αποτέλεσμα παλαίωσης. Η ένταση του 
αποτελέσματος (η σκουρότητα στην απόχρωση) εξαρτάται από τη φυσική 
περιεκτικότητα σε τανίνες που έχει η ξυλεία. Το υλικό αυτό δεν είναι βαφή. Μπορεί να 
χρωματιστεί προσθέτοντας τις κατάλληλες χρωστικές νερού Waterbased Mordant 
Concentrates. Αν επικαλυφθεί άμεσα με προιόντα νερού μπορεί να υπάρξει αντίδραση 
δημιουργώντας χαμηλή ικανότητα πρόσφυσης και ανομοιομορφία στο φιλμ. 
Συνιστούμε συνεπώς να προχωρήσετε στην εφαρμογή προϊόντων από τη σειρά Λάδια 
Πατωμάτων και στη συνέχεια κατά περίπτωση να εφαρμόσετε κάποιο βερνίκι νερού.

Συστάσεις για την εφαρμογή:

Εφαρμόστε το προϊόν σε ακατέργαστο ξύλο χρησιμοποιώντας 
συνθετικό πινέλο ή σφουγγάρι ή, σε μεγάλες περιοχές, 
χρησιμοποιώντας ρολό. Κατάλληλο επίσης και για εφαρμογή με πιστόλι
βαφής. Συνιστάται πάντα μια προκαταρκτική δοκιμή για την 
επαλήθευση του αποτελέσματος, κυρίως ανάλογα με το είδος του ξύλου.
Για να πάρετε πιο ανοιχτό αποτέλεσμα μπορείτε να αραιώσετε το υλικό 
με νερό.

Γαλάκτωμα Παλαίωσης
ECO HOLZ ANTIX 2010

Κωδ. Συσκ. Τεμ.

3724 1 Lt 12

3725 5 Lt * 2

3727 25 Lt *

Γαλάκτωμα αντίδρασης νερού πορτοκαλί χρώματος που χρησιμοποιείται σε ξύλα 
υψηλής περιεκτικότητας σε τανίνες για να επιτύχετε άμεσο εφέ γκριζαρίσματος. Η 
ένταση του αποτελέσματος, που μπορεί να ποικίλει από ανοιχτό γκρι έως σκούρο γκρι
με μπλε τόνους, εξαρτάται από τα αρχικά χαρακτηριστικά του ξύλου. Το υλικό αυτό 
δεν είναι βαφή. Αν επικαλυφθεί άμεσα με προιόντα νερού μπορεί να δώσει 
ανεπιθύμητα αποτελέσματα. Συνιστούμε συνεπώς να προχωρήσετε στην εφαρμογή 
προϊόντων από τη σειρά Λάδια Πατωμάτων και στη συνέχεια κατά περίπτωση να 
εφαρμόσετε κάποιο βερνίκι νερού.

Συστάσεις για την εφαρμογή:
Εφαρμόστε το προϊόν σε ακατέργαστο ξύλο χρησιμοποιώντας 
συνθετικό πινέλο ή σφουγγάρι ή, σε μεγάλες περιοχές, 
χρησιμοποιώντας ρολό. Κατάλληλο επίσης και για εφαρμογή με πιστόλι
βαφής. Συνιστάται πάντα μια προκαταρκτική δοκιμή για την 
επαλήθευση του αποτελέσματος, κυρίως ανάλογα με το είδος του ξύλου.
Για να πάρετε πιο ανοιχτό αποτέλεσμα μπορείτε να αραιώσετε το υλικό 
με νερό.



Γαλάκτωμα Λεύκανσης
ECO HARD WOOD LYE

Κωδ. Συσκ. Τεμ.

0075HW 1 Lt 12

0076HW 5 Lt * 2

0077HW 25 Lt *

Υλικό νερού που χρησιμοποιείται για να ανοίξει το χρώμα ακατέργαστου ξύλου και 
να ουδετεροποιήσει την επίδραση των δύο γαλακτωμάτων παλαίωσης Holz Antix 2008
και Holz Antix 2010 επιστρέφοντας στην αρχική απόχρωση του ξύλου. Για να 
αποφύγετε ανεπιθύμητα αποτελέσματα συνιστούμε την εφαρμογή προϊόντων από τη 
σειρά Λάδια Πατωμάτων και στη συνέχεια κατά περίπτωση να εφαρμόσετε κάποιο 
βερνίκι νερού.

Συστάσεις για την εφαρμογή:

Εφαρμόστε το προϊόν σε ακατέργαστο ξύλο ή σε επιφάνειες που έχουν 
υποστεί επεξεργασία με το Holz Antix 2008 ή Holz Antix 2010 
χρησιμοποιώντας πινέλο ή σφουγγάρι ή σε μεγάλες περιοχές, ρολό. 
Προτείνεται πάντα μια προκαταρκτική δοκιμή για την επαλήθευση του 
αποτελέσματος. Κατάλληλο επίσης για ξύλο δρυς.

Γαλάκτωμα Νερού για Βαφές
ECO TP1050

Κωδ. Συσκ. Τεμ.

COTP1051 1 Lt 12

COTP1050 5 Lt 2

COTP1050
.15

25 Lt 

Γαλάκτωμα νερού κατάλληλο για την ανάμιξη με τις συμπυκνωμένες χρωστικές
Mordant Stain concentrates (σειρά CW) για τη δημιουργία βαφών νερού για 
ξύλινα έπιπλα και πατώματα. Ιδανικό για την ενίσχυση της δομής του ξύλου με 
φυσικό και εύκολο vintage αποτέλεσμα. Ιδανικό για κωνοφόρα ξύλα (έλατο).

Συστάσεις για την εφαρμογή:

Εφαρμόστε σε ακατέργαστο ξύλο. Μετά το πλήρες στέγνωμα, 
συνιστούμε να προστατέψετε την επιφάνεια με κάποιο φινίρισμα κεριού 
ή με κάποιο λάδι από τη σειρά προιόντων εσωτερικής.



Συμπυκνωμένες Βαφές
MORDANT ACTIVE STAIN CONCENTRATES

Κωδ. Συσκ. Τεμ.

CW2000 100 ml 6

Υγρές βαφές σε διάλυμα νερού, ειδικό για χρωμάτισμα ακατέργαστου ξύλου. Να 
χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με τα υλικά Holz Antix 2008 ή TP1050. Παρέχουν 
αποτελέσματα μεγάλης διαφάνειας και βάθους. Διατίθεται σε συλλογή αποχρώσεων 
χρωματολογίου.

Συστάσεις για την εφαρμογή:

Το υλικό παρέχεται σε συσκευασία των 100ml. Αυτή η ποσότητα 
προστίθεται σε 1lt του υλικόυ Holz Antix 2008 ή 1l του υλικού TP1050 
ώστε να πάρετε μια βαφή γήρανσης ή μια απλή βαφή. Το χρώμα μπορεί 
να ποικίλλει ανάλογα με την επιφάνεια που θα εφαρμοστεί. 

Vintage Χρωματολόγιο (Holz Antix 2008 + Mordant Concentrates CW)Holz Antix 2008 + Mordant Concentrates CW)



Βαφή Λαδιού
GRUNDIEROIL COLOROIL

Διάφανο

Κωδ. Συσκ. Τεμ.

3910.750 750 ml 6

3950.4 4 Lt 2

3960.8 8 Lt 2

3960.16 16 Lt

Κωδ. Συσκ. Τεμ.

3910 1 Lt 6

3950 5 Lt 2

3960 10 Lt

3960.20 20 Lt

Μείγμα που περιέχει φυσικά λάδια και υψηλής ποιότητας 
ρητίνες, έτοιμο προς χρήση, για την αρχική επεξεργασία-βαφή
ξύλινων επιφανειών. Η ρευστότητα του εξασφαλίζει τέλειο 
εμποτισμό και εξαιρετικό άπλωμα για ομοιόμορφο και εύκολο 
χρωματισμό του υποστρώματος.

Συστάσεις για την εφαρμογή:

Διατίθεται σε διάφανη έκδοση και σε συλλογή 
αποχρώσεων χρωματολογίου, ενώ μπορεί επίσης
να χρωματιστεί με μηχανή χρωματισμού. 
Κατάλληλο για εφαρμογή με πινέλο, πανί, ρολό 
ή πιστόλι. Συνιστούμε να ολοκληρώσετε τον 
κύκλο τελικής επεξεργασίας με τα προϊόντα της 
σειράς ξύλινων πατωμάτων (λάδια, βερνίκια 
νερού ή διαλύτου, κεριά). Απόδοση: 14-26 m²/Lt.

Grundieroil Χρωματολόγιο 



Συμπυκνωμένη Βαφή Πολλαπλών Χρήσεων
HOLZFARBE

Κωδ. Συσκ. Τεμ.

3000 250 ml 12

3050 500 ml * 12

3100 1 Lt 12

3005 5 Lt  * 6

Υγρή βαφή πολλαπλών χρήσεων, ιδανική για χρωματισμό ακατέργαστου ξύλου 
επίπλων καθώς και άλλων εσωτερικών επιφανειών. Αντικαθιστά την παραδοσιακή 
ανελίνη, βοηθάει να προσπεράσετε τη διαδικασία παραγωγής και να αποφύγετε την 
εισπνοή επιβλαβών παραγόντων. Το προϊόν είναι συμπυκνωμένο και μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί όπως είναι για να δώσετε πολύ έντονα χρώματα ή να αραιωθεί σε 
αναλογία μέχρι 1:6 με νερό, οινόπνευμα, ασετόν ή διαλυτικό νίτρου για να δώσετε πιο 
ανοιχτές αποχρώσεις. Παρέχει παρ' όλα αυτά αποτέλεσμα μεγάλου βάθους και 
φωτεινότητας. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για να χρωματίσετε διάφανα 
βερνίκια.

Συστάσεις για την εφαρμογή:

Προσθέστε σταγόνα-σταγόνα στο διάφανο υλικό για να αποφύγετε τα 
πολύ έντονα χρώματα. Πάντα κάνετε μια προκαταρκτική δοκιμή για να 
επαληθεύσετε το τελικό αποτέλεσμα.

Holzfarbe Χρωματολόγιο 





Λάδι Υπόστρωμα-Τελείωμα
PARQUET OIL QUICK

Parquet Oil Quiick

Κωδ. Συσκ. Τεμ.

4951-XX 1 Lt 6

4952-XX 5 Lt 2

4953-XX 10 Lt  *

4954-XX 20 Lt  *

Hardwax Parquet Oil Quiick 1030

Κωδ. Συσκ. Τεμ.

4951-HW 1 Lt 6

4952-HW 5 Lt 2

4953-HW 10 Lt  *

4954-HW 20 Lt  *

Μείγμα πολύτιμων φυτικών λαδιών, ενισχυμένο με ρητίνες
υψηλής ποιότητας, για το φινίρισμα ακατέργαστων 
εσωτερικών ξύλινων επιφανειών. Παρέχει εξαιρετική αντοχή 
σε λεκέδες και φθορά. Δεν χρειάζεται την προεφαρμογή 
κάποιου συγκεκριμένου υποστρώματος ενώ είναι έτοιμο προς 
χρήση. Διαθέσιμο στις ακόλουθες γυαλάδες: deep matt  10% - 
matt  30% - semiglossy 60% - glossy 90%. Διαθέσιμο επίσης στην
έκδοση με κερί Hardwax “1030” με φυσικό ματ αποτέλεσμα. 
Παραδοσιακή σύνθεση γρήγορου στεγνώματος, με χαμηλό 
ιξώδες.

Συστάσεις για την εφαρμογή:

Το προϊόν μπορεί να εφαρμοστεί με πινέλο, ρολό, 
πανί ή πιστόλι βαφής. Να παρέχετε πάντοτε τον 
κατάλληλο εξαερισμό στο χώρο εφαρμογής ώστε 
να είναι δυνατή η σωστή διαδικασία στεγνώματος 
του λαδιού. Απόδοση: 12-24 m²/Lt.

Λάδι Υπόστρωμα-Τελείωμα
PARQUET OIL PLUS Parquet Oil Plus

Κωδ. Συσκ. Τεμ.

4951-XX.PLS 1 Lt 6

4952-XX.PLS 5 Lt 2

4953-XX.PLS 10 Lt *

4954-XX.PLS 20 Lt *

Hadwax Parquet Oil Plus 1030

Κωδ. Συσκ. Τεμ.

4951-HW.PLS 1 Lt 6

4952-HWPLS 5 Lt 2

4953-HWPLS 10 Lt *

4954-HW.PLS 20 Lt *

είγμα πολύτιμων φυτικών λαδιών, ενισχυμένο με 
ρητίνες υψηλής ποιότητας, για το φινίρισμα 
ακατέργαστων εσωτερικών ξύλινων επιφανειών. Παρέχει 
εξαιρετική αντοχή σε λεκέδες και φθορά. Δεν χρειάζεται 
την προεφαρμογή κάποιου συγκεκριμένου υποστρώματος
ενώ είναι έτοιμο προς χρήση. Διαθέσιμο στις ακόλουθες 
γυαλάδες: deep matt  10% - matt  30% - semiglossy 60% - 
glossy 90%. Διαθέσιμο επίσης στην έκδοση με κερί 
Hardwax “1030” με φυσικό ματ αποτέλεσμα. Νέα σύνθεση
μεσαίου στεγνώματος, με υψηλό ιξώδες. Δεν είναι 
εύφλεκτο για ADR.

Συστάσεις για την εφαρμογή:

Το προϊόν μπορεί να εφαρμοστεί με πινέλο, 
ρολό, πανί ή πιστόλι βαφής. Να παρέχετε 
πάντοτε τον κατάλληλο εξαερισμό στο χώρο 
εφαρμογής ώστε να είναι δυνατή η σωστή 
διαδικασία στεγνώματος του λαδιού. Απόδοση: 
12-26 m²/Lt.



Λάδι Υπόστρωμα-Τελείωμα
PARQUET OIL PRO

Κωδ. Συσκ. Τεμ.

4951 – XX.PRO 1 Lt 6

4952 – XX.PRO 5 Lt 2

4953 – XX.PRO 10 Lt  *

4954 – XX.PRO 20 Lt  *

Μείγμα πολύτιμων φυτικών λαδιών, ενισχυμένο με ρητίνες 
υψηλής ποιότητας, για το φινίρισμα ακατέργαστων εσωτερικών 
ξύλινων επιφανειών. Παρέχει εξαιρετική αντοχή σε λεκέδες και 
φθορά. Δεν χρειάζεται την προεφαρμογή κάποιου 
συγκεκριμένου υποστρώματος ενώ είναι έτοιμο προς χρήση. 
Φυσικό σατινέ αποτέλεσμα. Σύνθεση υψηλών στερεών αργού 
στεγνώματος για την εφαρμογή με περιστρεφόμενη μηχανή. Δεν 
είναι εύφλεκτο για ADR.

Συστάσεις για την εφαρμογή:

Το προϊόν μπορεί να εφαρμοστεί με πινέλο, ρολό, 
πανί ή πιστόλι βαφής. Να παρέχετε πάντοτε τον 
κατάλληλο εξαερισμό στο χώρο εφαρμογής ώστε 
να είναι δυνατή η σωστή διαδικασία στεγνώματος 
του λαδιού. Απόδοση: 12-26 m²/Lt

Λάδι Υπόστρωμα-Τελείωμα, με Αντοχή στο 
Κιτρίνισμα
HARDWAX COLOROIL

Hadwax Coloroil Λευκό

Κωδ. Συσκ. Τεμ.

4992Β.1 1 Lt 6

4992Β.5 5 Lt 2

4992Β.10 10 Lt  *

4992Β.20 20 Lt  *

Hadwax Coloroil Λευκό Quiick

Κωδ. Συσκ. Τεμ.

4992Β.1QK 1 Lt 6

4992Β.5QK 5 Lt 2

4992Β.10QK 10 Lt  *

4992Β.20QK 20 Lt  *

Hadwax Coloroil Διάφανο Hadwax  Coloroil Διάφανο Quiick

Κωδ. Συσκ. Τεμ. Κωδ. Συσκ. Τεμ.

4992.1 1 Lt 6 4992.1QK 1 Lt 6

4992.5 5 Lt 2 4992.5QK 5 Lt 2

4992.10 10 Lt  * 4992.10QK 10 Lt  *

4992.20 20 Lt  * 4992.20QK 20 Lt  *

Με βάση φυσικά λάδια, ενισχυμένο με υψηλής ποιότητας 
ρητίνες, για το φινίρισμα ξύλινων δαπέδων, ειδικό για να 
διατηρήσετε εξαιρετικά ουδέτερο τόνο. Μπορεί επίσης να 
χρησιμοποιηθεί για πόρτες, σοβατεπί και άλλα ξύλινα αντικείμενα. 
Εσωτερικής χρήσης. 
Λευκό: ειδικά σχεδιασμένο για να παρέχει έντονο λευκό χρώμα 
στις ξύλινες επιφάνειες, διατηρώντας φυσικό φινίρισμα. Με βάση 
λάδια ενισχυμένα με ρητίνες και χρωστικές με αντοχή στο ηλιακό 
φως, παρουσιάζει αργή διαδικασία οξείδωσης και είναι ιδανικό για 
λευκά τελειώματα. Διάφανο: ειδικά σχεδιασμένο για την τελική 
προστασία του Hardwax Coloroil White. Παρουσιάζει αργή 
διαδικασία οξείδωσης, παρέχει ένα εξαιρετικό φυσικό αποτέλεσμα 
διατηρώντας το αρχικό χρώμα του υποστρώματος. Διατίθεται 
επίσης και σε γρήγορη έκδοση, με γρήγορο στέγνωμα, ειδικά για 
εφαρμογή με το χέρι.

Συστάσεις για την εφαρμογή:

Το Hardwax Coloroil σε λευκό μπορεί να 
εφαρμοστεί με ρολό για καλυπτικά φινιρίσματα 
ή να περαστεί σκουπιστό με πανί για εφέ 
ντεκαπέ. Για τελική προστασία προτείνουμε την 
εφαρμογή του διάφανου Hardwax Coloroil.



Λάδι Δύο Συστατικών
PARQUET OIL 2K - HARDWAX PARQUET OIL 2K
Μείγμα λαδιών υψηλής απόδοσης χωρίς ΠΟΕ. Χάρη στην ειδική σύνθεσή του 
επιδέχεται την προσθήκη καταλύτη, η οποία μειώνει τους χρόνους στεγνώματος και 
βελτιώνει την αντοχή της επιφάνειας. Μόλις στεγνώσει πλήρως, το υλικό δημιουργεί 
ένα λεπτό φιλμ με φυσικό αποτέλεσμα καθώς έχει θρέψει και προστατέψει σε βάθος το
ξύλο. Διατίθεται επίσης σε έκδοση ενισχυμένη με κερί, HARDWAX PARQUET OIL 2K. 
Για επαγγελματική χρήση.

Συστάσεις για την εφαρμογή:

Η εφαρμογή με περιστροφική μηχανή γίνεται με κατάλυση σε αναλογία 
10%-30%, ανάλογα με το αν βαθμός κυκλοφορίας στην επιφάνεια είναι 
μεσαίος ή μεγάλος.

Catalyst Hardwax Parquet Oil 2K Parquet Oil 2K

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

4951K 100ml * 49512K-HW 1 Lt * 6 49512K 1 Lt * 6

4952K 250 ml * 49522K-HW 2,5 Lt * 2 49522K 2,5 Lt * 2

4953K 500 ml * 49532K-HW 5 Lt * 2 49532K 5 Lt * 2

4954K 1 Lt * 49542K-HW 10 Lt * 49542K 10 Lt *

4955K 2 Lt * 49552K-HW 20 Lt * 49552K 20 Lt *

Λάδι Υπόστρωμα-Τελείωμα, χωρίς ΠΟΕ
ECO PREMIUM PARQUET OIL HIGH 
SOLID – ECO PREMIUM PARQUET OIL

Eco Premium Parquet Oil HS

Κωδ. Συσκ. Τεμ.

VOC4951 HS 1 Lt 6

VOC4952 HS 5 Lt 2

VOC4953 HS 10 Lt *

VOC4954 HS 20 Lt *

Eco Premium Parquet Oil

Κωδ. Συσκ. Τεμ.

VOC4951 1 Lt 6

VOC4952 5 Lt 2

VOC4953 10 Lt *

VOC4954 20 Lt *

Χωρίς ΠΟΕ, οικολογικό λάδι, ιδανικό για χρήση σε ξύλινα 
πατώματα ακατέργαστα ή χρωματισμένα. Διατίθεται επίσης
στην έκδοση Finishing-Restoring version (Eco Premium 
Parquet Oil). Μπορεί να χρωματιστεί κατόπιν παραγγελίας 
με το σύστημα Coloroil System ή σύμφωνα με το 
χρωματολόγιο Grundieroil.

Συστάσεις για την εφαρμογή:

Ιδανικό για χρήση σε μεγάλες επιφάνειες, 
προτείνεται η εφαρμογή με περιστροφική μηχανή.
Απόδοση: Eco Premium Parquet Oil HS: 16-24m²/Lt.
Απόδοση: Eco Premium Parquet Oil:12-16m²/Lt.



Μονωτικό Υπόστρωμα για Εξωτικά Ξύλα
NATURAQUA WOOD SEALER

Κωδ. Συσκ. Τεμ.

NAT4090 750 ml 6

NAT4091 5 Lt 2

NAT4090.10 10 Lt *

NAT4090.20 20 Lt *

Ακρυλικό διάφανο μονωτικό για εσωτερική και εξωτερική χρήση, ιδανικό για 
λιπαρά ξύλα καθώς και για φινίρισμα αδιαβροχοποίησης φυσικού αποτελέσματος. 
Δημιουργεί ένα αόρατο φιλμ για εφέ ''ακατέργαστου ξύλου''. Πεδία εφαρμογής: Μπορεί
να χρησιμοποιηθεί ως μονωτικό για να επιτύχει τη σωστή πρόσφυση φινιρισμάτων 
νερού σε εξωτικά ή λαδερά ξύλα. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως αδιαβροχοποιητής
επιφάνειας για φυσικό αποτέλεσμα.

Συστάσεις για την εφαρμογή:

Προσθέστε τον καταλύτη 4100-2Κ στο υλικό, σε αναλογία 10%, για να 
βελτιώσετε την πρόσφυση και την επιφανειακή αντοχή. Απόδοση: 10-
14m²/Lt

Μονωτικό για Τανίνες
NATURAQUA SUPER WOOD SEALER

Λευκό

Κωδ. Συσκ. Τεμ.

NAT 4090B-S 750 ml 6

NAT 4091B-S 5 Lt 2

NAT 4090.10B-S 10 Lt *

NAT 4090.20B-S 20 Lt *

Διάφανο

Κωδ. Συσκ. Τεμ.

NAT 4090-S 750 ml 6

NAT 4091-S 5 Lt 2

NAT 4090.10-S 10 Lt *

NAT 4090.20-S 20 Lt *

Υδατοδιάλυτο μονωτικό, ειδικό για να μπλοκάρει τις 
τανίνες του ξύλου. Εμποδίζει την τανίνη να ανέβει στην 
επιφάνεια και επιτρέπει τη μετέπειτα εφαρμογή προϊόντων 
νερού αποτρέποντας την εμφάνιση κίτρινων ή καφέ 
λεκέδων.

Συστάσεις για την εφαρμογή:

Διατίθεται σε διάφανο και καλυπτικό λευκό, 
ιδανικό για φινίρισμα σε ανοιχτές 
αποχρώσεις. Όταν εφαρμόζεται σε δύο 
στρώσεις, δεν απαιτείται η περαιτέρω 
εφαρμογή υποστρωμάτων πριν το τελικό 
φινίρισμα.  Απόδοση: 10-14m²/Lt.



Υπόστρωμα Νερού Πατωμάτων
1-2K WATERBASED BASECOAT FOR PARQUET

Κωδ. Συσκ. Τεμ.

NAT4140 1 Lt 6

NAT4141 5 Lt 2

NAT4142 10 Lt *

NAT4143 20 Lt *

Υπόστρωμα νερού για εφαρμογή σε ξύλινα πατώματα. Έτοιμο προς χρήση, μπορεί να
εφαρμοστεί απευθείας σε ακατέργαστο ξύλο. Το ειδικό ιξώδες και η εργασιμότητά του 
επιτρέπουν την προεργασία του ξύλινου παρκέ πριν από την εφαρμογή του βερνικιού 
Naturaqua Parkett lack.

Συστάσεις για την εφαρμογή:

Εάν απαιτείται μεγαλύτερη σκληρότητα, το προϊόν μπορεί να καταλυθεί
σε αναλογία 10: 1 με σκληρυντή 4100-2K για βερνίκια υδατικής βάσης.
Απόδοση: 10-14m² / Lt.

Βερνίκι Νερού Πατωμάτων
1-2K NATURAQUA PARKETTLACK

Κωδ. Συσκ. Τεμ.

NAT4100 1 Lt 6

NAT4101-XX 2,5 Lt 2

NAT4102 5 Lt 2

NAT4103 10 Lt *

NAT4104 20 Lt *

Βερνίκι νερού υψηλής αντοχής, φιλικό προς το περιβάλλον, για χρήση 
σε ξύλινα πατώματα. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως έχει ή να προστεθεί 
καταλύτης 4100-2Κ σε αναλογία 10:1. Σέβεται το περιβάλλον και την υγεία 
των εργαζομένων. Παρέχει υψηλά επίπεδα προστασίας από φθορά και τριβή
σε παραδοσιακά ξύλινα δάπεδα, προ-λειανθέντα ή προς αποκατάσταση. 
Υψηλές επιδόσεις με την ευκολία χρήσης υλικού ενός συστατικού ή με την 
τεχνολογία καταλύτη. Διαθέσιμο στις ακόλουθες γυαλάδες: 0-5 deep matt / 
10-20 deep matt /30-40 matt / 50-60 semiglossy/80-90 glossy.

Συστάσεις για την εφαρμογή:

Το προϊόν μπορεί να εφαρμοστεί με πινέλο ή ρολό απευθείας σε τριμένο 
ακατέργαστο ξύλο ή πάνω στο υπόστρωμα νερού πατωμάτων BASECOAT 
FOR PARQUET. Το Naturaqua Parkett lack μπορεί επίσης να εφαρμοστεί επάνω
σε υλικά λαδιού από τη σειρά της Borma. Απόδοση: 10-14m² / Lt.



Βερνίκι Δύο Συστατικών Υψηλής Απόδοσης
2K NATURAQUA PARKETTLACK

Κωδ. Συσκ. Τεμ.

NAT41002K-XX 1 L t  * 6

NAT41012K-XX 2,5 L t  * 2

NAT41022K-XX 5 L t  * 2

NAT41032K-XX 10 L t  *

NAT41042K-XX 20 L t  *

Βερνίκι νερού ιδανικό για χρήση σε ξύλινα πατώματα. Αναπτύσσει 
εξαιρετικά επίπεδα προστασίας και μηχανικής αντοχής, σε ότι αφορά τη 
φθορά, την τριβή και και την αντοχή στους λεκέδες. Κατάλληλο για όλους
τους τύπους ξύλου, δεν απαιτείται απαραιτήτως η χρήση υποστρώματος.

Συστάσεις για την εφαρμογή:

Να χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με τον ειδικό καταλύτη σε 
αναλογία 10: 1. Για τη γυαλιστερή έκδοση 80/90 gloss ο 
καταλύτης είναι διαφορετικός. Απόδοση: 10-12m² / Lt.

Καταλύτης για Βερνίκια Νερού
WATERBASED CATALYST 4100 2K

Κωδ. Συσκ. Τεμ.

NAT4102-2K 100 ml 12

NAT4101-2K 500 ml 12

NAT4103-2K 2,5 Lt 2

Καταλύτης για τα βερνίκια νερού της σειράς Borma, όπως τα Wood sealer, 
Super wood sealer, Waterbased basecoat for parquet and furniture, Naturaqua 
Parkett lack 1 or 2K, Naturaqua Mobilack. Βελτιώνει τα επίπεδα χημικών και 
μηχανικών αντοχών και τη δύναμη πρόσφυσης στο υπόστρωμα.

Συστάσεις για την εφαρμογή:

Αναμείξτε στο βασικό προϊόν σε αναλογία 10: 1. Μετά την κατάλυση, 
αραιώστε με νερό εάν είναι απαραίτητο. Για επαγγελματική χρήση.



Βερνίκι Ξύλινων Πατωμάτων Ενός Συστατικού
1K- PU EASY PARKETTLACK

Κωδ. Συσκ. Τεμ.

4160-XX.PU 1 Lt 6

4161-XX.PU 5 Lt * 2

4164-XX.PU 10 Lt *

Πολυουρεθανικό βερνίκι ενός συστατικού, έτοιμο προς χρήση, ειδικό ως 
προεργασία-τελείωμα σε ξύλινα πατώματα, γρήγορο και εύκολο στην εφαρμογή. 
Γρήγορο στο στέγνωμα, είναι κατάλληλο και εύκολο στην εφαρμογή σε 
βιομηχανικές γραμμές παραγωγής.

Συστάσεις για την εφαρμογή:

Για να αυξηθεί η καλυπτικότητα της επίστρωσης είναι δυνατή αλλά όχι 
υποχρεωτική πρώτα η εφαρμογή του υποστρώματος 2Κ PU Basecoat. 

Βερνίκι Ξύλινων Πατωμάτων
PARKETTLACK

Κωδ. Συσκ. Τεμ.

4100 XX 1 Lt * 6

4102 XX 5 Lt * 2

4103 XX 10 Lt *

4104 XX 20 Lt *

Ενός συστατικού πολυουρεθανικό βερνίκι, εξαιρετικά σκληρό, παρασκευασμένο 
για μόνιμη προστασία ξύλινων πατωμάτων. Χάρη στην επαγγελματική του ποιότητα, 
δημιουργεί φιλμ εξαιρετικής σκληρότητας για να παρέχει αντοχή σε γδαρσίματα και 
φθορά. Πολυμερίζεται με την υγρασία του περιβάλλοντος. Χρειάζεται ελάχιστη 
συντήρηση, έχει επίσης υψηλή αντοχή σε γράσα και καθαριστικά. Διαθέσιμο στις 
ακόλουθες γυαλάδες: 30% matt / 50% semiglossy/ 90% glossy.

Συστάσεις για την εφαρμογή:

Συνίσταται η εφαρμογή δύο στρώσεων με ενδιάμεσο τρίψιμο.
Απόδοση: 10-14m² / Lt



Υπόστρωμα Δύο Συστατικών Υψηλής Απόδοσης
2K-PU PARKETTLACK BASECOAT
Πολυουρεθανικό υπόστρωμα δύο συστατικών υψηλών στερεών για ξύλινα πατώματα. Εύκολο στην 
εφαρμογή, έχει φτιαχτεί ειδικά ως προεργασία για εφαρμογή πριν το βερνίκι πολυουρεθάνης δύο 
συστατικών 2K-PU Parkett lack. Γρήγορο στο στέγνωμα, εύκολο στο τρίψιμο ενώ έχει μεγάλη γεμιστική 
ικανότητα.

Συστάσεις για την εφαρμογή:

Αναλογία καταλύτη 1:1. Το προϊόν επιδέχεται αραίωση με DPU011 σε ποσοστό 10-20%. 
Απόδοση : 10-14m² / Lt.

KIT Basecoat Parkettlack 2k-PU Catalyst Basecoat Parkettlack 2k-PU Basecoat Parkettlack 2k-PU

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

4145K Fondo 2K Parketlack Pu Kit 0,5 Lt. + 
0,5 Lt A+B

1 Lt 6 4135K 500 ml 6 4135-2K 500 ml 6

4162K Fondo 2K Parketlack Pu Kit 1 Lt. + 1 Lt 
A+B

2 Lt 6 4136K 1 Lt. 6 4136-2K 1 Lt. 2

4172K Fondo 2K Parketlack Pu Kit 2,5 Lt. + 
2,5 Lt A+B

5 Lt * 4137K 2,5 Lt. 2 4137-2K 2,5 Lt.

4138K 5 Lt.* 2 4138-2K 5 Lt.*

4139K 20 Lt.* 4139-2K 20 Lt.*

Βερνίκι Δύο Συστατικών Υψηλής Απόδοσης
2K-PU PARKETTLACK
Πολυουρεθανικό βερνίκι δύο συστατικών υψηλών στερεών για ξύλινα πατώματα. Εύκολο στην 
εφαρμογή, με ευρύ ανοιχτό χρόνο είναι φτιαγμένο να χαρίζει εξαιρετική εργασιμότητα και δυνατότητα 
απλώματος, ακόμα και σε υψηλές θερμοκρασίες, ενώ χαρίζει το καλύτερο επίπεδο προστασίας.

Συστάσεις για την εφαρμογή:

Αναλογία καταλύτη 1:1. Το προϊόν επιδέχεται αραίωση με DPU011 σε ποσοστό 10-20%. Να 
χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με το υπόστρωμα 2K-PU PARKETTLACK BASECOAT ακόμη
και σε μία στρώση. Απόδοση : 10-14m² / Lt.

KIT Parkettlack 2k-PU Catalyst Parkettlack 2k-PU Parkettlack 2K-PU

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

41402K-XX 2K Parketlack Pu Kit 0,5 
Lt. + 0,5 Lt A+B

1 Lt 6 4115-2K 500 ml 6 4115-2K-XX 500 ml 6

41412K-XX 2K Parketlack Pu Kit 1 Lt.
+ 1 Lt A+B

2 Lt. 6 4107-2K 1 Lt. 6 4100-2K-XX 1 Lt. 6

41422K-XX 2K Parketlack Pu Kit 2,5 
Lt. + 2 ,5 Lt A+B 

5 Lt. * 4107.2,5-2K 2,5 Lt. 2 4101-2K-XX 2,5 Lt. 2

4108-2K 5 Lt. * 2 4102-2K-XX 5 Lt. * 2

4110-2K 20 Lt. * 4104-2K-XX 20 Lt. *



Βερνίκι Υψηλής Απόδοσης Δύο Συστατικών, Anti scratch, Φυσικό 
Ματ Αποτέλεσμα
ULTRAMAX MATT 2K

Κωδ. Συσκ. Τεμ.

41002K + 4100K 1 Lt+ 200 ml 6

41022K + 4102K 5 Lt + 1 Lt  * 2

Βερνίκι πατωμάτων δύο συστατικών, εξασφαλίζει μέγιστο ματάρισμα
και εξαιρετική αντοχή στα γδαρσίματα. Ιδανικό για οποιαδήποτε 
επιφάνεια επιδέχεται φθορά. Αναλογία καταλύτη: 100:20.

Συστάσεις για την εφαρμογή:

Μπορεί να εφαρμοστεί με πιστόλι βαφής ή ρολό μετά από 
κατάλληλη αραίωση. Απόδοση : 10-14m² / Lt 



Συγκριτικός Πίνακας:

ΛΑΔΙΑ

CLASSIC ECO PREMIUM

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Parquet oil Quick Parquet oil PLUS Parquet oil PRO
Eco premium
Parquet Oil

Eco premium
Parquet oil HS Parquet Oil 2k

Σύσταση
Βασισμένο σε φυσικά 
λάδια και κεριά, 
ενισχυμένο με ρητίνες

Βασισμένο σε φυσικά 
λάδια και κεριά, 
ενισχυμένο με ρητίνες

Βασισμένο σε φυσικά 
λάδια και κεριά, 
ενισχυμένο με ρητίνες

Βασισμένο σε φυσικά
λάδια, κεριά και 
ρητίνες

Βασισμένο σε 
φυσικά λάδια, κεριά
και ρητίνες

Βασισμένο σε φυσικά 
λάδια, κεριά και ρητίνες

Χρόνος 
στεγνώματος 6-8ω 9-12ω 12-16ω 24-48ω 24-48ω 24-48ω

Διαθέσιμες 
γυαλάδες 10, 30, 60, 90 10, 30, 60, 90 Φυσικό αποτέλεσμα Φυσικό αποτέλεσμα Φυσικό αποτέλεσμα Φυσικό αποτέλεσμα

Διαθεσιμότητα 
έκδοσης με κερί Ναι Ναι Ναι Όχι Όχι Ναι

Εφαρμογή χειρός 
(πινέλο, πανί, 
ρολο)

Κατάλληλο Κατάλληλο Κατάλληλο Δε συνιστάται Δε συνιστάται Δε συνιστάται

Εφαρμογή με 
περιστροφική 
μηχανή

Δε συνιστάται Δε συνιστάται Κατάλληλο ΑΑπαραίτητο Απαραίτητο Απαραίτητο

Βιομηχανική 
εφαρμογή 
(μηχανή 
επίστρωσης 
λαδιών)

Κατάλληλο Κατάλληλο Κατάλληλο Κατάλληλο Κατάλληλο Κατάλληλο

Σκληρότητα και 
αντοχή

** ** ** * * ***

 Στερεά 43-48% 43-48% 60% 55% 70% 100%

Περιεκτικότητα 
σε αρωματικούς 
διαλύτες

<2% Χωρίς Χωρίς Χωρίς Χωρίς Χωρίς

Αναφλεξιμότητα -
ADR

Εύφλεκτο Δεν είναι εύφλεκτο Δεν είναι εύφλεκτο Δεν είναι εύφλεκτο Δεν είναι εύφλεκτο Δεν είναι εύφλεκτο

Περιεκτικότητα 
σε ΠΟΕ

505,7 g/l
(434 g/l έκδοση 
σκληρού κεριού)

505,7 g/l
(434 g/l έκδοση 
σκληρού κεριού)

355,2 g/l Χωρίς ΠΟΕ Χωρίς ΠΟΕ Χωρίς ΠΟΕ

Κατηγορία ΠΟΕ A/f = 700 g/l A/f = 700 g/l A/f = 700 g/l A/f = 700 g/l A/f = 700 g/l A/f = 700 g/l 



ΒΕΡΝΙΚΙΑ

CLASSIC NATURAQUA

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Easy
parkettlack PU Parkettlack Parkettlack 2k

Ultramax matt
2k scratch free

Naturaqua
Parkettlack

Naturaqua
Parkettlack +
Catalyst

Naturaqua
Parkettlack 2k

Σύσταση Πολυουρεθανικό
Πολυουρεθανικό 
που πολυμερίζεται 
με την υγρασία

Πολυουρεθανικό 
δύο συστατικών

Πολυουρεθανικό 
ακρυλικό δύο 
συστατικών

Ακρυλικό
πολυουρεθανικής
διασποράς

Ακρυλικό
πολυουρεθανικής
διασποράς +
παράγοντας 
διασύνδεσης

Πολυουρεθανικής
διασποράς

Χρόνος 
στεγνώματος (για 
τρίψιμο)

4-6ω 4-6ω 24/36ω 1/2ω 4-6ω 4-6ω 2-4ω

Διαθέσιμες 
γυαλάδες

10, 30, 60, 90 30, 60, 90 30, 60, 90 Ματ 0-5 γυαλάδα
0-5, 10-20,
30-40, 50-60,
80-90

0-5, 10-20,
30-40, 50-60,
80-90

10-20, 30-40,
50-60

Εφαρμογή χειρός 
(πινέλο, πανί, 
ρoλό)

Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι

Εφαρμογή με 
πιστόλι βαφής Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι

Σκληρότητα και 
αντοχή * ** ** *** * ** ***

Στερεά 45% 46% 45% 25% 30-32% 34-36% 38-40%

Αναλογία 
καταλύτη

/ / 1:1 10:2 / 10:1 10:1 

Αναφλεξιμότητα -
ADR

Ναι Ναι Ναι Ναι Όχι Όχι Όχι

Περιεκτικότητα 
σε ΠΟΕ

471g/l 492 g/l 500 g/l 714 g/l 41 g/l 41 g/l 30 g/l

Κατηγορία ΠΟΕ A/i=500g/l  A/i=500g/l  A/j=500g/l  A/j=500g/l A/i= 140  A/j=140  A/j=140  





Παραδοσιακό κερί γυαλίσματος
REBUFFABLE BEESWAX FOR PARQUET (Holz Antix 2008 + Mordant Concentrates CW)πάστα/υγρό)

Κωδ. Συσκ. Τεμ.

4960 5L πάστα * 2

0690 1L υγρό 12

0692 5L  υγρό * 2

Ειδικό κερί γυαλίσματος για ξύλινα πατώματα, βασισμένο σε φυσικά κεριά 
μέλισσας και καρναούβης. Ιδανικό για το φυσικό φινίρισμα επιφανειών που έχουν 
περαστεί με λάδι. Χωρίς σιλικόνη. Θρέφει και προστατεύει έυκολα όλες τις ξύλινες 
επιφάνειες, δίνοντας μια ευχάριστη και απαλή επίστρωση με αντιστατικές ιδιότητες.

Συστάσεις για την εφαρμογή:

Επαναχρησιμοποιούμενο κερί μέλισσας για ξύλινα πατώματα, 
χρωματισμένο σε σταθερές αποχρώσεις αντοχής στην ηλιακή 
ακτινοβολία, είναι ιδανικό για τη συντήρηση παλιών πατωμάτων καθώς
και για τη δημιουργία ειδικών εφέ. Απόδοση : 30-40m² / Lt.

Καθημερινό καθαριστικό
PARQUET CLEANER

Κωδ. Συσκ. Τεμ.

NAT0048 1 Lt 12

NAT0049 5 Lt 2

NAT0050 20 Lt *

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

Συστάσεις για την εφαρμογή:

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



Υγρό κερί νερού για γυάλισμα
PARQUET WAX

Σατινέ 

Κωδ. Συσκ. Τεμ.

0490 1 Lt 12

0491 5 Lt 2

Φυσικό Αποτέλεσμα

Κωδ. Συσκ. Τεμ.

0490-30 1 Lt 12

0491-30 5 Lt 2

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

Συστάσεις για την εφαρμογή:

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

Καθαρισμός και συντήρηση
KIT PARQUET 1
Parquet Cleaner + Parquet Wax.
Ιδανικό για ξύλινα πατώματα που έχουν περαστεί με λάδι ή βερνίκι. 

Κωδ. Συσκ.

4885 1 L t + 1 L t

Καθαρισμός και συντήρηση
KIT PARQUET 2
Parquet Cleaner + Rebuffaable beeswax for parquet.
Ιδανικό για ξύλινα πατώματα που έχουν περαστεί με λάδι ή βερνίκι.

Κωδ. Συσκ.

4886 1 L t + 1 L t



Καθημερινό Καθαριστικό
LAMINATE CLEANER

Κωδ. Συσκ. Τεμ.

NAT0057 1 Lt 12

NAT0058 5 Lt 2

Ευχάριστα αρωματισμένο, αφαιρεί βρωμιά και λίπη με σεβασμό στην επιφάνεια. 
Ιδανικό για καθημερινή χρήση.

Συστάσεις για την εφαρμογή:

Αραιώστε το υλικό σε νερό για καθημερινή χρήση ή χρησιμοποιήστε ως 
έχει για να επέμβετε τοπικά σε μικρές περιοχές.
Απόδοση : 60-70m² / Lt.

Υγρό κερί νερού για γυάλισμα
LAMINATE REVIVER

Κωδ. Συσκ. Τεμ.

3366 1 Lt 12

3367 5 Lt 2

Ειδικό αυτογυάλιστο κερί για αναζωογόνηση πατωμάτων laminate, που έχουν 
υποστεί ζημιά από φθορά και συχνή κυκλοφορία. Υδατοδιάλυτο, χωρίς φορμαλδεύδη, 
σχεδόν άοσμο.

Συστάσεις για την εφαρμογή:

Εφαρμόστε ομοιόμορφα και αποφύγετε την αλληλοεπικάλυψη. 
Περιμένετε μέχρι το πλήρες στέγνωμα. 







Λάδι για έπιπλα
HARD FURNITURE OIL – HARDWAX 
FURNITURE OIL

Hard Furniture Oil

Κωδ. Συσκ. Τεμ.

4902-XX 1 Lt 6

4903-XX 5 Lt * 2

4902.10-XX 10 Lt *

4904-XX 20 Lt *

Hardwax Furniture Oil

Κωδ. Συσκ. Τεμ.

4907 1 Lt 6

4908 5 Lt * 2

4914 10 Lt *

4909 20 Lt *

Βασισμένο σε φυσικά λάδια και ενισχυμένο με 
υψηλής ποιότητας ρητίνες και κεριά, το Hard Furniture
Oil δίνει εξαιρετική αντοχή στους λεκέδες και τις 
γρατζουνιές, με ένα ευχάριστο φυσικό σατινέ 
αποτέλεσμα. Κατάλληλο για την προστασία 
ακατέργαστων ή χρωματισμένων ξύλων, χαρίζει ένα 
εκλεπτυσμένο κεχριμπαρένιο τόνο. Διαθέσιμο στις 
γυαλάδες 10-30-60-90 καθώς επίσης και σε φυσική ματ 
έκδοση με κερί.

Συστάσεις για την εφαρμογή:

Εφαρμόζεται με πινέλο, πανί, ρολό ή 
πιστόλι βαφής. Για ένα ιδιαίτερα ωραίο 
και φυσικό αποτέλεσμα, συνιστάται η 
αφαίρεση του περίσιου υλικού με ένα 
μαλακό πανί. Αφήστε να στεγνώσει 
πλήρως το υλικό πριν χρησιμοποιήσετε 
το αντικείμενο. Απόδοση : 12-24m² / Lt.

Λάδι για πάγκους κουζίνας
HARD TOP OIL – HARD TOP OIL NATURAL 6020

Hard Top Oil Natural 6020

Κωδ. Συσκ. Τεμ.

4916N 750 ml 6

4917N 5 Lt * 2

4916.10N 10 Lt *

4916.20N 20 Lt *

Βασισμένο σε φυσικά λάδια και ενισχυμένο με υψηλής ποιότητας ρητίνες και
κεριά, το Hard Top Oil παρέχει εξαιρετική προστασία με ένα ευχάριστο φυσικό 
αποτέλεσμα. Κατάλληλο για τραπέζια και πάγκους κουζίνας γενικότερα, 
σανίδες κοπής και ξύλινα κουζινικά εργαλεία, πιστοποιημένο για επαφή με 
τρόφιμα σύμφωνα με τα πρότυπα EN71.3, DIN 531160 και DIN681861. Διαθέσιμο 
επίσης και σε φυσική ματ έκδοση με κερί (Natural 6020).

Hard Top Oil

Κωδ. Συσκ. Τεμ.

4916 750 ml 6

4917 5 Lt * 2

4916.10 10 Lt *

4916.20 20 Lt *



Λάδι για κουζινικά εργαλεία
KITCHENWARE OIL

Κωδ. Συσκ. Τεμ.

4989.025 250 ml * 12

4989.05 500 ml 6

4989.1 1 Lt. * 6

4989.5 5 Lt * 2

4989.20 20 Lt *

Λάδι χωρίς ΠΟΕ, κατασκευασμένο από συστατικά φυσικής προέλευσης, ιδανικό για 
χρήση σε αντικείμενα από ακατέργαστο ξύλο ή σε αυτά που έχουν περαστεί με λάδι, 
φτιαγμένο να έρχεται σε μόνιμη επαφή με τρόφιμα, κατάλληλο για σανίδες κοπής, 
πιάτα, μπωλ σαλάτας, κουτάλες κ.α. To Kitchenware Oil κάνει την επιφάνεια 
ανθεκτική στο νερό και τη βρωμιά. Πιστοποιημένο σύμφωνα με την EN71-III, 
απαλλάσσεται από επιβλαβείς ουσίες.

Συστάσεις για την εφαρμογή:

Εφαρμόστε μία ή δύο στρώσεις με πινέλο ή πανί ή ακόμα και με 
εμποτισμό και αφαιρέστε το περίσιο υλικό με ένα μαλακό πανί. 
Ξαναεφαρμόστε εάν είναι απαραίτητο, όσο συχνά απαιτείται ανάλογα 
με τη χρήση και τη συχνότητα των πλυσιμάτων. Απόδοση : 8-12m² / Lt.

Προστασία για σάουνα
SAUNA OIL

Κωδ. Συσκ. Τεμ.

3940 500 ml * 12

3941 1 Lt 12

3942 5 Lt 2

Μείγμα λαδιών για τη συντήρηση και προστασία των εσωτερικών επιφανειών της 
σάουνας (πάγκοι, επενδύσεις και δάπεδα από ακατέργαστο ξύλο). Παρέχει καλή 
υδροαπωθητικότητα και προστατεύει το ξύλο από την αφυδάτωση, αναζωογονώντας 
φυσικά το χρώμα και τα νερά του.

Συστάσεις για την εφαρμογή:

Το Sauna Oil εφαρμόζεται σε ακατέργαστο ξύλο, στεγνό και καθαρό, με 
ένα πανί, χωρίς περίσσεια υλικού, όποτε κριθεί απαραίτητο.
Απόδοση : 8-16m² / Lt.



Προστατευτικό φινίρισμα με κερί για σάουνα
NATURAQUA BORMA SAUNA WACHS

Κωδ. Συσκ. Τεμ.

NAT3361 750 ml 6

NAT3362 2,5 Lt 2

NAT3363 5 Lt *

NAT3365 20 Lt *

Υλικό νερού, παρασκευασμένο με υψηλής ποιότητας κεριά και ρητίνες, ειδικό για την
προστασία όλων των εσωτερικών επιφανειών της σάουνας (πάγκοι, επενδύσεις και 
δάπεδα). Σε διάφανο δεν αλλάζει τη φυσική απόχρωση του ξύλου, χαρίζοντας 
ευχάριστο φυσικό αποτέλεσμα και προστασία από τη βρωμιά και το νερό. Σε 
χρωματιστό, διατίθεται στα μοντέρνα χρώματα λευκό,γκρί και μαύρο. Χάρη στο 
χαμηλό ιξώδες του και την υδρατμοπερατότητά του το προϊόν απορροφάται βαθιά 
μέσα στο ξύλο και διατηρεί μια φυσική και μεταξένια αίσθηση στην επιφάνεια.

Συστάσεις για την εφαρμογή:

Το υλικό είναι επίσης κατάλληλο για χρήση σε εξωτερικές επιφάνειες. Σε 
αυτή την περίπτωση συνίσταται η επικάλυψή του με το Naturaqua Top Gel 
ώστε να αυξηθεί η ανθεκτικότητα του φινιρίσματος. Απόδοση : 10-12m² / Lt.

Υπόστρωμα νερού
1-2K WATERBASED BASECOAT FOR FURNITURE

Κωδ. Συσκ. Τεμ.

NAT4126 1 Lt 6

NAT4127 5 Lt 2

NAT4128 10 Lt *

NAT4129 20 Lt *

Διάφανο υπόστρωμα νερού για χρήση σε όλες τις ξύλινες επιφάνειες. Ιδανικό για 
χρήση σε συνδυασμό με το Naturaqua Mobilack. Εξαιρετική διαφάνεια και 
ελαστικότητα, χάρη στη συνοχή του είναι εύκολη η εφαρμογή με πινέλο ακόμα και σε 
κάθετες επιφάνειες.  Ιδανικό για έπιπλα, πόρτες, ραμποτέ, επενδύσεις κ.α.

Συστάσεις για την εφαρμογή:

Έτοιμο προς χρήση ως υλικό ενός συστατικού, ενώ επιδέχεται επίσης 
και την προσθήκη καταλύτη 4100-2Κ σε αναλογία 10:1, αν αυτό κριθεί 
απαραίτητο. Απόδοση: 10-12m² / Lt.



Βερνίκι νερού για έπιπλα
NATURAQUA MOBILACK

Κωδ. Συσκ. Τεμ.

NAT4122 1 Lt 6

NAT4123 5 Lt 2

NAT4124 10 Lt *

NAT4125 20 Lt 

Οικολογικό βερνίκι για χρήση σε έπιπλα. Σέβεται το περιβάλλον και την υγεία των 
εργαζομένων, σχεδόν χωρίς ΠΟΕ χάρη στην υδατοδιάλυτη σύσταση του. Το Mobilack 
δίνει πολύ υψηλά επίπεδα προστασίας από φθορά και τριβή των παραδοσιακών 
ξύλινων επιφανειών που έχουν ήδη τριφτεί ή συντηρηθεί. Υψηλές επιδόσεις με την 
ευκολία χρήσης της τεχνολογίας υλικού ενός συστατικού και της δυνατότητας 
προσθήκης καταλύτη αν αυτό χρειαστεί.

Συστάσεις για την εφαρμογή:

Εφαρμόζεται κατά προτίμηση με πιστόλι βαφής με την προσθήκη 
καταλύτη 4100-2Κ σε αναλογία 10%. Αν χρειαστεί αραίωση, προσθέστε 
νερό 10%. Απόδοση: 10-12m² / Lt.

Βερνίκι νερού για έπιπλα
1-2K INVISIBLE TOUCH

Κωδ. Συσκ. Τεμ.

NAT4130 1 Lt 6

NAT4131 5 Lt 2

NAT4132 10 Lt *

NAT4133 20 Lt *

Βερνίκι νερού που δίνει αόρατο αποτέλεσμα. Χαρίζει ματ εμφάνιση και δεν αλλάζει 
τη φυσική εμφάνιση του ακατέργαστου ξύλου, δίνοντας ένα καλό επίπεδο προστασίας
στην επιφάνεια.

Συστάσεις για την εφαρμογή:

Εφαρμόζεται κατά προτίμηση με πιστόλι βαφής με την προσθήκη 
καταλύτη 4100-2Κ σε αναλογία 10%. Αν χρειαστεί αραίωση, προσθέστε 
νερό 10%. Απόδοση: 10-12m² / Lt.



Βερνίκι διαλύτου για έπιπλα
MOBILACK

Κωδ. Συσκ. Τεμ.

4122-XX 750 ml 6

4123-XX 2,5 Lt 2

4124-XX 5 Lt * 2

4125-XX 20 Lt *

Πολυουρεθανικό βερνίκι για έπιπλα, εύκολο στη χρήση, κατάλληλο ως 
υπόστρωμα και τελείωμα για πόρτες, ραμποτέ και άλλες ξύλινες εσωτερικές 
επιφάνειες. Γρήγορο στο στέγνωμα. 

Συστάσεις για την εφαρμογή:

Έτοιμο για χρήση, για να αποκτήσει μεγαλύτερη ικανότητα εμποτισμού,
μπορεί να αραιωθεί σε ποσοστό έως 30% με solvoil 03,04,06 ανάλογα με 
τις ανάγκες. Απόδοση: 12-24m² / Lt.

Παραδοσιακό υπόστρωμα
BASECOAT GEL

Κωδ. Συσκ. Τεμ.

0650 250 ml 12

0652 750 ml 6

0655 5 lt 2

Το Basecoat gel είναι ταχυστέγνωτο υπόστρωμα, ενός συστατικού, διάφανο με 
εξαιρετική δύναμη πρόσφυσης. Είναι ιδανικό ως πρώτη στρώση πριν την εφαρμογή 
χρώματος ή κεριών.

Συστάσεις για την εφαρμογή:

To προιόν είναι σε μορφή gel και έτοιμο προς χρήση, εύκολο στην 
εφαρμογή ακόμα και σε κάθετες επιφάνειες χωρίς να στάζει. Χάρη στο 
γρήγορο στέγνωμα του δίνει εξαιρετικά αποτελέσματα ακόμα και όταν 
αραιωθεί. Απόδοση: 12-14m² / Lt.



Παραδοσιακό βερνίκι
NC LACK

Κωδ. Συσκ. Τεμ.

0620 250 ml 12

0621 750 ml 6

0622 5 lt 2

Βερνίκι νίτρου με αντοχή στο κιτρίνισμα, εύκολο στο γυαλοχάρτισμα μόλις 
στεγνώσει πλήρως. Χάρη στη συνοχή του δε στάζει ακόμα και σε εφαρμογή σε 
κάθετες επιφάνειες.

Συστάσεις για την εφαρμογή:

Χρησιμοποιείται στο φρεσκάρισμα επίπλων καθώς επίσης και ως 
στερεωτική ουσία σε βαφές. Απόδοση: 10-12m² / Lt.





Εντατικό αφαιρετικό κεριών για ξύλο
RADIKAL ABWACHSER

Κωδ. Συσκ. Τεμ.

0042 250 ml * 12

0043 500 ml 12

0044 1 lt * 12

0045 5 lt * 2

0046 Spray 400 ml 12

Ιδανικό προϊόν για τον απόλυτο καθαρισμό όλων των ξύλινων επιφανειών. Mε 
ταχύτητα και απόλυτη αποτελεσματικότητα επιτίθεται στα παλιά στρώματα κεριού 
αφαιρώντας από το ξύλο ακαθαρσίες και άλλες επικαλύψεις χωρίς να κάνει ζημιά στα
βερνίκια που βρίσκονται από κάτω.

Συστάσεις για την εφαρμογή:

Εφαρμόστε με ένα πανί και, εάν χρειάζεται, τρίψτε με ατσαλόμαλλο 000 
ή 0000. Σκουπίστε με ένα καθαρό πανί για να αφαιρέσετε τυχόν 
υπολείμματα.

Εντατικό καθαριστικό
FURNITURE CLEANER – MOEBELREINIGER

Κωδ. Συσκ. Τεμ.

0015 250 ml * 12

0016 500 ml 12

0017 1 Lτ * 12

0018 Spray 400 ml *

Ειδικό μείγμα για εντατικό καθαρισμό βαμμένων επίπλων. Αφαιρεί 
αποτελεσματικά τη βρωμιά, τους λεκέδες, το γκριζάρισμα και το ξεθώριασμα λόγω 
της υγρασίας, δίνοντας στις επιφάνειες μια νέα λάμψη. Δεν κάνει ζημιά στο αρχικό 
φινίρισμα.

Συστάσεις για την εφαρμογή:

Εφαρμόστε με ένα μαλακό πανί, τρίψτε με κυκλικές κινήσεις και 
αφήστε το να στεγνώσει. Το προϊόν δεν αφήνει υπολείμματα.



Καθημερινό καθαριστικό νερού
FURNITURE NEUTRAL DETERGENT

Κωδ. Συσκ. Τεμ.

NAT0060 500 ml 12

NAT0061 1 Lt 12

NAT0061.5 5 Lt * 2

NAT0061.25 25 Lt *

Βάσεως νερού, με ουδέτερο σαπούνι και αιθέριο έλαιο πορτοκαλιού, είναι ιδανικό για
την καθημερινή φροντίδα των επίπλων. Κατάλληλο για όλες τις εσωτερικές 
επιφάνειες, λακαριστές, βαμμένες ή επεξεργασμένες με λάδι, καθαρίζει απαλά και 
σέβεται τα αρχικά φινιρίσματα αφήνοντας ένα φρέσκο άρωμα.

Συστάσεις για την εφαρμογή:

Εφαρμόστε με ένα μαλακό πανί και σκουπίστε με κυκλικές κινήσεις. 
Σκουπίστε και πάλι με ένα στεγνό πανί για να γυαλίσετε την επιφάνεια.

Καθημερινή φροντίδα
FURNITURE CREAMY WAX POLISH – MOBILCERA

Κωδ. Συσκ. Τεμ.

0400 250 ml * 6

0401 500 ml 2

0402 1 Lt * 2

Κηρώδης γυαλιστική κρέμα για έπιπλα, δίνει νέα λάμψη σε θαμπές επιφάνειες. 
Απολυμαίνει και γυαλίζει, προστατεύοντας από σκόνη και υγρασία.

Συστάσεις για την εφαρμογή:

Εφαρμόστε μικρές ποσότητες με ένα μαλακό πανί και επαναλάβετε το 
τρίψιμο προς τα πίσω μέχρι να απορροφηθεί πλήρως.



Περιοδική φροντίδα
WACHS & OELPFLEGE

Κωδ. Συσκ. Τεμ.

4061 250 ml * 12

4062 500 ml * 12

4063 1 Lt. * 12

4064 5 Lt. * 2

Ιδανικό καθαριστικό για συντήρηση επιφανειών επεξεργασμένων με λάδι ή κερί. 
Οικολογικό, βάσεως νερού, συνδυάζει φυσικά κεριά και πολύτιμα λάδια που 
καθαρίζουν και ανανεώνουν την επιφάνεια με μία μόνο εφαρμογή.

Συστάσεις για την εφαρμογή:

Εφαρμόστε με ένα μαλακό πανί και σκουπίστε ξανά μετά από μερικά 
δευτερόλεπτα με ένα καθαρό και στεγνό πανί για να αφαιρέσετε τη 
σκόνη και το πλεονάζον υλικό, γυαλίστε την επιφάνεια.

Ιδανικό για φινιρίσματα λαδιού
INTERIOR OIL REFRESHER

Κωδ. Συσκ. Τεμ.

3976 250 ml * 12

3977 500 ml 12

3978 1 Lt * 12

3978.05 5 Lt * 2

Για την εξαιρετική συντήρηση εσωτερικών ξύλων, το interior oil refresher είναι 
τέλειο για την προστασία και συντήρηση κάθε επιφάνειας που έχει περαστεί με λάδι. 
Εύκολο στην εφαρμογή, θρέφει το ξύλο και ανανεώνει τις υπάρχουσες προστατευτικές
επιστρώσεις. Δίνει μια ευχάριστη σατινέ εμφάνιση και ενισχύει τη φυσική ομορφιά του
ξύλου.

Συστάσεις για την εφαρμογή:

Εφαρμόστε με πινέλο ή πανί χωρίς να αφήνετε πλεονάζον υλικό. Για 
κανονική συντήρηση, αρκεί μόνο μία στρώση. Αφήστε να στεγνώσει 
πλήρως πριν χρησιμοποιήσετε την επιφάνεια.



Ιδανικό για φινιρίσματα λαδιού
RESTORING OIL

Κωδ. Συσκ. Τεμ.

0410XX 150 ml * 12

0420XX 500 ml 12

0450XX 1 Lt * 12

0470XX 5 Lt * 2

Ειδικό προϊόν για συντήρηση επίπλων. Τα φυσικά λάδια και τα πρόσθετα που 
περιέχονται σε αυτό το υλικό δίνουν υψηλή αναζωογονητική και προστατευτική 
δύναμη στα ξύλα και τα βερνίκια. Εμποτίζει σε βάθος, χρωματίζει και γυαλίζει, 
κρύβοντας γρατζουνιές και εκδορές. Διαθέσιμες αποχρώσεις: light wood, medium 
wood, dark wood and mahogany.

Συστάσεις για την εφαρμογή:

Εφαρμόστε με πανί και αφαιρέστε το πλεονάζον υλικό. Δεν είναι ιδανικό
για πατώματα.

Κερί μέλισσας και καρναούβης, σε πάστα και σε υγρή μορφή
HOLZWACHS

Holzwachs liquid

Κωδ. Συσκ. Τεμ.

0210 250 ml * 12

0220 500 ml * 12

0250 1Lt * 6

0270 5Lt * 2

0290 20Lt *

0215 Spray 400 ml * 12

Με βάση κερί μέλισσας και καρναούβης, θρέφει, αναζωογονεί, 
προστατεύει και γυαλίζει όλα τα είδη ξύλου, αναζωογονόντας του 
φυσικό τους χρώμα. Συνιστάται για έπιπλα εσωτερικού χώρου.

Συστάσεις για την εφαρμογή:

Μπορεί να εφαρμοστεί σε οποιαδήποτε ξύλινη επιφάνεια. 
Ακατέργαστη, εμποτισμένη, βερνικωμένη ή φινιρισμένη με 
λάδι. Μπορεί να επαναγυαλιστεί.

Holzwachs Paste

Κωδ. Συσκ. Τεμ.

0110 500 ml 6

0120 1Lt (μόνο σε διάφανο) 6

0150 5Lt * 2

0190 20Lt *



Χρωματολόγιο Holzwachs

Κηρώδες μείγμα για έπιπλα
WAX OIL 7030

Κωδ. Συσκ. Τεμ.

2960 750 ml 6

2965 2,5 Lt * 2

2965.5 5 Lt * 2

2970 10 Lt *

Με βάση φυσικά κεριά και λάδια, το προϊόν συνδυάζει την ευκολία εφαρμογής του 
κεριού με την αντοχή του λαδιού. Άχρωμο, χρησιμοποιείται για να κάνει πιο ήπια τα 
εφέ που έχουν γίνει με τα χρωματιστά κεριά και για να δώσει στην επιφάνεια 
μεγαλύτερη προστασία, υδαταπωθητικότητα και σκληρότητα.

Συστάσεις για την εφαρμογή:

Απλώστε με πανί ή πινέλο σε λεπτές, ομοιόμορφες στρώσεις. Γυαλίστε 
με ένα μαλακό πανί.





Κωδ. Συσκ. Τεμ.

4930.03 1 Lt 12

4931.03 5 Lt 2

4932.03 25 Lt *

Ταχυστέγνωτο διαλυτικό για 
λάδια
SOLVOIL 03

Ειδικό µεσαίο διαλυτικό για 
λάδια
SOLVOIL 04

Κωδ. Συσκ. Τεμ.

4930.04 1 Lt 12

4931.04 5 Lt 2

4932.04 25 Lt *

Ειδικό διαλυτικό για την ορθή 
διάλυση των λαδιών της Borma 
Wachs. Χάρη στο ειδικό 
σταδιακά γρήγορο στέγνωµά 
του, το Solvoil 03 επιτρέπει τη 
µείωση του χρόνου στεγνώµατος 
του αραιωµένου λαδιού.

Ειδικό διαλυτικό για την ορθή 
διάλυση των 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.

4930.06 1 Lt 12

4931.06 5 Lt 2

4932.06 25 Lt *

Ειδικό αργοστέγνωτο 
διαλυτικό για λάδια
SOLVOIL 06

Ειδικό άοσμο διαλυτικό για 
λάδια
SOLVOIL PLUS

Κωδ. Συσκ. Τεμ.

4930.PL 1 Lt 12

4931.PL 5 Lt 2

4932.PL 25 Lt *

Ειδικό διαλυτικό για την ορθή 
διάλυση των λαδιών της Borma 
Wachs. Χάρη στο ειδικό 
σταδιακά αργό στέγνωµά του, το
Solvoil 06 επιτρέπει την αύξηση 
του χρόνου στεγνώµατος του 
αραιωµένου λαδιού.

Ειδικό διαλυτικό για την ορθή 
διάλυση των λαδιών της Borma 
Wachs. . Χάρη στο ειδικό 
σταδιακό στέγνωµά του, το 
Solvoil Plus επιτρέπει να 
ρυθµίσετε το χρόνο στεγνώµατος
του αραιωµένου λαδιού. Άοσµο, 
χωρίς καθόλου αρωµατικές 
ενώσεις.

Κωδ. Συσκ. Τεμ.

01510-1 1 Lt 12

01510 5 Lt * 2

Σκληρυντής για 
λάδια
HARDENER CO0151

Φυσικό λάδι για την προστασία
ξύλου
TUNG OIL 

Κωδ. Συσκ. Τεμ.

3990 150 ml * 12

3991 500 ml 12

3992 1 Lt 12

3993 5 Lt * 2

3994 25 Lt *

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).).

Mε ανοιχτό κεχριμπαρένιο χρώμαε ανοιχτό κεχριμπαρένιο χρώμα 
το λάδι tung είναι ένα παραδοσιακό 
προϊόν που προστατεύει το ξύλο 
από τους ατμοσφαιρικούς 
παράγοντες. 100% φυσικό λάδι που 
λαμβάνεται από τους καρπούς του 
δέντρου Tung. Προσφέρει καλή 
σκληρότητα επιφάνειας και 
αντίσταση στην υγρασία.



Κωδ. Συσκ. Τεμ.

3996 150 ml 12

3997 500 ml 12

3998 1 Lt 12

3999 5 Lt 2

4000 25 Lt *

Λινέλαιο
RAW LINSEED OIL

Βρασμένο λινέλαιο
BOILED LINSEED OIL 

Κωδ. Συσκ. Τεμ.

3980 150 ml 12

3981 500 ml 12

3982 1 Lt 12

3983 5 Lt 2

3985 25 Lt  *

Φυσικό λάδι, ειδικό για την 
παρασκευή χρωστικών βάσεως 
λαδιού. Μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί ως υπόστρωμα 
και φινίρισμα για ξύλο και να 
πάρετε ένα φυσικό αποτέλεσμα. 
Εμποτίζει βαθιά στους πόρους 
του ξύλου, χαρίζοντας φωτεινό 
αλλά όχι γυαλιστερό αποτέλεσμα. 
Είναι απαραίτητη η περιοδική 
συντήρηση για να διατηρηθεί η 
ομορφιά του. Μόνο για εσωτερική 
χρήση.

Λινέλαιο, φιλτραρισμένο και 
βρασμένο με τα παραδοσιάκα 
συστήματα. Χωρίς ρητίνες. Δίνει 
ένα απαλό και φωτεινό φινίρισμα 
σε ακατέργαστο ξύλο. Ιδανικό για 
την παρασκευή χρωστικών 
βάσεως λαδιού. Μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί ως υπόστρωμα 
και φινίρισμα για ξύλο και να 
πάρετε ένα φυσικό αποτέλεσμα. 
Εμποτίζει βαθιά στους πόρους 
του ξύλου.

Κωδ.

6448

ΣΠΑΤΟΥΛΑ ΓΙΑ 
ΑΝΟΙΓΜΑ ΔΟΧΕΙΩΝ

ΠΙΝΕΛΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
ΛΑΔΙΩΝ

Κωδ. Διασ.

6394.150 150mm

6394.250 250mm 

6394.380 380mm

Μεταλλική σπάτουλα για 
εύκολο άνοιγμα δοχείων και 
ανάμιξη υγρών προϊόντων ή 
παστών. Η σπάτουλα έχει μήκος 
28 cm. Η πολυμερές 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. 

Ειδικά πινέλα για την 
εφαρμογή προϊόντων λαδιού σε 
δάπεδα εσωτερικής και 
εξωτερικής χρήσης.



WATERBASED MORDANT STAIN CONCENTRATES

RED

Κωδ. Συσκ. Τεμ.

CW800 1 Lt 6

CW805 5 Lt. 2

WHITE

Κωδ. Συσκ. Τεμ.

CW500 1 Lt 6

CW505 5 Lt. 2

Πρόκειται για υγρές βαφές νερού, ειδικές για το χρωματισμό ακατέργαστου 
ξύλου. Χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό με τα διάφορα γαλακτώματα νερού 
της σειράς Borma και ειδικότερα με το Holz Antix 2008 και το TP1050 
γαλάκτωμα νερού για βαφές. Δίνουν αποτελέσματα με μεγάλη διαφάνεια και 
βάθος. Διατίθεται σε βασικά χρώματα: κίτρινο, μπλε, μαύρο, κόκκινο και 
λευκό.

Συστάσεις για την εφαρμογή:

Για να αποφευχθεί ο ανεπιθύμητος χρωματισμός, συνιστάται η προσθήκη 
των χρωστικών σταγόνα-σταγόνα μέχρι να φτάσετε την επιθυμητή 
απόχρωση. Πραγματοποιήστε πάντα μια προκαταρκτική δοκιμή για να 
ελέγξετε αν το αποτέλεσμα ανταποκρίνεται στις προσδοκίες σας.

YELLOW

Κωδ. Συσκ. Τεμ.

CW300 1 Lt 6

CW305 5 Lt. 2

BLUE

Κωδ. Συσκ. Τεμ.

CW400 1 Lt 6

CW405 5 Lt 2

BLACK

Κωδ. Συσκ. Τεμ.

CW600 1 Lt 6

CW605 5 Lt 2



Πατίνα νερού
NATURAQUA FAST PATINA

Κωδ. Συσκ. Τεμ.

NATCDO7000.250 250 ml 12

NATCDO7002 1 Lt 6

NATCDO7002.5 5 Lt. * 2

NATCDO7002.25 25 Lt. *

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

Συστάσεις για την εφαρμογή:

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

Ταχυστέγνωτη πατίνα
FAST PATINA

Κωδ. Συσκ. Τεμ.

CDO7002XX 1 Lt. 6

CDO7002XX.5 5 Lt. * 2

CDO7002XX.25 25 Lt. *

Διάφανη βάση που μπορεί να χρωματιστεί με συνθετικές χρωστικές COPU. 
Επαγγελματικό προΐόν που συνιστάται για τη δημιουργία εφέ πατίνας ή 
ντεκαπέ. Γρήγορου στεγνώματος, κατάλληλο για κάθε είδος υποστρώματος: 
πολυουρεθανικά, ακρυλικά, UV ή λάκες. Διατίθεται στις εξής έτοιμες 
αποχρώσεις: Gold 11, Gold Leaf 11/F, Warm Gold 12, Cold Gold 19, Silver 15, 
Silver Leaf 15/F, Copper 20, White 50, Black 60.

Συστάσεις για την εφαρμογή:

Συνήθως εφαρμόζεται με πιστόλι βαφής, μπορεί να εφαρμοστεί και με 
πινέλο σε μικρές επιφάνειες. Μετά από λίγα λεπτά η πατίνα είναι 
στεγνή και μπορεί να αφαιρεθεί στις περιοχές που επιθυμείτε με τη 
χρήση γυαλόχαρτου, ατσαλόμαλλου ή τζίβας. Για πολύ ακριβή 
φινιρίσματα συνιστάται μια διαφανής ενδιάμεση στρώση, από 
υπόστρωμα ή τελείωμα πριν την εφαρμογή της πατίνας.






