






Διαβρωτικό extra δυνατόextra extra δυνατόδυνατό
RADIKAL extra δυνατόABBEIZER

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 Υγρό

Κωδ. Συσκ. Τεμ. Κωδ. Συσκ. Τεμ.

0031-ES 750 ml 6 0034-ES 750 ml 6

0032-ES 4 Lt 2 0036-ES 4 Lt 2

0033-ES 20 Lt 0038-ES 20 Lt

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

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.

Κωδ. Συσκ. Τεμ.

NAT0031 750 ml 6

NAT0032 4 Lt. 2

NAT0033 20 Lt. *



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

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.

Κωδ. Συσκ. Τεμ.

0031-U 750 ml 6

0032-U 4 Lt 2

0033-U 20 Lt



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

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.

Κωδ. Συσκ. Τεμ.

0062 + 0063 1Lt + 0,5Lt 12

0068 + 0065 5Lt + 2,5Lt 2

0066 + 0067 25Lt +12,5Lt *

Εντατικό extra δυνατόαφαιρετικό extra δυνατόκεριών extra δυνατόγια extra δυνατόξύλο
RADIKAL extra δυνατόABWACHSER

Ιδανικό extra δυνατόπροϊόν για τον απόλυτο καθαρισμό όλων των ξύλινων επιφανειών. 
Mε ταχύτητα και απόλυτη αποτελεσματικότητα επιτίθεται στα παλιά ε 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 extra δυνατόγια extra δυνατότην extra δυνατόεφαρμογή:

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

0042 250 ml * 12

0043 500 ml 12

0044 1 lt * 12

0045 5 lt * 2

0046 400 ml spray 12



Εντατικό extra δυνατόκαθαριστικό
FURNITURE extra δυνατόCLEANER extra δυνατό– extra δυνατόMOEBELREINIGER

Ειδικό extra δυνατόμείγμα 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 extra δυνατόγια extra δυνατότην extra δυνατόεφαρμογή:

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

Κωδ. Συσκ. Τεμ.

0015 250 ml * 12

0016 500 ml 12

0017 1 Lτ * 12

0018 Spray 400 ml *

Καθημερινό extra δυνατόκαθαριστικό extra δυνατόνερού
FURNITURE extra δυνατόNEUTRAL extra δυνατόDETERGENT

Βάσεως extra δυνατόνερού, 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 extra δυνατόγια extra δυνατότην extra δυνατόεφαρμογή:

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

Κωδ. Συσκ. Τεμ.

NAT0060 500 ml 12

NAT0061 1 Lt 12

NAT0061.5 5 Lt * 2

NAT0061.25 25 Lt *

ABS extra δυνατόΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ extra δυνατόΥΠΟΛΕΙΜΑΤΩΝ extra δυνατόΚΟΛΛΑΣ

Δραστικό extra δυνατόκαθαριστικό extra δυνατόυπολειμμάτων κόλλας. Επαγγελματικής χρήσης.

Κωδ. Συσκ. Τεμ.

4936 1 Lt 12

4937 5 Lt * 12

4938 25 Lt * 12



ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΗ extra δυνατόΒΑΦΗ extra δυνατόΣΕ extra δυνατόΣΚΟΝΗ

Βαφή σε σκόνη, ευρέως χρησιμοποιούμενη στην παραδοσιακή αναπαλαίωση. 
Εφαρμόζεται σε διάλυμα νερού, σε διαφορετικές αναλογίες, ανάλογα με το 
επιθυμητό τελικό αποτέλεσμα. Μόνο για εσωτερική χρήση.
Διαθέσιμες extra δυνατόαποχρώσεις: extra δυνατόΤικ 17, Καρυδιά Ανοιχτή 53, Καρυδιά Μέτρια 59, 
Κερασιά 16, Μαόνι 62, Βέγκε 146.

Κωδ. Συσκ. Τεμ.

5660XX 500 gr 6

5661XX 1 Kg. 12

Συμπυκνωμένη extra δυνατόΒαφή extra δυνατόΠολλαπλών extra δυνατόΧρήσεων
HOLZFARBE

Υγρή extra δυνατόβαφή extra δυνατόπολλαπλών extra δυνατόχρήσεων, 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 extra δυνατόγια extra δυνατότην extra δυνατόεφαρμογή:

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

Κωδ. Συσκ. Τεμ.

3000 250 ml 12

3050 500 ml * 12

3100 1 Lt 12

3005 5 Lt  * 6



ΓΟΜΑΛΑΚΑ extra δυνατόΣΕ extra δυνατόΦΟΛΙΔΕΣ
Πορτοκαλί, extra δυνατόΚόκκινο extra δυνατόΡουμπινί, extra δυνατόΜαύρο, extra δυνατόΔιάφανο, extra δυνατόΦυσικό extra δυνατόΞανθό. 
Κατάλληλο για την προετοιμασία ειδικού βερνικιού που εφαρμόζεται με το 
χέρι ή για συμπληρωματικές εργασίες φινιρίσματος σε περιπτώσεις 
αναπαλαίωσης. 
Διαθέσιμο extra δυνατόστους extra δυνατόεξής extra δυνατότύπους:
1- Με φυσικό κερί: Φυσικό Ξανθό
2- Χωρίς κερί: Πορτοκαλί, Κόκκινο Ρουμπινί, Μαύρο, Διάφανο. Επιτρέπουν τη
δημιουργία, χωρίς την προσθήκη χημικών χρωστικών, γνήσιων αποχρώσεων.

Κωδ. Αποχρώσεις extra δυνατό Συσκ. Τεμ.

0011XX-T Διάφανο 1 Kg. 12

0011XX-B Μαύρο 1 Kg. 12

0011XX-R Κόκκινο Ρουμπινί 1 Kg. 12

0011XX-O Πορτοκαλί 1 Kg. 12

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

0011XX.25 25 Kg *Κατόπιν παραγγελίας

ΔΙΑΦΑΝΟ extra δυνατόΥΠΟΣΤΡΩΜΑ extra δυνατόΓΟΜΑΛΑΚΑΣ extra δυνατό– extra δυνατόΧωρίς extra δυνατόκερί
Φυσικό extra δυνατόδιάφανο extra δυνατόυπόστρωμα extra δυνατόγομαλάκας, κατασκευασμένο από υψηλής 
ποιότητας διάφανη γομαλάκα χωρίς κερί. Χάρη στα υψηλά στερεά του, το 
υλικό αυτό είναι η ιδανική βάση για παραδοσιακό ζεστό και φωτεινό 
φινίρισμα σε κλασικά έπιπλα. Το διάφανο υπόστρωμα είναι απαραίτητο όταν
δουλεύετε με
ανοιχτόχρωμα ξύλα, όπως το πεύκο.
Κωδ. Συσκ. Τεμ.

5000 500 ml 12

5001 1 Lt 12

5002 5 Lt * 2

5009 10 Lt *

ΞΑΝΘΟ extra δυνατόΥΠΟΣΤΡΩΜΑ extra δυνατόΓΟΜΑΛΑΚΑΣ extra δυνατό– extra δυνατόΓνήσιο extra δυνατόφυσικό extra δυνατό
ξανθό
Φυσικό extra δυνατόκεχριμπαρένιο extra δυνατόυπόστρωμα extra δυνατόγομαλάκας, κατασκευασμένο από υψηλής 
ποιότητας ξανθιά γομαλάκα με κερί. Χάρη στα υψηλά στερεά του, το υλικό αυτό 
είναι η ιδανική βάση για παραδοσιακό ζεστό και φωτεινό φινίρισμα σε κλασικά 
έπιπλα.
Κωδ. Συσκ. Τεμ.

0005 Sprasy 400 ml * 12

5004 500 ml 12

5005 1 Lt 12

5006 5 Lt * 2



Βερνίκι Γομαλάκας
SHELLAC extra δυνατόPOLISH

Χωρίς Κερί

Κωδ. Αποχρ. Συσκ. Τεμ.

0002AR Orange 500 ml. 12

0003AR Orange 1 Lt. * 12

0004AR Orange 5 Lt. * 2

0002RU Ruby red 500 ml. 12

0003RU Ruby red 1 Lt. * 12

0004RU Ruby red 5 Lt. * 2

0002NE Black gannon 500 ml. 12

0003NE Black gannon 1 Lt. * 12

0004NE Black gannon 5 Lt. * 2

0002TR Transparent 500 ml. 12

0003TR Transparent 1 Lt. * 12

0004TR Transparent 5 Lt. * 2

Παραδοσιακό extra δυνατόβερνίκι, έτοιμο προς χρήση, βασισμένο σε 
φυσική γομαλάκα υψηλής ποιότητας και διαθέσιμο στις εξής 
εκδόσεις: Ξανθό, με φυσικά κεριά και χωρίς κερί στα χρώματα 
πορτοκαλί, ρουμπινί, μαύρο και διάφανο. Πέρα από τα κλασικά 
φινιρίσματα γομαλάκας, χαρακτηρίζεται από εξαιρετική 
φωτεινότητα και απαλότητα στην αφή, μπορεί επίσης να 
χρησιμοποιηθεί ως μονωτικό ή ως προστατευτική τελική 
επίστρωση κατά την εφαρμογή των φύλλων χρυσού.

Συστάσεις extra δυνατόγια extra δυνατότην extra δυνατόεφαρμογή:

Παραδοσιακά εφαρμόζεται με πανί για το 
φινίρισμα επίπλων, όμως μπορεί να απλωθεί 
και με πινέλο για τη μόνωση και προστασία 
μικρών επιφανειών.

Ξανθό

Κωδ. Συσκ. Τεμ.

0001 150 ml. 12

0002 500 ml. 12

0003 1 Lt. * 12

0004 5 Lt. * 2



HOLZ extra δυνατό2000 extra δυνατό– extra δυνατόNATURAQUA extra δυνατόHOLZ extra δυνατό2000 extra δυνατό– extra δυνατόΣυντηρητικό, extra δυνατό
Μυκητοκτόνο, extra δυνατόΠαρασιτοκτόνο

Ειδικό extra δυνατόμείγμα extra δυνατόδιαλυτών, κατάλληλο για προληπτική συντήρηση αλλά και 
θεραπεία των ξύλινων επιφανειών που έχουν υποστεί αλλοίωση εξαιτίας 
προσβολής διαφόρων επιβλαβών παραγόντων (π.χ μύκητες, ξυλοφάγα έντομα,
παράσιτα, μούχλα κ.α). Σχεδόν άοσμο.

Διαλύτου Υδατοδιάλυτο

Κωδ. Συσκ. Τεμ. Κωδ. Συσκ. Τεμ.

0082 250 ml με σύριγγα 12 NAT0082 250 ml με σύριγγα 12

0084S Spray 400 ml 12 NAT0084 1 Lt 12

0084 1 Lt 12 NAT0085 5 Lt 2

0085 5 Lt 2 NAT0087 10 Lt *

0087 10 Lt * NAT0086 20 Lt

0086 20 Lt

ΣΚΛΗΡΥΝΤΙΚΟ extra δυνατόΞΥΛΟΥ extra δυνατό– extra δυνατόΠαράγοντας extra δυνατόενίσχυσης extra δυνατόξύλου

Ειδικά extra δυνατόκατασκευασμένο extra δυνατόυλικό extra δυνατόγια την αναγέννηση και ενδυνάμωση του 
ξύλου το οποίο έχει φθαρθεί από την πολυκαιρία και από την επίδραση 
διαφόρων επιβλαβών παραγόντων. Στεγνώνει γρήγορα και είναι εντελώς 
διάφανο. Το υλικό δρα σε βάθος και με τις μονωτικές του ιδιότητες βοηθάει 
στην ενδυνάμωση του ξύλου και την επαναφορά στην αρχική του μορφή ενώ 
το προστατεύει από μελλοντικές επιβλαβείς επιθέσεις.

Κωδ. Συσκ. Τεμ.

0641 500 ml 12

0642 1 lt 12

0643 5 lt * 2



Πατίνα extra δυνατόπαλαίωσης
ANTIQUE extra δυνατόPATINA

Υγρή πατίνα με βάση ιουδαική άσφαλτο, με χρώμα σκούρο καφέ. 
Παραδοσιακά χρησιμοποιείται για διακόσμηση και επιχρύσωση, ενώ μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί σε ακατέργαστο ξύλο καθώς και σε επιφάνειες που έχουν 
περαστεί με χρώμα κιμωλίας Shabby, με φύλλα χρυσού και άλλα φινιρίσματα.
Η πατίνα είναι έτοιμη προς χρήση, αλλά για να πετύχετε ανοιχτότερα εφέ, 
αραιώστε με Solvoil 06.

Συστάσεις extra δυνατόγια extra δυνατότην extra δυνατόεφαρμογή:

Σε καθαρε�ς επιφα� νεις εφαρμό� στε την πατι�να με πινε�λό η�  πανι� και
αφαιρε�στε τό πλεόνα� ζόν υλικό�  με καθαρό�  πανι�. Ο χρό� νός 
αναμόνη� ς πριν την αφαι�ρεση επηρεα� ζει την ε�νταση τόυ 
απότελε�σματός. Τό πρόι�ό� ν μπόρει� να αναμιχθει� με παραδόσιακα�  
κερια�  Borma ό� πως τό Antikwachs και τό λα� δι με κερι� Wax Oil 
7030.

Κωδ. Συσκ. Τεμ.

3560 500 ml 12

3561 1 Lt * 12

3562 5 Lt. * 2

3559 Spray 400ml 12

Παραδοσιακό extra δυνατόυπόστρωμα
BASECOAT extra δυνατόGEL

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

Συστάσεις extra δυνατόγια extra δυνατότην extra δυνατόεφαρμογή:

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.

Κωδ. Συσκ. Τεμ.

0650 250 ml * 12

0652 750 ml 6

0655 5 lt 2

Παραδοσιακό extra δυνατόβερνίκι
NC extra δυνατόLACK

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

Συστάσεις extra δυνατόγια extra δυνατότην extra δυνατόεφαρμογή:

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

Κωδ. Συσκ. Τεμ.

0620 250 ml * 12

0621 750 ml 6

0622 5 lt 2



Υπόστρωμα extra δυνατόνερού
1-2K extra δυνατόWATERBASED extra δυνατόBASECOAT extra δυνατόFOR extra δυνατόFURNITURE

Διάφανο extra δυνατόυπόστρωμα extra δυνατόνερού για χρήση σε όλες τις ξύλινες επιφάνειες. 
Ιδανικό για χρήση σε συνδυασμό με το Naturaqua Mε ταχύτητα και απόλυτη αποτελεσματικότητα επιτίθεται στα παλιά obilack. 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 extra δυνατόγια extra δυνατότην extra δυνατόεφαρμογή:

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.

Κωδ. Συσκ. Τεμ.

NAT4126 1 Lt 6

NAT4127 5 Lt 2

NAT4128 10 Lt *

NAT4129 20 Lt *

Βερνίκι extra δυνατόνερού extra δυνατόγια extra δυνατόέπιπλα
NATURAQUA extra δυνατόMOBILACK

Οικολογικό extra δυνατόβερνίκι για χρήση σε έπιπλα. Σέβεται το περιβάλλον και
την υγεία των εργαζομένων, σχεδόν χωρίς ΠΟΕ χάρη στην υδατοδιάλυτη
σύσταση του. Το Mε ταχύτητα και απόλυτη αποτελεσματικότητα επιτίθεται στα παλιά obilack 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 extra δυνατόγια extra δυνατότην extra δυνατόεφαρμογή:

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.

Κωδ. Συσκ. Τεμ.

NAT4122-
XX.375

375 ml

NAT4122 1 Lt 6

NAT4123 5 Lt 2

NAT4124 10 Lt *

NAT4125 20 Lt 



SHABBY extra δυνατό– extra δυνατόΧρώμα extra δυνατόκιμωλίας

Χρώμα extra δυνατόβάσεως extra δυνατόγύψου, κατάλληλο για τοίχους αλλά και ξύλινες 
επιφάνειες. Χάρη στα υψηλά στερεά του, επιτρέπει τέλεια κάλυψη,
μεγάλη ικανότητα απλώματος και δημιουργεί ομοιογενείς επιφάνειες
με μικρό αριθμό στρώσεων. Μόλις τριφτεί, δίνει τη δυνατότητα να
επιτύχετε πολύ απαλό τελείωμα. Βλ. χρωματολόγιο.

Κωδ. Συσκ. Τεμ.

6570XX.125 125 ml 6

6570XX 375 ml 6

6571XX 750 ml 6

6572XX 2,5 Lt * 2

6573XX 5 Lt * 2



Κερί extra δυνατόμέλισσας extra δυνατόκαι extra δυνατόκαρναούβης, extra δυνατόσε extra δυνατόπάστα extra δυνατόκαι extra δυνατόσε extra δυνατόυγρή extra δυνατό
μορφή
HOLZWACHS

Holzwachs extra δυνατόliquid

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 extra δυνατόβάση extra δυνατόκερί extra δυνατόμέλισσας και καρναούβης, θρέφει, αναζωογονεί,
προστατεύει και γυαλίζει όλα τα είδη ξύλου, αναζωογονόντας 
του φυσικό τους χρώμα. Συνιστάται για έπιπλα εσωτερικού 
χώρου.

Συστάσεις extra δυνατόγια extra δυνατότην extra δυνατόεφαρμογή:

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

Holzwachs extra δυνατόPaste

Κωδ. Συσκ. Τεμ.

0110 500 ml 6

0120 1Lt 6

0150 5Lt * 2

0190 20Lt *

 extra δυνατό extra δυνατό extra δυνατό extra δυνατό extra δυνατό extra δυνατόΧρωματολόγιο extra δυνατόHolzwachs



Έγχρωμο extra δυνατόδιακοσμητικό extra δυνατόκερί
DEKORWACHS

Συνδυασμός extra δυνατόκεριού extra δυνατόμέλισσας extra δυνατόμε extra δυνατόκερί extra δυνατόκαρναούβης, ιδανικό για 
δημιουργία εφέ παλαίωσης-πατίνας σε συνεργασία με το Shabby Chalk Paint 
(χρώμα κιμωλίας). Χρωματισμένο με φυσικά χρωστικά, χαρίζει στις επιφάνειες
έντονο χρωματισμό και εφέ πατίνας. 

Συστάσεις extra δυνατόγια extra δυνατότην extra δυνατόεφαρμογή:

Με βα� ση φυσικό�  κερι� με�λισσας και κερι� καρναόυ� μπα, 
χρωματισμε�νό με φυσικε�ς όρυκτε�ς χρωστικε�ς. Τό Dekorwachs 
ει�ναι ιδανικό�  για να δι�νει ε�μφαση στα εφε� τόυ χρω� ματός κιμωλι�ας
Shabby, ενισχυ� όντας τη δόμη�  της επιφα� νειας με διακριτικε�ς 
παστε�λ απόχρω� σεις η�  εναλλακτικα�  μπόρει� να εφαρμόστει� σε 
καινόυ� ριό ξυ� λό για να τόνι�σει τα νερα�  με φυσικε�ς και απαλε�ς 
απόχρω� σεις.

Κωδ. Συσκ. Τεμ.

4585XX 500 ml 12

4586XX  5 Lt. * 12

Μείγμα extra δυνατόΚεριού extra δυνατόγια extra δυνατόΈπιπλα
HARD extra δυνατόWAX extra δυνατόOIL extra δυνατό7030

Βασισμένο extra δυνατόσε extra δυνατόφυσικά extra δυνατόκεριά και λάδια, το υλικό αυτό συνδυάζει την 
ευκολία εφαρμογής εξαιτίας των κεριών και την αντοχή χάρη στα λάδια
που περιέχει. Διάφανο, χρησιμοποιείται στη διακόσμηση για την 
κάλυψη των εφέ που γίνονται με τα έγχρωμα κεριά, χαρίζοντας στις 
επιφάνειες μεγαλύτερη προστασία και αντοχή.

Συστάσεις extra δυνατόγια extra δυνατότην extra δυνατόεφαρμογή:

Απλώστε με πανί ή πινέλο σε λεπτές και 
ομοιόμορφες στρώσεις. Κατά περίπτωση, 
γυαλίστε με μαλακό πανί.

Κωδ. Συσκ. Τεμ.

2960.125 125 ml

2960 750 ml 6

2965 2,5 Lt * 2

2965.5 5 Lt * 2

2970 10 Lt *



FURNITURE extra δυνατόCREAMY extra δυνατόWAX extra δυνατόPOLISH extra δυνατό– extra δυνατόMOBILCERA

Κηρώδης extra δυνατόγυαλιστική extra δυνατόκρέμα για έπιπλα, δίνει νέα λάμψη σε θαμπές 
επιφάνειες. Απολυμαίνει και γυαλίζει, προστατεύοντας από σκόνη και 
υγρασία.

Συστάσεις extra δυνατόγια extra δυνατότην extra δυνατόεφαρμογή:

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

Κωδ. Συσκ. Τεμ.

0400 250 ml * 6

0401 500 ml 2

0402 1 Lt * 2



Ιδανικό extra δυνατόγια extra δυνατόφινιρίσματα extra δυνατόλαδιού
RESTORING extra δυνατόOIL

Ιδανικό extra δυνατόγια extra δυνατόφινιρίσματα extra δυνατόλαδιού. extra δυνατόΕιδικό extra δυνατόπροϊόν 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 extra δυνατόγια extra δυνατότην extra δυνατόεφαρμογή:

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

Κωδ. Συσκ. Τεμ.

0410XX 150 ml * 12

0420XX 500 ml 12

0450XX 1 Lt * 12

0470XX 5 Lt * 2

SHELLAC extra δυνατό94 extra δυνατό– extra δυνατόΕιδικό extra δυνατόδιαλυτικό extra δυνατόγομαλάκας

Εξαιρετικά extra δυνατόδυνατό, ταχυστέγνωτο διαλυτικό γομαλάκας. Ιδανικό για 
εφαρμογή της σειράς ταχυστέγνωτης πατίνας. Δεν είναι κατάλληλο για λευκή
πατίνα.

Κωδ. Συσκ. Τεμ.

AL94.1 1 Lt. 12

AL94.5 5 Lt * 2

AL94.25 25 Lt. *



SHELLAC extra δυνατό99 extra δυνατό– extra δυνατόΕιδικό extra δυνατόδιαλυτικό extra δυνατόγομαλάκας

Εξαιρετικά extra δυνατόδυνατό, ταχυστέγνωτο διαλυτικό γομαλάκας. Ιδανικό για 
εφαρμογή της σειράς ταχυστέγνωτης πατίνας. Δεν είναι κατάλληλο για λευκή
πατίνα.

Κωδ. Συσκ. Τεμ.

AL99.1 1 Lt. 12

AL99.5 5 Lt * 2

AL99.25 25 Lt. *

SHELLAC extra δυνατό100 extra δυνατό– extra δυνατόΕιδικό extra δυνατόδιαλυτικό extra δυνατόγομαλάκας

Εξαιρετικά extra δυνατόδυνατό, ταχυστέγνωτο διαλυτικό γομαλάκας. Με εξαιρετική 
διαφάνεια και ουδέτερο τόνο. Ιδανικό για εφαρμογή της σειράς 
ταχυστέγνωτης πατίνας. Δεν είναι κατάλληλο για λευκή πατίνα.

Κωδ. Συσκ. Τεμ.

AL100.1 1 Lt. 12

AL100.5 5 Lt * 2

AL100.25 25 Lt. *

SOLVOIL extra δυνατό04

Ειδικό extra δυνατόμεσαίο extra δυνατόδιαλυτικό extra δυνατόγια extra δυνατόλάδια extra δυνατόΕιδικό 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.

4930.04 1 Lt. 12

4931.04 5 Lt * 2

4932.04 25 Lt *



SOLVOIL extra δυνατόPLUS

Ειδικό extra δυνατόάοσμο extra δυνατόδιαλυτικό extra δυνατόγια extra δυνατόλάδια. 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.

4930.PL 1 Lt. 12

4931.PL 5 Lt * 2

4932.PL 25 Lt *



ΧΡΩΜΑ extra δυνατόΣΜΑΛΤΟ extra δυνατόΓΙΑ extra δυνατόΡΕΤΟΥΣ

Χρώμα extra δυνατόσμάλτο για κεραμικά και ηλεκτρικές συσκευές. Υλικό έτοιμο προς 
χρήση για επιδιόρθωση ατελειών και γρατζουνιών σε λευκές συσκευές και 
είδη υγιεινής. Είναι ειδικά σχεδιασμένο για κεραμικές επιφάνειες και μέταλλα 
και παρουσιάζει εξαιρετική αντοχή. Έχει μεγάλη αντίσταση στις αλλαγές των
ατμοσφαιρικών συνθηκών και τα χρώματα παραμένουν αναλλοίωτα κατά την 
πάροδο του χρόνου. Το υλικό μπορεί επίσης να αραιωθεί με διαλυτικό νίτρου 
και να εφαρμοστεί με πιστόλι. Κατάλληλο για εσωτερική και εξωτερική 
χρήση. Διαθέσιμες extra δυνατόαποχρώσεις: BI white.

Κωδ. Συσκ. Τεμ.

2400ESP 30 ml 40

ΥΔΑΤΟΔΙΑΛΥΤΟ extra δυνατόΚΕΡΙ extra δυνατόΓΙΑ extra δυνατόSTUCCO extra δυνατόVENEZIANO extra δυνατό– extra δυνατόLa extra δυνατό
Veneziana

Υδατοδιάλυτο φυσικό κερί ειδικά σχεδιασμένο για διακόσμηση και φινίρισμα 
σε Stucco Veneziano που έχει εφαρμοστεί σε τοίχους. Μόλις εφαρμοστεί, 
δημιουργεί λεία και απαλή επιφάνεια, με ευχάριστο άρωμα. Βάσεως νερού, δεν
περιέχει φορμαλδεύδη. Συμμορφώνεται extra δυνατόμε extra δυνατόEN71 extra δυνατόπαρ.ΙΙΙ.

Κωδ. Συσκ. Τεμ.

0107 375 ml 6

0108 750 ml 6

0109 5 Lt 2

ΟΥΔΕΤΕΡΟ extra δυνατόΚΕΡΙ extra δυνατόΓΕΝΙΚΗΣ extra δυνατόΧΡΗΣΗΣ extra δυνατό– extra δυνατόΓια extra δυνατόπατώματα, extra δυνατό
μάρμαρα extra δυνατόκ.α

Ειδικό extra δυνατόφυσικό extra δυνατόκερί extra δυνατόγια Stucco Veneziano. Κατάλληλο επίσης για πατώματα 
και μάρμαρα. Εσωτερικής χρήσης, με υψηλή γυαλάδα.

Κωδ. Συσκ. Τεμ.

0100 500 ml 6

0101 1 Lt 6

0102 5 Lt 2



Γενικοί extra δυνατόόροι extra δυνατόπώλησης

• Η extra δυνατόεταιρεία extra δυνατόεπιφυλάσσεται extra δυνατόγια extra δυνατότυχόν extra δυνατότυπογραφικά extra δυνατόλάθη

• Οι extra δυνατόπληροφορίες extra δυνατόκαι extra δυνατόοι extra δυνατόυποδείξεις extra δυνατόπου extra δυνατόπαρέχονται extra δυνατόγια extra δυνατότη extra δυνατόχρήση extra δυνατό
των extra δυνατόπροϊόντων extra δυνατότου extra δυνατόπαρόντος extra δυνατόκαταλόγου extra δυνατόβασίζονται extra δυνατόστην extra δυνατόπαρούσα extra δυνατό
γνώση extra δυνατόκαι extra δυνατόεμπειρία extra δυνατότης extra δυνατόεταιρείας extra δυνατόγια extra δυνατότα extra δυνατόπροϊόντα extra δυνατόόταν extra δυνατό
αποθηκεύονται, extra δυνατόχρησιμοποιούνται extra δυνατόκαι extra δυνατόεφαρμόζονται extra δυνατόυπό extra δυνατό
κανονικές extra δυνατόσυνθήκες.

• Λόγω extra δυνατότων extra δυνατόδιαφοροποιήσεων extra δυνατόπου extra δυνατόυπάρχουν extra δυνατόστις extra δυνατόεπιτόπιες extra δυνατό
συνθήκες, extra δυνατόη extra δυνατόεταιρεία extra δυνατόδε extra δυνατόφέρει extra δυνατόουδεμία extra δυνατόευθύνη extra δυνατόσχετικά
με extra δυνατότο extra δυνατότελικό extra δυνατόαποτέλεσμα.

• Οι extra δυνατόχρήστες extra δυνατότων extra δυνατόπροϊόντων extra δυνατόπρέπει extra δυνατόνα extra δυνατόσυμβουλεύονται extra δυνατότην extra δυνατόπιο extra δυνατό
σύγχρονη extra δυνατόέκδοση extra δυνατότων extra δυνατότεχνικών extra δυνατόφυλλαδίων, extra δυνατόαντίγραφα extra δυνατότων extra δυνατό
οποίων extra δυνατόδίνονται extra δυνατόόταν extra δυνατόζητηθούν.






