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Η εταιρεία ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ιδρύθηκε το 1983 με σκοπό την διανομή πρωτοποριακών τεχνικών υλικών
στη ναυτιλιακή αγορά. Από τότε και μέχρι σήμερα, η γκάμα της εταιρείας έχει εμπλουτιστεί με εκατοντάδες
νέα υλικά που απευθύνονται τόσο στην ναυτιλιακή όσο και στη βιομηχανική αγορά, μετατρέποντας την
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ σε εξουσιοδοτημένο διανομέα προϊόντων κορυφαίων εταιρειών στο χώρο.
Η υψηλή τεχνογνωσία των ανθρώπων της επιχείρησης σε συνδυασμό με την άμεση συνεργασία με τα ναυπηγεία, τις τεχνικές εταιρείες, αλλά και τον τελικό καταναλωτή, εγγυάται την αποτελεσματική εξυπηρέτηση στην
επιλογή των κατάλληλων υλικών και την αποδοτικότερη μέθοδο εφαρμογών.
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The company was founded in 1983 with the aim of distributing innovative technical materials in the shipping market. From then until now, the range of the company is enriched with hundreds of new materials, which targets as
much to the shipping industry as to the industrial one, resulting to the transformation of ANAGNOSTOPOULOS to
an authorized distributor of products of leading companies in the market field.
The high-leveled technical knowledge of the people of our company and the direct collaboration with the shipyards, engineering companies, and the final customer, guarantees the selection of appropriate materials and the
efficient method of technical applications.
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Κατάλογος Προϊόντων

Products' Catalogue
SIKAFLEX ® - 291 i
Ναυτιλιακό σφραγιστικό συγκολλητικό πολλαπλών χρήσεων
Το SIKAFLEX ® - 291i είναι ένα θιξοτροπικό σφραγιστικό υλικό πολυουρεθάνης ενός συστατικού ειδικά
αναπτυγμένο για την ναυτιλία, που ωριμάζει με την ατμοσφαιρική υγρασία σχηματίζοντας ένα ανθεκτικό ελαστομερές. Το SIKAFLEX ® - 291i πληρεί επιπλέον τα κριτήρια αργής μετάδοσης πυρκαγιάς του
International Maritime Organisation (ΙΜΟ).
■■
■■
■■
■■

Πιστοποίηση ΙΜΟ
Σύνθεση ενός συστατικού
Ελαστικό
Ελαφριάς οσμής

■■
■■
■■
■■

Μη διαβρωτικό
Μπορεί να βαφτεί
Έχει πολύ καλή πρόσφυση σε μεγάλο εύρος υποστρωμάτων
Δεν απελευθερώνει VOC και αέριους ρύπους

ΧΡΏΜΑ / COLOUR

ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑ / PACKAGING

Λευκό / White - Μαύρο / Black - Γκρι / Grey - Καφέ / Brown

70ml - 300ml - 600ml

Multifunctional adhesive sealant for marine application
SIKAFLEX  ® -  291i is a non - sag 1- C polyurethane sealant specifically developed for the marine market, which
cures on exposure to atmospheric moisture and forms a durable elastomer. SIKAFLEX  ®- 291i meets in addition
the low spread of flame requirements set out by the International Maritime Organisation (IMO).
■■
■■
■■
■■

Wheelmark approved
1 - C formulation
Highly elastic
Low odour

■■
■■
■■
■■

Non - corrosive
Can be over painted
Bonds well to a wide variety of marine substrates
VOC and emission free

Συγκόλληση και στεγανοποίηση εξαρτημάτων υποκείμενων
σε ελάχιστες μηχανικές τάσεις
Το SIKAFLEX ® - 291i είναι ένα προϊόν πολλαπλών χρήσεων που χρησιμοποιείται σε ναυπηγικές κατασκευές. Είναι κατάλληλο για την κατασκευή ελαστικών, ανθεκτικών σε κραδασμούς σφραγίσεων και
μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για ποικίλες εφαρμογές εσωτερικής σφράγισης. Το SIKAFLEX ® - 291i
συνδέεται εξαιρετικά καλά με τα υλικά που χρησιμοποιούνται συνήθως στις θαλάσσιες κατασκευές
όπως το ξύλο, τα μέταλλα, τα μεταλλικά αστάρια και οι βαφές (συστήματα 2-C), τα κεραμικά υλικά
και τα πλαστικά (GRP κ.λπ.). Το SIKAFLEX ® - 291i δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για τη σφράγιση
πλαστικών που είναι επιρρεπή σε ρωγμές καταπόνησης (π.χ. PMMA, PC κ.λπ.).

Bedding and sealing of fittings subject
to minimal mechanical stresses

SIKAFLEX ®- 291i is a multipurpose product used in marine constructions. It is suitable for making elastic, vibration-resistant joint seals, and can also be used for a variety of interior sealing applications.
SIKAFLEX ®-291i bonds extremely well to the materials commonly used in marine construction like
wood, metals, metal primers and paint coatings (2-C systems), ceramic materials and plastics (GRP, etc.).
SIKAFLEX ®-291i must not be used to seal plastics that are prone to stress cracking (e.g. PMMA, PC, etc.).
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Κατάλογος Προϊόντων

Products' Catalogue

SIKAFLEX ®- 292 i
Ελαστομερές δομικό ναυτιλιακό συγκολλητικό
Το SIKAFLEX ® – 292i είναι ένα θιξοτροπικό συγκολλητικό υλικό πολυουρεθάνης, ενός συστατικού, με μορφή
πάστας που δεν κρεμάει και ωριμάζει με την ατμοσφαιρική υγρασία ώστε να σχηματισθεί ένα ανθεκτικό ελαστομερές. Το SIKAFLEX ® – 292i εμφανίζει εξαιρετικές ιδιότητες συγκόλλησης και υψηλό βαθμό μηχανικής αντοχής.
Επιπλέον πληρεί τα κριτήρια αργής μετάδοσης πυρκαγιάς του International Maritime Organisation (ΙΜΟ).
■■
■■
■■
■■
■■
■■

Με πιστοποίηση ΙΜΟ
Σύνθεση ενός συστατικού
Ελαστικό
Μπορεί να βαφτεί
Έχει καλές ιδιότητες πλήρωσης διακένων
Αντοχή σε υψηλές, δυναμικές καταπονήσεις

■■
■■
■■
■■
■■

Αποσβένει δονήσεις
Μη διαβρωτικό
Μη αγώγιμο ηλεκτρικά
Έχει πολύ καλή πρόσφυση σε μεγάλο εύρος
υποστρωμάτων
Χωρίς διαλύτες και εκπομπές VOC

ΧΡΏΜΑ / COLOUR

ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑ / PACKAGING

Λευκό / White

300ml - 600ml

Assembly adhesive for marine application
SIKAFLEX ® – 292i is a non – sag 1 – C polyurethane adhesive of thixotropic, paste – like consistency which cures
on exposure to atmospheric moisture to form a durable elastomer. Sikaflex ® – 292i exhibits excellent adhesive
properties and a high degree of mechanical strength. SIKAFLEX ® – 292i meets the low spread of flame requirements set out by the International Maritime Organisation (IMO).
■■
■■
■■
■■
■■
■■

Wheelmark approved
1 – C formulation
Elastic
Can be over painted
Good gap – filling properties
Capable of withstanding high dynamic stresses

■■
■■
■■
■■
■■

Vibration – damping
Non-corrosive
Electrically non-conductive
Bonds well to a wide variety of substrates
Solvent free and very low VOC

Συγκόλληση και στεγανοποίηση εξαρτημάτων υποκείμενων
σε υψηλές μηχανικές τάσεις
Το SIKAFLEX ®-292i είναι κατάλληλο για δομικές συγκολλήσεις σε ναυπηγικές κατασκευές, οι οποίες
υπόκεινται σε υψηλές δυναμικές καταπονήσεις. Είναι κατάλληλο για τη συγκόλληση μετάλλων,
ιδίως αλουμινίου (συμπεριλαμβανομένου του ανοδιωμένου), ασταριών μετάλλων και επικαλύψεων
βαφών (συστήματα δύο συστατικών) ή κεραμικών υλικών, πλαστικών όπως GRP (ακόρεστη πολυεστερική ρητίνη), ABS, κ.λπ. Δοκιμάστε τα αρχικά υποστρώματα πριν χρησιμοποιήσετε το SIKAFLEX ®-292i
σε υλικά που είναι επιρρεπή σε ρωγμές καταπόνησης.

Bedding and sealing of fittings subject
to high mechanical stresses

SIKA MARINE
TEAK DECKING

SIKAFLEX ®-292i is suitable for structural joints in marine constructions which will be subjected to high
dynamic stresses. It is suitable to bond metals, particularly aluminium (including anodized finishes),
metal primers and paint coatings (2-component systems), or ceramic materials, plastics such as GRP
(unsaturated polyester resin), ABS, etc. Seek manufacturer’s advice and perform tests on original substrates before using SIKAFLEX ®-292i on materials prone to stress cracking.
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Κατάλογος Προϊόντων
SIKACOR ® ZP PRIMER

SIKATRANSFLOOR ®  352 ST /  352 SL

Πολυουρεθανικό αστάρι 2 συστατικών
Το SIKACOR ® ZP PRIMER είναι πολυουρεθανικό αστάρι 2 συστατικών με ενεργά αντιδιαβρωτικά συστατικά
και χαμηλό περιεχόμενο σε διαλύτες. Το SIKACOR ® ZP PRIMER έχει χαμηλή περιεκτικότητα σε διαλύτες,
όπως απαιτείται από τη Γερμανική Ένωση Βιομηχανίας Βαφών για υλικά επικάλυψης με αντιδιαβρωτική
προστασία (VdL - RL 04).
Δυνατότητα ταχείας επικάλυψης με πολυουρεθανικές βαφές
Σκληρό - ελαστικό, αλλά όχι εύθρυπτο
■■ Ανθεκτικό σε σοκ και κρούσεις
■■ Ταχεία ωρίμανση ακόμη και σε χαμηλές θερμοκρασίες
■■

Υλικό επιπέδωσης για εσωτερικές και εξωτερικές εφαρμογές
Το SIKA TRANSFLOOR ® - 352 ST και 352 SL είναι ένα πολυουρεθανικό υλικό πλήρωσης και επιπέδωσης 2
συστατικών. Το SIKA TRANSFLOOR ® - 352 ST είναι ελαφρώς θιξοτροπικό ενώ το SIKA TRANSFLOOR ® - 352 SL
είναι αυτοεπιπεδούμενο. Και τα 2 προϊόντα πληρούν τα πρότυπο IMO.
Εξαιρετική εργασιμότητα
Χωρίς διαλύτες
■■ Χαμηλής πυκνότητας

■■

■■

■■

■■

■■

Χωρίς συρρίκνωση
Εύκολο γυαλοχαρτάρισμα

ΧΡΏΜΑ / COLOUR

ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑ / PACKAGING

ΧΡΏΜΑ / COLOUR

ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑ / PACKAGING

Γκρι / Grey

30 kgr

Γκρι / Grey

25 kgr

2 - pack polyurethane primer

Levelling compounds for internal and external applications

2-pack polyurethane primer with active corrosion pigments and low solvent content. Low solvent content
referring to Protective Coatings Directive of German Paint Industry Association (VdL - RL 04).

SIKA TRANSFLOOR ® - 352 ST and - 352 SL are solvent - free 2 - c polyurethane filling and levelling compounds.
SIKA TRANSFLOOR ® - 352 ST is slightly thixotropic and SIKA TRANSFLOOR ® - 352SL has a self levelling
consistency.
Both products meet the regulations set out by the International Maritime Organization (IMO).

■■
■■
■■
■■

Very fast overcoatable with PU - coatings
Tough elastic and hard, but non - brittle
Shock and impact resistant
Fast curing even at low temperatures

■■
■■
■■

Excellent working characteristics
Solvent  free
Low density

■■
■■

No shrinkage
Easy to grind

Προετοιμασία επιφάνειας και εφαρμογή ασταριού

Επιπέδωση καταστρώματος

Τα καταστρώματα ξυλείας εφαρμόζονται συνήθως πάνω από ένα επιμέρους κατάστρωμα από χάλυβα,
αλουμίνιο, πολυεστέρα GRP ή ξύλο. Τα καταστρώματα από αλουμίνιο και χάλυβα ενδέχεται να παραμορφωθούν από τη διαδικασία συγκόλλησης και να απαιτήσουν διαδικασία εξομάλυνσης, ενώ τα
ξύλινα και πολυεστερικά καταστρώματα GRP είναι συνήθως επίπεδα.

Τα καταστρώματα από χάλυβα και αλουμίνιο συνήθως παραμορφώνονται από τη διαδικασία συγκόλλησης. Πρέπει να επιπεδωθούν πριν από τις εφαρμογές των πάνελ τικ. Η επιπέδωση πραγματοποιείται
χρησιμοποιώντας το SIKA TRANSFLOOR®-352 SL (αυτοεπιπεδούμενο) ή το SIKA TRANSFLOOR®-352 ST
(ελαφρώς θιξοτροπικό). Το SIKA TRANSFLOOR®-352 SL πρέπει να χρησιμοποιείται σε ομοιόμορφα
καταστρώματα. Το SIKA TRANSFLOOR®-352 ST είναι πιο θιξοτροπικό και μπορεί να χρησιμοποιηθεί
σε καταστρώματα με απόκλιση 3 μοίρες. Το SIKA TRANSFLOOR®-352 SL και το SIKA TRANSFLOOR®-352
ST παρουσιάζουν εξαιρετική πρόσφυση στο SIKACOR® ZP Primer. Αντιπροσωπεύουν ένα ελαφρύ
σύστημα βασισμένο σε πολυουρεθάνη δύο συστατικών που δημιουργούν ένα ομαλό και αποτελεσματικό στρώμα απόσβεσης ήχου.

Χάλυβας: η επιφάνεια πρέπει να λειανθεί ή να αμμοβολιστεί για να απομακρυνθεί η σκουριά, τα σωματίδια, τα χρώματα, οι ρύποι κ.λπ. Όταν ολοκληρωθεί, αφαιρέστε όλη τη σκόνη με μια ηλεκτρική σκούπα.
Αλουμίνιο: Αυτή η επιφάνεια θα πρέπει να αμμοβολιστεί απαλά ή να λειανθεί.

Surface preparation and primer application

Timber decks are usually applied on top of a sub deck of steel, aluminum, polyester GRP or wood.
Aluminum and steel decks may be deformed by the welding process and require a levelling process
whereas wooden and polyester GRP decks are normally even by nature.
Steel: the surface must be grinded or sand-blasted to remove rust, loose particles, flaked paint,
contaminants, etc. When complete, remove all dust with a vacuum cleaner.
Aluminum: This surface should be slightly sweep-blasted or sanded.
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Deck Levelling

Steel and aluminum decks are usually deformed by the welding process. They need to be levelled before
applications of the teak panels. Levelling is carried out using SIKA TRANSFLOOR®-352 SL (self levelling) or SIKA TRANSFLOOR ®-352 ST (slight thixotropic). SIKA TRANSFLOOR®-352 SL should be used on
even decks SIKA TRANSFLOOR ®-352 ST is more thixotropic and can be used for decks with a sheer of
3 degrees. SIKA TRANSFLOOR®-352 SL and SIKA TRANSFLOOR ®-352 ST show excellent adhesion to the
SIKACOR® ZP Primer. It represents a lightweight two-component polyurethane based system that cures
to a smooth and efficient sound damping layer.
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Κατάλογος Προϊόντων

SIKAFLEX ® - 290 DC PRO

SIKAFLEX ® - 298

Επαγγελματικό σφραγιστικό στεγανοποίησης καταστρώματος

Αυτοεπιπεδούμενο συγκολλητικό ναυτιλιακών επιστρώσεων
Το SIKAFLEX ® – 298 είναι ένα ελαφρώς θιξοτροπικό, πολυουρεθανικής βάσης συγκολλητικό υλικό,
ενός συστατικού που ωριμάζει με την ατμοσφαιρική υγρασία ώστε να σχηματιστεί ένα ανθεκτικό
ελαστομερές. Το SIKAFLEX ® – 298 πληρεί τις απαιτήσεις του Διεθνούς Οργανισμού Ναυτιλίας
(International Maritime Organisation).
■■
■■
■■

Σύνθεση ενός συστατικού
Ελαφρώς θιξoτροπικό
Ελαστικό

■■
■■
■■

Δεν περιέχει ιδιαίτερα εύφλεκτους διαλύτες
Ηχομονωτικό
Μεγάλου χρόνου εργασιμότητας

■■

■■
■■
■■
■■

■■
■■
■■

Ανθεκτικό στο θαλασσινό και γλυκό νερό.
Εύκολη εφαρμογή
Ιδανική ροή εφαρμογής

ΧΡΏΜΑ / COLOUR

ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑ / PACKAGING

Μαύρο / Black

600ml

Μαύρο / Black

300ml - 600ml

1 – C formulation
Slightly thixotropic
Elastic behaviour

■■
■■
■■

Contains no highly inflammable solvents
Sound deadening
Long open time

The Professional Deck Caulking Compound
SIKAFLEX ® - 290 DC PRO is a 1 - C weathering resistant polyurethane for joint sealing. It is specially formulated
for caulking joints in traditional timber marine decking. It exhibits excellent weathering resistance and is
therefore well suited for highly exposed open joints within the maritime environment. The sealing compound
cures with atmospheric moisture to form a flexible elastomer which can be sanded. SIKAFLEX ® - 290 DC PRO
meets the low spread of flame requirements set out by the International Maritime Organisation (IMO).
■■
■■
■■
■■

Excellent weathering resistance
1 - C formulation
Non - corrosive
Easy and fast sandable

■■
■■
■■

Resistant to seawater and fresh water
Easy workability
Ideal flow behavior for application

Εφαρμογή του Sikaflex ® -298

Εφαρμογή ασταριού στους αρμούς

Το SIKAFLEX - 298 ή το SIKAFLEX - 298 FC εφαρμόζεται με σπάτουλα 4 mm. Η κατανάλωση πρέπει
να είναι περίπου 1,2 λίτρα (2 x 600 ml λουκάνικα) ανά m2. Η ποσότητα πρέπει να ρυθμιστεί ανάλογα
με την υφή της επιφάνειας. Σε κάθε περίπτωση οι σανίδες πρέπει να είναι ενσωματωμένες εντελώς
χωρίς θύλακες αέρα μεταξύ υποστρώματος και σανίδων.
Κρατήστε τις σανίδες στη θέση τους με μηχανικά μέσα, όπως βάρη / σακιά άμμου ή σε κενό υπό
πίεση. Η σταθεροποίηση μπορεί να αφαιρεθεί μετά από 24 ώρες. Εάν απαιτείται μικρότερος χρόνος
αναμονής ή σε περίπτωση χαμηλής θερμοκρασίας / υγρασίας συνιστούμε να ψεκάζετε μικρή ποσότητα νερού πάνω στην επιφάνεια λίγο πριν τοποθετήσετε τις σανίδες.

Η εφαρμογή ασταριού είναι απολύτως απαραίτητο βήμα στη διαδικασία αρμολόγησης με το
SIKAFLEX ®-290 DC PRO. Εφαρμόστε ένα λεπτό στρώμα του SIKA® MULTIPRIMER MARINE στις πλευρές
των αρμών, σε μία κίνηση. Θερμοκρασία εφαρμογής: 10°C to 35°C.

Application of Sikaflex® -298

Τριβή δαπέδου

®

®

SIKAFLEX - 298 or SIKAFLEX - 298 FC is applied with a 4 mm comb trowel. The consumption should be
around 1.2 liters (2x 600 ml sausages) per m2. The quantity has to be adjusted according to the surface
texture. In any case the planks have to be embedded totally without any air pockets between substrate
and planks.
Hold the planks in place by mechanical means such as weights / sandbags or by vacuum pressing. The
fixation may be released after 24 hours. If a shorter waiting time is needed or in case of low temperature /
humidity we recommend spraying sparingly a mist of water over the surface just before placing the planks.
®

8

Εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες
Σύνθεση ενός συστατικού
Μη διαβρωτικό
Εύκολη και γρήγορη τριβή

ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑ / PACKAGING

SIKAFLEX ® – 298 is a slightly thixotropic 1 – c polyurethane adhesive and sealant which cures on exposure
to atmospheric humidity to form a durable elastomer. SIKAFLEX ® – 298 meets the regulations set out by the
International Maritime Organization (IMO).

■■

Το SIKAFLEX ® – 290 DC PRO είναι ένα σφραγιστικό υλικό ενός συστατικού, βάσεως πολυουρεθάνης, ανθεκτικό
στην υπεριώδη ακτινοβολία που έχει συντεθεί ειδικά για την στεγανοποίηση αρμών σε παραδοσιακά ξύλινα
καταστρώματα πλοίων. Παρουσιάζει εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες και συνεπώς είναι κατάλληλο
για ιδιαίτερα εκτεθειμένους ανοικτούς αρμούς στο θαλάσσιο περιβάλλον. Το σφραγιστικό υλικό ωριμάζει
ώστε να σχηματισθεί ένα εύκαμπτο ελαστομερές που μπορεί να τριφτεί με γυαλόχαρτο. Το SIKAFLEX ® – 290
DC PRO πληρεί τις απαιτήσεις του Διεθνούς Οργανισμού Ναυτιλίας (International Maritime Organisation).

ΧΡΏΜΑ / COLOUR

Slightly thixotropic bedding compound for marine applications

■■

Products' Catalogue
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Priming the substrate seams

Priming of the planks is an absolutely vital step in the process of caulking with SIKAFLEX ®-290 DC PRO.
Apply a thin coat of or SIKA® MULTIPRIMER MARINE to the edges of the joint seams in one coating
operation. Application temperature: 10 °C to 35 °C.

Για αποτελεσματική λείανση, χρησιμοποιήστε ένα βιομηχανικό τριβείο. Συνιστάται να ξεκινήσετε με
ένα μεσαίου κόκκου λειαντικό 80 grit, προχωρώντας μέχρι 120 grit. Το τρίψιμο πρέπει να πραγματοποιείται κατά μήκος των αρμών.

Deck sanding

For efficient sanding results, use an industrial sander. It is recommended to begin with a medium paper
at about 80 grit, progressing up to 120 grit. Sanding should be carried out in line with the seems.

+ 30 2310 438730 • ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ / THESSALONIKI
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Products' Catalogue
SIKAFLEX ® -  296
Συγκολλητικό ναυτιλιακών κρυστάλλων για υαλοπίνακες ασφαλείας, διπλά και μονωτικά κρύσταλλα
Το SIKAFLEX ® – 296 είναι ένα υψηλής απόδοσης, ελαστικό, πλήρωσης ανοχών συγκολλητικό υλικό πολυουρεθάνης ενός συστατικού για απευθείας συγκόλλησης υαλοπινάκων που ωριμάζει με την ατμοσφαιρική
υγρασία ώστε να σχηματισθεί ένα ανθεκτικό ελαστομερές. Το SIKAFLEX ® – 296 πληροί τις απαιτήσεις του
Διεθνούς Οργανισμού Ναυτιλίας (International Maritime Organisation).
■■
■■
■■
■■

Σύνθεση ενός συστατικού
Ελαφριάς οσμής
Εξαιρετική εργασιμότητα
Ανθεκτικό στην γήρανση και τις καιρικές συνθήκες

■■
■■
■■

Χωρίς διαλύτες και PVC
Κατάλληλο για χειροκίνητη και αεροκίνητη
εφαρμογή
Δυνατότητα εφαρμογής χωρίς μαύρο αστάρι

ΧΡΏΜΑ / COLOUR

ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑ / PACKAGING

Μαύρο / Black

600ml

Direct glazing adhesive for safety, laminated and insulation glass windows in the ship building industry
SIKAFLEX ® – 296 is a high-performance elastic gap – filling 1- c polyurethane direct glazing adhesive that
cures on exposure to atmospheric moisture forming a durable elastomer. SIKAFLEX ® – 296 meets the
regulations set out by the International Maritime Organisation (IMO).
■■
■■
■■
■■

1 – C formulation
Low odour
Excellent working characteristics
Resistant to ageing and weathering

■■
■■
■■

Solvent – and PVC – free
Equally suitable for manual application and bulk
dispensing
Black primerless application possible

Σφράγιση και συγκόλληση ανόργανου γυαλιού

SIKA MARINE
DIRECT
I
GLAZING SYSTEMS

Η απευθείας συγκόλληση ανόργανου γυαλιού στη γάστρα ή στο κατάστρωμα απαιτεί πλήρη
κατανόηση όλων των σημαντικών αρχών που εμπλέκονται. Είναι σημαντικό το γυαλί να πληροί όλες
τις απαιτήσεις και τα πρότυπα που απαιτούνται για την προβλεπόμενη εφαρμογή, όπως τα πρότυπα
του ΙΜΟ ή άλλους κανονισμούς. Για το μονωτικό γυαλί, η συνολική συνοχή συγκόλλησης πρέπει να
εξασφαλίζεται με τη χρήση συγκολλητικών και σφραγιστικών υλικών SIKAFLEX ® για ολόκληρη την
εγκατάσταση. Η γραμμή συγκόλλησης πρέπει να προστατεύεται από την ακτινοβολία UV.

Sealing and bonding of mineral glass

The direct mineral glazing into frames or directly into the hull or deck requires a full understanding
of all the important principles involved. It is essential that the glass meets all the demands and standards required for the intended application, such as IMO resolutions or other regulations. For insulation
glass, total bonding consistency must be ensured by using SIKAFLEX ® adhesives and sealants for the
entire installation. The adhesive bond line must be protected against UV-radiation.

10
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Κατάλογος Προϊόντων

SIKASIL® SG - 20

SIKAFLEX ® -  295 UV

Υψηλών αντοχών σιλικόνη δομικής συγκόλλησης

Ναυτιλιακό συγκολλητικό για οργανικά κρύσταλλα
Το SIKAFLEX ® – 295 UV είναι ένα συγκολλητικό υλικό πολυουρεθάνης, ενός συστατικού, με μορφή
πάστας που ωριμάζει με την ατμοσφαιρική υγρασία ώστε να σχηματισθεί ένα ανθεκτικό ελαστομερές.
Το SIKAFLEX ® – 295 UV πληροί τις απαιτήσεις του Διεθνούς Οργανισμού Ναυτιλίας (International
Maritime Organisation).
■■
■■
■■

Σύνθεση ενός συστατικού
Ταχεία ωρίμανση
Κοντό κορδόνι αποκοπής

Products' Catalogue

■■
■■
■■

Εγκεκριμένο για την ναυτιλιακή αγορά κατασκευαστών (OEM)
Ανθεκτικό στην γήρανση και τις καιρικές συνθήκες
Κατάλληλο για οργανικά τζάμια

Η SIKASIL ®  SG - 20 είναι μια ουδέτερη σιλικόνη η οποία συνδυάζει μηχανική αντοχή και μεγάλη
ελαστικότητα ενώ έχει εξαιρετική πρόσφυση σε μεγάλη γκάμα υποστρωμάτων.
■■
■■
■■
■■
■■
■■

ΧΡΏΜΑ / COLOUR

ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑ / PACKAGING

ΧΡΏΜΑ / COLOUR

ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑ / PACKAGING

Λευκό / White - Μαύρο / Black

300 ml

Λευκό / White - Μαύρο / Black

300ml - 600ml

Direct glazing adhesive for plastic glass in marine applications

High strength structural silicone adhesive

SIKAFLEX ® – 295 UV is a 1 – c polyurethane adhesive of paste – like consistency that cures on exposure to
atmospheric moisture to form a durable elastomer. SIKAFLEX ® – 295 UV meets the requirements set out by
the International Maritime Organisation (IMO).

SIKASIL ® SG - 20 is a neutral - curing silicone adhesive which combines mechanical strength with high elongation. It adheres excellent to a wide range of substrates.

■■
■■
■■

1 – C formulation
Fast cure time
Short cut – off string

■■
■■
■■

Approved for the OEM market
Resistant to ageing and weathering
Suitable for organic glasses

■■
■■
■■
■■
■■
■■

It can be applied on organic glass such as PC or PMMA.
Meets requirements of EOTA ETAG 002 (carries ETA), EN 13022, ASTM C 1184
Fire rated (EN 119252 / DIN 4102  B1)
Outstanding UV and weathering resistance
Bonds excellent to glass, metals, coated metals, plastics and wood
Provided with CE  mark according to ETAG 002, DoP 01 26 03 01 003 9 001000 1024, certified by Factory
Production Control Body, 0757, certificate Nr. 0757  CPD  596 10  0 01 R1e, 20110601

Σφράγιση και συγκόλληση οργανικού γυαλιού - Σφράγιση ανόργανου γυαλιού

Σφράγιση και συγκόλληση ανόργανου γυαλιού- Συγκόλληση οργανικού γυαλιού

Τα περισσότερα από τα οργανικά γυαλιά που χρησιμοποιούνται στη ναυπήγηση πλοίων είναι
είτε διάφανα ακρυλικά φύλλο (PMMA), είτε πολυκαρβονικά (PC). Γενικά, οι λανθασμένοι τοποθετημένοι πλαστικοί υαλοπίνακες είναι επιρρεπείς σε ρωγμές περιβαλλοντικού στρες (ESC). Για να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος ρωγμών λόγω τάσης, το υλικό πρέπει να εγκατασταθεί χωρίς τάση. Η ρωγμή
του στρες μπορεί να επιδεινωθεί με τη χρήση λανθασμένου συστήματος συγκόλλησης ή προεργασίας.
Δεδομένου ότι υπάρχουν πολλές ποικιλίες οργανικών παραθύρων, συνιστάται να διασφαλίζεται ότι
τα επιλεγμένα είναι κατάλληλα για χρήση με το SIKAFLEX ®-295 UV.

ΟΔΗΓΊΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΉΣ

Sealing and bonding of organic glass - Sealing of mineral glass

Sealing and bonding of mineral glass - Bonding of organic glass

Most of the organic glazing materials used in ship building are either clear acrylic sheet (PMMA),
or polycarbonate (PC). Generally, incorrectly installed plastic glazing panels are prone to environmental
stress cracking (ESC). To minimize the risk of stress cracking the material should be installed stress-free.
Stress cracking can be aggravated by the use of the wrong adhesive or pretreatment system. As many
varieties of organic window exist, it is recommended to ensure that the specific grade selected is suitable for use with SIKAFLEX ®-295 UV.
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Μπορεί να εφαρμοστεί σε οργανικό γυαλί όπως το PC και το PMMA.
Πληροί τις απαιτήσεις ΕΟΤΑ ETAG 002, ASTM C 1184, EN 13022, ASTM C 1184
Με πιστοποίηση πυρκαγιάς (ΕΝ 11925  2 / DIN 4102  Β1)
Απρόσβλητο από την υπεριώδη ακτινοβολία και καιρικές συνθήκες
Με καλή πρόσφυση σε γυαλί, μέταλλο, επιστρώσεις μετάλλων, πλαστικό και ξύλο.
Με σήμανση CE σύμφωνα με ETAG 002, DoP 01 26 03 01 003 9 001000 1024
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Το ελάχιστο πάχος και το πλάτος του στεγανοποιητικού υλικού πρέπει να καθοριστεί με βάση τις
διαστάσεις του παραθύρου. Υπάρχουν διαφορετικά προϊόντα που χρησιμοποιούνται για τη δευτερεύουσα στεγανοποίηση μονωμένων τζαμιών. Πρέπει να εξασφαλίζεται η προσκόλληση και η συμβατότητα μεταξύ του δευτερεύοντος υλικού σφράγισης και του υλικού πληρώσεως ώστε να αποφεύγονται προβλήματα λόγω απώλειας πρόσφυσης. Η στεγανότητα είναι απαραίτητη για να αποφευχθεί
η συγκέντρωση του νερού και η διάβρωση. Η προστασία από την υπεριώδη ακτινοβολία του υλικού
συγκόλλησης και στεγανοποίησης πρέπει να πληροί τις απαιτήσεις της Sika και πρέπει να τοποθετείται έτσι ώστε να προστατεύονται σωστά.

APPLICATION GUIDELINES

Minimum bond line thickness and width of the backfilling sealant has to be defined based on window
dimensions. There are different products used for secondary sealing of insulated glass windows. Adhesion and compatibility between secondary sealing and backfilling material shall be ensured to avoid
problems because of adhesion loss. Water tightness is essential to avoid standing water and corrosion.
UV-protection of the bond line shall fulfil Sika requirements and shall be positioned so that adhesive will
be protected properly.

+ 30 2310 438730 • ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ / THESSALONIKI
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Κατάλογος Προϊόντων

APPLICATION
RULES & GUIDELINES

Sikaflex ®- 296

Σφραγιστική σιλικόνη υψηλών αντοχών
Η SIKASIL ® WS – 605 S είναι μια ανθεκτική ουδέτερη σιλικόνη με δυνατότητα μεγάλων μετακινήσεων και
εξαιρετική πρόσφυση σε μεγάλο εύρος επιφανειών.
■■

■■
■■

Sikasil
WS-605 S

Insulating
Mineral
Glass

Συστάσεις για τη σειρά Sika® Marine / Recommendations for Sika® Marine Range

SIKASIL ® WS - 605

■■

®

Products' Catalogue

■■

Πληροί τις απαιτήσεις ISO 11600 25 LM F&G, ASTM C 920 (κλάση 50) ASTM C 1248, TT – S00230C,
TT – S001543A, DIN 185450, DIN 18545 (γκρουπ Ε)
Απρόσβλητο από την υπεριώδη ακτινοβολία και καιρικές συνθήκες
Δεν προσβάλλει τις παρακείμενες επιφάνειες
Με καλή πρόσφυση σε γυαλί, μέταλλο, επιστρώσεις μετάλλων, πλαστικό και ξύλο.
Με σήμανση CE σύμφωνα με ΕΝ 15651- 1:2012, F EXT – INT CC 25LM και ΕΝ 15652-1:2012, G CC 25LM

Substrate
Sika® Firesil Marine N
Mechani- Adhesion
Promoter
cal

ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑ / PACKAGING

Μαύρο / Black

600ml

High performance weatherproofing sealant
SIKASIL ® WS – 605 S is a durable, neutral – curing silicone sealant with a high movement capability and excellent adhesion to a wide range of substrates.
■■
■■
■■
■■
■■

Meets requirements of ISO 11600 25 LM F & G, ASTM C 920 (class 50), ASTM C 1248, TT-S00230C,
TT-S001543A, DIN 18540, DIN 18545 (group E)
Outstanding UV and weathering resistance
Does not stain areas adjacent to the joint
Adheres well to glass, metals, coated / painted metals, plastics and wood
Provided with CE – mark according to EN 15651-1:2012, F EXT – INT CC 25LM, (F EXT – INT 25LM for transparent), EN 15651-2:2012, G CC 25LM, certified by Control Body 1119

Mechani- Adhesion
cal
Promoter

AP-C

AP-C

Primer

SMM

Mechani- Adhesion
cal
Promoter

AP-C

Primer

SMM

Mechani- Adhesion
cal
Promoter

Primer

AP-C

SMM

Aluminum (anodized)

AP-C
SMM

Steel (stainless)

ΧΡΏΜΑ / COLOUR

Primer

SMM

SMM

AP-C

SMM

AP-C

SMM

AP-C

AP-C

SMM

AP-C

SMM

AP-C

Non ferrous materials (copper, brass,
bronze,…)

AP-C

SMM

Metal with shop primer

AP-C

SMM

AP-C

SMM

FRP (unsaturated polyester) gelcoat side or
SMC

AP-C
AP-C

SMM

AP-C
AP-C

SMM

Steel (hot dipped, galvanized)

FRP (unsaturated polyester) lay-up side

AP-C
AP-C

SMM

AP-C

SMM

GR-V
GR-V

GR-V
GR-V

AP-C

SMM

SMM

GR-V
GR-V

ABS
Hard PVC
PMMA/PC (without anti scratch coating)

AP-V

AP-C

GR-V

Σφράγιση ανόργανου γυαλιού- Σφράγιση οργανικού γυαλιού
ΟΔΗΓΊΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΉΣ
Κατά την τοποθέτηση παραθύρων οργανικών γυαλιών, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα χαρακτηριστικά θερμικής διαστολής και ρωγμών τάσης. Ο λόγος θερμικής διαστολής του PMMA είναι υψηλότερος από άλλα τυπικά υλικά που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή γιοτ. Επομένως, το συγκολλητικό και το υλικό επικάλυψης πρέπει να επιτρέπουν μετατοπίσεις που προκαλούνται από μεταβολές
της θερμοκρασίας. Η ρωγμή του στρες εμφανίζεται όταν το PMMA ή το PC συναρμολογούνται υπό
τάση ή το υλικό είναι υπό μόνιμη καταπόνηση εξαιτίας της θερμικής διαστολής. Η χρήση επαρκούς
εύκαμπτης κόλλας και επικάλυψης εξασφαλίζει την ελεύθερη θερμική διαστολή.

Glass (mineral)
SCP

Ceramic screen print
Teak
SMM

SMM

SMM

SMM

Wood and wood derivates
Phenolic Plywood

GR-V
GR-V

SMM
GR-V
GR-V

SMM

SMM

ST/VSL

Sealing of mineral glass - Sealing of organic glass
APPLICATION GUIDELINES

When installing organic glass windows, thermal expansion and stress cracking characteristics must be
taken into account. The thermal expansion ratio of PMMA is higher than other typical materials used
in yacht building. Therefore, the adhesive and backfilling sealant has to allow displacements caused by
temperature changes. Stress cracking occurs when PMMA or PC is assembled under stress or material
is under permanent stress because of thermal expansion. The use of enough flexible adhesive and
backfilling ensures free thermal expansion.

Primer

w w w.mar i neshop.g r
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Primer

GR-V

ZP

Steel (hot dipped, galvanized)

GR-V

ZP

Metal with shop primer

GR-V

ZP

Teak
SMM

Wood and wood derivates
SMM
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Mechani- Adhesion
Promoter
cal

GR-V

+ 30 2310 438730 • ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ / THESSALONIKI

GR-V
GR-V

SMM

Προτεινόμενο / Recommendation
Εναλλακτικό / Alternative

Substrate
Mechani- Adhesion
Promoter
cal

SMM

1.
2.
3.

Alternative: Grit-blasting with aluminium oxide
Alternative: Sandblasting
If shop primer is detoriated it has to be grinded instead of
scuffed (AP)
4. Do not clean with solvents
5. Grind off phenolic layer to bare wood where adhesive or sealant have to be applied
6. When Sika® Aktivator-100 is used only combine with Sikaflex®-296 for this applica tion. All other adhesives are not
allowed (ensure proper UV protection)
7. Sikasil® SG-20 must not be applied here
8. Sikasil® WS-605S and SikaFiresil Marine N must not be
applied here
9. Up to 14 days no sanding is necessary

w w w.mar i neshop.g r
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Products' Catalogue

SIKA ® MULTIPRIMER MARINE

SIKA ® AKTIVATOR (CLEANER) 205

Ναυτιλιακό αστάρι επιφανειών πολυουρεθανικής συγκόλλησης για γενική χρήση

Προϊόν προετοιμασίας για μη πορώδεις επιφάνειες

Το SIKA ® MULTIPRIMER MARINE είναι ένα λεπτόρρευστο αστάρι για την προετοιμασία επιφανειών πριν
την συγκόλληση - σφράγιση με πολυουρεθανικά προϊόντα της Sika σε ευρεία γκάμα υποστρωμάτων.

Το SIKA ® AKTIVATOR – 205 είναι ένα διάλυμα αλκοόλης με συστατικά ενεργοποίησης για την προετοιμασία επιφανειών στις οποίες θα εφαρμοστούν σφραγιστικά και συγκολλητικά SIKAFLEX ®.

ΧΡΏΜΑ / COLOUR

ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑ / PACKAGING

ΧΡΏΜΑ / COLOUR

ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑ / PACKAGING

Άχρωμο / Colourless

30 ml - 250 ml - 1000 ml

Άχρωμο / Colourless

250ml - 1000 ml

Adhesion Promoter for various Marine Substrates

Pre-treatment agent for non-porous substrates

SIKA MULTIPRIMER MARINE is a low viscosity liquid primer to improve adhesion of SIKAFLEX products on
various substrates.

SIKA ® AKTIVATOR – 205 is an alcohol solution containing a bond – activating substance designed for the
activation of surfaces prior to bonding and sealing with Sika ® products.

SIKA ® PRIMER 207

SIKA ® AKTIVATOR 100

®

®

Αστάρι επιφανειών πολυουρεθανικής συγκόλλησης

Ενεργοποιητής συγκόλλησης επιφανειών

Το SIKA PRIMER-207 είναι ένα μαύρου χρώματος υγρό αστάρι ειδικά διαμορφωμένο για την επεξεργασία
επιφανειών πριν από την εφαρμογή συγκολλητικών και στεγανοποιητικών πολυουρεθανικών υλικών της
Sika. Αυτό το αστάρι μπορεί να παρέχει εξαιρετική προσκόλληση, χωρίς προηγούμενη χρήση ενεργοποιητή
επιφάνειας, σε πολλά υποστρώματα. Το SIKA PRIMER-207 συνδυάζει μειωμένο χρόνο εφαρμογής του
συγκολλητικού και γρήγορη ωρίμανση. Το SIKA PRIMER-207 φθορίζει υπό μακρά έκθεση στην υπεριώδη
ακτινοβολία του ήλιου.

Το SIKA® AKTIVATOR - 100 είναι ένας παράγοντας ενεργοποίησης για τη βελτίωση της πρόσφυσης. Είναι
ειδικά σχεδιασμένο για την επεξεργασία των επιφανειών πριν την εφαρμογή διαφόρων συγκολλητικών
πολυουρεθάνης Sika. Το SIKA® AKTIVATOR - 100 βελτιώνει την πρόσφυση σε υποστρώματα όπως γυαλί,
γυαλιά επικαλυμμένα με κεραμική επίστρωση, το κομμένο τμήμα της παλιάς κόλλας πολυουρεθάνης, τα
προκατασκευασμένα παράθυρα από πολυουρεθάνη και τα χρώματα.

ΧΡΏΜΑ / COLOUR

ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑ / PACKAGING

ΧΡΏΜΑ / COLOUR

ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑ / PACKAGING

Μαύρο / Black

30 ml - 250 ml

Άχρωμο / Colourless

1000 ml

Black pigmented Primer for various substrates

Adhesion promoter for various substrates

SIKA PRIMER-207 is a black, moisture curing liquid primer specifically formulated for the treatment of bond
faces prior to application of Sika polyurethane adhesives and sealants. This primer may provide excellent
adhesion without previous activation step on many substrates. SIKA PRIMER-207 combines reduced flashoff time and fast adhesion built-up. SIKA PRIMER-207 fluoresces under long-wave UV light.

SIKA® AKTIVATOR - 100 is an activating agent to improve adhesion. It is specifically formulated for the treatment of bond faces prior to application of various Sika polyurethane adhesives.
SIKA® AKTIVATOR - 100 improves adhesion on substrates such as glass, ceramic coated glass, the cut face of
old polyrethane adhesive, polyurethane pre-applied windows, and paints.

SIKA ® PRIMER 206 G+P
Αστάρι επιφανειών πολυουρεθανικής συγκόλλησης
Το SIKA PRIMER 206 G+P είναι ένα μαύρο, ρευστό αστάρι που ωριμάζει με την ατμοσφαιρική υγρασία και
δημιουργήθηκε για την προετοιμασία επιφανειών πριν την συγκόλληση – σφράγιση με πολυουρεθανικά
προϊόντα της Sika. Το προϊόν θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο από επαγγελματίες χρήστες. Θα πρέπει
να διεξάγονται πειράματα στα πραγματικά υποστρώματα και υπό πραγματικές συνθήκες ώστε να επαληθεύεται η παρεχόμενη πρόσφυση και η συμβατότητα του προϊόντος.
®

Υλικό για καθαρισμό επιφανειών και αφαίρεση μη ωριμασμένων συγκολλητικών και σφραγιστικών
Το SIKA® REMOVER – 208 χρησιμοποιείται για την αφαίρεση υπολειμμάτων των προϊόντων SIKAFLEX ® καθώς
και για τον καθαρισμό βαμμένων επιφανειών.

ΧΡΏΜΑ / COLOUR

ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑ / PACKAGING

ΧΡΏΜΑ / COLOUR

ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑ / PACKAGING

Μαύρο / Black

1000 ml

Άχρωμο / Colourless

1000 ml

Black pigmented Primer for various substrates
SIKA ® PRIMER - 206 G+P is a black, moisture - curing liquid primer specifically formulated for the treatment
of bond faces prior to application of Sika ® polyurethane adhesives. This product is suitable for experienced
professional users only. Tests with actual substrates and conditions, especially boundary temperature conditions have to be performed to ensure adhesion and material compatibility.

16

SIKA ® REMOVER 208

w w w.mar i neshop.g r

+ 30 210 4112521 • + 30 210 4136717 • ΑΘΗΝΑ / ATHENS

Cleaning agent for surface preparation and removal of uncured adhesives and sealants
SIKA ® REMOVER – 208 is used to re move traces of SIKAFLEX
substrates.
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®

products as well as for cleaning painted
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Κατάλογος Προϊόντων
SIKA ® TEAK OIL
Λάδι συντήρησης καταστρωμάτων Teak
Το SIKA® TEAK OIL Neutral χρησιμοποιείται για την προστασία των τικ καταστρωμάτων ιστιοπλοϊκών και
μηχανοκίνητων σκαφών. Προστατεύει το ξύλο, το καθιστά ανθεκτικό και αποκαθιστά τη φυσική του εμφάνιση. Το SIKA® TEAK OIL Neutral είναι μια μακροπρόθεσμη προστασία από το θαλασσινό νερό, το γλυκό
νερό, την υπεριώδη ακτινοβολία κ.α..
■■
■■
■■
■■
■■

Γρήγορο και εύκολο στη χρήση
Ελεγμένο για συμβατότητα με το SIKAFLEX ® 290 DC
Δεν αυξάνει την τραχύτητα του ξύλου
Προσφέρει υψηλή προστασία από την υπεριώδη ακτινοβολία
Βελτιώνει την αντίσταση κατά της ανάπτυξης της μούχλας
ΧΡΏΜΑ COLOUR

ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑ PACKAGING

Ουδέτερο / Neutral

2.5 ltr

Products' Catalogue

MARINE
Sikafloor® Marine
Primary Deck Covering
- One-component
- Non- combustible

- Pumpable
- Levelling compound

Teak oil neutral
SIKA® TEAK OIL Neutral is used to protect the teak decks of sailboats and yachts. It protects the wood, makes
it resistant and restores its natural look. SIKA® TEAK OIL Neutral is a long term protection against sea water,
freshwater, UV and other climatic factors.
■■
■■
■■
■■
■■

Quick and easy to use
Tested for compatibility with SIKAFLEX ® 290 DC
No raise of the wood grain
Provides high UV protection
Improves resistance against mildew growth

solutions for levelling, acoustic noise reduction and
damping which allows new installations to be walked on
in as little as 2 hours. Durable, lightweight and fire-rated,
our systems fulfill IMO regulations as well as those of
other major authorities and classification societies.

SIKA ® TEAK CLEANER & BRIGHTENER
Καθαριστικό & λαμπριντικό καταστρωμάτων Teak
Το SIKA® TEAK C + B καθαρίζει τα καταστρώματα τικ αφαιρώντας ίχνη βρωμιάς και ρύπανσης. Βελτιώνει την
εμφάνιση του τικ και προετοιμάζει την επιφάνεια για την εφαρμογή του SIKA® TEAK OIL.
■■
■■
■■
■■
■■

Γρήγορο και εύκολο στη χρήση
Ελεγμένο για συμβατότητα με το SIKAFLEX ® 290 DC
2 σε 1. Καθαριστικό και λαμπριντικό
Οικολογικό
Δεν αφήνει σημάδια στην επιφάνεια
ΧΡΏΜΑ COLOUR

ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑ PACKAGING

Ουδέτερο / Neutral

2.5 ltr

Teak cleaner & brightener
SIKA® TEAK C+B cleans the teak decks by removing traces of dirt and pollution. It improves the appearance
of the teak and prepares the surface for the application of SIKA® TEAK OIL.
■■
■■
■■
■■
■■
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DURABLE, RELIABLE AND
APPROVED SYSTEMS

Quick and easy to use
Tested for compatibility with SIKAFLEX ® 290 DC
2-in-1 product. Cleaner & Brightener
Ecological
Does not mark the surface

w w w.mar i neshop.g r
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Ship builders are looking for
quicker and more consistent
building techniques and reduced
costs, while designers want
improved and innovative
appearance, lower weight and
better performance.
As a supplier and partner to the
marine industry, Sika provides
a range of state-of-the-art
technology solutions to assist
ship builders in meeting these
challenges. Typically decks must
be leveled to take out the
unevenness of the ship‘s structure

60 %

application time savings
with Sikafloor® Marine
visco systems

and prepare it for the finished floor.
Sikafloor® Marine self leveling primary
deck coverings will level a ship deck to
prepare it for the final floor surface.
To be able to give the applied carpets,
vinyl, tiles, etc. a perfect smooth look,
it is important that the underlayment
has a smooth surface.
Use Sikafloor® Marine self leveling
primary deck coverings where the
building height as well as the weight of
the total underlayment can be limited.

pumpable technology from Sika.
The pumpable solution provides cost
installation team in logistics, handling
and installation time.
The one-component leveling solution
for the steel or aluminium decks give
the applicator a timesaving way to
level the decks without sacrificing
quality. Sikafloor® Marine products
have IMO & US Coastguard
certification.

Sikafloor® Marine leveling compounds
are based on one component

Up to 60 dB

airborne noise reduction with
Sikafloor® Marine floating floors

+ 30 2310 438730 • ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ / THESSALONIKI

15,000

boats per year
bonded with Sika
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Κατάλογος Προϊόντων

SIKAFLOOR ® MARINE - 120

SIKAFLOOR ® MARINE - 100

Ελαφρύ αυτοεπιπεδούμενο κονίαμα ενός συστατικού

Ελαφρύ αυτοεπιπεδούμενο κονίαμα ενός συστατικού
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■

Πυκνότητα (ώριμου υλικού) 0,9 kg/L
Εφαρμόζεται έως 10 mm
Χρόνος βατότητας μετά από 12 ώρες
Νερό για ανάμιξη 5,9 έως 6,4 L ανά σακί 14 κιλών
Περιοχή εφαρμογής: Όλοι οι στεγνοί, εσωτερικοί χώροι
Κατανάλωση υλικού 0,9 kg/mm/m2
Επίστρωση 3 mm ως υπόστρωμα για μοκέτες
Επίστρωση 6 mm ως υπόστρωμα για βινυλικά δάπεδα

■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■

■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■

Πυκνότητα (ώριμου υλικού) 0,9 kg/L
Εφαρμόζεται έως 30 mm
Χρόνος βατότητας μετά από 12 ώρες
Νερό για ανάμιξη 5,9 έως 6,5L ανά σακί 16 κιλών
Περιοχή εφαρμογής: Όλες οι -χαρακτηρισμένες ως- στεγνές και βρεγμένες, εσωτερικές επιφάνειες,
εκτός από μαγειρεία
Κατανάλωση υλικού 0,9 kg/mm/m2
Επίστρωση 3 mm ως υπόστρωμα για μοκέτες
Επίστρωση 6 mm ως υπόστρωμα για βινυλικά δάπεδα
Το SFM 530 μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως τελική επίστρωση

ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑ / PACKAGING

ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑ / PACKAGING

14 kg

16 kg

Light weight 1- component self levelling mortar
■■

Products' Catalogue

Light weight 1 component self leveling mortar

Density app. 0.9 kg/L
Applicable up to 10 mm
Walkable after 12 hours
Water for mixing 5.9 to 6.4L pr. 14 kg bag
Application area: All dry, internal areas
Material consumption 0.9 kg/mm/m 2
3 mm layer as underlay for carpet
6 mm layer as underlay for vinyl

■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■

Density app. 0.9 Kg/L
Applicable up to 30 mm
Walkable after 12 hours
Water for mixing 5.9 to 6.5L pr. 16 kg bag
Application area: All dry and wet, internal areas, except for galley
Material consumption 0.9 kg/mm/ m 2
3 mm layer as underlay for carpet
6 mm layer as underlay for vinyl
SFM 530 possible as top layer

SIKAFLOOR ® MARINE - 118 FC
Υψηλού βάρους αυτοεπιπεδούμενο κονίαμα γρήγορης ωρίμανσης ενός συστατικού

SIKAFLOOR MARINE - 107
®

■■

Εξαιρετικά ελαφρύ αυτοεπιπεδούμενο κονίαμα ενός συστατικού
■■
■■
■■
■■
■■
■■

Εφαρμογή πυκνότητας. 0,7 kg/L Πυκνότητα (ώριμου υλικού) 0,7 kg/L
Εφαρμόζεται έως 10 mm
Χρόνος βατότητας μετά από 12 ώρες
Νερό για ανάμιξη 6,5 έως 6,8L ανά σακί 12 κιλών
Περιοχή εφαρμογής: Καμπίνες, χώροι μικρής κυκλοφορίας, εσωτερικοί χώροι
Κατανάλωση υλικού 0,7 kg/mm/m2

■■
■■
■■
■■
■■

■■
■■
■■
■■
■■
■■

ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑ / PACKAGING

12 kg

25 kg

Density app. 0.7 kg/L
Applicable up to 10 mm
Walkable after 12 hours
Water for mixing 6.5 to 6.8L pr. 12 kg bag
Application area: Inside cabins, light traffic, internal areas
Material consumption 0.7 kg/mm/m 2

High weight 1 - component fast curing self levelling mortar
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
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Πυκνότητα (ώριμου υλικού) 1,8 kg/L
Εφαρμόζεται έως 25 mm
Χρόνος βατότητας μετά από 2 ώρες
Νερό για ανάμιξη 5,3 έως 6,0L ανά σακί 25 kg
Περιοχή εφαρμογής: Όλες οι -χαρακτηρισμένες ως- στεγνές και βρεγμένες, αυξημένης κυκλοφορίας,
εσωτερικές περιοχές
Αυτό το προϊόν μπορεί να εφαρμοστεί χρησιμοποιώντας ρολό με ακίδες
Για όλες τις τελικές επιστρώσεις
Κατανάλωση υλικού 1,8 kg/mm/m2

ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑ / PACKAGING

Ultra light weight 1- component self levelling mortar
■■

■■

• ΠΕΙΡΑΙΑΣ
+ 30
/ PIRAEUS
210 4112521 • + 30 210 4136717 • ΑΘΗΝΑ / ATHENS

Density app. 1.8 kg/L
Applicable up to 25 mm
Walkable after app 2 hours
Water for mixing 5.3 to 6 L pr. 25 kg bag
Application area: All dry and wet, heavy traffic, internal areas
This product can be spike rolled
For all top layers
Material consumption 1.8 kg/mm/m 2

+ 30 2310 438730 • ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ / THESSALONIKI
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Κατάλογος Προϊόντων

SIKAFLOOR ® MARINE - 190

SIKAFLOOR ® MARINE KG - 202 N

Βαρέως τύπου αυτοεπιπεδούμενο κονίαμα ενός συστατικού
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■

Πυκνότητα (ώριμου υλικού) 1,8 kg/L
Εφαρμόζεται έως 10 mm (επίστρωση από 0 mm)
Χρόνος βατότητας μετά από 3 ώρες, ανάλογα με τη θερμοκρασία και τον εξαερισμό
Περιοχή εφαρμογής: Όλες οι -χαρακτηρισμένες ως- βρεγμένες και στεγνές εσωτερικές επιφάνειες και
οι περιοχές βαρέως τύπου
Ακολουθείστε πιστά το χρόνο ανάμιξης
Αυτό το προϊόν μπορεί να εφαρμοστεί χρησιμοποιώντας ρολό με ακίδες
Επίστρωση 6 mm ως υπόστρωμα για βινυλικά δάπεδα

■■
■■
■■
■■
■■
■■

Μεσαίου βάρους κονίαμα ενός συστατικού
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■

ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑ / PACKAGING

12 kg

17 kg

Medium weight 1 - component trowel out mortar

Density app. 1.8 kg/L
Applicable up to 10 mm (scratch coat from 0 mm)
Walkable after 3 hours, depending on temp and ventilation
Application area: All wet and dry internal areas, heavy duty areas
Respect the mixing time
Can be spike rolled
6 mm layer as underlay for vinyl

■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■

SIKAFLOOR ® MARINE - 18
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■

Μεσαίου βάρους κονίαμα ενός συστατικού

Χρησιμοποιείται και στα συστήματα SIKAFLOOR MARINE PK-90 N και SIKAFLOOR MARINE VEM 18
Μη εύφλεκτο
Πυκνότητα (ώριμου υλικού) 1,8 kg/L
Εφαρμόζεται έως 25 mm
Χρόνος βατότητας μετά από 24 ώρες
Νερό για ανάμιξη 2,7 έως 3,3L ανά σακί 25 kg
Περιοχή εφαρμογής: Όλες οι -χαρακτηρισμένες ως- βρεγμένες και στεγνές εσωτερικές επιφάνειες
Κατανάλωση υλικού 1,8 kg/mm/m2
®

®

■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■

22

■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■

Μη εύφλεκτο
Πυκνότητα (ώριμου υλικού) 1,3 kg/L
Εφαρμόζεται μέχρι 100 mm
Χρόνος βατότητας μετά από 10 ώρες
Νερό για ανάμιξη 4,6 έως 5,4L ανά σακί 20 κιλών
Περιοχή εφαρμογής: Όλες οι -χαρακτηρισμένες ως- βρεγμένες και στεγνές εσωτερικές επιφάνειες
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ράμπες
Κατανάλωση υλικού 1,3 kg/mm/m2
ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑ / PACKAGING

25 kg

20 kg

Medium weight 1 - component trowel out mortar

Used as constrained layer to SIKAFLOOR MARINE PK-90 N and SIKAFLOOR MARINE VEM 18
Non combustible
Density app. 1.8 kg/L
Applicable up to 25 mm
Walkable after 24 hours
Water for mixing 2.7 to 3,3L pr. 25 kg bag
Application area: All wet and dry internal areas
Material consumption 1.8 kg/mm/m2

w w w.mar i neshop.g r

■■

ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑ / PACKAGING

Heavy weight 1 - component trowel out mortar
■■

Non combustible
Density app. 0.9 kg/L
Applicable up to 100 mm
Walkable after 10 hours
Water for mixing 4.2 to 5.1L pr. 17 kg bag
Application area: All dry and wet internal areas
Can be used for ramps
Material consumption 1.3 kg/mm/m 2

SIKAFLOOR ® MARINE KG - 404 N

Υψηλού βάρους κονίαμα ενός συστατικού
■■

Μη εύφλεκτο
Πυκνότητα (ώριμου υλικού) 0,9 kg/L
Εφαρμόζεται μέχρι 100 mm
Χρόνος βατότητας μετά από 10 ώρες
Νερό για ανάμιξη 4,2 έως 5,1L ανά σακί 17 κιλών
Περιοχή εφαρμογής: Όλες οι -χαρακτηρισμένες ως- βρεγμένες και στεγνές εσωτερικές επιφάνειες
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ράμπες
Κατανάλωση υλικού 1,3 kg/mm/m2

ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑ / PACKAGING

Heavy duty 1 - component self levelling mortar
■■

Products' Catalogue

®

®

+ 30 210 4112521 • + 30 210 4136717 • ΑΘΗΝΑ / ATHENS

■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■

Non combustible
Density app. 1.3 kg/L
Applicable up to 100 mm
Walkable after 10 hours
Water for mixing 4.6 to 5.4L pr. 20 kg bag
Application area: All dry and wet internal areas
Can be used for ramps
Material consumption 1.3 kg/mm/m 2

+ 30 2310 438730 • ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ / THESSALONIKI
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Κατάλογος Προϊόντων
SIKAFLOOR ® MARINE ELASTIC
Αδιάβροχη μεμβράνη
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■

Πυκνότητα (ώριμου υλικού) 1,4 kg/L
Εφαρμόζεται έως 2 mm
Σε περίπτωση εφαρμογής με ρολό να γίνονται σταυρωτές κινήσεις
Σε περίπτωση πορώδους υποστρώματος να χρησιμοποιείται πρώτα το Primer C διαλυμένο
Υλικό κατανάλωσης 1,4 kg/mm/m2
Ως υγρομόνωση κάτω από κεραμικά πλακίδια
Ως υγρομόνωση στα πλωτά δάπεδα
ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑ / PACKAGING
28 kg

Products' Catalogue

MARINE
Sikafloor® Marine
Litosilo Systems
A-60 Airborne and impact
noise reduction/Floating systems

Waterproofing membrane
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■

Density app. 1.4 kg/L
Applicable up to 2 mm
In case of application by roll always cross roll
In case of porous underlay, always use first a diluted Primer C, otherwise pin holes will appear
Material consumption 1.4 kg/mm/m 2
As water seal in wet rooms, below ceramic tiles
As water seal on floating floors

SIKAFLOOR ® MARINE PRIMER C
Αστάρι για όλα τα τσιμεντοειδή υλικά επιπέδωσης
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■

Ενισχυτικό συγκόλλησης, βάσης νερού
Καταστρώματα από ατσάλι
Καθαρίζεται με βούρτσα / σκούπα
Μεταξύ των στρωμάτων (2 στρώσεις: 1 διαλυμένη και 1 αδιάλυτη)
Σε περίπτωση ασταριών πλούσιων σε ψευδάργυρο ή κατάστρωμα αλουμινίου, χρησιμοποιείτε πάντοτε
ενισχυτικό πρόσφυσης (tie coat)
Βεβαιωθείτε ότι είναι 100% στεγνό (διαφανές) πριν από την επόμενη στρώση
Μην εφαρμόζετε σε σκουριασμένη επιφάνεια
Ελάχιστη θερμοκρασία καταστρώματος 5° C
Σε περίπτωση εφαρμογής σε απορροφητικό υπόστρωμα, χρησιμοποιήστε δύο στρώσεις ασταριού, για
να αποφύγετε τις φυσαλίδες
Η πρώτη στρώση του ασταριού Primer C πρέπει να διαλυθεί με 20% νερό
Η δεύτερη στρώση ασταριού Primer C πρέπει να είναι αδιάλυτη
ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑ / PACKAGING
10 kg

Primer for all cement based leveling products
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■

24

Water based (SBR) adhesion promoter
Steel decks
Brush / Broom cleaned
Between layers (2 coats 1 diluted and one pure)
In case of Zinc rich shop primers or Alu deck, always use a tie-coat
Please make sure it 100% dry (transparent) before next layer
Do not apply on loose rust
Min. Deck temp 5° C
In case of application on absorbent underlay use two primer layers, to prevent bubbles
Primer 1, Primer C, diluted with 20% water
Primer 2, Primer C, not diluted

w w w.mar i neshop.g r
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Being onboard a commercial vessel
or cruise ship means being exposed to
noise 24 hours a day. Loud noise is
coming from sources such as main
engine, bow thrusters, HVAC-system and
other electrical installations. If nothing
is being done to reduce the problem,
crew members can quickly start to get
sick and feel dizzy and they will soon be
a danger to themselves, the rest of the
crew as well as the vessel.
Therefore, international authorities
throughout the years have set the

standards very high when it comes to
comfort onboard all commercial and
passenger vessels. It is crucial for the
crew to have an environment where they
can work and, more importantly, where
they can rest without being exposed to
dangerous noise and vibrations.
Product Description
Sikafloor® Marine Litosilo systems are
floating floor systems. The systems
consist of mineral wool fireproof
insulation and Sikafloor Marine Litosilo
mortar to reduce airborne and impact

+ 30 2310 438730 • ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ / THESSALONIKI

noise. The systems also provide an A-60
solution with a building height as low as
45 mm. Sikafloor Marine Litosilo
systems can be combined with Sika
Visco-Elastic systems to reduce both
low frequency structure borne noise and
higher frequency air borne noise for
comfort class accommodation noise
levels and A-60 fire protection.

w w w.mar i neshop.g r
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Κατάλογος Προϊόντων
SIKAFLOOR ® MARINE LITOSILO N
Μεσαίου βάρους κονίαμα ενός συστατικού
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■

Μη εύφλεκτο
Εγκεκριμένο A-60 από 45 mm
Πυκνότητα (ώριμου υλικού) 1,3 kg/L
Εφαρμόζεται μέχρι 100 mm
Χρόνος βατότητας μετά από 10 ώρες
Νερό για ανάμιξη 4,6 έως 5,4L ανά σακί 20 κιλών
Περιοχή εφαρμογής: Όλες οι -χαρακτηρισμένες ως- στεγνές και βρεγμένες εσωτερικές επιφάνειες
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ράμπες
Κατανάλωση υλικού 1,3 kg/mm/m2

Products' Catalogue

MARINE
Sikafloor® Marine
Visco-elastic systems

ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑ / PACKAGING
20 kg

Medium weight 1 - component trowel out mortar
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■

Non combustible
A-60 approved from 45 mm
Density app. 1.3 kg/L
Applicable up to 100 mm
Walkable after 10 hours
Water for mixing 4.6 to 5.4L pr. 20 kg bag
Application area: All dry and wet internal areas
Can be used for ramps
Material consumption 1.3 kg/mm/m2

SIKAFLOOR ® MARINE LITOSILO X
Μεσαίου βάρους κονίαμα ενός συστατικού
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■

Μη εύφλεκτο
Πυκνότητα (ώριμου υλικού) 1,3 kg/L
Εφαρμόζεται μέχρι 100 mm
Εγκεκριμένο A-60 από 45 mm
Χρόνος βατότητας μετά από 3 ώρες
Νερό για ανάμιξη 4,0 έως 4,6L ανά σακί 20 κιλών
Περιοχή εφαρμογής: Όλες οι -χαρακτηρισμένες ως- στεγνές και βρεγμένες εσωτερικές επιφάνειες
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ράμπες
Κατανάλωση υλικού 1,3 kg/mm/m2
ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑ / PACKAGING
20 kg

Medium weight 1 - component trowel out mortar
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■

26

Non combustible
Density app. 1.3 kg/L
Applicable up to 100 mm
A-60 approved from 45 mm
Walkable after 3 hours
Water for mixing 4.0 to 4.6L pr. 20 kg bag
Application area: All dry and wet internal areas
Can be used for ramps
Material consumption 1.3 kg/mm/m 2
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Noise sources like main engines,
thrusters, pumps, generators, HVAC,
not only airborne noise but also a lot
of vibrations in the whole structure.
Without treatment, vibration causes
structure bone noise in the form of
rattling and humming. This type of
tion and proper rest while on board the
ship.
It is crucial for the crew to have an
environment where they can work and,

more importantly, where they can rest
without being exposed to dangerous
noise and vibrations.
Sikafloor® Marine visco elastic systems
are built up with a flexible layer applied
to the deck with a constrained layer
installed on top.
The flexible visco-elastic layer is the
Sikafloor® Marine PU Red which is a two
component polyurethane or Sikafloor
Marine VEM a visco-elastic polymer
modified mortar. The constrained layer

+ 30 2310 438730 • ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ / THESSALONIKI

is either a water based cement mortar
compound of Sikafloor Marine 18,
Sikafloor® Marine 118 Fast Cure (FC), or
steel tiles. Sikafloor® Marine viscoelastic have the flexibility and the mass
needed to dampen the vibrations of
vessels, especially in the lower
frequency range produced by engines,
thrusters and other noise sources.
Sikafloor ®Marine products have IMO &
US Coastguard certification.

w w w.mar i neshop.g r
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Κατάλογος Προϊόντων

SIKAFLOOR ® MARINE VEM
Βισκοελαστικό μεσαίου βάρους κονίαμα ενός συστατικού
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■

Κύρια επένδυση καταστρώματος
Το Primer C είναι απαραίτητο
Πυκνότητα (ώριμου υλικού) 1,3 kg/L
Εφαρμόζεται έως 2 mm
Χρόνος βατότητας μετά από 24 ώρες
Νερό για ανάμιξη 5,3 έως 5,8L ανά σακί 16 κιλών
Περιοχή εφαρμογής: Όλες οι -χαρακτηρισμένες ως- στεγνές και βρεγμένες εσωτερικές επιφάνειες
Κατανάλωση υλικού 1,3 kg/mm/m2
ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑ / PACKAGING

Products' Catalogue
SIKAFLEX ® - 268 ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΌ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΌ ΚΡΥΣΤΆΛΛΩΝ
ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΉ ΕΠΙΤΆΧΥΝΣΗΣ
Συγκολλητικό και στεγανοποιητικό κρυστάλλων συμβατό με τα συστήματα Sika Booster και Sika PowerCure
Το SIKAFLEX ®-268 είναι ένα συγκολλητικό σύστημα ειδικά σχεδιασμένο για τη σιδηροδρομική βιομηχανία.
Είναι κατάλληλο για συγκολλήσεις και εφαρμογές υαλοπινάκων. Η εξαιρετική αντίσταση στις καιρικές
συνθήκες και η μοναδική αντοχή σε μεγάλη ποικιλία καθαριστικών το καθιστούν ιδανική λύση για χρήση
σε εξωτερικούς αρμούς στη σιδηροδρομική βιομηχανία. Το SIKAFLEX®-268 είναι συμβατό με τη διαδικασία
συγκόλλησης χωρίς αστάρι της Sika. Το SIKAFLEX ®-268 μπορεί να επιταχυνθεί με τα συστήματα Sika Booster
και Sika Power Cure.. Το SIKAFLEX ® - 265 έχει σχεδιαστεί για άμεσες εφαρμογές υαλοπινάκων τόσο στην αγορά
OEM όσο και στις αγορές επισκευής και είναι κατάλληλο για χρήση σε παράθυρα με βάση το ανόργανο γυαλί.
■■
■■
■■

16 kg

Visco-elastic medium weight 1-component trowel out mortar
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■

Primary deck covering
Primer C is a must
Density app. 1.3 kg/L
Applicable up to 2 mm
Walkable after 24 hours
Water for mixing 5.3 to 5.8L pr. 16 kg bag
Application area: All wet and dry internal areas
Material consumption 1.3 kg/mm/m 2

Ανθεκτικό σε μεγάλη ποικιλία καθαριστικών
Περνά EN45545 R1 / R7 HL3
Η σκλήρυνση μπορεί να επιταχυνθεί με τα συστήματα Sika Booster και Sika PowerCure

■■
■■
■■

Εξαιρετική σταθερότητα στις καιρικές συνθήκες
Πολύ καλά χαρακτηριστικά επεξεργασίας και
χρήσης εργαλείων
Χωρίς διαλύτες

ΧΡΏΜΑ / COLOUR

ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑ / PACKAGING

Μαύρο / Black

600 ml

Direct glazing and UV resistant joint sealant compatible with Sika Booster and Sika PowerCure systems
SIKAFLEX ®-268 is an adhesive system specifically designed for the rail industry. It is suitable for assembly bonding and glazing applications; its outstanding weathering resistivity and unique resistance to
a wide variety of cleaning agents make it an ideal solution for use in exterior joints in the rail industry.
SIKAFLEX ®-268 is compatible with Sika’s black-primerless bonding process. SIKAFLEX ®-268 can be accelerated with Sika Booster and Sika PowerCure systems.
■■
■■
■■

SIKAFLOOR ® MARINE PU - RED

Resistant to a wide variety of cleaning agents
Passes EN45545 R1/R7 HL3
Curing can be accelerated with Sika Booster and
Sika PowerCure

■■
■■
■■

Excellent weathering stability
Very good processing and tooling characteristics
Solvent-free

Μεσαίου βάρους βισκοελαστικό υλικό δύο συστατικών
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■

Κύρια επένδυση καταστρώματος
Εφαρμογή χωρίς χρήση ασταριού
Πυκνότητα (ώριμου υλικού) 1,3 kg/L
Εφαρμόζεται έως 2 mm
Χρόνος βατότητας μετά από 12 ώρες
Ανάμιξη: Αναμείξτε μείγμα Α + Β
Περιοχή εφαρμογής: Όλες οι -χαρακτηρισμένες ως- στεγνές και βρεγμένες εσωτερικές επιφάνειες
Υλικό κατανάλωσης 1,3 kg/mm/m2
Κατανάλωση πλακιδίων χάλυβα 19 τεμ/m2

SIKAFLEX ® - 212 FC
Θιξοτροπικό συγκολλητικό υλικό για λεωφορεία, φορτηγά και ρυμουλκούμενα
Το SIKAFLEX ® - 212 FC είναι ένα σφραγιστικό υλικό ενός συστατικού με μορφή πάστας. Το προϊόν ωριμάζει
με έκθεση στην ατμοσφαιρική υγρασία ώστε να σχηματίσει ένα ανθεκτικό ελαστομερές.
■■
■■

ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑ / PACKAGING

■■

12 kg

Medium weight 2-component visco - elastic material
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
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Primary deck covering
Primerless application
Density app. 1.3 kg/L
Applicable up to 2 mm
Walkable after 12 hours
Mixing: Mix comp. A+B
Application area: All wet and dry internal areas
Material consumption 1.3 kg/mm/m 2
Steel consumption 19 pcs/m 2

210 4112521
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Με καλή πρόσφυση σε μεγάλο εύρος υποστρωμάτων
Δυνατότητα βαφής, μπορεί να τριφτεί με γυαλόχαρτο
Ελαστικό, ελαφριάς οσμής
ΧΡΏΜΑ / COLOUR

ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑ / PACKAGING

Λευκό / White - Μαύρο / Black

600 ml

Thixotropic sealant for buses, trucks and trailers
SIKAFLEX ® - 212 FC is a 1 component sealant of paste - like consistency. The product cures on exposure to
atmospheric humidity to form a durable elastomer.
■■
■■
■■

Bonds well to a wide variety of substrates
Can be over painted and sanded
Elastic, low odour

+ 30 2310 438730 • ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ / THESSALONIKI
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Κατάλογος Προϊόντων
SIKAFLEX ® - 221

Products' Catalogue

Συγκολλητικό σφραγιστικό ενός συστατικού

SIKAFORCE ® 7800

Το SIKAFLEX ® - 221 είναι ένα σφραγιστικό πολυουρεθάνης ενός συστατικού υψηλής ποιότητας πολλαπλών
χρήσεων που ωριμάζει με την ατμοσφαιρική υγρασία ώστε να σχηματίσει ένα ανθεκτικό ελαστομερές.

Ταχύπηκτος επισκευαστικός στόκος επισκευής πτερυγίων ανεμογεννητριών

■■
■■
■■
■■
■■
■■

Σύνθεση ενός συστατικού
Ελαστικό, ελαφριάς οσμής
Ανθεκτικό στην γήρανση, μη διαβρωτικό
Μπορεί να βαφτεί και να τριφτεί με γυαλόχαρτο
Καλή πρόσφυση σε μεγάλο εύρος υποστρωμάτων
Εγκεκριμένο από το NSF για τυχαία επαφή με τρόφιμα.

Το SIKAFORCE ® - 7800 είναι ένας στόκος δύο συστατικών πολυουρεθάνης για επιφανειακές επιδιορθώσεις σε χαμηλές (Blue) και υψηλές (Red) θερμοκρασίες.
■■
■■
■■
■■
■■

Εξαιρετική ανάμειξη, εφαρμογή και ιδιότητες φινιρίσματος
Πολύ καλή συγκόλληση σε επιφάνειες fiberglass
Αντίσταση κρέμασης μέχρι πάχος 20mm περίπου
Γρήγορος χρόνος τριβής σε χαμηλές θερμοκρασίες
Εύκολο να τριφτεί, χωρίς να «στομώνει» το γυαλόχαρτο

ΧΡΏΜΑ / COLOUR

ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑ / PACKAGING

ΧΡΏΜΑ / COLOUR

ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑ / PACKAGING

Μαύρο / Black - Γκρι / Grey - Λευκό / White

300 ml - 600 ml

Μπλε / Blue - Κόκκινο / Red

195ml

One-component adhesive sealant

Fast curing profile and surface filler for blade repair applications

SIKAFLEX - 221 is a high - quality multi - purpose non - sag 1 - C polyurethane sealant that cures on exposure
to atmospheric humidity to form a durable elastomer.

SIKAFORCE ® - 7800 is a two-component polyurethane based profile and surface filler designed for
lower (Blue) and higher (Red) temperatures.

®

■■
■■
■■
■■
■■
■■

■■

1 – C formulation
Elastic, low odour
Resistant to ageing, non – corrosive
Can be overpainted and sanded
Bonds well to a wide variety of substrates
NSF – approved for incidental food contact.

■■
■■
■■
■■

Excellent mixing, application and tooling properties
Very good adhesion to fiberglass surfaces
Non – sag up to layer thicknesses of approx. 20 mm
Fast sanding time at low ambient temperature
Easy to sand, does not clog the sandpaper

SIKAFLEX ® - 252
Ελαστομερές δομικό συγκολλητικό
Το SIKAFLEX ® - 252 είναι ένα ανθεκτικό συγκολλητικό υλικό ενός συστατικού, που δεν κρεμάει, με μορφή
πάστας που ωριμάζει με έκθεση στην ατμοσφαιρική υγρασία ώστε να σχηματίσει ένα ανθεκτικό ελαστομερές.
■■
■■
■■
■■
■■
■■

Υψηλής απόδοσης δομικό συγκολλητικό σε εφαρμογές ανεμογεννητριών
Το SIKAFORCE ® - 7818 L7 είναι η βάση του συγκολλητικού υλικού δύο συστατικών πολυουρεθάνης που χρησιμοποιείται με τον σκληρυντή SIKAFORCE ® - 7050
■■
■■
■■

Εξαιρετική αντίσταση κρέμασης
Γρήγορη εφαρμογή και χρόνος ωρίμανσης
Υψηλή αντοχή και μέτρο ελαστικότητας για δομικές εφαρμογές συγκόλλησης

ΧΡΏΜΑ / COLOUR

ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑ / PACKAGING

ΧΡΏΜΑ / COLOUR

ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑ / PACKAGING

Μαύρο / Black - Λευκό / White

600 ml

Μπεζ / Beige

1,45 kg - 195 ml

PU Assembly adhesive sealant

High performance non – sagging structural adhesive for wind turbine bonding applications

SIKAFLEX ® - 252 is a non - sag 1 - c polyurethane adhesive of stiff, paste - like consistency that cures on
exposure to atmospheric humidity to form a durable elastomer.

SIKAFORCE ®-7818 L7 is the base part of a two-component polyurethane adhesive used with hardener
SIKAFORCE ®-7050.

■■
■■
■■
■■
■■
■■
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Σύνθεση ενός συστατικού
Ελαστικό, με δυνατότητα βαφής
Καλές ιδιότητες πλήρωσης ανοχών
Ικανό να αντέχει σε μεγάλες δυναμικές καταπονήσεις
Απόσβεση ταλαντώσεων
Μη διαβρωτικό, μη ηλεκτρικά αγώγιμο

SIKAFORCE ® 7818 L7

1- C formulation
Elastic, can be overpainted
Good gap – filling properties
Capable of withstanding high Dynamic stresses
Vibration – damping
Non-corrosive, electrically non-conductive

w w w.mar i neshop.g r
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■■
■■
■■

Excellent non – sag behaviour
Short application and curing time
High strength and modulus for structural bonding applications
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Κατάλογος Προϊόντων

Products' Catalogue

SIKA LASTOMER ® 710
Βουτυλικό σφραγιστικό
Το SIKA LASTOMER ® - 710 είναι βουτυλική σφραγιστική πάστα που περιέχει διαλύτες. Το προϊόν ωριμάζει
μέσω φυσικής διαδικασίας ξήρανσης. Το SikaLastomer-710 μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε μία ευρεία γκάμα
αρμών και ενώσεων, σε πολλούς τομείς της βιομηχανίας. Το SIKA LASTOMER ® - 710 παράγεται σύμφωνα με το
σύστημα διασφάλισης ποιότητας ISO 9001 / 14001 και το ενδοεταιρικό πρόγραμμα responsible care.
■■
■■
■■
■■
■■
■■

Βουτυλικό, 1-συστατικού
Ωριμάζει χωρίς θερμότητα
Εύκολο στην εφαρμογή
Πρόσφυση σε ευρεία γκάμα υποστρωμάτων
Ανθεκτικό στη γήρανση και σε υπεριώδη ακτινοβολία
Δυνατότητα εύκολης μελλοντικής αποσυναρμολόγησης των σφραγισμένων επιφανειών

■■

Μια διπλής όψεως αυτοκόλλητη ταινία στερέωσης που χρησιμοποιείται για τον αρχικό καθορισμό των πάνελ
πρόσοψης έως ότου η κόλλα έχει σκληρυνθεί και επίσης για να διασφαλίσει ότι το ελάχιστο πάχος της κόλλας
της Sika είναι 3 mm.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑ / PACKAGING

ΠΆΧΟΣ / THICKNESS

ΦΆΡΔΟΣ / WIDTH

ΜΉΚΟΣ / LENGTH

Μαύρο / Black

300ml

0.3 mm

12 mm

33 m

SIKA LASTOMER ® - 710 is a pasty, non-sagging, on a butyl paste based sealant which contains solvents.
The curing takes place by physical drying. This product can be used for the plastic sealing of joints in many
industrial sectors. SIKA LASTOMER ® - 710 is manufactured in accordance with the ISO 9001/14001 quality
assurance system and with the responsible care program.

■■

Αφρώδης ταινία στεγανοποίησης

ΧΡΏΜΑ / COLOUR

Butyl sealant

■■

SIKATACK ® - PANEL TAPE

1-C, butyl sealant
Cures without heat
Easy to apply

■■
■■
■■

Foam sealing tape

A double sided self adhesive fixing tape used for the initial fixing of façade panels (until the adhesive has cured and
also to ensure that the minimum thickness of the Sika adhesive is 3 mm.

Good adhesive spectrum
Good ageing resistance
Later disassembly possible

SIKA APPLICATOR GUNS

SIKAFLEX ® 112 CRYSTAL CLEAR
1 - συστατικού, πολλαπλών εφαρμογών, υπερδιάφανο συγκολλητικό και σφραγιστικό
με καλό αρχικό «άρπαγμα»
Το SIKAFLEX ® 112 CRYSTAL CLEAR είναι 1 - συστατικού, πολλαπλών εφαρμογών, υπερδιάφανο συγκολλητικό
και σφραγιστικό με καλό αρχικό «άρπαγμα» (αρχική δύναμη πρόσφυσης/συγκόλλησης). Είναι κατάλληλο
για εξωτερικές και εσωτερικές εφαρμογές σφραγίσεων και συγκολλήσεων στα περισσότερα κοινά υλικά της
κατασκευής. Ως συγκολλητικό, είναι κατάλληλο για συγκόλληση των περισσότερων κοινών υλικών της κατασκευής, όπως: σκυρόδεμα, τοιχοποιία, τα περισσότερα πετρώματα, κεραμικά, ξύλο, μέταλλα, γυαλί, PVC και
επίσης ως σφραγιστικό για περιμετρική σφράγιση γύρω από συγκολλημένα στοιχεία.
■■
■■

100 % διαφανές
Βάφεται μετά την ωρίμανση

■■
■■

Εφαρμόζεται σε νωπές επιφάνειες
Ιδιαίτερα χαμηλών εκπομπών

ΧΡΏΜΑ / COLOUR

ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑ / PACKAGING

Διαφανές / Transparent

290 ml

Sika Air Gun Trend
600ml

Sika Superflow
Cartridge Gun
300ml

Sika Hand Gun
H5AC COX
600ml

Sika C
Cartridge Gun HD COX
300ml

Sika Hand Gun
H4AC COX
400ml - 300ml

Sika Pistolet C
Cartridge Gun
300ml

1 - component, silane-based, solvent-free, multipurpose adhesive with a crystal clear appearance
SIKAFLEX ® CRYSTAL CLEAR is a single component, silane-based, solvent-free, multipurpose adhesive with a
crystal clear appearance. SIKAFLEX ® CRYSTAL CLEAR is a multipurpose adhesive designed for the assembly
and installation of various decorative and design elements or accessories. Formulated for interior applications, it adheres to most surfaces including metal, plastic, glass, tile, concrete, drywall, plywood, enamel and
painted surfaces. It also allows to seal the perimeters of the bonding areas with the same material.
■■
■■
■■
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100 % crystal clear / transparent.
Excellent workability.
Paintable after full cure.

w w w.mar i neshop.g r

■■
■■
■■

Ideal for DIY and architectural applications.
May be applied to damp surfaces.
Excellent adhesion on many typical building materials.

+ 30 210 4112521 • + 30 210 4136717 • ΑΘΗΝΑ / ATHENS

+ 30 2310 438730 • ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ / THESSALONIKI

w w w.mar i neshop.g r

33

Κατάλογος Προϊόντων

Products' Catalogue

EVERBUILD FOREVER WHITE & CLEAR
Αντιμουχλική σιλικόνη
Η σιλικόνη FOREVER περιέχει τη δραστική ουσία STERITOUCH, η οποία αποτρέπει την ανάπτυξη βακτηρίων, μυκήτων και μούχλας που συνήθως εμφανίζονται σε περιοχές με αυξημένη υγρασία.
Μέσω της ενσωμάτωσης της δραστικής ουσίας STERITOUCH κατά την παραγωγική του διαδικασία, η σιλικόνη FOREVER εγγυάται ότι θα σταματήσει την ανάπτυξη μούχλας, μυκήτων και βακτηρίων.
Η σιλικόνη FOREVER έχει ελεγχθεί από ανεξάρτητο εργαστήριο το οποίο έχει πιστοποιήσει ότι δεν παρατηρείται ανάπτυξη μούχλας τουλάχιστον για 10 χρόνια σε προσομοιωμένο περιβάλλον τεχνητής γήρανσης.
Η σιλικόνη FOREVER παραμένει μόνιμα στεγανή και εύκαμπτη, καθώς παράγεται από υψηλών προδιαγραφών πρωτογενή σιλικόνη.
ΧΡΏΜΑ / COLOUR

ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑ / PACKAGING

Λευκό / White - Διάφανο / Clear

300 ml

Anti-mold silicon
FOREVER containing STERITOUCH actively prevents the growth of bacteria, mildew and black mould that are
commonly found in areas of high humidity.
With STERITOUCH anti-bacterial solution integrated into the manufacturing process, FOREVER is guaranteed to stop mould, mildew and bacterial growth.
FOREVER is independently tested and certified by an independent microbiological laboratory to show no
mould growth after more than 10 years simulated ageing.
FOREVER is permanently waterproof and flexible and is produced from a superior silicone formula.

EVERBUILD WONDER WIPES
Υγρά πανάκια καθαρισμού πολλαπλών χρήσεων
Τα WONDER WIPES είναι μαντιλάκια γενικής χρήσης, σχεδιασμένα ειδικά για τους εργαζόμενους στον
οικοδομικό και κατασκευαστικό τομέα ώστε να προσφέρουν την δυνατότητα καθαρισμού εμποτισμένων
ρύπων από χέρια, εξοπλισμό και επιφάνειες. Απομακρύνουν εύκολα νωπές και μερικώς ώριμες βαφές,
σφραγιστικά, συγκολλητικά, ασφαλτικά, πολυουρεθάνη, διογκούμενους αφρούς, πολυεστέρα, εποξειδικά, λάδια, γράσο, πετρέλαιο και μελάνι. Τα WONDER WIPES περιέχουν λανολίνη για προστασία και
ενυδάτωση των χεριών, οπότε δεν απαιτείται ξέπλυμα των χεριών μετά τον καθαρισμό με αυτά.
Τα μαντιλάκια WONDER WIPES περιέχουν ισχυρό αντιβακτηριδιακό το οποίο έχει ελεγχθεί από ανεξάρτητο εργαστήριο σύμφωνα με τα πρότυπα BSEN 1276:2009 και PREN 12054:1995 - τα πρότυπα για εξόντωση
βακτηρίων σε επιφάνειες και χέρια -. Εξοντώνουν τα βακτήρια της MRSA, Σαλμονέλα, Λιστέρια κ.α.
ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑ / PACKAGING
100 τμχ. / pcs

Multi purpose wet cleaning wipes
WONDER WIPES are heavy duty, textured wipes which are specially formulated for the building, engineering and
allied trades to clean ingrained dirt from hands, tools and surfaces. WONDER WIPES will easily remove wet and
semicured paints, sealants, adhesives, bitumen’s, polyurethanes, expanding foams, polyester fillers, epoxies,
oil, grease, petrol and inks. WONDER WIPES contain lanolin to condition skin and prevent dryness and cracking, there is no need to rinse hands after use. WONDER WIPES contain a powerful Anti-Bacterial Additive that is
tested by an independent laboratory to BSEN 1276:2009 and PREN 12054:1995 – the standards for killing bacteria
on dirty surfaces and hands. Resistant to MRSA, Salmonella, Listeria, E.Coli & Weils Disease
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Κατάλογος Προϊόντων

Products' Catalogue
PERFECT - IT ™ GELCOAT HEAVY CUTTING COMPOUND
PERFECT-IT™ χοντρή αλοιφή για gelcoat

PERFECT-IT ™ MARINE BOAT WASH
PERFECT-IT™ MARINE σαπούνι για σκάφη
Είναι ζωτικής σημασίας να ξεκινήσεις οποιαδήποτε διαδικασία επαναφινιρίσματος με μια καθαρή επιφάνεια.
Το 3M™ PERFECT-IT™ BOAT WASH καθαρίζει τη βρωμιά, τα φύκια, την άλγη και άλλους κοινούς θαλάσσιους
ρυπαντές από την πλώρη μέχρι την πρύμνη. Αυτό το βήμα προετοιμασίας επιτρέπει ανώτερης ποιότητας
αποτελέσματα επαναφινιρίσματος. Και, ως ένα επαγγελματικό συμπυκνωμένο προϊόν, χρειάζεσαι μόνο 75ml
ανά 10 λίτρα νερού. Το 3M™ PERFECT-IT ™ BOAT WASH είναι μια φόρμουλα υψηλής περιεκτικότητας σαπουνιού η οποία είναι αρκετά ήπια για να καθαρίσει χωρίς να αφαιρέσει το κερί.

Αυτή η ταχείας δράσης αλοιφή αφαιρεί τη βαριά οξείδωση, γρατζουνιές και άλλες ατέλειες. Η 3M™ PERFECTIT™ GELCOAT HEAVY CUTTING COMPOUND χρησιμοποιείται από P800 και πάνω. Είναι μια βελτιωμένη
φόρμουλα που διατηρείται περισσότερο σε υγρή μορφή για πιο εύκολο καθάρισμα και λιγότερη σκόνη.
Επιπλέον, αυτή η φόρμουλα δουλεύει καλύτερα σε θερμά κλίματα και σου επιτρέπει να χρησιμοποιήσεις
λιγότερη ποσότητα σε σχέση με πριν.
Η 3M™ PERFECT-IT™ GELCOAT HEAVY CUTTING COMPOUND «δουλεύει» εξαιρετικά σε σκάφη, τροχόσπιτα
και εργοστασιακά gelcoat. Ενώ είναι ιδανικό ως το πρώτο «επιθετικό» βήμα σε μια παραδοσιακή διαδικασία
τριών βημάτων , σε μια πιο γρήγορη διαδικασία 2 βημάτων, τα υψηλής στιλπνότητας αποτελέσματα μπορούν
να προστατευτούν με το 3M™ PERFECT-IT™ BOAT WAX μετά το γυάλισμα για ένα εύκολο φινίρισμα.

ΚΩΔΙΚΌΣ / CODE

ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑ / PACKAGING

ΚΩΔΙΚΌΣ / CODE

ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑ / PACKAGING

09034 - 09035

473 ml - 946 ml

36102

946 ml

Perfect-It™ marine boat wash

PERFECT-IT™ gelcoat heavy cutting compound

It’s vital to start any refinishing project with a clean surface. Our 3M™ PERFECT-IT™ BOAT WASH cleans
grime, algae, dirt and other common marine contaminants from stem to stern. This Prep-Step allows for
superior refinishing results. And as a professional concentrate, you only need 75ml per 10 litres of water.
3M™ PERFECT-IT™ BOAT WASH’s high-suds formula is also gentle enough to clean without stripping wax.

This fast-cutting compound removes heavy oxidation, scratches and other defects. Use 3M™ PERFECT-IT™
GELCOAT HEAVY CUTTING COMPOUND for any P800 and finer scratches. Its improved formula has longer
wet times for easier clean up and less dust. Plus, this formula works better in warm climates and allows you
to use less material than before.
3M™ PERFECT-IT™ GELCOAT HEAVY CUTTING COMPOUND works great on boats, caravans and industrial
gelcoats. Whilst ideal as the first aggressive step in a traditional three-step process, for a quicker two-step
process, its high gloss results can be protected with 3M™ PERFECT-IT™ BOAT WAX after compounding for
an easy finish.
Καθαρισμός Κοπή

Καθαρισμός Κοπή Γυάλισμα Κερί

P
Prewash

P

1

2

W

Cut

Polish

Wax

Prewash

Γυάλισμα

Κερί

1

2

W

Cut

Polish

Wax

1

Directions for Use:

Οδηγίες χρήσης:
1. Αναμείξτε 30ml από το Perfect-It™ Boat Wash
σε 3,78 ltr νερό μέσα σε ένα κουβά.
2. Εφαρμόστε το διάλυμα με ένα μαλακό σφουγγάρι ή με μία μαλακή βούρτσα μέχρι να αφαιρεθούν οι βρωμιές από την επιφάνεια.
3. Ξεπλύντε το σκάφος με συνεχή ροή νερού
μέχρι να αφαιρέσετε τελείως το σαπούνι από
την επιφάνεια.
4. Σκουπίστε το σκάφος μέχρι να στεγνώσει με
ένα μαλακό πανί/πετσέτα, με ένα πανί μικροϊνών ή με ένα δέρμα.

Σημείωση:
Μην εφαρμόζετε αδιάλυτο το σαπούνι
στο σκάφος.

1

*

1 OZ: 1 GAL

2

3
2

4
2

1. Pour one ounce of Perfect-It™ Boat Wash per
gallon of water into a bucket.
2. Apply solution with a soft sponge or soft bristle
brush until debris is removed from the surface.
3. Wash the residual boat soap off of the boat surface with a consistent flow of water, completely
removing boat soap from the boat.
4. Wipe the boat dry with a clean soft terry cloth/
towel,a microfiber detailing cloth or a chamois.

Note:
Do not apply undiluted concentrate to
the boat.

*

Τρία γεμάτα καπάκια σαπουνιού
αντιστοιχούν σε 30ml.
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Three full caps of wash equal to 1oz.

X3 = 1OZ
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Directions for Use:

Οδηγίες χρήσης:
1. Πριν αρχίσετε το γυάλισμα με τη χοντρή αλοιφή, καθαρίστε την
επιφάνεια χρησιμοποιώντας 3M™ PERFECT-IT™ BOAT WASH.
2. Ανακινείστε καλά την αλοιφή πριν τη χρησιμοποιήσετε.

Οδηγίες χρήσης με μηχάνημα:
3. Κατά τη διαδικασία γυαλίσματος εφαρμόστε αρκετή ποσότητα αλοιφής, δημιουργώντας ένα λεπτό φιλμ, για να εργαστείτε σε μία περιοχή 60cm x 60cm.
Σημαντικό: Αν εφαρμόσετε πολύ μεγάλη ποσότητα αλοιφής στην επιφάνεια, μπορεί να δημιουργηθεί ένα πολύ πυκνό φιλμ, το οποίο θα δυσκολέψει την εργασία σας. Εάν αυτό συμβεί, αφαιρέστε την περίσσεια ποσότητα
υλικού από την επιφάνεια του σκάφους αλλά και από το σφουγγάρι/γούνα.
4. Ξεκινήστε τη διαδικασία γυαλίσματος με μέτρια πίεση ανάμεσα στις 1200
και 2000 στροφές το μέγιστο. Για καλύτερο φινίρισμα, όταν η αλοιφή
ξεκινάει να στεγνώνει, μειώστε την πίεση στο τέλος του γυαλίσματος.
5. Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό πανί για να σκουπίσετε τυχόν υπολείμματα αλοιφής πριν εργαστείτε σε άλλη περιοχή ή πριν μεταβείτε στο
επόμενο στάδιο γυαλίσματος.

1. Prior to compounding, wash surface using 3M™ Perfect-It™ Boat
Wash (PN 09035).
2. Shake this product well before using.

2

Directions for Use by Machine:

3

2΄x2΄
2´x2´

60 cm x 60 cm

4
1200-2000
Max. RPM

5

Προαιρετικά: Σε σκούρες επιφάνειες βελτιστοποιήστε το γυάλισμα με την
FINESSE-IT™ II GLAZE.
Για επιπλέον προστασία εφαρμόστε το 3M™ PERFECT-IT™ BOAT WAX αφού έχει
ολοκληρωθεί πρώτα η διαδικασία γυαλίσματος.
Σημείωση: Μην εφαρμόσετε την αλοιφή σε ζεστή επιφάνεια ή όταν τo ηλιακό φως πέφτει
κατευθείαν πάνω στην επιφάνεια. Μην την αραιώσετε. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κατασκευαστή. Η ηλικία και η κατάσταση του gelcoat θα επηρεάσουν τις διαδικασίες φινιρίσματος.

+ 30 2310 438730 • ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ / THESSALONIKI

3. Apply enough material to work a 2´x 2´ area with a thin film
throughout the buffing process. Important: If too much compound is applied to the surface, product may create a heavy film
that reduces workability. If this occurs, remove excess material
from both panel and pad surfaces. Spur buffing padas necessary.
4. Start buffing with medium pressure between 1200 and 2000
Max. RPM. For optimal finish, as the product begins to dry,
reduce pressure at end of buffing cycle. Product can be buffed
or wiped dry.
5. Use a soft cloth to remove any residual film and/or sling before
moving on to another panel or before polishing.

Optional: On dark coloured surfaces further refine surface with
FINESSE-IT™ II GLAZE.
For added protection apply 3M™ PERFECT-IT™ BOAT WAX (PN
36113) after compounding is completed.
Note: Do not apply to a warm surface or in direct sunlight. Do not
dilute. Follow gelcoat manufacturer recommendations for application
and curing. Gelcoat age and condition will affect refinishing methods.
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Κατάλογος Προϊόντων
PERFECT - IT ™ GELCOAT MEDIUM CUTTING COMPOUND & WAX

Products' Catalogue
PERFECT - IT ™ GELCOAT LIGHT COMPOUND & WAX

Perfect-It™ μεσαία αλοιφή + κερί για gelcoat (one step)

Perfect-It™ ψιλή αλοιφή + κερί για gelcoat (one step)

Η 3M™ PERFECT-IT™ GELCOAT MEDIUM CUTTING COMPOUND + WAX είναι μία αλοιφή ταχείας δράσης που
συνδυάζει τη μεγάλη κοπτική δύναμη, φινίρισμα υψηλής γυαλάδας και κερί προστασίας μεγάλης διάρκειας.
Χρησιμοποιείστε την μετά από τριβή με κόκκο P1000 και πάνω. Είναι μια βελτιωμένη φόρμουλα που διατηρείται
περισσότερο σε υγρή μορφή για πιο εύκολο καθάρισμα και λιγότερη σκόνη, ακόμη και στα θερμά κλίματα.
Η 3M™ PERFECT-IT™ GELCOAT MEDIUM CUTTING COMPOUND + WAX είναι εξαιρετική για σκάφη, τροχόσπιτα και εργοστασιακά gelcoats. Αυτή η λύση του ενός βήματος έχει ως αποτέλεσμα ένα εξαιρετικό φινίρισμα και προστασία μακράς διάρκειας για οποιαδήποτε gelcoat επιφάνεια.

Όταν χρειάζεται εξαιρετικό φινίρισμα και προστασία μακράς διάρκειας μετά από τριβή με κόκκο P1500
και πάνω, η 3M™ PERFECT-IT™ GELCOAT LIGHT CUTTING COMPOUND + WAX είναι η τέλεια λύση για ανοιχτόχρωμα ή σκουρόχρωμα gelcoats. Έχουμε βελτιώσει τη φόρμουλα έτσι ώστε να διατηρείται περισσότερο σε υγρή μορφή προσφέροντας πιο εύκολο καθάρισμα, λιγότερη σκόνη και καλύτερη απόδοση ακόμη
και στα θερμά κλίματα.
Αυτή η αλοιφή είναι ειδικά διαμορφωμένη για σκάφη, τροχόσπιτα και εργοστασιακά gelcoats και είναι ιδανική
για «one – step » διαδικασίες. Χρησιμοποιήστε την όποτε χρειάζεστε ένα μακράς διάρκειας φινίρισμα με κερί.

ΚΩΔΙΚΌΣ / CODE

ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑ / PACKAGING

ΚΩΔΙΚΌΣ / CODE

ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑ / PACKAGING

36105 - 36106

473 ml - 946 ml

36109 - 36110

473 ml - 946 ml

Perfect-It™ gelcoat medium cutting compound + wax (one step)

Perfect-It™ gelcoat light cutting polish + wax (one step)

3M™ PERFECT-IT™ GELCOAT MEDIUM CUTTING COMPOUND + WAX combines fast cutting power, a high
gloss finish and durable wax protection. Use this for any P1000 and finer scratches. Its improved formula
has longer wet times for easier clean up and less dust, even in warm climates.
3M™ PERFECT-IT™ GELCOAT MEDIUM CUTTING COMPOUND + WAX works great on boats, caravans and industrial gelcoats.
This one-step solution results in a brilliant finish and long-lasting protection for any of your gelcoat surfaces.

When a brilliant finish and durable protection are needed for P1500 and finer scratches, 3M™ PERFECT-IT™
GELCOAT LIGHT CUTTING POLISH + WAX is the perfect solution for light or dark coloured gelcoat. We’ve
improved the formula with longer wet times offering easier clean up, less dust and more efficient use, even
in warm climates.
Specifically formulated for boats, caravans and industrial gelcoats, this polish is ideal for one-step processes.
Use whenever you want a durable wax finish.

Καθαρισμός

P
Prewash

Κοπή

Γυάλισμα

Κερί

1

2

W

Polish

Wax

Cut

Καθαρισμός

Κοπή Γυάλισμα

P
Prewash

2

Οδηγίες χρήσης με μηχάνημα:
3. Κατά τη διαδικασία γυαλίσματος εφαρμόστε αρκετή ποσότητα αλοιφής, δημιουργώντας ένα λεπτό φιλμ, για να εργαστείτε σε μία περιοχή 60cm x 60cm.
Σημαντικό: Αν εφαρμόσετε πολύ μεγάλη ποσότητα αλοιφής στην
επιφάνεια, μπορεί να δημιουργηθεί ένα πολύ πυκνό φιλμ, το οποίο
θα δυσκολέψει την εργασία σας. Εάν αυτό συμβεί, αφαιρέστε την
περίσσεια ποσότητα υλικού από την επιφάνεια του σκάφους αλλά και
από το σφουγγάρι/γούνα.
4. Ξεκινήστε τη διαδικασία γυαλίσματος με μέτρια πίεση ανάμεσα στις 1200
και 2000 στροφές το μέγιστο. Για καλύτερο φινίρισμα, όταν η αλοιφή
ξεκινάει να στεγνώνει, μειώστε την πίεση στο τέλος του γυαλίσματος.
5. Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό πανί για να σκουπίσετε τυχόν υπολείμματα αλοιφής πριν εργαστείτε σε άλλη περιοχή.

Οδηγίες για χρήση με το χέρι:
3. Εφαρμόστε ποσότητα αλοιφής σε μια περιοχή 30cm x 30cm με
ένα καθαρό πανί μικροϊνών.
4. Γυαλίστε την gelcoat επιφάνεια με κυκλικές κινήσεις.
5. Συνεχίστε την εφαρμογή στην επιφάνεια έως ότου να μην βλέπετε την
αλοιφή. Μην αφήσετε το υλικό να θαμπώσει. Στις πολύ οξειδωμένες
επιφάνειες μπορεί να χρειαστεί να γίνει το γυάλισμα με μηχάνημα.
Σημείωση: Μην εφαρμόσετε την αλοιφή σε ζεστή επιφάνεια ή όταν
τo ηλιακό φως πέφτει κατευθείαν πάνω στην επιφάνεια. Μην την
αραιώσετε. Αφαιρέστε το υπόλειμμα της αλοιφής όσο το δυνατόν
πιο γρήγορα χρησιμοποιώντας ένα νωπό μαλακό πανί μικροϊνών.
Ακολουθήστε τις οδηγίες του κατασκευαστή. Η ηλικία και η κατάσταση του gelcoat θα επηρεάσουν τις διαδικασίες φινιρίσματος.
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Polish

Wax

2

Οδηγίες χρήσης:
1. Πριν αρχίσετε το γυάλισμα με τη μεσαία αλοιφή, καθαρίστε την
επιφάνεια χρησιμοποιώντας 3M™ PERFECT-IT™ BOAT WASH
2. Ανακινείστε καλά την αλοιφή πριν τη χρησιμοποιήσετε.

2 W

1
Cut

Κερί

2

3

2΄x2΄
2´x2´

60 cm x 60 cm

4
1200-2000
Max. RPM

5

3

1΄x1΄
1´x1´

30 cm x 30 cm

4

5

Directions for Use:

Οδηγίες χρήσης:

1. Prior to compounding, wash surface using 3M™ PERFECT-IT™
BOAT WASH (PN 09035).
2. Shake this product well before using.

1. Πριν αρχίσετε το γυάλισμα με τη ψιλή αλοιφή, καθαρίστε την
επιφάνεια χρησιμοποιώντας 3M™ PERFECT-IT™BOAT WASH
2. Ανακινείστε καλά την αλοιφή πριν τη χρησιμοποιήσετε.

Directions for Use by Machine:

Οδηγίες χρήσης με μηχάνημα:

3. Apply enough material to work a 2´x2´ area with a thin film
throughout the buffing process. Important: If too much compound is applied to the surface, product may create a heavy film
that reduces workability. If this occurs, remove excess material
from both panel and pad surfaces. Spur buffing padas necessary.
4. Start buffing with medium pressure between 1200 and 2000
Max. RPM. For optimal finish, as the product begins to dry,
reduce pressure at end of buffing cycle. Product can be buffed
or wiped dry.
5. Use a soft cloth to remove any residual film and/or sling before
moving on to another panel.

3. Κατά τη διαδικασία γυαλίσματος εφαρμόστε αρκετή ποσότητα αλοιφής, δημιουργώντας ένα λεπτό φιλμ, για να εργαστείτε σε μία περιοχή 60cm x 60cm.
Σημαντικό: Αν εφαρμόσετε πολύ μεγάλη ποσότητα αλοιφής στην επιφάνεια, μπορεί να δημιουργηθεί ένα πολύ πυκνό φιλμ, το οποίο θα δυσκολέψει την εργασία σας. Εάν αυτό συμβεί, αφαιρέστε την περίσσεια ποσότητα
υλικού από την επιφάνεια του σκάφους αλλά και από το σφουγγάρι/γούνα.
4. Ξεκινήστε τη διαδικασία γυαλίσματος με μέτρια πίεση ανάμεσα στις 1200
και 2000 στροφές το μέγιστο. Για καλύτερο φινίρισμα, όταν η αλοιφή
ξεκινάει να στεγνώνει, μειώστε την πίεση στο τέλος του γυαλίσματος.
5. Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό πανί για να σκουπίσετε τυχόν υπολείμματα αλοιφής πριν εργαστείτε σε άλλη περιοχή.

Directions for Use by hand:

Οδηγίες για χρήση με το χέρι:

3. Apply material to a 1´x1´ area using a clean microfiber detailing cloth.
4. Rub gelcoat surface in a circular motion.
5. Work the area until the material is gone. Do not allow product to
haze. Heavily oxidized surfaces may require applicationby machine.

3. Εφαρμόστε ποσότητα αλοιφής σε μια περιοχή 30cm x 30cm με ένα
καθαρό πανί μικροϊνών.
4. Γυαλίστε την gelcoat επιφάνεια με κυκλικές κινήσεις.
5. Συνεχίστε την εφαρμογή στην επιφάνεια έως ότου να μην βλέπετε την
αλοιφή. Μην αφήσετε το υλικό να θαμπώσει. Στις πολύ οξειδωμένες
επιφάνειες μπορεί να χρειαστεί να γίνει το γυάλισμα με μηχάνημα.

Note:
Do not apply in direct sunlight or on a warm surface. Do not dilute.
Remove material sling as soon as possible using a soft damp microfiber detail cloth. Follow gelcoat manufacturer recommendation
for application and curing. Gelcoat age and condition will affect
finishing methods.
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Σημείωση: Μην εφαρμόσετε την αλοιφή σε ζεστή επιφάνεια ή όταν τo ηλιακό
φως πέφτει κατευθείαν πάνω στην επιφάνεια. Μην την αραιώσετε. Αφαιρέστε το
υπόλειμμα της αλοιφής όσο το δυνατόν πιο γρήγορα χρησιμοποιώντας ένα νωπό
μαλακό πανί μικροϊνών. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κατασκευαστή. Η ηλικία και
η κατάσταση του gelcoat θα επηρεάσουν τις διαδικασίες φινιρίσματος.

+ 30 2310 438730 • ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ / THESSALONIKI

Directions for Use:
1. Prior to polishing, wash surface using 3M™ PERFECT-IT™ BOAT
WASH (PN 09035).
2. Shake this product well before using.

2

Directions for Use by Machine:

3

2΄x2΄
2´x2´

60 cm x 60 cm

4
1200-2000
Max. RPM

5

3. Apply enough material to work a 2´x2´ area with a thin film
throughout the buffing process. Important: If too much compound is applied to the surface, product may create a heavy film
that reduces workability. If this occurs, remove excess material
from both panel and pad surfaces. Spur buffing pad a
 s necessary.
4. Start buffing with medium pressure between 1200 and 2000
Max. RPM. For optimal finish, as the product begins to dry,
reduce pressure at end of buffing cycle. Product can be buffed
or wiped dry.
5. Use a soft cloth to remove any residual film and/or sling before
moving on to another panel.

Directions for Use by hand:

3

1΄x1΄
1´x1´

30 cm x 30 cm

4

5

3. Apply material to a 1´x1´ area using a clean microfiber detailing cloth.
4. Rub gelcoat surface in a circular motion.
5. Work the area until the material is gone. Do not allow product to
haze. Heavily oxidized surfaces may require applicationby machine.

Note: Do not apply in direct sunlight or on a warm surface. Do not
dilute. Remove material sling as soon as possible using a soft damp
microfiber detail cloth. Follow gelcoat manufacturer recommendation for application and curing. Gelcoat age and condition will
affect finishing methods.

w w w.mar i neshop.g r
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Products' Catalogue

PERFECT - IT ™ BOAT WAX

MARINE IMPERIAL™ COMPOUND AND FINISHING MATERIAL

Perfect-It™ κερί για σκάφη

Marine χονδρή και γυαλιστική αλοιφή

Το να επαναφέρεις οποιαδήποτε επιφάνεια απαιτεί προσπάθεια και η προσπάθεια σου αξίζει μακράς
διάρκειας προστασία. Το 3M™ PERFECT - IT™ BOAT WAX διατηρεί όλα τα είδη των επιφανειών σε εξαιρετική εμφάνιση. Είναι ασφαλές για το gelcoat, το χρώμα, το fibreglass και τα μέταλλα και περιέχει ένα ευχάριστο τροπικό άρωμα. Το κερί φινιρίσματος προστατεύει ενάντια σε όλα τα περιβαλλοντικά στοιχεία.
Το 3M™ PERFECT - IT™ BOAT WAX χρησιμοποιείται ως ένα τελικό βήμα σε οποιαδήποτε διαδικασία όπου
απαιτείται κερί φινιρίσματος.

Η αλοιφή 3M™ MARINE IMPERIAL™ COMPOUND AND FINISHING MATERIAL 6044 έχει γρήγορο κόψιμο κα
αφήνει πολύ καλό γυάλισμα χωρίς στρογγυλά σημάδια (swirl marks). Αυτή η υγρή αλοιφή είναι σχεδιασμένη
για να αφαιρεί σημάδια τριβής P600 ή P800 από gelcoat, σε συνδυασμό με γούνα. Σχεδιασμένη να χρησιμοποιείται με ηλεκτρικό αλοιφαδόρο ή αέρος, εξοπλισμένο με σφουγγάρια ή γούνες γυαλίσματος της 3Μ. Δεν
περιέχει κερί ή σιλικόνη. Παρέχει υψηλής ποιότητας αποτελέσματα. Αφαιρεί την οξείδωση από το gelcoat.
Για περαιτέρω βελτίωση της επιφάνειας ή αύξηση της γυαλάδας, συνεχίζουμε με την αλοιφή 3M™ MARINE
FINESSE-IT™ II FINISHING MATERIAL 09048.

ΚΩΔΙΚΌΣ / CODE

ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑ / PACKAGING

ΚΩΔΙΚΌΣ / CODE

ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑ / PACKAGING

36112 - 36113

473 ml - 946 ml

06044

946 ml

Perfect-It™ boat wax

Marine Imperial™ compound and finishing material

Refinishing any surface takes effort and your effort deserves long lasting protection. Our 3M™ PERFECT-IT™
BOAT WAX keeps all sorts of surfaces looking great. It’s safe for gelcoat, paint, fibreglass and metals and has
a pleasant tropical scent. The pure wax finish protects against the elements. Use 3M™ PERFECT - IT™ BOAT
WAX as a final step to any process where a wax finish is recommended.

3M™ MARINE IMPERIAL™ COMPOUND AND FINISHING MATERIAL 6044 has a fast cut and leaves excellent
finish without swirl marks. This liquid compound and finishing material is designed to remove a P600 or P800
dual action sand scratch from gel coat, with a wool pad. Designed to be used with an air or electric buffer
equipped with 3M™ Compounding Pads. Contains no wax or silicone. It leaves a high gloss finish on gel coat
surfaces. Removing gel coat oxidation.
To further refine the surface or increase gloss, follow with 3M™ MARINE FINESSE-IT™ II FINISHING
MATERIAL 09048.

Καθαρισμός Κοπή Γυάλισμα

P
Prewash

Κερί

1

2

W

Cut

Polish

Wax

2

Directions for Use:

Οδηγίες χρήσης:
1. Πριν αρχίσετε το κέρωμα, καθαρίστε την επιφάνεια χρησιμοποιώντας 3M™ PERFECT-IT™BOAT WASH
2. Ανακινείστε καλά την αλοιφή πριν τη χρησιμοποιήσετε.

1. Prior to waxing, wash boat using 3M™ PERFECT-IT™ BOAT WASH
(PN 09035).
2. Shake this product well before

2

FINESSE - IT ™ II FINISHING MATERIAL
FINESSE-IT™ II MARINE γυαλιστική αλοιφή

Οδηγίες χρήσης με μηχάνημα:
3. Εφαρμόστε αρκετή ποσότητα αλοιφής για να εργαστείτε
σε μια περιοχή 60cm x 60cm.
4. Απλώστε την αλοιφή με το σφουγγάρι γυαλίσματος.
5. Χρησιμοποιείστε λίγη πίεση, απλώνοντας ομοιόμορφα το κερί
πάνω στην επιφάνεια του σκάφους επικαλύπτοντας το προηγούμενο πέρασμα κατά 50%. Μην αφήσετε το κερί να θαμπώσει.
6. Σκουπίστε την περίσσεια ποσότητα κεριού με ένα καθαρό
πανί μικροϊνών.

3

2΄x2΄
2´x2´

1200-2000
Max. RPM

60 cm x 60 cm

5

Οδηγίες για χρήση με το χέρι:
3. Εφαρμόστε αρκετή ποσότητα αλοιφής σε μια περιοχή 60cm x
60cm με ένα μαλακό πανί μικροϊνών.
4. Γυαλίστε διεξοδικά την επιφάνεια του σκάφους. Μην αφήσετε
το κερί να θαμπώσει.
5. Σκουπίστε την περίσσεια ποσότητα κεριού με ένα καθαρό πανί μικροϊνών
Σημείωση: Μην εφαρμόσετε το κερί σε ζεστή επιφάνεια ή όταν τo ηλιακό φως πέφτει κατευθείαν πάνω στην επιφάνεια. Μην το χρησιμοποιήσετε σε βινυλικές ή λαστιχένιες επιφάνειες. Μην το αραιώσετε. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κατασκευαστή. Η ηλικία και η κατάσταση του
gelcoat θα επηρεάσουν τις διαδικασίες φινιρίσματος.

40

Directions for Use by Machine:

4
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6

Directions for Use by hand:

3

2΄x2΄
2´x2´

60 cm x 60 cm

4

5

3. Apply enough material to work a 2´x2´ area.
4. Spread the material with the buffing pad to reduce
slinging.
5. Using light pressure, evenly apply wax to the surface of
the boat using a 50% overlap. Do not allow wax to haze.
6. Wipe off excess wax with a clean dry microfiber detailing
cloth.

3. Apply enough material to work a 2´x2´ area. Apply product with a
clean dry microfiber detailing cloth.
4. Rub thoroughly onto the surface of the boat. Do not allow wax to haze.
5. Wipe off excess wax with a new clean dry microfiberdetailing cloth.

Σχεδιασμένη για χρήση σε τελικό χρώμα και gelcoat. H 3M™ FINESSE - IT™ II FINISHING MATERIAL 09048 είναι
μία γυαλιστική αλοιφή που αφαιρεί γρατζουνιές, ελαφρά-μέτρια οξείδωση, θολότητα και στρογγυλά σημάδια
(swirl marks) που έχουν προκύψει κατά τη διαδικασία του γυαλίσματος. Χρησιμοποιείται ως τελικό βήμα αφού
έχουμε εφαρμόσει τις αλοιφές 3Μ Marine πετυχαίνοντας ένα απαλό, υψηλής γυαλάδας, υγρό φινίρισμα.
ΚΩΔΙΚΌΣ / CODE

ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑ / PACKAGING

09048

473 ml

FINESSE-IT™ II MARINE finishing material
Designed for use on topside paint and gel coats, 3M™ FINESSE - IT™ II FINISHING MATERIAL is a high
quality boat polish that removes scratches, light to medium oxidization and haze or swirl marks that are
left as a result of compounding. Use it as a final finishing step after 3M Marine Compounds to achieve a
smooth, high gloss, wet look finish.

Note: Do not use in direct sunlight or apply to a warm surface. Do
not use on vinyl or rubber areas. Do not dilute. Follow gelcoat manufacturer recommendation for application and curing. Age and
condition of gelcoat will affect finishing methods.

+ 30 210 4112521 • + 30 210 4136717 • ΑΘΗΝΑ / ATHENS

+ 30 2310 438730 • ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ / THESSALONIKI
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Products' Catalogue
PERFECT‐IT™ FAST CUT PLUS EXTREME COMPOUND
PERFECT-IT™ ταχείας κοπής χοντρή αλοιφή

Η 3M™ PERFECT‐IT™ FAST CUT PLUS EXTREME αποτελεί μια νέα αλοιφή με ενισχυμένη κοπτική ικανότητα για χρήση σε
βαφές για την αφαίρεση γραμμών που δημιουργούνται από λειαντικά κόκκου P1200 έως P3000 που έγιναν κατά την διαδικασία αποκατάστασης χρωμάτων. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για την απομάκρυνση της οξείδωσης, των γρατζουνιών, των γρατζουνιών του πλυντηρίου αυτοκινήτων κ.λπ., στις εργοστασιακές βαφές του κατασκευαστή.

MARINE METAL RESTORER & POLISH
Marine αλοιφή για τον καθαρισμό και το γυάλισμα των μετάλλων

■■

Έχει σχεδιαστεί για αποκατάσταση και γυάλισμα ανοξείδωτου, ορείχαλκου, μπρούντζου, χρωμίου, χαλκού,
αλουμινίου και άλλων μετάλλων. Αφαιρεί την επιφανειακή σκουριά, την οξείδωση, τη διάβρωση και το
θάμπωμα. Δε συνίσταται για βαφές, ανοδιώσεις ή διάφανα βερνίκια που μπορεί να έχουν εφαρμοστεί στα
μέταλλα. Δε θα αφαιρέσει τη σοβαρή διάβρωση των μετάλλων.

■■
■■

Μειώνεται η ποσότητα χρήσης της αλοιφής κατά 30%
Μειώνεται ο χρόνος γυαλίσματος κατά 25%
Καθαρίζεται εύκολα από τις επιφάνειες.

■■
■■
■■

Προσφέρει μεγαλύτερο χρόνο εργασίας.
Παρέχει υψηλής γυαλάδας φινίρισμα.
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί με ή χωρίς νερό.

Συνιστάται να χρησιμοποιείται με περιστροφικά ή παλινδρομικά εργαλεία αέρος ή ηλεκτρικά με (900-1500 στροφές
ανά λεπτό) σε συνδυασμό με ένα αφρώδες σφουγγάρι 3M™ PERFECT-IT™.

ΚΩΔΙΚΌΣ / CODE

ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑ / PACKAGING

ΚΩΔΙΚΌΣ / CODE

ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑ / PACKAGING

09018 - 09019

150 ml - 500 ml

51815

1 kg

Marine metal restorer and polish

Perfect-It fast-cut compound

Designed to restore and polish stainless steel, brass, bronze, copper, chrome, aluminum and other marine
metals by removing surface rust, oxidation, corrosion and tarnish. Restores luster. Not recommended for
painted, anodized or clear coatings which may have been applied to the metal. Will not remove severe
pitting of metal.

3M™ PERFECT-IT™ FAST CUT PLUS EXTREME is an aggressive abrasive liquid compound for use on refinish paints to
remove abrasive scratches from P1200 to P3000 grade during the paint rectification process. It can also be used to
remove oxidation, scratches, car wash scratches, etc, on original manufacturer’s paints.
■■
■■
■■

Use 30% less compound
Reduces scratch removal time by 25%
Very easy clean up

■■
■■
■■

Long working time
Provides a high gloss finish
Can be use with or without water

3M™ PERFECT-IT™ FAST CUT PLUS EXTREME is recommended to be used with an electric or air driven Polishing
machine (900-1500 rpm) equipped with a 3M™ PERFECT-IT™ COMPOUNDING SPONGE PAD.

PERFECT-IT™ 1-STEP FINISHING MATERIAL
Perfect-It™ 1-step αλοιφή γυαλίσματος

MARINE CLEANER CONDITIONER & PROTECTOR FOR VINYL SURFACES
Marine καθαριστικό και αναζωογονητικό για βινυλικές επιφάνειες / φουσκωτά
Μοναδική φόρμουλα σε gel για καθαρισμό, γυάλισμα και προστασία βινυλικών και λαστιχένιων επιφανειών. Επίσης προσφέρει διαρκή προστασία και σε εξωτερικές και σε εσωτερικές εφαρμογές. Η gel φόρμουλα
προσφέρει καλύτερο έλεγχο σε σύγκριση με τα υγρά. Πολύ καλή απόδοση στα φουσκωτά. Επιβραδύνει τη
ζημιά από τη UV ακτινοβολία.

H 3M™ PERFECT‐IT™ 1‐STEP FINISHING MATERIAL είναι μία αλοιφή υψηλής απόδοσης με γρήγορο
"κόψιμο’’ που έχει δημιουργηθεί για να αφαιρεί γραμμές που δημιουργούνται από κόκκο P3000 και
λεπτότερο. Επιτρέπει στο χρήστη να ελαχιστοποιήσει τη χρήση ‘’χοντρών’’ αλοιφών και φινιριστικών
όπως παραδοσιακά μέχρι τώρα έκανε, αφήνοντας ένα τελικό φινίρισμα υψηλής γυαλάδας με απειροελάχιστα στρογγυλά σημάδια (swirl marks).
■■
■■
■■
■■

Αφαιρεί τις γραμμές λείανσης που αφήνει το 3M™ TRIZACT™ 8000, παρέχοντας έτσι ένα «1–step» φινίρισμα
στις περισσότερες βαφές.
Διαθέτει το ‘’κόψιμο’’ της χοντρής αλοιφής αλλά και το φινίρισμα, χωρίς ολογράμματα, της ψιλής αλοιφής.
Πιο υγρή φόρμουλα, προσφέρει μεγαλύτερο χρόνο εργασίας χωρίς να στεγνώνει.
Σκουπίζεται εύκολα χωρίς έτσι να απαιτείται πολύς χρόνος για καθαρισμό.

H 3M™ PERFECT‐IT™1‐STEP FINISHING MATERIAL αναπτύχθηκε για να αφαιρεί τις γραμμές λείανσης που αφήνει το 3M™
TRIZACT™ 8000 κατά τη διαδικασία επιδιόρθωσης βερνικιών των αυτοκινήτων, ναυτιλιακών gelcoat και τελικών βαφών.

ΚΩΔΙΚΌΣ / CODE

ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑ / PACKAGING

ΚΩΔΙΚΌΣ / CODE

ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑ / PACKAGING

09023

250 ml

33039

1 ltr

Perfect‐It™ 1‐Step Finishing Material
Marine conditioner & protector for vinyl surfaces / inflatables
Unique gel formula designed to clean, condition and protect marine vinyl and rubber components. It
also provides durable protection in exterior, as well as interior applications. Gel formula gives you better
application control than liquids. Very good performances on inflatable boats. Retards UV light damage.

3M™ PERFECT‐IT™ 1‐STEP FINISHING MATERIAL is a high-performance, fast cutting finishing material
designed to remove 3000 grit and finer scratches. It allows you to eliminate the use of traditional rubbing
compounds and machine polishes, while still leaving a high‐gloss finish with minimal swirl marks.
■■
■■
■■
■■

Removes 3M™ TRIZACT™ 8000 scratches, providing a 1‐Step finish on most colours
Provides the cut of a compound and the swirl‐free finish of a polish
Wetter formulation allows for longer work time without drying
Wipes off easily, requiring less cleanup time

3M™ PERFECT‐IT™ 1‐STEP FINISHING MATERIAL is developed to remove TRIZACT™ 8000 scratches during
the paint finishing process of automotive clear coat surfaces, marine gelcoat and paint finishes.
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Κατάλογος Προϊόντων
PERFECT-IT™ III EXTRA FINE COMPOUND

PERFECT - IT™ III FAST CUT COMPOUND

PERFECT-IT™ ΙΙΙ πολύ ψιλή γυαλιστική αλοιφή

Perfect-It™ III χοντρή αλοιφή με γρήγορο κόψιμο

Ειδικά σχεδιασμένη πολύ λεπτή αλοιφή που βοηθάει στο να πετύχουμε ένα τέλειο φινίρισμα στα νέα
αντιχαρακτικά βερνίκια αυτοκινήτων. Επίσης χρησιμοποιείται για να δώσει υψηλή γυαλάδα σε χρώματα
επαναβαφών αφού έχουμε εφαρμόσει τα πρώτα στάδια γυαλίσματος. Χρησιμοποιείται με τον αλοιφαδόρο
(1500 -2500rpm) και το κατάλληλο σφουγγάρι ή γούνα. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί με το κίτρινο σφουγγάρι 50488 μετά το πρώτο στάδιο γυαλίσματος (αλοιφή 51815 + πράσινο σφουγγάρι). Στα αντιχαρακτικά
βερνίκια πρέπει ως τελευταίο στάδιο λείανσης να χρησιμοποιήσουμε TRIZACT P3000. Για να αφαιρέσουμε
τις λειαντικές γραμμές P3000 σε σκληρές αντιχαρακτικές βαφές χρησιμοποιούμε την 3Μ 1927 γούνα για
μεγαλύτερο “κόψιμο”. Από αυτή τη διαδικασία τα σημάδια αλοιφής που μπορεί να έχουν μείνει αφαιρούνται εφαρμόζοντας την EXTRA FINE COMPOUND 80347 με το 3M™ πορτοκαλί σφουγγάρι 09550.

H 3M™ PERFECT-IT™ III FAST CUT COMPOUND είναι μία χοντρή αλοιφή ταχείας δράσης με γρήγορο “κόψιμο”
που αφαιρεί τις λειαντικές γραμμές των αμαξωμάτων. Εφαρμόζοντάς την πετυχαίνουμε ένα εξαιρετικό,
υψηλής γυαλάδας φινίρισμα σε νέες και παλιές βαφές. Αυτό το προϊόν είναι ιδανικό για την αφαίρεση
γρατζουνιών που μπορεί να καταστρέψουν την εμφάνιση ενός καλοδιατηρημένου οχήματος.

ΚΩΔΙΚΌΣ / CODE

ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑ / PACKAGING

80349

1 ltr

PERFECT-IT™ ΙΙΙ extra fine compound
Specially designed to help achieve a perfect finish on modern scratch resistant clear coats or to give a high
gloss finish on standard refinish paints after compounding. Use with an electric or air driven polisher (1500
to 2500 rpm) equipped with the relevant foam or wool Buffing Pads. It can be used as a machine polish after
first stage compounding (51815 compound with Compounding Pad 50487). It is applied with 3M™ POLISHING PAD 50488 (yellow). On scratch resistant paints any previous sanding step must be finished with 3M™
TRIZACT™ FINE FINISHING DISC 50414. For P3000 scratch removal on hard scratch-resist paints use 3M™
WOOL BUFFING PAD 01927 for extra cut rate. Any compounding marks from this process can be removed
using EXTRA FINE PLUS 80349 on a 3M™ COMPOUNDING PAD 09550 (orange).

PERFECT-IT™ ΙΙΙ γυαλιστική αλοιφή που αφαιρεί στρογγυλά σημάδια & ολογράμματα
Η 3M™ PERFECT-IT™ III ULTRAFINA™ SE POLISH είναι σχεδιασμένη για να αφαιρεί τα στρογγυλά σημάδια
(swirl marks) και τα ολογράμματα, εφαρμόζεται με αλοιφαδόρο (1000-2500 rpm). Χρησιμοποιείται σε
συνδυασμό με το 3M™ 50388 μπλε σφουγγάρι πετυχαίνοντας εξαιρετικό και γρήγορο αποτέλεσμα αφού
πρώτα έχουμε εφαρμόσει τα προηγούμενα στάδια γυαλίσματος. Στο τέλος, σκουπίζουμε με το πανί
μικροϊνών 3M™ ULTRAFINA™ POLISHING CLOTH 50486, το οποίο βοηθάει στο να πετύχουμε ένα υψηλής
γυαλάδας φινίρισμα χωρίς ολογράμματα.
ΚΩΔΙΚΌΣ / CODE

ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑ / PACKAGING

50383

1 ltr

PERFECT-IT™ ΙΙΙ compound for removing swirl marks & holograms
3M™ PERFECT-IT™ III ULTRAFINA™ SE POLISH is designed to remove all swirls and holograms using standard
electric or air-powered rotary polishing machines (1000- 2500 rpm). The polish is used in conjunction with
a new ultra-soft 3M™ ULTRAFINA™ SE HIGH GLOSS POLISHING PAD 50388 for excellent, fast results after
standard machine compounding and polishing processes. For a final wipe clean, the new 3M™ ULTRAFINA™
POLISHING CLOTH 50486 helps achieve the ultimate swirl and hologram-free, high gloss finish.
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ΚΩΔΙΚΌΣ / CODE

ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑ / PACKAGING

09374

1 ltr

Perfect-It™ III Fast cut compound
3M™ Perfect-It™ III FAST CUT COMPOUND is a fast acting, coarse grade compound designed for the rapid
removal of fine scratches on bodywork. Achieve a fine, high gloss finish on both new and old paintwork. This
product is ideal for removing scratches that can ruin the appearance of a well maintained vehicle.

PERFECT - IT™ III FINE COMPOUND
Perfect-It™ III μεσαία αλοιφή
Η 3M™ PERFECT-IT™ III FINE COMPOUND είναι μία λεπτή αλοιφή που χρησιμοποιείται σε χρώματα αυτοκινήτων για να αφαιρέσει ψιλές λειαντικές γραμμές αφού έχουμε τρίψει με το 260L P1200 ή P1500 λειαντικό
δίσκο ή με τα ντουκόχαρτα P1500 ή P2000 της 3Μ. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να αφαιρέσει την ελαφρά
οξείδωση και τις γρατζουνιές πάνω σε εργοστασιακά (ΟΕΜ) χρώματα. Προτείνεται να χρησιμοποιείται με
αλοιφαδόρο (1500 – 2500 rpm), με το πορτοκαλί σφουγγάρι 3Μ™ 09550 ή τη λευκή γούνα 3Μ™ 01927 και το
μαλακό πάτο 3Μ™ 09552. Μπορούμε να συνεχίσουμε με τη 3M™ PERFECT-IT™ III MACHINE POLISH 09376.
ΚΩΔΙΚΌΣ / CODE

ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑ / PACKAGING

09375

1 ltr

PERFECT-IT™ III fine compound

PERFECT-IT™ III ULTRAFINA™ SE POLISH
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3Μ™ 09375 is a fine compound for use on refinish paints to remove fine grade sanding scratches after flatting
or denibbing with 3Μ™ 260L P1200 or P1500 abrasive discs or 3Μ™ Microfine 1500 and 2000 wet sanding
paper. It can be used to remove light oxidation and scratches on OEM paints. 3Μ™ 09375 is recommended
to be used with an electric or air driven polishing machine (1500 – 2500 rpm), equipped with a 3M™ 09550
PERFECT-IT™ COMPOUNDING SPONGE PAD or 3M™ 1927 PERFECT-IT™ WOOL COMPOUNDING PAD and 3M™
09552 PERFECT-IT™ BACKUP PAD. Can be followed by 3M™ PERFECT-IT™ III MACHINE POLISH 09376.

PERFECT-IT™ III MACHINE POLISH
PERFECT-IT™ III ψιλή γυαλιστική αλοιφή
H 3Μ™ 09376 PERFECT-IT III MACHINE POLISH είναι μία αλοιφή που χρησιμοποιείται σε επαναβαμμένες επιφάνειες προσφέροντας υψηλή γυαλάδα, αφαιρώντας γραμμές που έχουν αφήσει οι προηγούμενες αλοιφές,
για παράδειγμα, μετά την 3Μ™ 09374 PERFECT-IT III FAST COMPOUND ή την 3Μ™ 09375 PERFECT-IT III FINE
COMPOUND. Επίσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να αφαιρέσει την ελαφρά οξείδωση από τα αρχικά χρώματα.
Δε περιέχει καθόλου σιλικόνη και κερί. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε σκούρα και σε ανοιχτά χρώματα.
ΚΩΔΙΚΌΣ / CODE

ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑ / PACKAGING

09376

1 ltr

Perfect-It™ III machine polish compound
3Μ™ 09376 PERFECT-IT III MACHINE POLISH is a very high gloss polish for use on refinish paints to remove
compounding scratches, for example, after 3Μ™ 09374 PERFECT-IT III FAST COMPOUND or 3Μ™ 09375 PERFECT-IT III FINE COMPOUND. It can also be used to remove light oxidation from original paint. Silicone and
wax free. Can be used on dark and light colours.
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PLASTIC RESTORER

PERFECT - IT™ III FINISHING GLAZE

Χονδρή αλοιφή επισκευής πλαστικών

PERFECT-IT™ III γυαλιστική αλοιφή / κερί

Η 3M™ 09377 είναι μία γυαλιστική αλοιφή σχεδιασμένη να εφαρμόζεται με το χέρι και ένα μαλακό πανί ή για επιπλέον
απόδοση με έκκεντρο περιστροφικό τριβείο και το μαύρο σφουγγάρι 3Μ™ 05729. Η 3Μ™ 09377 δίνει μεγάλη λάμψη
σε επαναβαμμένες ή σε εργοστασιακά βαμμένες επιφάνειες και περιέχει κερί carnauba το οποίο παρέχει διαρκή
προστασία στο φινίρισμα που έχουν προηγουμένως δώσει οι αλοιφές 3M™ PERFECT-IT™. Περιέχει σιλικόνες κατάλληλες για τα βαφεία οι οποίες εξασφαλίζουν την εύκολη εξάπλωση της αλοιφής χωρίς κανένα κίνδυνο μόλυνσης.
ΚΩΔΙΚΌΣ / CODE

ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑ / PACKAGING

09377

1 ltr

PERFECT-IT™ III finishing glaze compound

3M™ 09377 is a finishing glaze designed for application by hand with a soft polishing wipe or for extra efficiency by machine with a dual action sander using the 3M™ 05729 FOAM D/A GLAZING PAD. 3Μ™ 09377 gives
a high lustre on refinish or original paint surfaces and contains carnauba wax to provide a lasting protection
to the finish provided by the Perfect-it™ III Paint Finishing System. 09377 contains paintshop compatible
silicones to ensure ease of spreading without any risk of contamination.

H 3M™ PLASTIC RESTORER (βήμα 1ο) αφαιρεί τις γρατζουνιές και τη θαμπάδα από τα διάφανα εξωτερικά
πλαστικά. Ιδανική για τα κιτρινισμένα και θαμπά φανάρια. Η αλοιφή αυτή αφαιρεί σημάδια λείανσης
P3000. Χρησιμοποιείται πριν από την γυαλιστική αλοιφή πλαστικών 3M™ PLASTIC POLISH PN59016.
ΚΩΔΙΚΌΣ / CODE

ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑ / PACKAGING

09377

1 ltr

Compound for restoration of plastic surfaces
3M™ PLASTIC RESTORER (step 1) removes scratches and haziness from clear exterior plastics. Excellent
for yellow or hazard headlight lenses. This compound removes scratches from P3000 grade abrasives. Use
before 3M™ PLASTIC POLISH PN59016.

PLASTIC POLISH
Γυαλιστική αλοιφή για πλαστικά
H 3M™ PLASTIC POLISH (βήμα 2ο) αφαιρεί τις μικρές γρατζουνιές από τα διάφανα εξωτερικά πλαστικά.
Αφαιρεί με ασφάλεια τις ψιλές γρατζουνιές ή άλλες πολύ μικρές ατέλειες από πλαστικά των αυτοκινήτων
και συνιστάται για χρήση μετά από την αλοιφή επισκευής πλαστικών 3M™ PLASTIC RESTORER PN59015.
ΚΩΔΙΚΌΣ / CODE

ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑ / PACKAGING

59016

1 ltr

Plastic polish
3M™ PLASTIC POLISH (step 2) removes small scratches from clear exterior plastics. Safely removes small
hairline scratches or other minor imperfections from automotive plastics and recommended follow-up step
after using 3M™ PLASTIC RESTORER PN 59015.

PERFECT - IT™ POLISH ROSA
PERFECT-IT™ ΙΙΙ υψηλής απόδοσης κερί
Αυτή η αλοιφή περιέχει μη πτητικές σιλικόνες οι οποίες προσδίδουν υψηλότερο βαθμό γυαλάδας και
μεγάλη ευκολία καθαρισμού. Η 3Μ™ Γυαλιστική Αλοιφή ROSA μπορεί να εφαρμοστεί με το χέρι με ένα
μαλακό πανί ή με το σφουγγάρι 3M™ PERFECT-IT™ ΙΙΙ HIGH GLOSS POLISHING BLACK PAD 9378 ή με έκκεντρο περιστροφικό εργαλείο και το σφουγγάρι 3M™ D/A GLAZING BLACK PAD 05729. Έπειτα σκουπίζουμε
με το 3Μ™ πανί μικροϊνών υψηλής απόδοσης ή με το 3Μ™ 34568 συνθετικό πανί γυαλίσματος μιας χρήσης.
ΚΩΔΙΚΌΣ / CODE

ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑ / PACKAGING

80345

1 ltr

SCRATCH REMOVAL KIT
Car care σετ αφαίρεσης γρατζουνιών
To ειδικό σύστημα επιδιόρθωσης γρατζουνιών της 3Μ™ παρέχει όλα εκείνα τα προϊόντα καθώς και τις ακριβείς οδηγίες βήμα-βήμα για την επιδιόρθωση των μικρών γρατζουνιών. Αυτό το σύστημα βελτιώνει την εμφάνιση του αμαξιού με τη τριβή, το φινίρισμα και το γυάλισμα του βερνικιού. Είναι σχεδιασμένο να αφαιρεί τις
ατέλειες από το βερνίκι, όπως τις γρατζουνιές από το χερούλι της πόρτας, στις πόρτες ή στον κορμό.
Περιλαμβάνει: Ειδική βάση για το τρυπάνι, μικρό γυαλόχαρτο TRIZACT P3000, μωβ σφουγγαράκι, μαύρο
σφουγγαράκι, αλοιφή 3M™ RUBBING COMPOUND και αλοιφή 3M™ SCRATCH REMOVER.
Υποσημείωση: Εάν το νύχι σας πιάνεται στη γρατζουνιά θα χρειαστείτε επαγγελματική επιδιόρθωση.
ΚΩΔΙΚΌΣ / CODE

PERFECT-IT™ ΙΙΙ high gloss final wax

50975

The polish contains non-volatile silicones which enhance gloss levels and give supreme cleanup performance. 3M™ POLISH ROSA 80345 can be applied by hand with a soft wipe or 3M™ PERFECT-IT™ ΙΙΙ HIGH
GLOSS POLISHING BLACK PAD 9378 or by dual-action (DA) machine fitted with a 3Μ™ D/A GLAZING BLACK
PAD 05729. Wipe off should be undertaken with a 3Μ™ HIGH PERFORMANCE MICROFIBER CLOTH or with a
disposable POLISHING WIPE 34568.
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Car care scratch removal system
The 3M™ SCRATCH REMOVAL SYSTEM provides all of the products and step-by-step guidance needed to
repair small scratches. The 3M™ SCRATCH REMOVAL SYSTEM improves a vehicle’s appearance by sanding, compounding and polishing the clear coat. It is designed to remove defects to the clear coat, like fine
scratches to the door handle, door panels or the trunk.
Product Features Included: Disc pad holder for a drill, 3M Trizact™ 3000 grit sandpaper square, Purple
compounding pad, Black polishing pad, 3M™ RUBBING COMPOUND, 3M™ SCRATCH REMOVER.
NB: If your fingernail catches in scratch you may need professional repair.
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PERFORMANCE FINISH LIQUID WAX

SCRATCH AND SWIRL REMOVER

Car care υγρό συνθετικό κερί

Car care ψιλή αλοιφή αφαίρεσης μικρο-γρατζουνιών και σημαδιών στροβιλισμού

Το 3M™ PERFORMANCE FINISH LIQUID WAX είναι ένα υγρό συνθετικό κερί που παρέχει τη μέγιστη δυνατή
προστασία για τις εξωτερικές επιφάνειες του οχήματος. Περιέχει πολυμερή που δουλεύουν προσκολλώντας πάνω στο χρώμα του αυτοκινήτου, παρέχει ένα εξαιρετικά ανθεκτικό και μακράς διάρκειας φινίρισμα κάνοντας το το ιδανικό αξεσουάρ υψηλής απόδοσης για μία καταπληκτική λάμψη και γυαλάδα.
Με το 3M™ PERFORMANCE FINISH LIQUID WAX δε χρειάζεται να περιμένουμε το κερί να στεγνώσει και να
θολώσει προτού το σκουπίσουμε για να αναδείξει ένα τέλειο φινίρισμα. Όταν χρησιμοποιείται σύμφωνα
με τις οδηγίες, μπορεί εύκολα να αφαιρεθεί με το χέρι ή με το μηχάνημα χωρίς να αφήσει αντιαισθητικά
άσπρα σημάδια.

Η 3M™ SCRATCH & SWIRL REMOVER προσφέρει ένα γρήγορο και εύκολο τρόπο για να αφαιρέσετε την
ελαφριά οξείδωση, τα στρογγυλά σημάδια (swirl marks) και τις μικρό- γρατζουνιές. Είναι ιδανικό για
περιστασιακή χρήση πριν την εφαρμογή του κεριού. Η 3M™ SCRATCH & SWIRL REMOVER θα επαναφέρει
σταδιακά ένα υψηλής γυαλάδας φινίρισμα. Αυτή η φόρμουλα δε περιέχει κερί και είναι ασφαλές για τα
χρώματα και τα βερνίκια. Είναι κατάλληλο για εφαρμογή με το χέρι ή με τριβεία.

ΚΩΔΙΚΌΣ / CODE

ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑ / PACKAGING

39030

473 ml

Car care performance finish liquid wax
The 3M™ PERFORMANCE FINISH LIQUID WAX is a liquid synthetic wax that provides maximum protection for
exterior vehicle surfaces. Containing polymers that work by bonding to the paint surface, it provides a highly
durable and exceptionally long-lasting finish – making it the ideal high performance accessory for an amazing
shine and gloss. With 3M™ PERFORMANCE FINISH LIQUID WAX there’s no need to wait for the wax to dry and
haze before wiping it off to reveal a dazzling finish. When used according to the instructions, it is quick and
easy to apply and remove by hand or with a machine and it won’t leave any unsightly white marks.

ΚΩΔΙΚΌΣ / CODE

ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑ / PACKAGING

50970

473 ml

Car care scratch & swirl remover
3M™ SCRATCH & SWIRL REMOVER provides a quick and easy way to remove light oxidation, swirl marks and
even fine scratches. Τhis product is ideal for occasional use before applying a wax protection. 3M™ SCRATCH
& SWIRL REMOVER will gradually bring back a high-gloss finish. The formula contains no wax, and surfaces
are left safe for clear coats. Suitable for application by hand or machine.

TYRE RESTORER
Car care αναζωογονητικό ελαστικών
Επαναφέρει το βαθύ γυαλιστερό μαύρο των ελαστικών και τη βαθιά πλούσια φυσική εμφάνιση στα εξωτερικά λαστιχένια προστατευτικά και στα βινυλικά καλούπια. Καθαρίζει και αναζωογονεί.

LEATHER AND VINYL RESTORER

ΚΩΔΙΚΌΣ / CODE

ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑ / PACKAGING

39042

473 ml

Car care tyre restorer

Car care αναζωογοννητικό δερμάτινων & βινυλικών επιφανειών
Το 3M™ LEATHER & VINYL RESTORER αποτελεί το τέλειο προϊόν για να καθαρίσουμε τις δερμάτινες και
βινυλικές επιφάνειες στο εσωτερικό του αμαξιού. Είναι μια μακράς διάρκειας φόρμουλα που είναι σχεδιασμένη να καθαρίζει τη σκόνη, τη βρωμιά, τους ανεπιθύμητους μολυντές και μερικούς λεκέδες από τις
δερμάτινες, βινυλικές και πλαστικές επιφάνειες του αυτοκινήτου ενώ ταυτόχρονα αποκαθιστά και θρέφει
τη φυσική γυαλάδα χωρίς να αφήνει λιπαρά υπολείμματα. Είναι εξαιρετικό όταν το χρησιμοποιείς στα
ταμπλό τα οποία έχουν θαμπώσει από την έκθεση στον ήλιο. Έχει φρέσκο άρωμα λεμονιού.

ΚΩΔΙΚΌΣ / CODE

ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑ / PACKAGING

39040

473 ml

Car care leather & vinyl restorer
The 3M™ LEATHER & VINYL RESTORER is the perfect product for cleaning the interior of your car’s leather and
vinyl surfaces. It is long lasting formula, designed to clean dirt, grime, unwanted contaminants and some
stains from your vehicles leather, vinyl, and plastic surfaces while restoring and nourishing the original natural
sheen without leaving a greasy residue. Ιt is excellent for use on dashboards that have gotten dull over the
years of being damaged by the sun. The product includes fresh, lemon scent.

Restores that deep black new look to tires and restores a deep rich natural appearance to exterior rubber
bumpers or vinyl moldings. It cleans and rejuvenates.

HEADLIGHT RESTORATION KIT
Car care κιτ επισκευής και γυαλίσματος προβολέων
Το σύστημα αποκατάστασης των φαναριών της 3M™ είναι μία γρήγορη και αποτελεσματική λύση για τα
θολά ή αποχρωματισμένα φανάρια των αυτοκινήτων. Το σύστημα αυτό είναι εύκολο στη χρήση και περιέχει όλα εκείνα τα προϊόντα έτσι ώστε να επαναφέρουμε όλα τα φανάρια του αυτοκινήτου. Το κιτ αυτό
περιλαμβάνει, λειαντικά, ταινία μασκαρίσματος, ένα σύστημα τοποθέτησης (για τα σφουγγαράκια και τα
λειαντικά), σφουγγαράκια, και γυαλιστικές αλοιφές.
ΚΩΔΙΚΌΣ / CODE
39073

Car care headlight restoration kit
The 3M™ HEADLIGHT RESTORATION KIT is a fast and effective solution for hazed or discoloured automotive
lights. The drill-mounted system is easy to use and the kit contains everything you need to restore all the
lights on your vehicle. Including abrasives, masking tape, a drill mounting system, pads and polish.
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PERFECT-IT™ FOAM COMPOUNDING PAD
Σφουγγάρι αφαίρεσης ατελειών

SUPERBUFF™ 2 PLUS 2 BUFFING PAD
Superbuff διπλής όψεως γούνα
Είναι γυαλιστικές γούνες γενικής χρήσης που παράγουν εξαιρετικά αποτελέσματα σε χρώματα
και gelcoat. Η διπλής όψης κατασκευή τους προσφέρει τη διπλάσια επιφάνεια γυαλίσματος ενώ το
άκαμπτο εσωτερικό πλατό παρέχει αυξημένη δύναμη κοπής. Προσφέρουν γρήγορα αποτελέσματα με
εξαιρετική γυαλάδα. Χρησιμοποιούνται με τον 3M™ SUPERBUFF™ αντάπτορα M14 (05512).

Χρησιμοποιήστε το 3M™ PERFECT-IT™ FOAM COMPOUNDING PAD για το σβήσιμο των λειαντικών γραμμών
και των στρογγυλών σημαδιών, το γυάλισμα σε χαμηλή ταχύτητα και την αφαίρεση μπιμπικιών, για να
έχετε μεγάλη αποτελεσματικότητα σε κάθε στάδιο της διαδικασίας γυαλίσματος. Χρησιμοποιείται ως
μέρος του 3M™ PERFECT-IT™ Συστήματος Φινιρίσματος Βαφής, για πιο αποδοτικό γυάλισμα και καλύτερο
τελικό αποτέλεσμα. Γρηγορότερα και πιο καθαρά αποτελέσματα χάρη στην κατασκευή του σφουγγαριού
που συγκρατεί την αλοιφή. Αυτό το σφουγγάρι μονής όψης είναι εξοπλισμένο με το σύστημα τοποθέτησης HOOKIT™, για εύκολες αλλαγές. Χρησιμοποιείται σε στεγνό ή σκληρό τελικό χρώμα για την αφαίρεση μπιμπικιών και γρατζουνιών ή την αποκατάσταση λειαντικών γραμμών που δημιουργούνται από
κόκκο P1200 ή λεπτότερο.

ΚΩΔΙΚΌΣ / CODE

ΧΡΏΜΑ / COLOUR

ΔΙΑΣΤΆΣΕΙΣ / DIMENSIONS

ΚΩΔΙΚΌΣ / CODE

ΧΡΏΜΑ / COLOUR

ΔΙΑΣΤΆΣΕΙΣ / DIMENSIONS

05074 - 05705

Λευκό / White - Κίτρινο / Yellow

Ø 228 mm

05737

Λευκό / White

Ø 203 mm

Foam compounding pad

Superbuff double sided wool pad
The 3M™ SUPERBUFF™ 2 PLUS 2 BUFFING PADs are general purpose wool polishing pads that produces
excellent results on topside paints and gel coats. Its double-sided construction gives you twice the usual
buffing surface whilst a stiffer central hub provides increased cutting power. The result is a quick, efficient
polish with professional results. Use with 3M™ SUPERBUFF™ ADAPTER M14 (05512).

Use 3M™ PERFECT-IT™ FOAM COMPOUNDING PAD for refining sand scratches and swirl marks, slow speed
polishing and denibbing for high performance at every step of the compounding process. Use as part of our
3M™ PERFECT-IT™ PAINT FINISHING SYSTEM for more efficient polishing and enhanced end results. Faster
and cleaner results thanks to foam construction that holds polish. This single sided pad is equipped with the
HOOKIT™ attachment system for easy changes. Work with cured or hard finish paint, denibbing, scratch
removal or refining P1200 or finer sand scratches.

PERFECT-IT™ 1 - STEP FOAM FINISHING PAD
1-step σφουγγάρι γυαλίσματος

HOOKIT™ SBS COMPOUNDING PAD
HOOKIT™ SBS γούνα μονής όψεως
Σχεδιασμένες να χρησιμοποιούνται με τις marine αλοιφές της 3Μ, οι μονής όψης γούνες προσφέρουν εξαιρετικά αποτελέσματα γυαλίσματος στα χρώματα και gelcoats, δίνοντας έντονη λάμψη με εξαιρετικό φινίρισμα.
Η πίσω όψη τους είναι ‘’hook & loop’’ για να μπορούν να συνδέονται και να αφαιρούνται με ευκολία στον ειδικό
πάτο HOOKIT™ (5717M) της 3Μ. Κατάλληλο για χρήση στους περισσότερους αλοιφαδόρους χαμηλών ταχυτήτων. Για καλύτερα αποτελέσματα με τις αλοιφές χρησιμοποιούμε αλοιφαδόρο στις 2000 rpm ή λιγότερο.
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Το σφουγγάρι αυτό έχει σχεδιαστεί για να χρησιμοποιείται ως μέρος του 3M™ PERFECT-IT™ 1-STEP PAINT
FINISHING SYSTEM - ‘’κόβει’’ και γυαλίζει σε ένα βήμα, επιτυγχάνοντας φινίρισμα υψηλής γυαλάδας
γλιτώνοντας χρόνο και χρήμα σε σύγκριση με την παραδοσιακή διαδικασία γυαλίσματος. Το σφουγγάρι
μαζί με την αλοιφή 3M™ PERFECT-IT™ 1-STEP FINISHING MATERIAL προσδίδουν το ‘’κόψιμο’’ της χοντρής
αλοιφής και το φινίρισμα της ψιλής και αναπτύχθηκαν για να χρησιμοποιηθούν μαζί με τα λειαντικά
3M™ TRIZACT™ P3000 & P8000. Το τελικό αποτέλεσμα είναι μία ταχύτερη διαδικασία φινιρίσματος βαφής
χωρίς επιπρόσθετο χρόνο, αλοιφές και σφουγγάρια.

ΚΩΔΙΚΌΣ / CODE

ΧΡΏΜΑ / COLOUR

ΔΙΑΣΤΆΣΕΙΣ / DIMENSIONS

ΚΩΔΙΚΌΣ / CODE

ΧΡΏΜΑ / COLOUR

ΔΙΑΣΤΆΣΕΙΣ / DIMENSIONS

05711 - 05713

Λευκό / White - Κίτρινο / Yellow

Ø 228 mm

33042

Μωβ / Purple

Ø 150 mm

HOOKIT™ SBS wool compounding pad single sided

1-step foam finishing pad

Designed for use with 3M™ Marine Compounds, these single-sided wool pads deliver outstanding compounding results on marine paint and gel coats, polishing to a deep shine for a professional-looking finish. With its hook and loop backing, the pads are quick and easy to attach, remove and reattach to a 3M
HOOKIT™ BACK-UP PAD (05717M) and are suitable for use with most standard slow speed polishers. For
best results apply compounds using a rotary polisher at 2000 rpm or less.

Designed specifically for use as part of the 3M™ PERFECT-IT™ 1-STEP PAINT FINISHING SYSTEM, our 3M™
PERFECT-IT™ 1-STEP FOAM FINISHING PAD compounds and polishes in one step – you can achieve a highgloss finish without the time and expense of traditional compounding. The pad and our 3M™ PERFECT-IT™
1-STEP FINISHING MATERIAL deliver the cut of a compound with the handling of a polish, developed for use
with 3M™ Trizact™ 3000 and 8000 abrasives. The result is faster final paint finishing without additional time,
compounds or pads.
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Κατάλογος Προϊόντων
PERFECT - IT™ III WOOL BUFFING PAD WHITE

PERFECT - IT™ III ULTRAFINA™ SE HIGH GLOSS PAD BLUE

PERFECT-IT™ III μάλλινη γούνα γυαλίσματος με σύστημα συγκράτησης hook & loop

PERFECT-IT™ ΙΙΙ ανάγλυφο σφουγγάρι γυαλίσματος με σύστημα συγκράτησης hook & loop

Κάθε γούνα είναι κατασκευασμένη από λεπτές ίνες μαλλιού που είναι ραμμένη πάνω σε ένα υλικό από
πολυεστέρα ενώ έχει προπλυθεί για να μειωθούν τα χνούδια. Το μαλακό μαλλί της γούνας είναι ιδιαίτερα ήπιο, έτσι μπορεί να χρησιμοποιηθεί στις περισσότερες επιφάνειες χωρίς να αφήνει γρατζουνιές
ή σημάδια. Η γούνα 3M™ PERFECT-IT™ III WOOL BUFFING PAD διαθέτει το σύστημα HOOKIT™ της 3M.
Ο hook & loop μηχανισμός είναι σχεδιασμένος για εύκολη σύνδεση, αφαίρεση και τοποθέτηση στο κέντρο
του ειδικού πάτου 3M™ PERFECT-IT™ POLISHING BACK-UP PAD (9552) προσφέροντας ασφάλεια, ευκολία,
και αποτελεσματικό γυάλισμα στο λιγότερο χρόνο.

Το σφουγγάρι αυτό είναι ιδανικό για το τελικό στάδιο γυαλίσματος και συνιστάται για χρήση με
αλοιφαδόρο και την αλοιφή 3M™ PERFECT-IT™ III ULTRAFINA SE POLISH ή την 3M™ POLISH ROSA.
Αναλαμβάνει τη δύσκολη δουλειά να γυαλίσει την επιφάνεια διασφαλίζοντας ένα αποτέλεσμα χωρίς
στρογγυλά σημάδια (swirl marks) και ολογράμματα. Οι αλοιφές με μπλε καπάκι προτείνεται να χρησιμοποιούνται με τα μπλε σφουγγάρια, έτσι ώστε να πετύχουμε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα.

ΚΩΔΙΚΌΣ / CODE

ΧΡΏΜΑ / COLOUR

ΔΙΑΣΤΆΣΕΙΣ / DIMENSIONS

1927

Λευκό / White

Ø 133 mm

PERFECT-IT™ III wool compounding pad with hook & loop attachment
Each pad is made from fine wool fibres that are stitched onto a polyester backing material, and has been
prewashed to reduce traces of lint. The soft wool material is gentle enough to use on most surfaces without
leaving unsightly scratches or marks behind. The 3M PERFECT- IT III WOOL BUFFING PAD incorporates the
3M™ HOOKIT™ Attachment System. This hook and loop mechanism is designed to provide easy attachment,
removal and centering of the pad to 3M™ PERFECT-IT™ POLISHING BACK-UP PAD (9552), ensuring safe, easy
and effective polishing with minimal downtime.

PERFECT-IT™ ΙΙΙ ανάγλυφο σφουγγάρι γυαλίσματος με σύστημα συγκράτησης hook & loop
Τα 3M PERFECT-IT™ III HIGH GLOSS POLISHING PADs αποτελούν ιδανική λύση για την αφαίρεση στρογγυλών σημαδιών και ολογραμμάτων που έχουν μείνει από προηγούμενες αλοιφές. Όταν συνδυάζονται με
τον αλοιφαδόρο και την αλοιφή 3M™ ULTRAFINA POLISH ή την 3M™ POLISH ROSA επιτυγχάνεται ένα φινίρισμα υψηλής γυαλάδας. Τα σφουγγάρια αυτά έχουν ένα πολύ ήπιο κόψιμο και έχουν σχεδιαστεί ώστε να
μεγιστοποιούν τη γυαλάδα και να δίνουν ένα τέλειο φινίρισμα. Η μακράς διάρκειας, αυγουλωτή, αφρώδης
δομή του προσφέρει εξαιρετική σχέση τιμής-απόδοσης και το καθιστά ιδανικό για τα πιο σκούρα χρώματα.
ΚΩΔΙΚΌΣ / CODE

ΧΡΏΜΑ / COLOUR

ΔΙΑΣΤΆΣΕΙΣ / DIMENSIONS

9378

Μαύρο / Black

Ø 150 mm

PERFECT-IT™ ΙΙΙ waffle polishing pad with hook & loop attachment
3M PERFECT-IT™ III HIGH GLOSS POLISHING PADs are the ideal accessory for removing swirl marks and
holograms left after compounding. When teamed with a machine polisher, 3M™ ULTRAFINA POLISH or 3M™
POLISH ROSA, the ultimate high gloss finish is easily achieved. These pads have a very mild cutting action
and have been designed to maximise gloss and achieve the perfect finish. The long lasting waffle foam
offers excellent value for money and is ideally suited to darker colours.

Perfect-It™ ΙΙΙ σφουγγάρι γυαλίσματος με σύστημα συγκράτησης hook & loop
Για πολύ καλό γυάλισμα και αφαίρεση ολογραμμάτων, αυτά τα σφουγγάρια αποτελούν το ιδανικό
αξεσουάρ καθώς και για τη διόρθωση χρωμάτων σε μικρού ή μεσαίου μεγέθους περιοχές. Κατάλληλα
για όλα τα χρώματα συμπεριλαμβανομένων των σκληρών και αντιχαρακτικών βερνικιών.

9550
50456

ΧΡΏΜΑ / COLOUR
Πορτοκαλί / Orange

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ / SURFACE

ΔΙΑΣΤΆΣΕΙΣ / DIMENSIONS

Λεία / Flat

150 mm

Ανάγλυφη / Waffle

133 mm

Perfect-It™ ΙΙΙ compounding pad with hook & loop attachment
For optimum high gloss and hologram removal, these compounding pads are the ideal accessory for paint rectification in small to medium sized areas. Suitable for use on all paints, including hard and scratch-resistant.
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ΧΡΏΜΑ / COLOUR

ΔΙΑΣΤΆΣΕΙΣ / DIMENSIONS

50388

Μπλε / Blue

Ø 150 mm

PERFECT-IT™ ΙΙΙ waffle polishing pad with hook & loop attachment
This high gloss pad is ideal for final polishing and is recommended for use with a machine polisher and 3M™
PERFECT-IT™ III ULTRAFINA SE POLISH or 3M™ POLISH ROSA. It takes the hard work out of polishing to
ensure a swirl and hologram-free result. Any products that have a blue bottle cap are recommended for use
with a blue pad in order to achieve the most effective results possible.

PERFECT - IT™ III COMPOUNDING PAD GREEN
Το σφουγγάρι αυτό έχει μεγάλη κοπτική δύναμη που αφαιρεί τις γρατζουνιές και τα στρογγυλά σημάδια
(swirl marks) από εργοστασιακά χρώματα και από επαναβαμμένες επιφάνειες. Για καλύτερα αποτελέσματα προτείνεται να χρησιμοποιείται με αλοιφαδόρο και την αλοιφή 3M™ PERFECT-IT™ III FAST CUT+
COMPOUND 50417. Σχεδιασμένο για να κάνει την επιλογή του προϊόντος γρήγορη και εύκολη.
Οι αλοιφές με πράσινο καπάκι προτείνεται να χρησιμοποιούνται με τα πράσινα σφουγγάρια.
ΚΩΔΙΚΌΣ / CODE

ΧΡΏΜΑ / COLOUR

ΔΙΑΣΤΆΣΕΙΣ / DIMENSIONS

50487

Πράσινο / Green

Ø 150 mm

PERFECT-IT™ ΙΙΙ compounding pad with hook & loop attachment
This pad works hard to deliver an aggressive cutting action that removes scratches and swirl marks from
both refinished and original paint work. It is highly recommended for use with a machine polisher and 3M
PERFECT-IT™ III FAST CUT+ COMPOUND 50417. Designed to make product selection quick and easy, products with a green bottle cap are recommended for use with green compounding pads.

PERFECT - IT™ III COMPOUNDING PAD YELLOW
PERFECT-IT™ ΙΙΙ ανάγλυφο σφουγγάρι γυαλίσματος με σύστημα συγκράτησης hook & loop

PERFECT - IT™ III COMPOUNDING PAD ORANGE

ΚΩΔΙΚΌΣ / CODE

ΚΩΔΙΚΌΣ / CODE

PERFECT-IT™ ΙΙΙ σφουγγάρι γυαλίσματος με σύστημα συγκράτησης hook & loop

PERFECT - IT™ III HIGH GLOSS POLISHING PAD BLACK
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Το σφουγγάρι αυτό αφαιρεί τις μικρές γρατζουνιές, τα στρογγυλά σημάδια (swirl marks) και τις
ατέλειες από εργοστασιακά χρώματα ή από χρώματα που έχουν ξαναβαφτεί. Για τα πιο επιθυμητά
αποτελέσματα προτείνεται να χρησιμοποιείται με αλοιφαδόρο και την αλοιφή 3M™ PERFECT-IT™ III
EXTRA FINE COMPOUND 80349. Σχεδιασμένο για να κάνει την επιλογή προϊόντος γρήγορη και εύκολη.
Οι αλοιφές με κίτρινο καπάκι προτείνεται να χρησιμοποιούνται με τα κίτρινα σφουγγάρια.
ΚΩΔΙΚΌΣ / CODE

ΧΡΏΜΑ / COLOUR

ΔΙΑΣΤΆΣΕΙΣ / DIMENSIONS

50488

Κίτρινο / Yellow

Ø 150 mm

PERFECT-IT™ ΙΙΙ waffle polishing pad with hook & loop attachment
This pad has been designed to remove light scratches, swirl marks and defects from both refinished and
original paint work. For the most desirable results, it is recommended for use with a machine polisher and
3M PERFECT-IT™ III EXTRA FINE COMPOUND 80349. Designed to make product selection quick and easy,
any products that have a yellow bottle cap are recommended for use with yellow compounding pads.
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HOOKIT™ BACKUP PAD
HOOKIT™ μαλακή βάση αλοιφαδόρου για σφουγγάρια

SCOTCH-BRITE™ MICROFIBRE WIPE
SCOTCH-BRITE™ πανί μικροϊνών
Πανί μικροϊνών που αφαιρεί αποτελεσματικά το λάδι, λίπη, βρωμιά, νερό και τη σκόνη από όλες τις
συνήθεις επιφάνειες ακόμη και τις ευαίσθητες όπως καθρέφτες και μάρμαρο. Είναι μαλακό ,εύκαμπτο,
βραδυφλεγές με ευχάριστη υφή. Έχει μεγάλη διάρκεια ζωής, ανθεκτικό στα πιο κοινά απορρυπαντικά και
μπορεί να πλυθεί μέχρι και 200 φορές στους 95°C.
ΚΩΔΙΚΌΣ / CODE

ΧΡΏΜΑ / COLOUR

ΔΙΑΣΤΆΣΕΙΣ / DIMENSIONS

2012

Μπλε / Blue - Πράσινο / Green
Κόκκινο / Red - Κίτρινο / Yellow

36 x 36 cm

SCOTCH-BRITE™ microfibre wipe
This microfibre wipe efficiently removes oil, grease, dirt, water, and dust from all common cleaning surfaces,
even delicate ones such as mirrors and marble. It is soft and flexible, with a pleasant touch, and resists to
autoclave. This wipe also offers good durability, is resistant to most common detergents, and is machine
washable up to 200 times at 95°C .

Η βάση σφουγγαριών 3M™ PERFECT-IT™ POLISHING BACK-UP PAD 09552 χρησιμοποιεί το απλό σύστημα
hook and loop με το οποίο πετυχαίνουμε την εύκολη και γρήγορη σύνδεση. Μία πλάκα νάιλον είναι συνδεδεμένη σε ένα παχύ στρώμα αφρού που παρέχει εξαιρετική αντοχή στην κρούση και διάρκεια. Τα μοναδικά χαρακτηριστικά αυτού του προϊόντος επίσης δίνουν ένα υψηλό επίπεδο ευκαμψίας, που σημαίνει
ότι ακόμα και αν κινείται από επίπεδες σε καμπύλες επιφάνειες το κάνει εύκολα και γρήγορα.
ΚΩΔΙΚΌΣ / CODE

ΔΙΑΣΤΆΣΕΙΣ / DIMENSIONS

09552

Ø 125 mm

HOOKIT™ backup pads-adaptor
3M™ PERFECT-IT™ POLISHING BACK-UP PAD 09552 uses the simple hook and loop system which makes the
attachment of compounding and polishing pads quick and easy. A nylon plate is bonded to a thick layer of
foam that provides excellent impact resistance and durability. The unique characteristics of this product
also give it a high level of flexibility, which means that even moving between flat and contoured surfaces is
simple and quick.

SUPERBUFF ADAPTOR M14
SUPERBUFF αντάπτορας Μ14 για γούνα
Ο 3M™ SUPERBUFF αντάπτορας χρησιμοποιείται για να συνδέσει τις 3M™ SUPERBUFF γούνες διπλής
όψης με τους αλοιφαδόρους.

SCOTCH-BRITE™ PROFESSIONAL HIGH PERFORMANCE CLOTH
SCOTCH-BRITE™ υψηλής απόδοσης πανί μικροϊνών
Το SCOTCH-BRITE™ HIGH PERFORMANCE CLOTH 2010 είναι ένα αποτελεσματικό εργαλείο καθαρισμού
υψηλής απόδοσης που αποτελείται από ένα μοναδικό συνδυασμό μικροϊνών δύο συστατικών (80% πολυεστέρας, 20% νάιλον) σε πλεκτή δομή. Οι μικροΐνες επιτρέπουν την απορρόφηση πετρελαίου και νερού
ενώ παρέχουν και τη μέγιστη επιφάνεια για τη συλλογή σκόνης, λαδιών και νερού. Το SCOTCH-BRITE™
HIGH PERFORMANCE CLOTH 2010 μπορεί να χρησιμοποιηθεί στεγνό ή υγρό, με ή χωρίς χημικά καθαρισμού. Επίσης μπορεί να πλυθεί στο πλυντήριο μέχρι και 500 φορές στους 95°C.
ΚΩΔΙΚΌΣ / CODE

ΧΡΏΜΑ / COLOUR

ΔΙΑΣΤΆΣΕΙΣ / DIMENSIONS

2010

Μπλε / Blue - Πράσινο / Green
Κόκκινο / Red - Κίτρινο / Yellow

32 x 36 cm

SCOTCH-BRITE™ high performance microfibre wipe
SCOTCH-BRITE™ HIGH PERFORMANCE CLOTH 2010 is an efficient cleaning tool consisting of a unique combination of bicomponent microfibers (80% polyester, 20% nylon) and knit construction. The bi-component
aspect of the microfibres allows for both oil and water absorption while the microfibres provide the maximum
surface area for the collection of dust, oil, and water. SCOTCH-BRITE™ HIGH PERFORMANCE CLOTH 2010 can
be used dry or damp, with or without cleaning chemicals. It is machine washable up to 500 times at 95°C.
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SUPERBUFF adapter M14
3M™ SUPERBUFF ADAPTOR is used to connect 3M™ SUPERBUFF DOUBLE SIDED PADs to compounding
machines.

HOOKIT™ SBS BACKUP PAD
HOOKIT™ SBS βάση γούνας SBS Μ14
Η βάση 3M™ 05717M HOOKIT™ SBS BACKUP PAD προσφέρει εύκολη σύνδεση, γρήγορη αποσύνδεση και
ακριβή τοποθέτηση στο κέντρο του για όλα τα σφουγγάρια/γούνες που διαθέτουν το σύστημα HOOKIT™.

ΚΩΔΙΚΌΣ / CODE

ΧΡΏΜΑ / COLOUR

ΔΙΑΣΤΆΣΕΙΣ / DIMENSIONS

5717M

Κίτρινο / Yellow

Ø 177 mm

HOOKIT™ SBS Backup Pad M14
3M™ 05717M HOOK IT™ SBS BACKUP PAD offers easy attachment, quick removal and accurate centering of
either the compounding or polishing pad with the HOOK IT™ system.
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HOOKIT SANDING DISCS
ABRASIVE
MATERIAL

WET
OR DRY

GRIT
P40

P60

P80

3M™ FLEXIBLE ABRASIVE HOOKIT™

Aluminum Oxide

Wet or Dry

3M™ HOOKIT™ GOLD 255P

Aluminum Oxide

Dry



3M™ HOOKIT™ BLUE MULTIHOLE ABRASIVE DISC 325U

Ceramic Blend

Dry



3M™ CUBITRON™ II MULTIHOLE SANDING DISC 737U

Precision Shaped Ceramic

Dry

3M™ HOOKIT™ PURPLE FINISHING FILM DISC 260L

Aluminum Oxide

Dry

3M™ HOOKIT™ FLEXIBLE FOAM ABRASIVE DISC

Aluminum Oxide

Wet or Dry

3M™ TRIZACT™ HOOKIT™ FOAM DISC GREY

Silicone Carbide

Wet or Dry

3M™ RED ABRASIVE HOOKIT™ DISC 316U

Aluminum Oxide

Dry





3M™ GREEN ABRASIVE HOOKIT™ DISC 245

Aluminum Oxide

Dry





80+

GRIT
P100

P120

120+

P150 150+ P180 180+ P220 220+ P240 240+ P320 320+ P400 400+ P500 P600 P800 P1000 P1200 P1500 P2000 P2500 P3000 P6000 P8000


























































































CUBITRON™ II MULTIHOLE SANDING DISC 737U
CUBITRON™ II HOOKIT™ δίσκος καθαρής τριβής
Ο 3M™ CUBITRON™ II πολύτρυπος λειαντικός δίσκος είναι ένα επαναστατικό προϊόν στο χώρο των λειαντικών στην αυτοκινητοβιομηχανία και χρησιμοποιείται για την αφαίρεση χρωμάτων και στη διαμόρφωση στόκου. Τριγωνικού σχήματος κεραμικός κόκκος ηλεκτροστατικά προσανατολισμένος σχηματίζει
αιχμηρές κορυφές, καθεμία ενεργεί σαν μεμονωμένο εργαλείο που «κόβουν» το χρώμα και το στόκο, φθείρονται ομοιόμορφα, και παρέχουν μακρά διάρκεια ζωής και συνέπεια. Αυτός ο πολύτρυπος δίσκος είναι
κατασκευασμένος από χαρτί "C - weight". Κόβει 30% πιο γρήγορα από τα υψηλής απόδοσης λειαντικά,
διαρκεί μέχρι και δύο φορές περισσότερο και παραδίδει ένα ομοιόμορφο φινίρισμα. Το ‘’+’’ στο κόκκο
αναφέρεται στην αυξημένη ταχύτητα κοπής, και το ομοιόμορφο κόψιμο που δίνει ο σχηματισμένος με
ακρίβεια κόκκος σε σχέση με τους συμβατικούς.
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HOOKIT™ BLUE MULTIHOLE ABRASIVE DISC 325U
HOOKIT™ λειαντικός κεραμικός δίσκος
Η τελευταία προσθήκη στην ευρεία γκάμα λειαντικών δίσκων της 3Μ™ είναι οι 3M™ HOOKIT™ μπλε πολύτρυποι λειαντικοί δίσκοι HOOKIT™ από οξείδιο του ζιρκονίου και κυμαίνονται από P80 έως P600. Γρήγορη
κοπή και μεγάλη διάρκεια ζωής σε συνδυασμό με την ελικοειδή πολύτρυπη τεχνολογία, προσφέρουν υψηλή
αναρρόφηση σκόνης όταν χρησιμοποιούνται με τη νέα σειρά βάσεων της 3Μ. Ο μοναδικός ελικοειδής σχεδιασμός ελαχιστοποιεί τη συγκέντρωση σκόνης και μεγιστοποιεί το ρυθμό κοπής. Καθαρότερος αέρας, χάρη
στην αποτελεσματική αναρρόφηση σκόνης καθώς και γρήγορη και αποτελεσματική αλλαγή του δίσκου.

ΚΌΚΚΟΣ / GRID

ΔΙΑΣΤΆΣΕΙΣ / DIMENSIONS

ΚΌΚΚΟΣ / GRID

ΔΙΑΣΤΆΣΕΙΣ / DIMENSIONS

80+ , 120+ , 150+ , 180+ , 220+ , 240+ , 320+, 400+

Ø 150 mm

P80 - P100 - P120 - P150 - P180 - P220 - P240 - P320 - P400 - P500

Ø 150 mm

CUBITRON™ II HOOKIT™ clean sanding abrasive disc

HOOKIT™ abrasive disc

The 3M™ CUBITRON™ II MULTIHOLE SANDING DISC is a revolutionary advancement in automotive abrasive
technology for paint removal, filler or putty shaping. Triangular shaped ceramic grain is electrostatically
oriented to form sharp peaks, each acting like individual cutting tools that slice through paint and body filler,
wear evenly, and provide long life and consistency. This multihole disc is constructed on a C-weight paper.
It cuts 30% faster than premium abrasives, lasts up to twice as long and delivers consistent uniform finish.
The Plus grade symbol refers to the enhanced cut speed, life, and finish of shaped grain versus conventional
grain.

The latest addition to the wide range of 3M™ abrasive discs is the 3M™ HOOKIT™ BLUE MULTIHOLE ABRASIVE
DISC range, from zirconium oxide, comprising 13 grades from P80 to P600. Fast cut and long life are coupled
with the amazing spiral multihole technology, offering superior dust extraction when used with the new
range of universal back-up pads. Unique spiral design minimizes loading and maximizes cut rate. Cleaner air
thanks to efficient dust extraction and fast efficient disc change.
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HOOKIT™ PURPLE FINISHING FILM ABRASIVE DISC 260L
HOOKIT™ λειαντικός δίσκος φινιρίσματος

HOOKIT™ GOLD 255P
HOOKIT™ χρυσός δίσκος λείανσης
Αυτοί οι χρυσοί δίσκοι είναι κατασκευασμένοι από υψηλής απόδοσης οξείδιο του αλουμινίου πάνω σε
υπόστρωμα "C - weight". Κόβουν γρήγορα , διαρκούν πολύ και αφήνουν ένα ομοιόμορφο φινίρισμα. Χρησιμοποιούνται για να τρίβουν ναυτιλιακά χρώματα, gelcoat, εποξικά και αστάρια. Αυτοί οι δίσκοι χρησιμοποιούν
το βολικό σύστημα hook & loop για την εύκολη τοποθέτηση ή αφαίρεση τους από τη βάση του εργαλείου.
ΚΌΚΚΟΣ / GRID

ΔΙΑΣΤΆΣΕΙΣ / DIMENSIONS

P80 - P100 - P120 - P150 - P180 - P220 - P240 - P320 - P400 - P500

Ø 150 mm

HOOKIT™ abrasive disc gold
These gold discs are constructed of a high performance aluminium oxide mineral on a ‘’C’’ weight backing. Cut
fast, last long, and leave a consistent finish. Used to sand marine paints, gelcoats, epoxy and primers. These
discs utilize the convenient hook-and-loop attachment system for easy placement on removal from the tool face.

Οι 3M™ MICROFINISHING HOOKIT™ 260L Λειαντικοί Δίσκοι έχουν σχεδιαστεί για να χρησιμοποιούνται
στη διαδικασία φινιρίσματος στο gelcoat παραγωγής και στο gelcoat καλουπιού. Είναι κατασκευασμένοι
από υψηλής απόδοσης οξείδιο του αλουμινίου πάνω σε υπόστρωμα από απαλό φιλμ. Αυτό το υπόστρωμα
προβλέπεται για ένα ομοιόμορφο και σταθερό φινίρισμα καθώς και για ένα επιθετικό κόψιμο. Οι λειαντικοί δίσκοι κόβουν γρήγορα, διαρκούν περισσότερο, αντιστέκονται στο μπούκωμα και αφήνουν ένα
ομοιόμορφο φινίρισμα. Σχεδιασμένοι να χρησιμοποιούνται στη λείανση πριν από τη βαφή, αυτοί οι λειαντικοί δίσκοι μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για να αφαιρέσουν τα τρεξίματα, μπιμπίκια από τη
σκόνη και το υπερβολικό «πορτοκάλι» από το χρώμα και το gelcoat πριν από τη διαδικασία του γυαλίσματος. Το πλεονέκτημα του «Fre-Cut Anti Loading Coating» βοηθά στην αποφυγή του πρόωρου μπουκώματος του δίσκου. Οι 3Μ™ 260L λειαντικοί δίσκοι είναι ήδη τρυπημένοι, με οπές συγκεκριμένης διαμέτρου για λείανση χωρίς σκόνη και σχεδιασμένοι να χρησιμοποιούνται με τις βάσεις HOOKIT.
ΚΌΚΚΟΣ / GRID

ΔΙΑΣΤΆΣΕΙΣ / DIMENSIONS

P600 - P800 - P1000 - P1200 - P1500 - P2000

Ø 150 mm

HOOKIT™ finishing film disc
The 3M™ MICROFINISHING HOOKIT™ 260L SANDING DISCs are designed to form part of the finishing
process on production and tooling gelcoats. The 3M™ HOOKIT DISCs 260L are constructed of high performance, aluminum oxide on a smooth film backing. The film backing provides for a very uniform and
consistent finish, as well as an aggressive cut. They cut fast, last long, resist loading and leave a consistent
finish. Designed for use in scuff sanding before painting these sanding discs can also be used to remove
runs, dust nibs, and excess orange peel from paint and gelcoat prior to compounding. The advantage of
Fre-Cut Anti Loading Coating helps prevent mature loading. 3M 260L HOOKIT DUST-FREE FILM DISCs are
pre-punched with standard hole patterns for dust-free sanding and are designed to be used with HOOKIT
DUST-FREE DISC Pads.

HOOKIT™ GREEN 245P
Hookit™ πράσινος δίσκος λείανσης
Ομοιόμορφο φινίρισμα με τον 3M™ HOOKIT™ Λειαντικό Δίσκο 245. Με επικάλυψη οξειδίου του αλουμινίου με
συγκόλληση ρητίνης για να αποφύγετε την πρόωρη καταστροφή, ο σκληροτράχηλος δίσκος μας προσφέρει
άριστη αντοχή και διατίθεται σε πολλές διαμορφώσεις οπής, μεγεθών και κοκκομετρίες (νούμερα).
Η πρωτοποριακή συγκόλληση ρητίνης βαρέως τύπου και οι ανθεκτικοί λειαντικοί δίσκοι οξειδίου του
αλουμινίου 245 έχουν εξελιχθεί, για κορυφαία αντοχή, αποφυγή του πρόωρου στομώματος και ομοιόμορφο φινίρισμα. Χρησιμοποιείται σε εφαρμογές όπως αφαίρεση χρώματος, σχηματοποίηση και τρίψιμο
στόκου για πλαστικά, αφαίρεση χονδρών γρατζουνιών στο υλικό πλήρωσης αμαξώματος (στόκο) και
εξομάλυνση χαραγμάτων στο άβαφο μέταλλο.
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HOOKIT™ FLEXIBLE ABRASIVE DISC
HOOKIT™ εύκαμπτος λειαντικός δίσκος
Οι 3M™ HOOKIT™ Εύκαμπτοι Λειαντικοί Δίσκοι είναι ιδανικοί για εφαρμογές λείανσης, συμπεριλαμβανομένου και της τριβής ασταριών αλλά και το φινίρισμα των χρωμάτων. Προσφέρουν πολύ καλό κόψιμο και
φινίρισμα με υψηλή ευελιξία, τεχνολογία αποφυγής «μπουκώματος», προσαρμοστικότητα, καθώς και μία
μαλακή αίσθηση. Οι 3M™ HOOKIT™ Εύκαμπτοι Λειαντικοί Δίσκοι προσφέρουν μια πρόσθετη ευελιξία για
τις δυσπρόσιτες περιοχές.

ΚΌΚΚΟΣ / GRID

ΔΙΑΣΤΆΣΕΙΣ / DIMENSIONS

ΚΌΚΚΟΣ / GRID

ΔΙΑΣΤΆΣΕΙΣ / DIMENSIONS

P40 - P60

Ø 150 mm

P400 - P600 - P800 - P1000 - P1200 - P1500

Ø 150 mm

Green abrasive disc

Flexible abrasive Hookit™ disc

A consistent finish with 3M™ HOOKIT™ ABRASIVE DISC 245. Coated in aluminium oxide with resin bonding
to prevent premature burning, our tough disc offers excellent durability and are available in a variety of hole
configurations, sizes and grades.
The innovative, heavy weight resin bonding and durable aluminium oxide abrasive discs 245 have been developed to give superior durability, anti loading and consistent finish. Applications include paint removal, shaping and sanding plastic filler, removal of coarser scratches in body filler and scratch refinement of bare metal.

3M™ FLEXIBLE ABRASIVE HOOKIT™ Discs are ideal for flexible sanding applications including primer sanding, blend preparation and paint finishing. This product provides excellent cut and finish performance with
high flexibility, anti loading technology, conformability and a soft feel. 3M™ FLEXIBLE ABRASIVE HOOKIT™
DISCS deliver added flexibility for hard-to-reach areas.
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HOOKIT™ FLEXIBLE FOAM ABRASIVE DISC

HOOKIT™ SANDING AND FINISHING ROLL

Εύκαμπτος πολύτρυπος αφρώδης δίσκος λείανσης

HOOKIT™ λειαντικό ρολό

Οι 3M™ Εύκαμπτoι Λειαντικοί Δίσκοι συνδυάζουν ένα εύκαμπτο λειαντικό από οξείδιο του αλουμινίου
με ένα μαλακό αφρό, δημιουργώντας έναν υψηλής απόδοσης, πολυχρηστικό λειαντικό δίσκο. Οι εκατοντάδες διάτρητες οπές προσφέρουν εξαιρετικό έλεγχο σκόνης και νερού όταν ο λειαντικός δίσκος χρησιμοποιείται σε ξηρή ή υγρή τριβή, πετυχαίνοντας έτσι ένα καθαρό περιβάλλον εργασίας.

Τα 3Μ™ 245 & 255P HOOKIT™ ρολά είναι κατασκευασμένα με κόκκο από οξείδιο του αλουμινίου.
Ανοιχτής δομής λειαντικά και ο κόκκος τους είναι κολλημένος με ρητίνη πάνω στο χαρτί. To 245
HOOKIT™ ρολό χρησιμοποιεί υπόστρωμα χαρτιού E - weight ενώ το 255P HOOKIT™ ρολό χρησιμοποιεί
υπόστρωμα χαρτιού C - weight. Το υπόστρωμα χαρτιού C - weight προσφέρει πολύ καλή υποστήριξη
στον κόκκο για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής και παρατεταμένη κοπτική δύναμη. Διαθέτει μια ενισχυμένη επίστρωση όπου αποτρέπει το «μπούκωμα», αυξάνοντας το χρόνο χρήσης του. Το άκαμπτο χαρτί
Ε-weight προσφέρει ένα σκληρό υπόστρωμα και παρατεταμένη διάρκεια ζωής. Ο δεσμός ρητίνης αντιστέκεται στη θερμότητα εμποδίζοντας το πρόωρο ‘’κάψιμο’’. Τα 3Μ™ 245 και 255P λειαντικά ρολά είναι
κατάλληλα για τη λείανση των περισσότερων υλικών με το χέρι ή με το εργαλείο.

ΚΌΚΚΟΣ / GRID

ΔΙΑΣΤΆΣΕΙΣ / DIMENSIONS

P400 - P600 - P800 - P1000 - P1200 - P1500 - P2000

Ø 150 mm

Flexible multihole foam abrasive sanding disc
3M™ FLEXIBLE FOAM ABRASIVE DISCs combine a flexible aluminium oxide abrasive with a soft foam to create a high performing, versatile abrasive. Hundreds of laser perforated holes mean excellent dust and water
control when used wet or dry creating a clean sanding environment.

TRIZACT™ HOOKIT™ FOAM DISC
Η μοναδική τεχνολογία TRIZACT™ της 3Μ™ χρησιμοποιεί μια δομή πυραμίδας από πολλαπλές στρώσεις
λεπτού λειαντικού κόκκου. H ειδικά διαμορφωμένη, ακριβής δομή του κόκκου δίνει στους λειαντικούς
δίσκους TRIZACT™ το συνδυασμό του γρήγορου κοψίματος καθώς και του ομοιόμορφου φινιρίσματος
κάθε φορά. Οι αφρώδεις λειαντικοί δίσκοι TRIZACT™ P1000 χρησιμοποιούνται για λείανση πανέλων πριν
από τη διαδικασία βαφής. Οι λειαντικοί δίσκοι P1500 χρησιμοποιούνται για να αφαιρέσουν αποτελεσματικά τα μπιμπίκια σκόνης καθώς και τη “φλούδα του πορτοκαλιού”. Οι P3000 αφρώδεις δίσκοι χρησιμοποιούνται για να αφαιρέσουν τις γραμμές που έχουν δημιουργήσει οι προηγούμενοι δίσκοι με P1200-P1500,
πριν τη χρήση του συστήματος γυαλίσματος της 3Μ. Οι P6000 χρησιμοποιούνται στο τελικό φινίρισμα/
γυάλισμα ως τελευταίο στάδιο λείανσης μετά το P2500 / P3000. Χρησιμοποιούνται νωπά και ακολούθως
εφαρμόζουμε τις αλοιφές της 3Μ έτσι ώστε να μην εμφανιστούν ξανά οι λειαντικές γραμμές.
ΚΌΚΚΟΣ / GRID

ΔΙΑΣΤΆΣΕΙΣ / DIMENSIONS

P1000 - P1500 - P3000 - P6000 - P8000

Ø 150 mm

TRIZACT™ HOOKIT™ foam blending disc
3M’s unique TRIZACT™ technology utilises a pyramid structure of multiple layers of fine grade abrasive mineral particles. Patterned, precise mineral structures give TRIZACT™ abrasives the combination of fast cut and
consistent finish every time. Use P1000 foam blending discs for scuff sanding blend panels prior to painting.
Use P1500 clear coat sanding discs for leveling dust nibs and sanding of mismatched orange peel. Finally, use
P3000 foam disc for removing P1200 - P1500 grade sand scratches prior to use of 3M™ PERFECT-IT™ polishing
system. 3M TRIZACT™ FINE FINISHING DISC P6000 is designed for refining scratches made by P2500 /P3000
grade abrasive. Used damp and followed by 3M compounds abrasive scratches will not re-appear.

RED ABRASIVE HOOKIT™ DISC 316U
Hookit™ λειαντικός δίσκος 15 οπών
Οι 3M™ HOOKIT™ κόκκινοι λειαντικοί δίσκοι 316U είναι κατασκευασμένοι από οξείδιο του αλουμινίου
σε χαρτί "D - weight". Επανατοποθετούμενος λειαντικός δίσκος χρησιμοποιείται για τρίψιμο πανέλων και
κατά την προετοιμασία της βαφής.
ΚΌΚΚΟΣ / GRID

ΔΙΑΣΤΆΣΕΙΣ / DIMENSIONS

P40 - P60

Ø 150 mm

Hookit™ abrasive disc 15 holes
The 3M™ Red Abrasive Hookit™ Discs 316U constructed of aluminum oxide on D-weight paper. A reattachable abrasive disc used for blend panel and paint preparation.
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ΚΩΔΙΚΌΣ / CODE

ΚΌΚΚΟΣ / GRID

ΧΡΏΜΑ / COLOUR

245

P40 - P60 - P80 - P100

Πράσινο / Green

255P

P120 - P150 - P180 - P220 - P240 - P280 - P320

Κίτρινο / Yellow

ΔΙΑΣΤΆΣΕΙΣ / DIMENSIONS
115 mm x 25 m

Hookit™ abrasive roll

TRIZACT™ HOOKIT™ λειαντικός δίσκος σβησίματος
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High performance abrasives in the fast attachment Hookit version. Supplied in the convenient roll size to
be cut on any Hookit™ pad. The 3M™ 245 & 255P HOOKIT™ Rolls are constructed from aluminium oxide
mineral. They are opened coat products and the grit is bonded with resin. The 3M™ 245 HOOKIT™ ROLL
utilizes an E-weight backing paper while the 255P HOOKIT™ ROLL uses a C - weight paper. C - weight backing
paper gives good mineral support for longer product life and sustained cutting action. Features enhanced
anti-loading coating to extend product working life. Stiff E-weight paper gives a strong backing and long
product life. Resin bond resists heat to prevent premature “burning”. 3M™ 245 and 255P SANDING ROLLS
are suitable for sanding most materials by hand or machine.

HOOKIT™ FLEXIBLE ABRASIVE SHEET
HOOKIT™ εύκαμπτο λειαντικό φύλλο
Τα 3M™ HOOKIT™ εύκαμπτα λειαντικά φύλλα είναι ιδανικά για τριβή με το χέρι, συμπεριλαμβανομένου και
της τριβής ασταριών αλλά και το φινίρισμα των χρωμάτων. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν για υγρή ή ξηρή
τριβή. Αυτό το προϊόν παρέχει πολύ καλό κόψιμο και φινίρισμα με υψηλή ευελιξία και προσαρμοστικότητα,
καθώς και μία μαλακή αίσθηση. Χρωματική κωδικοποίηση ανάλογα με την εφαρμογή. Τα 3M™ HOOKIT™ εύκαμπτα λειαντικά φύλλα είναι εξαιρετικά στη λείανση των ακμών των πανέλων και άλλων μερών, συμπεριλαμβανομένων και των δυσπρόσιτων περιοχών. Έχουν το κόψιμο και το φινίρισμα των συμβατών λειαντικών και
προσφέρουν μια πρόσθετη ευελιξία για τις δυσπρόσιτες περιοχές. Στη ξηρά τριβή, καθαρίζοντας το συχνά
παρατείνουμε τη διάρκεια ζωής του λειαντικού. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν με το πάτο/μαξιλαράκι που
βρίσκεται σε κάθε κουτί ή οποιοδήποτε άλλο αξεσουάρ της 3Μ που διαθέτει σύστημα σύνδεσης Hookit.
ΚΌΚΚΟΣ / GRID

ΔΙΑΣΤΆΣΕΙΣ / DIMENSIONS

P400 - P600 - P800 - P1000 - P1200 - P1500

140 mm x 171 mm

HOOKIT™ flexible abrasive sheet
3M™ HOOKIT™ FLEXIBLE ABRASIVE SHEETs are ideal for hand sanding applications including primer sanding, blend preparation and paint finishing. Can be used for wet or dry sanding. This product provides excellent cut and finish performance with high flexibility, conformability, and a soft feel. Colour differentiation by
process. 3M™ HOOKIT™ FLEXIBLE ABRASIVE SHEETS are excellent for sanding panel edges and other parts,
including hard-to reach areas. 3M™ HOOKIT™ FLEXIBLE ABRASIVE SHEETs have the cut and finish of conventional abrasives and deliver added flexibility for hard-to-reach areas. When using dry, wipe clean frequently
to extend the life of the abrasive. The sheets can be used with a block, the accessory pad included in every
box, or any accessory with a 3M™ HOOKIT™ attachment.
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ELITE SERIES
SELF - GENERATED VACUUM ORBITAL RANDOM SANDER

■■
■■
■■
■■
■■

Products' Catalogue

ELECTRIC RANDOM ORBITAL SANDER

ΕLITE έκκεντρο περιστροφικό τριβείο με αυτοαναρρόφηση, 2,5 mm - 5 mm

Ηλεκτρικό έκκεντρο περιστροφικό τριβείο, 240 V, 5 mm - 3 mm

Τα τριβεία αέρος ELITE της 3Μ™ με αυτοαναρρόφηση προσφέρουν επαγγελματικό, καθαρό
αποτέλεσμα χωρίς σκόνη καθώς και ένα φινίρισμα χωρίς στρογγυλά σημάδια, ακόμα και
σε μεγάλης παραγωγής βιομηχανίες όπου απαιτείται η απομάκρυνση της σκόνης.

Το ηλεκτρικό έκκεντρο περιστροφικό τριβείο της 3Μ™ είναι σχεδιασμένο για να δουλεύει
σε τέλεια αρμονία με τα προϊόντα της 3Μ™ που πάντα εμπιστεύεστε, παραδίδοντας έτσι
ένα νέο ριζικό σύστημα στη λείανση. Αυξημένη απόδοση, μεγαλύτερη άνεση. Η βάση και
το εργαλείο είναι με ακρίβεια ρυθμισμένα να δουλεύουν με αρμονία μειώνοντας έτσι
τους κραδασμούς.

Η ακριβής- ισορροπημένη λειτουργία του και ο ισχυρός κινητήρας προσφέρει τη βέλτιστη απόδοση με
τους λιγότερους κραδασμούς.
Στο πάνω μέρος του τριβείου ειδική καμπυλωτή επέκταση για υποστήριξη στον καρπό και αντιολισθητική λαβή, προσφέρουν την άνεση και τον έλεγχο του τριβείου ακόμα και σε παρατεταμένη χρήση.
Τα πνευματικά τριβεία έχουν μεγαλύτερη ισχύ από τα ηλεκτρικά με αποτέλεσμα να προσφέρουν περισσότερες ώρες συνεχούς χρήσης.
Συμπεριλαμβάνεται και η HOOKIT βάση λειαντικών δίσκων της 3Μ η οποία απορροφά τους κραδασμούς και τις δονήσεις παρέχοντας έτσι ένα καθαρό περιβάλλον χωρίς σκόνη.
Το σώμα από αλουμίνιο και το ανθεκτικό σύνθετο κάλυμμα του μειώνει τις ρωγμές στο περίβλημα και
τις διακοπές κατά τη χρήση.
ΚΩΔΙΚΌΣ
CODE

EKKENTΡΟ
ORBIT

28516

5 mm

28517

2.5 mm

TAXYTHTA
SPEED

ΙΣΧΥΣ
MOTOR HP

ΔΙΑΣΤΆΣΕΙΣ
DIMENSIONS

Max : 10000 rpm

0.28HP

Ø 150 mm

ΚΩΔΙΚΌΣ
CODE

EKKENTΡΟ
ORBIT

64380

3 mm

64384

5 mm

TAXYTHTA
SPEED

ΙΣΧΥΣ
MOTOR HP

ΔΙΑΣΤΆΣΕΙΣ
DIMENSIONS

5000 - 10000 rpm

450 W

Ø 150 mm

Electric random orbital sander, 240V, 5 mm - 3 mm
The 3Μ™ ELECTRIC RANDOM ORBITAL SANDER is designed to work hand-in-hand with the 3Μ™ products
you already trust to deliver a radical new system in abrasive performance. Increased efficiency, improved
comfort. The back-up pad and tool are precision balanced to work in harmony reducing vibration.

Elite self-generated vacuum random orbital sander, 2.5 mm - 5 mm
Our line of 3M™ ELITE AIR-POWERED RANDOM ORBITAL SANDERS are self – generated vacuum ready and
deliver professional, dust – free performance along with a swirl-free finish, hour after hour in high production industrial environments where dust extraction is required.
■■
■■
■■
■■
■■

Precision-balanced steel workings and powerful motors offer optimal performance with less vibration.
Extended curved wrist support, 3M™ GRIPPING MATERIAL, and recessed lever provide maximum comfort and control during prolonged use.
Pneumatic power exceeds the capability of standard electric sanders, supplying hours of continual use.
3M™ HOOKIT™ CLEAN SANDING DISC PAD (included) absorbs shock and vibration and provides a dustfree environment.
Aluminum body and durable composite cover reduce cracked housings and downtime.

PORTABLE DUST EXTRACTION UNIT

ELECTRIC POLISHER M14
Ηλεκτρικός αλοιφαδόρος M14
Ένα εξαιρετικό επαγγελματικό εργαλείο με έξυπνο σχεδιασμό. Ο ηλεκτρικός αλοιφαδόρος της 3M™ έχει κατασκευαστεί ειδικά για να δουλεύει σε τέλεια αρμονία με τις
αλοιφές, τις γούνες/σφουγγάρια, τις βάσεις και τα αξεσουάρ της 3M™ που πάντα εμπιστεύεστε. Είναι η τέλεια επιλογή για οποιοδήποτε γυάλισμα, με καινοτόμο σχεδιασμό
που κρατάει τους μολυντές μακριά από τα σφουγγάρια/γούνες. Έχει την ιδανική σχέση
ισχύος/βάρους για αυξημένη άνεση και απόδοση.

ΚΩΔΙΚΌΣ / CODE

ΙΣΧΥΣ / POWER

ΤΑΧΥΤΗΤΑ / SPEED

ΔΙΑΣΤΆΣΕΙΣ / DIMENSIONS

64392

1100 W

700 - 1850 rpm

Ø 203 mm

Σακούλα τριβείου

Electric polisher M14

Clean sanding filter bag
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Intelligent design, a smarter way of working. The 3M™ electric polisher is engineered to work hand-in-hand
with the 3M™ compounds, pads and accessories you already trust. It’s the right choice to make any job shine
with an innovative body design that keeps the pad contamination-free and an impressive power to weight
ratio for improved comfort and performance.

+ 30 210 4112521 • + 30 210 4136717 • ΑΘΗΝΑ / ATHENS

+ 30 2310 438730 • ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ / THESSALONIKI

w w w.mar i neshop.g r

63

Κατάλογος Προϊόντων

Products' Catalogue
HOOKIT™ PURPLE + HANDBLOCK MULTI HOLE
Τάκος λείανσης

CUBITRON™ II HOOKIT 737U ABRASIVE SHEETS
Λειαντικά φύλλα καθαρής τριβής
Το 3M™ CUBITRON™ II HOOKIT™ Λειαντικό Φύλλο Καθαρής Τριβής 737U συνδυάζει την κορυφαία τεχνολογία της 3M™ στις επισκευές αυτοκινήτων. Οι μεγάλης διάρκειας τριγωνικού σχήματος κόκκοι είναι
ηλεκτροστατικά προσανατολισμένοι και διαμορφωμένοι με ακρίβεια, ενώ διαθέτουν και αυτοακονιζόμενες ιδιότητες. Αυτό επιτρέπει ταχύτερες κοπές (30% ταχύτερα σε σύγκριση με τα άλλα ανώτερης
ποιότητας λειαντικά), ενώ διπλασιάζει και την απόδοση του δίσκου σε σχέση με τα συμβατικά βιομηχανικά Λειαντικά. Διαθέτει αιχμηρότερη επιφάνεια κοπής, που σημαίνει ότι απαιτείται λιγότερη πίεση,
με αποτέλεσμα μειωμένη τριβή και φθορά. Τα χαρακτηριστικά ακριβείας, σε συνδυασμό με το μοτίβο
πολλαπλών οπών για εξαιρετική απορρόφηση της σκόνης, κάνουν τα φύλλα ιδανικά για την αφαίρεση
χρώματος, τη χονδρή σχηματοποίηση του υλικού πλήρωσης αμαξώματος (στόκος) και την προετοιμασία
για τα επόμενα βήματα λείανσης της επισκευής. Το σύστημα HOOKIT™ επιτρέπει γρήγορες αλλαγές
φύλλων από το ένα νούμερο στο άλλο.
ΚΌΚΚΟΣ / GRID

ΔΙΑΣΤΆΣΕΙΣ / DIMENSIONS

P80 - P120 - P150 - P220 - P240 - P320 - P400

115 mm x 225 mm - 70 mm x 396 mm

Clean sanding abrasive sheets
3M™ CUBITRON™ II HOOKIT™ CLEAN SANDING ABRASIVE SHEET 737U combines the highest 3M™ technology
for automotive repair. Its long-lasting triangular-shaped grains are electrostatically oriented and precision
shaped with self-sharpening properties. This allows a faster cut rate (30% faster cutting compared to other
premium abrasives), whilst the disc performance also lasts twice as long as conventional industrial abrasives.
Sharper cutting surface means less pressure is required for reduced friction and wear. These precision properties in combination with the multi-hole pattern for superior dust extraction make the sheets ideal for paint
removal, rough body filler shaping and preparation for finer sanding steps. Our HOOKIT™ system makes for
quick sheet change-outs between grades.

Τρίψτε το υλικό πλήρωσης (στόκος) εύκολα και αποτελεσματικά, με τον 3M™ Hookit™ Purple+ Τάκο Λείανσης
Πολλαπλών Οπών. Η σειρά Τάκων Λείανσης της 3M είναι βελτιστοποιημένη για εφαρμογές τριψίματος
χειρός και απορρόφησης της σκόνης, για ένα καθαρότερο περιβάλλον εργασίας.
Δημιουργήστε ένα καθαρότερο περιβάλλον εργασίας με τον 3M™ HOOKIT™ PURPLE+ Τάκο Λείανσης Πολλαπλών Οπών. Η σειρά μας των Τάκων Λείανσης διαθέτει πρωτοποριακό σχεδιασμό με πολλαπλές οπές σε
διάταξη βέλους, για αποτελεσματικό και εύκολο τρίψιμο στόκου. Ο HOOKIT™ PURPLE+ Τάκος Λείανσης
Πολλαπλών Οπών έχει σχεδιαστεί για τη μέγιστη απορρόφηση της σκόνης. Έχουμε προσθέσει έναν μεγάλο
αριθμό οπών 2 mm, διατεταγμένων σε μοτίβο βέλους επάνω στο φύλλο. Η απευθείας ροή αέρα από την
επιφάνεια του αμαξώματος προς το σύστημα απορρόφησης επιτυγχάνεται με την ευθυγράμμιση της
διάταξης οπών με τις οβάλ εγκοπές στους αναβαθμισμένους τάκους.
ΚΩΔΙΚΌΣ / CODE

ΔΙΑΣΤΆΣΕΙΣ / DIMENSIONS

05171 - 05172 - 05173

70 mm x 198 mm - 70 mm x 396 mm - 115 mm x 225 mm

Handblock
Sand filler easily and effectively with 3M™ HOOKIT™ PURPLE+ HANDBLOCK MULTIHOLE. Our range of hand blocks
are optimised for manual sanding applications and dust extraction, to create a cleaner workplace environment.
Create a cleaner work environment with 3M™ HOOKIT™ PURPLE+ HANDBLOCK MULTIHOLE. Our range of hand
blocks are innovatively designed with chevron dust extraction multihole for an effective and easy filler sanding. Our
HOOKIT™ PURPLE+ HANDBLOCK MULTIHOLE has been designed for maximum dust extraction. We’ve added a large
number of 2 mm holes that have been purposely arranged on the sheet in a chevron formation. Direct air flow from
panel to extraction system is achieved by aligning the chevron pattern with oval slots on the upgraded hand blocks.

HOOKIT™ FAIRING BOARDS
HOOKIT™ ράσπες marine
Σχεδιασμένες για τριβή, διαμόρφωση, λείανση και φινίρισμα. Ανθεκτική, ελαφριά κατασκευή που συνδυάζει την άνεση του χειριστή καθώς και την επίτευξη των επιθυμητών
αποτελεσμάτων γρήγορα.

HOOKIT™ PURPLE + CURVED ADAPTER SET MULTI HOLE

ΚΩΔΙΚΌΣ / CODE

ΙΔΙΌΤΗΤΑ / PROPERTY

ΔΙΑΣΤΆΣΕΙΣ / DIMENSIONS

83497 - 83498

Εύκαμπτη /Flexible - Σκληρή /Rigid

115 mm x 75 cm

HOOKIT™ marine fairing boards

Σετ καμπύλου αντάπτορα πολλαπλών οπών

Designed for fairing, shaping, sanding and finishing. Durable, lightweight construction that combines worker comfort and getting desired results quickly.

Το Σετ Καμπύλου Αντάπτορα ταιριάζει σε συνήθεις επίπεδους τάκους λείανσης, για να διευκολύνει τη
σχηματοποίηση καμπύλων επιφανειών αμαξωμάτων. Το Σετ Καμπύλου Αντάπτορα είναι σχεδιασμένο για τη
βελτιστοποίηση της απορρόφησης της σκόνης, για καθαρότερο περιβάλλον εργασίας.

FLEXIBLE ABRASIVE HOOKIT™ FOAM PAD

ΚΩΔΙΚΌΣ / CODE

ΙΔΙΌΤΗΤΑ / PROPERTY

ΔΙΑΣΤΆΣΕΙΣ / DIMENSIONS

50729

Καμπυλωτός / Curved

70 mm x 198 mm

Curved adapter set multi hole
Our curved adapter set fits to a standard flat hand blocks to allow easier shaping of curved panels. Our
curved adapter set is designed to optimise dust extraction for a cleaner workplace environment.

HOOKIT™ εύκαμπτος αφρώδης πάτος λείανσης
Εύκαμπτος αφρώδης μαλακός πάτος HOOKIT™ χειρός στον οποίο συνδέονται τα 3M™ Hookit™ εύκαμπτα
λειαντικά φύλλα.
ΚΩΔΙΚΌΣ / CODE

ΔΙΑΣΤΆΣΕΙΣ / DIMENSIONS

34349

75 mm x 125 mm

Flexible abrasive HOOKIT™ foam pad
Contains one HOOKIT™ rectangular foam hand sanding pad for use as an accessory item with our 3M™
FLEXIBLE ABRASIVE HOOKIT™.
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FRE-CUT™ PAPER SHEET 618

SOFTBACK SANDING SPONGE

Λειαντικό φύλλο ξηρής τριβής

Μαλακό πετσετάκι λείανσης

Το λειαντικό φύλλο 3M™ 618 FRE-CUT™ ξηρής τριβής είναι κατασκευασμένο από κόκκο καρβίδιου του πυριτίου (silicon carbide) πάνω σε υπόστρωμα χαρτιού A-weight. Είναι ένα ανοιχτής δομής προϊόν που είναι
κολλημένο με ρητίνη. Το ανοιχτής δομής γυαλόχαρτο από καρβίδιο του πυριτίου προσφέρει γρήγορο κόψιμο
και πολύ καλό φινίρισμα. Το πίσω μέρος του λειαντικού φύλλου είναι από χαρτί Α-weight προσφέροντας
μεγάλη ευκαμψία κάτι που το καθιστά ιδανικό για τη λείανση. Ο δεσμός ρητίνης προσφέρει καλή αντοχή και
συγκράτηση του κόκκου πάνω στο χαρτί καθώς και υψηλότερη απόδοση και παραγωγικότητα. Το πλεονέκτημα του «Fre-Cut Anti Loading Coating» βοηθά στην αποφυγή του πρόωρου «μπουκώματος» του δίσκου.
ΚΌΚΚΟΣ / GRID

ΔΙΑΣΤΆΣΕΙΣ / DIMENSIONS

P80 - P100 - P120 - P150 - P180 - P220 - P240 - P280 - P320 - P400 - P500

230 mm x 280 mm

Paper sheet for dry sanding
The 3M™ sanding and finishing paper 618 FRE-CUT™ is constructed from a sharp silicon carbide mineral on
A-weight backing paper. It is an opened coat product and the grit is bonded with resin. Silicon carbide abrasive with open coat offers fast cutting and high gloss finish. The A-paper weight backing paper offers high
flexibility which makes it ideal for sanding operation. The resin bond offers good durability and retention
of mineral with higher yield and productivity. The advantage of Fre-Cut Anti Loading Coating helps prevent
mature loading.

Αυτά τα εύκαμπτα λειαντικά πετσετάκια είναι κατασκευασμένα από κόκκο οξείδιο του αλουμινίου (aluminium
oxide), επιτρέπουν στο χρήστη τη λείανση με το χέρι σε περιοχές που είναι δυσπρόσιτες για τα τριβεία.
Πρωτοποριακά κατασκευασμένα για να χρησιμοποιούνται σε ξηρά ή υγρή τριβή πάνω σε ξύλο, fiberglass/
gelcoat, ναυτιλιακά χρώματα, μέταλλα και πλαστικά. Μπορεί να πλυθεί στο χέρι για μεγάλη διάρκεια ζωής.
Ιδανικό για εφαρμογές λείανσης, για κρίσιμες ή δυσπρόσιτες περιοχές και για το τελικό φινίρισμα πριν την
εφαρμογή του χρώματος. Ultrafine / microfine για τα κρίσιμα χρώματα, superfine για το φινίρισμα των ασταριών και medium / fine για τριβή πριν από την εφαρμογή των ασταριών.
ΚΩΔΙΚΌΣ / CODE

ΚΌΚΚΟΣ / GRID

3808

P80 (Medium)

3809

P150 - P180 (Fine)

3810

P280 - P320 (Superfine)

2601

P600 - P800 (Ultrafine)

2600

P1000 - P1200 (Microfine)

ΔΙΑΣΤΆΣΕΙΣ / DIMENSIONS

115 mm x 14 mm x 5mm

Softback sanding sponge
Flexible foam pads constructed from aluminum oxide, enables user to sand by hand in areas inaccessible to
machine sanders. Innovatively constructed for use wet or dry when sanding on wood, fiberglass / gelcoat,
marine paints, metals and plastics. Can be washed by hand for a prolonged life. Ideal for hand sanding applications, for critical or awkward areas and for final finish before topcoat application. Ultrafine / microfine for
critical colours; superfine for finishing primers; medium and fine for sanding before primer applications.

WETORDRY™ PAPER SHEETS 401Q
Ντουκόχαρτο

WETORDRY™ PAPER SHEETS 734
Ντουκόχαρτο
To 3Μ™ λειαντικά φύλλο 734 υγρής ή ξηράς τριβής χρησιμοποιεί κόκκο από καρβίδιο του πυριτίου (silicon
carbide), ένα βελτιωμένο υπόστρωμα από χαρτί A ή C-weight και μια βελτιστοποιημένη κατασκευή (κλειστής
δομής προϊόν κολλημένο με αδιάβροχη ρητίνη). Συνδυάζει τη πολύ καλή κοπτικότητα, την αυξημένη διάρκεια ζωής, την αυξημένη ευκαμψία και ομοιομορφία καθώς και το ομοιόμορφο φινίρισμα. Είναι ιδανικό για
υγρή τριβή για καλύτερο έλεγχο της σκόνης. Είναι κατάλληλο για εφαρμογές λείανσης και φινιρίσματος είτε
σε χρώματα, σε λαμιναρισμένες και/ή βαμμένες επιφάνειες, σε βερνίκια ή στόκους, πλαστικά, ακρυλικά και
είναι αποτελεσματικό όταν χρησιμοποιείται με τάκους χειρός. Επίσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί και κατά τη
διάρκεια φινιρίσματος σε μέταλλα ή μεταλλουργικά δείγματα.
ΚΌΚΚΟΣ / GRID

ΔΙΑΣΤΆΣΕΙΣ / DIMENSIONS

P100 - P120 - P150 - P180 - P220 - P240 - P280 - P320
P360 - P400 - P500 - P600 - P800 - P1000 - P1200

230 mm x 280 mm

Αυτό το βελτιωμένο λειαντικό φύλλο υγρής ή ξηράς τριβής είναι κατασκευασμένο από κόκκο καρβίδιο του
πυριτίου, καλύτερο σύστημα συγκόλλησης (κλειστής δομής προϊόν κολλημένο με αδιάβροχη ρητίνη) και πιο
εύκαμπτο υπόστρωμα (Α-weight). Αυτά τα χαρακτηριστικά προσφέρουν ταχύτερη κοπή, μεγαλύτερη διάρκεια ζωής, πιο ομοιόμορφο φινίρισμα μειώνοντας το χρόνο τριψίματος και γυαλίσματος.
ΚΌΚΚΟΣ / GRID

ΔΙΑΣΤΆΣΕΙΣ / DIMENSIONS

P1500 - P2000 - P2500

230 mm x 140 mm

Paper sheet for wet or dry sanding
This improved “wet or dry” paper sheet is constructed from a silicon carbide mineral, better bonding system
(closed coat product bonded with a waterproof resin) and more flexible backing (A-weight). These features
will provide faster cut, longer life, more consistent finish, which will reduce sanding and buffing time.

SANDING SPONGE
Σπόγγος Λείανσης

Οι λειαντικοί σπόγγοι είναι ιδανικοί για γωνίες, καμπύλες, σφραγίσεις και επίπεδες επιφάνειες σε ξύλο,
μέταλλο, πλαστικό και χρώμα. Ιδανικό για ξηρά και υγρή τριβή.

Paper sheet for wet or dry sanding
The 3M™ WETORDRY™ PAPER SHEET 734 utilize a premium silicon carbine mineral, an improved A or C-weight
paper backing and an optimized construction (closed coat product bonded with a waterproof resin). It combines improved rate of cut, increased abrasive life, increased flexibility and uniform, consistent finish. It is
ideal for use in wet sanding operations for improved dust control. It is suitable for sanding and finishing
applications, either on paints, laminated and/or coated surfaces, lacquers or fillers, plastics, acrylics and is
effective on hand sanding blocks. Acceptable for use during fine finishing work on metal or metallurgical
specimens as well.

ΚΩΔΙΚΌΣ / CODE

ΚΌΚΚΟΣ / GRID

63219

P60 - P80

63199

P100 - P120

63197

P150 - P180

ΔΙΑΣΤΆΣΕΙΣ / DIMENSIONS
95 mm x 66 mm x 25 mm

Sanding Sponge Block
Sanding Sponges are ideal for corners, contours, sealer and flat surfaces on wood, metal, plastic and paint.
Ideal for both wet and dry use.
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SCOTCH-BRITE™ HAND PAD 7447 PRO A VFN

SCOTCH-BRITE™ HEAVY DUTY SCOURING PAD No. 86 A-CRS

SCOTCH-BRITE™ πετσετάκι χειρός A VFN

SCOTCH-BRITE™ 86 πετσετάκι χειρός για βαριά χρήση

Το SCOTCH-BRITE™ General Purpose HAND PAD 7447 συνδυάζει την ευελιξία με το αποτελεσματικό κόψιμο
και τον ακριβή έλεγχο έτσι ώστε να επιτύχουμε σκληρές εργασίες καθαρισμού ή να παράγουμε καλά αποτελέσματα φινιρίσματος. Τα λειαντικά αυτά σφουγγαράκια από πολύ ψιλό κόκκο οξείδιο του αλουμινίου κόβουν
γρήγορα και λεπτά, αφήνοντας μία λεία, τελική επιφάνεια. Κατάλληλα για χρήση σε πολλές επιφάνειες όπως
στα ξύλα, μέταλλα, πλαστικά, κεραμικά, πορσελάνη, γυαλί, λάστιχο ή σύνθετα υλικά καθώς και για πολλές
διαφορετικές εργασίες όπως καθαρισμό, λείανση, φινίρισμα καθώς και τρίψιμο/προετοιμασία της επιφάνειας πριν την εφαρμογή του ασταριού. Τα μη υφασμένα, ανοιχτής δομής σφουγγαράκια δεν «μπουκώνουν»
και μπορούν να χρησιμοποιηθούν στεγνά, με νερό ή με διαλύτες καθώς επίσης μπορούν να πλυθούν και να
χρησιμοποιηθούν ξανά και ξανά.

Το SCOTCH-BRITE™ HEAVY DUTY SCOURING PAD No. 86 είναι ένα σφουγγαράκι ανοιχτής δομής, σχεδιασμένο
για βαριά χρήση, κατασκευασμένο με σκληρές ίνες, λειαντικά, και ρητίνη. Αυτό το σφουγγαράκι είναι γεμάτο
με κόκκο από αλουμίνιο του οξειδίου. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί υγρό ή στεγνό για να καθαρίσει μαγειρικά
σκεύη και εξοπλισμό, δάπεδα, κ.α. Επειδή είναι επιθετικό ως λειαντικό δεν συνίσταται για χρήση σε γυαλισμένες ή ευαίσθητες επιφάνειες.

ΧΡΏΜΑ / COLOUR

ΔΙΑΣΤΆΣΕΙΣ / DIMENSIONS

Καφέ / Maroon

152 mm x 228 mm

SCOTCH-BRITE™ hand pad A VFN
SCOTCH-BRITE™ General Purpose HAND PAD 7447 combines flexibility with effective cutting action and precise hand control to accomplish tough cleaning jobs or produce fine finishing results. Very fine grade aluminum oxide abrasives cut fast and fine, leaving a smooth, finished surface. Suitable for use on a wide variety
of materials such as wood, metal, plastics, ceramics, porcelain, glass, rubber, or composites and for many different tasks like cleaning, finishing, graining, scuffing before applying primer and defibbing. The non-woven,
open-web material resists loading and can be used dry, with water or solvents, and rinsed clean for reuse.

ΧΡΏΜΑ / COLOUR

ΔΙΑΣΤΆΣΕΙΣ / DIMENSIONS

Πράσινο / Green

158 mm x 224 mm

SCOTCH-BRITE™ 86 heavy duty hand pad
The SCOTCH-BRITE™ HEAVY DUTY SCOURING PAD No. 86 is an open construction scouring pad, designed
for heavy-duty use, made with tough fibers, abrasives, and resin. This pad is filled with aluminum oxide. The
SCOTCH-BRITE™ HEAVY DUTY SCOURING No. 86 can be used wet or dry to scour cookware, scrub floors,
clean kitchens and cooking equipment. Because of its aggressiveness, it is not recommended for use on
polished or easily scratched surfaces.

SCOTCH-BRITE™ ULTRA DELICATE SURFACE CLEANING PAD 350
SCOTCH-BRITE™ σφουγγάρι ευαίσθητων επιφανειών
Υψηλής ποιότητας καθαριστικό σφουγγάρι ευαίσθητων επιφανειών, με εξαιρετικά χαμηλές χαρακτικές
ιδιότητες. Αυτό το σφουγγάρι καθαρισμού είναι ιδανικό για ψιλό (δε χαράζει) αποτελεσματικό καθαρισμό
στο γυαλί, αλουμίνιο, ανοξείδωτο ατσάλι και σε πολλές άλλες επιφάνειες. Η ευελιξία του σφουγγαριού
προσφέρει πλεονεκτήματα όπως μεγαλύτερη προσαρμοστικότητα στις επιφάνειες και την ευκολία ξεπλύματος μετά τη χρήση. Επίσης έχει εξαιρετική αντοχή στο χρόνο.

SCOTCH-BRITE™ HAND PAD 7448 PRO S ULF
SCOTCH-BRITE™ πετσετάκι χειρός S ULF
Το SCOTCH-BRITE ULTRA FINE HAND PAD 7448 συνδυάζει τη παρατεταμένη διάρκεια ζωής, την ευκαμψία στις
δυσπρόσιτες επιφάνειες, και μπορεί να χρησιμοποιηθεί στη θέση της συρματόβουρτσας για προετοιμασία
των μεταλλικών επιφανειών και της βαφής. Το γκρι σφουγγάρι είναι γεμάτο με κόκκο από καρβίδιο του πυριτίου. Σε σχέση με τις κοινές συρματόβουρτσες δε σκίζεται όταν χρησιμοποιείται, δε σκουριάζει μετά τη χρήση
του και δεν αφήνει μεταλλικά θραύσματα. Εξαιρετικά λεπτή φινιριστική δράση, υπερέχει της συρματόβουρτσας στο καθάρισμα, στο τρίψιμο, στο τελικό τρίψιμο των ασταριών, στη προετοιμασία και στο φινίρισμα
των μετάλλων, του ξύλου, των πλαστικών και των σύνθετων υλικών. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ακανόνιστες επιφάνειες και να μπει σε γωνίες χωρίς να χάσει την απόδοση του. Ο μη υφασμένος ιστός έχει αντοχή
στο «μπούκωμα» και στην θερμότητα και προσφέρει σταθερό φινίρισμα σε όλη τη διάρκεια ζωής του. Επίσης,
μπορεί να πλυθεί και να χρησιμοποιηθεί ξανά και ξανά.
ΧΡΏΜΑ / COLOUR

ΔΙΑΣΤΆΣΕΙΣ / DIMENSIONS

Γκρι / Grey

152 mm x 228 mm

SCOTCH-BRITE™ hand pad S ULF
SCOTCH-BRITE™ ULTRA FINE HAND PAD 7448 combines durability for long life, flexibility for reaching tight
areas, and can be used in place of steel wool for conditioning metal surfaces and paint preparation. This
gray pad is filled with silicon carbide abrasive. Unlike fine steel wool, SCOTCH-BRITE™ pads will not shred
during use, rust after use, or leave fine metal splinters. Ultra fine finishing action outperforms steel wool for
cleaning, blending, for final scuffing of primer surfaces, preparing and finishing on metal, wood, plastics and
composites. Pad conforms to irregular surfaces and gets into corners without losing performance Load and
heat resistant non-woven web provides consistent finishing over the life of the pad. It can be rinsed and used
over and over again as well.
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ΧΡΏΜΑ / COLOUR

ΔΙΑΣΤΆΣΕΙΣ / DIMENSIONS

Λευκό / White

158 mm x 95 mm

SCOTCH-BRITE™ ultra delicate surface pad
High quality, delicate surface cleaning pad, with extremely low scratch properties. This cleaning pad is ideal
for the efficient, low scratch cleaning of glass, aluminium, stainless steel, and any other sanitary surface.
The flexibility of the pad offers benefits such as better conformability to the surface, and ease of rinsing
after use. This pad also has great durability.

SCOTCH-BRITE™ EXTRA THICK SCOURING PAD 450
SCOTCH-BRITE™ σφουγγάρι βαρέως τύπου
Είναι ένα παχύ, βαρέως τύπου σφουγγάρι που θα μπορούσε να θεωρηθεί ως ένα πιο εύκαμπτο προϊόν
συγκριτικά με τις μεταλλικές σπάτουλες και το ατσαλόσυρμα. Κάνει την ίδια δουλειά αλλά συμπεριφέρεται πολύ καλύτερα. Εξαλείφει κρούστες που έχουν δημιουργηθεί από υπολείμματα τροφών. Εύκολο
ξέβγαλμα με νερό λόγω της ανοιχτής δομής. Βολικό μέγεθος και πάχος για καλύτερο πιάσιμο.
ΧΡΏΜΑ / COLOUR

ΔΙΑΣΤΆΣΕΙΣ / DIMENSIONS

Μπλε / Blue

158 mm x 95 mm

SCOTCH-BRITE™ heavy duty scouring pad
Α super-thick heavy-duty pad that could be seen as the flexible sister of metal scrapers and steel wool. It
does the same job but will conform to individual surfaces. Eliminates incrusted food residues. Easy rinsing
due to pad’s open structure. Convenient size and thickness for a better grip.
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SCOTCH-BRITE™ DOODLEBUG™

SCOTCH-BRITE™ PRE - CUT MULTI - FLEX ROLL

DOODLEBUG™ τσοχάκια καθαρισμού και λείανσης επιφανειών

SCOTCH-BRITE™ ρολό με pre-cut λειαντικά πετσετάκια

■■

Το 3M™ DOODLEBUG™ WHITE CLEANING PAD 8440 χρησιμοποιείται στεγνό ή με νερό ή με διαλύματα
απορρυπαντικών για τον καθαρισμό και το ελαφρύ τρίψιμο των ευαίσθητων επιφανειών όπως γυαλί,
τοίχους, κεραμικά πλακίδια, δάπεδα και πισίνες.

■■

To 3M™ DOODLEBUG™ BLUE SCRUB PAD 8242 χρησιμοποιείται στεγνό ή με νερό ή με διαλύματα απορρυπαντικών για τον καθαρισμό και το μεσαίο τρίψιμο σκληρών δαπέδων, σοβατεπί και σκάλες.

■■

Το 3M™ DOODLEBUG™ RED SCRUB 8448 χρησιμοποιείται για να αφαιρέσει τα σημάδια, γδαρσίματα
και κηλίδες από το δάπεδο, γωνίες, σοβατεπί, τοίχους, σκάλες και άλλες επιφάνειες.

■■

Το 3M™ DOODLEBUG™ BROWN SCRUB 8541 χρησιμοποιείται με διαλύματα απορρυπαντικών για να
τρίψει τη σκληρή επιφάνεια δαπέδων και να αφαιρέσει το φινίρισμα τους καθώς και το κερί από τις
σκληρές επιφάνειες δαπέδου και του σοβατεπί.
ΧΡΏΜΑ / COLOUR

ΔΙΑΣΤΆΣΕΙΣ / DIMENSIONS

Λευκό / White - Μπλε/Blue - Κόκκινο /Red - Καφέ /Brown

117 mm x 254 mm

DOODLEBUG™ cleaning and sanding scrub pads
■■

3M™ DOODLEBUG™ WHITE CLEANING PAD 8440 is used dry, with water, or with detergent solutions
for cleaning and light scrubbing of delicate surfaces such as glass, ceramic-tile walls, floors and swimming pools.

■■

3M™ DOODLEBUG™ BLUE SCRUB PAD 8242 is used with water or detergent solutions for cleaning and
medium-duty scrubbing of hard surface floors, baseboards and stairs.

■■

3M™ DOODLEBUG™ RED SCRUB 8448 is used to remove light marks, scuffs and spots from floors, corners, baseboards, walls, stairs and other surfaces.

■■

3M™ DOODLEBUG™ BROWN SCRUB 8541 is used with detergent solutions to scrub hard surface floors
and remove floor finish and wax from hard floor surfaces and baseboards.

SCOTCH-BRITE™ DOODLEBUG™ PAD HOLDER 6474
DOODLEBUG™ βάση για κοντάρι
Το 3M™ Doodlebug™ Scotch-Brite™ Pad Holder 6474 συνδέεται με κοντάρι βούρτσας / σκούπας και περιστρέφεται για να καθαρίσει δυσπρόσιτες περιοχές, όπως σοβατεπί, σκάλες, και κάτω από φωτιστικά και έπιπλα.

ΔΙΑΣΤΆΣΕΙΣ / DIMENSIONS
117 mm x 254  mm

DOODLEBUG™ pad holder

Το σύστημα SCOTCH-BRITE™ SCUFFING SYSTEM της 3Μ™ περιλαμβάνει δύο χρωμάτων σφουγγάρια που
παρέχουν την ιδανική επιλογή για όλες τις διαδικασίες προετοιμασίας των επιφανειών. Οι δύο κόκκοι των
προ-κομμένων SCOTCH-BRITE™ σφουγγαριών προσφέρουν πιο επιθετικό, αλλά όχι χονδροειδές, κόψιμο.
Κατάλληλο για δυσπρόσιτες περιοχές. Τα SCOTCH-BRITE™ φύλλα διατίθενται προ-κομμένα σε ρολό για
ευκολία στη χρήση.
ΚΩΔΙΚΌΣ / CODE

ΧΡΏΜΑ / COLOUR

ΚΌΚΚΟΣ / GRID

ΔΙΑΣΤΆΣΕΙΣ / DIMENSIONS

SB 7903

Μωβ / Purple

A VFN (P360)

35 pcs (115 mm x 150 mm)

SB 7904

Γκρι / Grey

S UFN (P500)

35 pcs (115 mm x 150 mm)

SB 7521

Μωβ / Purple

A VFN (P360)

60 pcs (100 mm x 200 mm)

SB 7522

Γκρι / Grey

S UFN (P500)

60 pcs (100 mm x 200 mm)

SCOTCH-BRITE™ pre-cut multi-flex rolls
The SCOTCH-BRITE™ SCUFFING SYSTEM from 3M™ consists of two colour pads that provide the ultimate
choice for all surface preparation tasks. The two grades of SCOTCH-BRITE™ PRE-CUT PADs offer more
aggressive, but not coarser, cutting. Suitable for difficult to reach areas. SCOTCH-BRITE™ sheets are supplied in pre-cut sheets on a roll for ease of use.

SCOTCH-BRITE 7496 GENERAL PURPOSE PAD A-VFN
Πετσετάκι χειρός γενικής χρήσης

Το εύκαμπτο και ευπροσάρμοστο SCOTCH-BRITE 7496 προσφέρει ένα ολοκληρωμένο φινίρισμα χωρίς να
αλλάζει τη γεωμετρία της επιφάνειας. Εξοικονομήστε χρόνο και χρήματα μειώνοντας την ανάγκη επανεπεξεργασίας και βελτιώνοντας το χρόνο επεξεργασίας. Χρησιμοποιήστε το για καθαρισμό, τριβή, γυάλισμα
και φινίρισμα σε επιφάνειες όπως μέταλλο, ξύλο, λάκκα, κεραμικά, γυαλί, πλαστικά και fibre-glass.
ΧΡΏΜΑ / COLOUR

ΔΙΑΣΤΆΣΕΙΣ / DIMENSIONS

Πράσινο / Green

158 mm x 224 mm

General purpose pad

Flexible, conformable SCOTCH-BRITE Web produces a consistent, repeatable finish without altering the
geometry of the workpiece. Save time and money by reducing rework and improving process time. Use
when deburring, cleaning, blending, finishing and polishing at metal, wood, lacquers, ceramics, glass, plastics and fibre-glass.

TACK PAD 7910
Κηρόπανο

Η προετοιμασία της επιφάνειας για τον ψεκασμό των ασταριών, του βασικού χρώματος ή των βερνικιών
γίνεται ομαλά, καθώς η σκόνη παγιδεύεται στο κηρόπανο αφήνοντας μια καθαρή επιφάνεια. Τα χέρια
είναι λιγότερο κολλώδη λόγω της ειδικής επίστρωσης του που μειώνει την μεταφορά της κόλλας τόσο στα
χέρια όσο και στην επιφάνεια. Ο μοναδικός σχεδιασμός βοηθάει στην αφαίρεση.

3M™ Doodlebug™ Pad Holder 6474 attaches to brush/broom handle and swivels to clean hard-to-reach
areas like baseboards, stairs, and under fixtures and furniture.

ΧΡΏΜΑ / COLOUR

ΔΙΑΣΤΆΣΕΙΣ / DIMENSIONS

Λευκό / White

235 mm x 175 mm

Tack pad

Surface preparation for spraying primers, base coat or clear coat paints is a smooth transition as dust is drawning to the tack pad leaving a drag-free surface. Hands are less sticky due to the specialized coating which
reduces adhesive transfer to hands, as well as to workpiece. Unique design assists in removing light nibs.
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SILVER DEPRESSED CENTER GRINDING WHEEL T27
Τ27 δίσκος λείανσης με συμπιεσμένο κέντρο

Ο 3M™ Δίσκος Λείανσης SILVER με Συμπιεσμένο Κέντρο τύπου 27 έχει σχεδιαστεί για να προσφέρει έναν
ασυναγώνιστο συνδυασμό απόδοσης και ποιότητας, που παρέχει γρήγορη και ομοιόμορφη λείανση σε
απαιτητικές εργασίες διαμόρφωσης μετάλλων, όπως είναι η διαδικασία αφαίρεσης υλικού σε διάφορα
μέταλλα όπως ο ανοξείδωτος χάλυβας, ο μαλακός χάλυβας, σκληρά και ανθεκτικά κράματα και πολλά άλλα.
Για εφαρμογές επιθετικής λείανσης, όπως αφαίρεση υλικού και διαμόρφωση, αφαίρεση της σκουριάς,
τρόχισμα συγκολλήσεων και εργασίες σε ακμές σε πληθώρα μετάλλων χρησιμοποιήστε τον 3M™ Δίσκο
Λείανσης SILVER με Συμπιεσμένο Κέντρο. Ο Δίσκος Λείανσης διαθέτει την τεχνολογία PSG της 3Μ, που
θρυμματίζεται σε εξαιρετικά αιχμηρές μύτες και ακμές που κόβουν καθαρά και αποτελεσματικά το μέταλλο,
αντί να το αυλακώνουν ή να το χαρακώνουν όπως τα συμβατικά λειαντικά. Αυτό τον βοηθά να διαρκεί
αρκετά περισσότερο από τα συμβατικά λειαντικά κεραμικού κόκκου, διατηρώντας παράλληλα υψηλό
ρυθμό κοπής σε όλη τη διάρκεια ζωής του. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί με τα εργαλεία και τα αξεσουάρ, που
είναι σχεδιασμένα για Δίσκους Κοπής με Συμπιεσμένο Κέντρο. Για ασφάλεια, να χρησιμοποιείται πάντα σε
εργαλείο με εγκεκριμένο προστατευτικό, σύμφωνα με το DIN EN 12413 για Δίσκους Λείανσης.
ΔΙΑΣΤΆΣΕΙΣ / DIMENSIONS
Ø 115 mm - Ø 125 cm × 7 mm

Products' Catalogue
581C FIBRE DISC
Δίσκος fibre
Δίσκος fibre κατάλληλος για βαρέα, μεσαία και ελαφρά λείανση. Πολύ καλή απόδοση και σταθερής ποιότητας φινίρισμα. Υψηλής απόδοσης κόκκος από ζιρκόνιο του αλουμινίου κολλημένος σε ένα βουλκανισμένο υπόστρωμα ινών. Καλή απόδοση για ανοξείδωτο και μαλακό χάλυβα καθώς και για άλλα σιδηρούχα και μη υλικά.
ΚΌΚΚΟΣ / GRID

ΔΙΑΣΤΆΣΕΙΣ / DIMENSIONS

P24 - P36 - P50 - P60 - P80

Ø 115 mm - Ø 125 mm - Ø 180 mm x 22 mm

Fibre Disc
A fit-for-purpose fibre disc for heavy, medium and light grinding applications. Good performance and a consistent quality finish. High performance alumina zirconia (AZ) mineral bonded to a vulcanized fibre backing.
Good performance on stainless and mild steel as well as other ferrous and non-ferrous materials.

T27 depressed center grinding wheel

The 3M™ SILVER DEPRESSED CENTER GRINDING WHEEL is a type 27 wheel designed to deliver an unbeatable combination of performance and value. This long-lasting wheel delivers a fast and consistent cut during grinding and heavy stock removal on stainless steel, mild steel, aerospace alloys and more. The 3M™
Silver Depressed Center Grinding Wheel is a heavy-duty wheel designed for use in aggressive grinding
applications like bevelling, slag removal, weld grinding and edge work on a variety of metals. The 3M™ Silver Depressed Center Grinding Wheel features 3M Precision-Shaped Grain which continually fractures into
super-sharp points and edges that slice cleanly through metal, rather than gouging or plowing as traditional
abrasives do. This also helps it to last significantly longer than conventional ceramic grain abrasives while
maintaining a high cut-rate over the life of the wheel. Use with tools and accessories designed for depressed
center grinding wheels. For safety, always use on a tool with an approved guard, as per ANSI B7.

CUBITRON™ II FIBRE DISC 987 C

CUBITRON™ II δίσκος κοπής type 41
Οι 3Μ™ CUBITRON™ ΙΙ δίσκοι κοπής περιλαμβάνουν τους 3M™ Precision Shaped Ceramic Grain (κεραμικούς
κόκκους σταθερού σχήματος) προσφέροντας γρήγορο κόψιμο και μεγάλη διάρκεια ζωής. Χρησιμοποιείται
σχεδόν για τα περισσότερα υλικά συμπεριλαμβανομένων του ανοξείδωτου χάλυβα, μαλακού χάλυβα, χυτοσιδήρου και κράματα αεροναυπηγικής. Αυτός ο δίσκος κοπής ξεπερνά και τους δίσκους κοπής υψηλής απόδοσης
της 3Μ™ τόσο στο κόψιμο όσο και στη διάρκεια ζωής αποφέροντας σημαντικά οφέλη στη παραγωγικότητα.
■■

CUBITRON™ II δίσκος φάϊμπερ 987C

■■

Ο 3M™ CUBITRON™ II FIBRE DISC 987C με το νέο υψηλής απόδοσης κεραμικό κόκκο σταθερού σχήματος
σε συνδυασμό με το άκαμπτο πίσω μέρος του αποτελούμενο από ίνες, προσφέρει σημαντικά οφέλη στην
παραγωγικότητα στις εφαρμογές μεσαίας-υψηλής πίεσης. Κατάλληλο για χρήση σε όλα σχεδόν τα μέταλλα
αλλά περισσότερο σε ανοξείδωτο χάλυβα, χρωμιούχο κοβάλτιο και σε εφαρμογές με κράματα νικελίου.
■■ Ο κεραμικός κόκκος σταθερού σχήματος διατηρεί πολύ κοφτερές κορυφές προσφέροντας γρήγορο
“κόψιμο” με ελάχιστη πίεση.
■■ Η διάρκεια ζωής του δίσκου είναι σημαντικά μεγαλύτερη, ολοκληρώνοντας περισσότερα εξαρτήματα
ανά δίσκο και με λιγότερες αλλαγές.
■■ Η λειαντική ενίσχυση που περιέχει ο δίσκος ελαχιστοποιεί τις θερμοκρασίες λόγω τριβής στα θερμόευαίσθητα κράματα.
■■ Το πίσω μέρος αποτελείται από άκαμπτες ίνες κολλημένες με ρητίνη, παρέχει αντοχή στη διάρκεια καθώς
και αντοχή στην απόσχιση για τις απαιτητικές εφαρμογές, όπως η υψηλής πίεσης λείανση συγκολλήσεων.

■■
■■
■■

Οι 3M™ CUBITRON™ II δίσκοι κοπής έχουν σχεδιαστεί να κόβουν ταχύτερα σε σύγκριση με τα ανταγωνιστικά κεραμικού κόκκου προϊόντα, προσφέροντας σημαντική αύξηση της παραγωγικότητας
Ο τριγωνικός κεραμικός κόκκος φθείρεται ομοιόμορφα, δεν αυξάνει τη θερμοκρασία του υποστρώματος και βελτιστοποιεί την αποκόλληση μέρους του, διατηρώντας όμως το ‘’κοφτερό’’ σχήμα του για
μεγαλύτερη διάρκεια ζωής
Αποτελείται από άκαμπτους μικρού πάχους δίσκους κοπής κολλημένους μεταξύ τους με ρητίνη και
χρησιμοποιείται σχεδόν για τα περισσότερα υλικά
Η μέγιστη ταχύτητα λειτουργίας του δίσκου πρέπει να είναι ίση ή μεγαλύτερη από τη μέγιστη ταχύτητα
του εργαλείου
ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΤΡΟΧΟΥ ΠΟΥ ΤΑΙΡΙΑΖΕΙ ΣΤΟ ΜΈΓΕΘΟΣ ΤΟΥ ΤΡΟΧΟΥ
ΔΙΑΣΤΆΣΕΙΣ / DIMENSIONS
Ø 115 mm - Ø 125 mm × 1 mm

ΚΌΚΚΟΣ / GRID

ΔΙΑΣΤΆΣΕΙΣ / DIMENSIONS

CUBITRON™ II cut off wheel type 41

36+, 60+, 80+

Ø 115 mm - Ø 127 mm x 22 mm

3M™ CUBITRON™ II CUT-OFF WHEEL features 3M™ Precision Shaped Ceramic Grain to give exceptionally
fast-cutting and a long-lasting wheel for use on almost all materials, including stainless steel, mild steel,
cast iron and aerospace alloys. This cut-off wheel surpasses 3M™ High Performance wheels in both cut and
life to deliver significant gains in productivity.

CUBITRON™ II fibre disc 987C
3M™ CUBITRON™ II FIBRE DISC 987C offers significant gains in productivity on medium to high pressure
operations with our exceptionally high performing ceramic 3M Precision- Shaped Grain combined with stiff
fiber backing. Suitable for use on almost all metals and excels in stainless steel, cobalt chrome, and nickel
alloy applications.
■■ 3M™ Precision Shaped Grain maintains super-sharp points that cut exceptionally fast with less pressure.
■■ Disc life is significantly longer, completing more parts per disc and requiring fewer disc changes.
■■ Grinding aid incorporated on the disc minimizes grinding temperatures for heat sensitive alloys.
■■ Stiff fiber backing and a strong resin bond provide durability and tear-resistance for heavyweight applications such as high pressure weld grinding.
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■■
■■
■■
■■
■■

3M™ CUBITRON™ II CUT-OFF WHEELS with precision-shaped grain are engineered to cut faster than
competitive ceramic products, offering significant productivity gains
Triangular shaped ceramic grain wears evenly, runs cool, and optimizes mineral breakdown, for extra long life
Rigid, reinforced resin-bonded wheel slices through almost all materials.
Wheel must have a maximum operating speed greater than or equal to the maximum speed of the power
tool used
MUST BE USED WITH A WHEEL GUARD THAT FITS THE SIZE OF THE CUT-OFF WHEEL
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SCOTCH-BRITE™ BRISTLE DISC

CUBITRON™ II FLAP DISC 967 A
Δίσκοι λειάνσεως CUBITRON™ II flap flat

Scotch-Brite™ bristle δίσκος

Ο 3M™ CUBITRON™ II FLAP DISC 967A είναι ιδανικός για εφαρμογές χαμηλής- μέτριας/υψηλής πίεσης σε
επίπεδες επιφάνειες ή σε επιφάνειες με γωνίες, ιδιαίτερα στην προετοιμασία βαφής και κατά τη παραγωγή του ανοξείδωτου χάλυβα, όπου το τελικό φινίρισμα και η αντοχή στο “κόψιμο” είναι σημαντικά.
■■ Ο κεραμικός κόκκος σταθερού σχήματος διατηρεί πολύ κοφτερές κορυφές προσφέροντας γρήγορο
“κόψιμο” με ελάχιστη πίεση.
■■ Σχεδιασμένο ώστε να μην αυξάνει τη θερμοκρασία της επιφάνειας που έρχεται σε επαφή, μειώνοντας έτσι τον
αποχρωματισμό / οξείδωση του μετάλλου καθώς και τη πιθανότητα να δημιουργηθούν ρωγμές από τη θερμότητα.
■■ Τα flap disks προσφέρουν λείανση και φινίρισμα σε ένα μόνο βήμα
■■ Το πίσω μέρος του αποτελείται από ένα ανθεκτικό “Υ-weight” πολυστρωματικό βαμβάκι το οποίο προσδίδει ελεγχόμενη, ομοιόμορφη φθορά για τη πλήρη χρήση του δίσκου σε εφαρμογές χαμηλής προς μέσης/υψηλής πίεσης.
■■ Η λειαντική ενίσχυση που περιέχει ο δίσκος ελαχιστοποιεί τις θερμοκρασίες λόγω τριβής στα θερμοευαίσθητα κράματα όπως ο ανοξείδωτο χάλυβας, το τιτάνιο και τα κράματα νικελίου.

Δίσκοι SCOTCH-BRITE™ από μείγμα λειαντικού κόκκου Cubitron με ειδικά εύκαμπτα τριχίδια, παρέχουν
μεγαλύτερη επιφάνεια επαφής σε σύγκριση με τις συρμάτινες βούρτσες και διατηρούν την ίδια αποδοτικότητα σε όλη τη διάρκεια ζωής τους. Χρησιμοποιούνται για την αφαίρεση χρώματος, σκουριάς, βαφής,
κόλλας, καουτσούκ, βαριών οξειδώσεων, καθώς και διάφορους ρυπαντές από μεγάλες επιφάνειες. Μπορεί
να χρησιμοποιηθεί για το καθαρισμό και για τους αποχρωματισμούς των συγκολλήσεων. Είναι μία ενιαία
κατασκευή με ενσωματωμένο θηλυκό σπείρωμα για απευθείας τοποθέτηση στους γωνιακούς τροχούς. Το
SCOTCH-BRITE™ BRISTLE DISC είναι σχεδιασμένο να διαρκεί περισσότερο από τις συρματόβουρτσες και
τους λειαντικούς δίσκους και δουλεύει καλά σε ανθρακοχάλυβα και ανοξείδωτο χάλυβα, μη σιδηρούχα
υλικά (κράματα χαλκού, αλουμινίου κράματα, κ.λπ.), και συνθετικά υλικά. Παρέχει μεγαλύτερη ασφάλεια
στον χρήστη με ελάχιστες δονήσεις και θόρυβο. Δε μπουκώνει και παρέχει καλύτερη προετοιμασία της
επιφάνειας. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί μέχρι τη πλήρη φθορά του. Εύκολο και γρήγορο στην αλλαγή.

ΚΌΚΚΟΣ / GRID

ΔΙΑΣΤΆΣΕΙΣ / DIMENSIONS

ΚΩΔΙΚΌΣ / CODE

ΧΡΏΜΑ / COLOUR

ΚΌΚΚΟΣ / GRID

40+, 60+, 80+

Ø 115 mm - Ø 125 mm

24537

Πράσινο / Green

P 50

24538

Κίτρινο / Yellow

P 80

24539

Λευκό / White

P 120

CUBITRON™ II flap discs flat
3M™ CUBITRON™ II FLAP DISC 967A is ideal for low to medium/high pressure applications on flat surfaces or outside
edgework, especially in paint prep and stainless steel fabrication where final finish and gouge resistance are important.
■■ 3M™ Precision Shaped Grain maintains supersharp points that cut exceptionally fast with less pressure.
■■ Engineered to run cooler, reducing metal discolouration/oxidation and the chance of heat related stress cracks.
■■ Flaps grind and finish in a single step.
■■ Durable Y-weight poly-cotton backing delivers controlled, even wear for full use of the disc on low to
medium/high pressure applications.
■■ A grinding aid incorporated on the disc minimizes grinding temperatures for heat-sensitive alloys like
stainless steel, titanium, and nickel alloys.

SCOTCH-BRITE™ CLEAN ‘N STRIP™ GENERAL PURPOSE

ΔΙΑΣΤΆΣΕΙΣ / DIMENSIONS
Ø 115 mm

SCOTCH-BRITE™ bristle disc
SCOTCH-BRITE ™ BRISTLE DISC, using Cubitron blend abrasive grain and molded, flexible bristles, provides
more surface contact than wire brushes and maintains abrasive property throughout the life of the disc. The
fast-running disc removes paint, stains, adhesives, rubbers, weld burns, rust and heavy oxides. It can be
used for cleaning and weld discolouration as well. It is a single moulded one piece construction with builtin
female thread for direct mounting onto an angle grinder. The SCOTCH-BRITE ™ BRISTLE DISC is designed
to last longer than wire and other abrasive discs and works well on carbon and stainless steel, non-ferrous
materials (copper alloys, aluminium alloys, etc.) and synthetic materials. Safe to use with minimal vibration
and noise. No loading combined with better surface conditioning. Can be used until complete wear of the
material. Easy and quick to change.

SCOTCH-BRITE™ δίσκος Clean and Strip
Εμποτισμένο λειαντικό, ανοιχτής δομής που ουσιαστικά δε μπουκώνει. Ιδανική εναλλακτική λύση σε
σύγκριση με τις συρματόβουρτσες για αφαίρεση σκουριάς, χρωμάτων, σφραγιστικών και βερνικιών. Δίνει
ένα λεπτότερο φινίρισμα και ελέγχεται εύκολα. Ευέλικτο για τις δυσπρόσιτες περιοχές.
ΔΙΑΣΤΆΣΕΙΣ / DIMENSIONS
Ø 200 x 13 mm - Ø 75 x 13 x 6 mm - Ø 100 x 13 x 6 mm - Ø 100 x 25 x 6 mm - Ø 115 x 22 mm

SCOTCH-BRITE™ Clean and Strip disc
Abrasive impregnated and virtually non-loading, open web. Perfect alternative to wire brushes for tough removal
of rust, paints, sealers and body coatings. Gives a finer finish and is easily controlled. Flexible for awkward areas.

7947 SHAFT FOR CLEAN N’ STRIP™
Άξονας για το το CLEAN N’ STRIP™

339 SHAFT MOUNTED ABRASIVE FLAP WHEEL
Σμυριδοτροχός με αξονάκι
Φυλλαράκια από εύκαμπτο Χ-weight λειαντικό ύφασμα με κόκκους από οξείδιο του αλουμινίου, κολλημένα
με ρητίνη πάνω σε ένα αξονάκι. Τα 3M™ 339 λειαντικά τροχουδάκια είναι ιδανικά για το φινίρισμα και το
ραφινάρισμα, παρέχοντας καλή ελαστικότητα, πολύ καλό κόψιμο, μεγαλύτερη διάρκεια ζωής και δυνατότητες γυαλίσματος. Είναι σχεδιασμένα για όλους τους τύπους των μετάλλων, συμπεριλαμβανομένου και
του ανοξείδωτου χάλυβα και των ειδικών κραμάτων, καθώς και για τα ξύλα. Είναι πιο επιθετικά από τους
τροχούς Scotch-Brite, ικανά να αφαιρέσουν επιφανειακές ατέλειες και σημάδια.
ΚΌΚΚΟΣ / GRID

ΔΙΑΣΤΆΣΕΙΣ / DIMENSIONS

P60 - P80 - P120

Ø 30 mm x 15 mm - Ø 40 mm x 20 mm - Ø 60 mm x 30 mm

Shaft mounted flap wheel
ΔΙΑΣΤΆΣΕΙΣ / DIMENSIONS
Ø 6 mm

Shaft for CLEAN N’ STRIP ™
74
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Flaps of flexible X weight, aluminium oxide cloth abrasive, resin mounted on a spindle. The 3M™ 339 FLAP
WHEELS are ideal for finishing and refining, providing good flexibility, excellent cut, longer life and polish
capabilities. 3M 339 FLAP WHEELS are designed for all types of metal, including stainless steel and special
alloys, and wood. A more aggressive product than Scotch-Brite Wheels, capable of removing surface imperfections and handling marks.
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HOOKIT™ SOFT INTERFACE PADS
HOOKIT™ μαλακός ενδιάμεσος πάτος

Κατασκευασμένοι από μαλακό ανθεκτικό αφρό, αυτοί οι πάτοι όταν χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό με
τις 3Μ™ HOOKIT™ βάσεις προσφέρουν αυξημένη προσαρμοστικότητα. Αυτοί οι εύκαμπτοι πάτοι παρέχουν
εξαιρετική, πλήρη επαφή με τα δισκάκια ακόμα και σε καμπύλες επιφάνειες. Σου δίνουν τη δυνατότητα να
πλησιάσεις σε καμπύλες και ακμές, βελτιώνουν τη κοπτικότητα του λειαντικού καθώς και το φινίρισμα.
ΚΩΔΙΚΌΣ / CODE

ΤΡΥΠΕΣ / HOLES

ΠΑΧΟΣ / WIDTH

50396

15

10 mm

51126

Πολύτρυπος /Multihole

5 mm

ΔΙΑΣΤΆΣΕΙΣ / DIMENSIONS
Ø 150 mm

ACCUSPRAY™ SPRAY GUN MODEL HG14
Πιστόλι ψεκασμού

Hookit™ soft interface pad

Constructed from soft durable foam, use these interface sanding pads in conjunction with a standard
HOOKIT™ BACK-UP PAD for increased conformability. These flexible pads provide excellent full disk contact
even on curved surfaces. Enabling you to get closer to contours and edges these soft interface pads ultimately improve abrasive cut and finish.

Το HG14 είναι σχεδιασμένο για επιστρώσεις που απαιτούν λεπτότερο φινίρισμα. Αυτό το πρωτοποριακό
σύστημα HVLP μπορεί να προσφέρει εξαιρετικά αποτελέσματα χάρη στον εξαιρετικό ψεκασμό, πετυχαίνοντας
υψηλή απόδοση με πoλύ μικρή άχνα. Σχεδιασμένο για τη βελτίωση της παραγωγικότητας και την ελαχιστοποίηση του χρόνου καθαρισμού – όλα συνδυάζονται για να βελτιώσουν τo τελικό αποτέλεσμα.
Η πρωτοποριακή, αντικαταστάσιμη κεφαλή ψεκασμού επιτρέπει τα ακόλουθα πλεονεκτήματα:

HOOKIT™ DISC PAD
HOOKIT™ βάση τριβείου πολλαπλών οπών

Μία βάση γενικής χρήσης για όλη τη σειρά 3Μ™ λειαντικών δίσκων συλλογής σκόνης. Ο μοναδικός σχεδιασμός πολλών οπών βοηθάει στη μέγιστη απομάκρυνση σκόνης από όλη την επιφάνεια λείανσης. Η σκληρή
κατασκευή και ο 3Μ™ HOOKIT™ σχεδιασμός εξασφαλίζουν μεγαλύτερη διάρκεια ζωής τόσο για τη βάση όσο
και για τον δίσκο λείανσης. Ο πρωτοποριακός σχεδιασμός της νέας σειράς των 3M™HOOKIT™ πολύτρυπων
βάσεων τις καθιστά κατάλληλες για χρήση με όλους τους 3M™ HOOKIT™ λειαντικούς δίσκους 150mm με
6-15 τρύπες. Η μοναδική πολύτρυπη διαμόρφωση επιτρέπει στους δίσκους να μην χρειάζεται να τοποθετηθούν ακριβώς πάνω στις τρύπες της βάσης. Διατίθεται σε 5 /16’’ και Μ8 σπείρωμα, σε τυπική και μαλακή
έκδοση, εξασφαλίζει τη μέγιστη ασφάλεια στο χειριστή καθώς και τη βέλτιστη απομάκρυνση της σκόνης.
ΚΩΔΙΚΌΣ / CODE

ΣΠΕΙΡΩΜΑ / PROFIL

51122

5 / 16"

51123

M8

ΔΙΑΣΤΆΣΕΙΣ / DIMENSIONS
Ø 150 mm

Βελτιστοποιεί την Αποτελεσματικότητα
■■ Βοηθά στην ελαχιστοποίηση της άχνας
■■ Μειώνει το χρόνο καθαρισμού του πιστολιού.
■■ Σχεδιάστηκε για να παρέχει εξαιρετική απόδοση με τεχνολογία HVLP
■■ Εξαιρετικός ψεκασμός
Ενισχύει την Παραγωγικότητα
■■ Συμπεριφέρεται σαν ένα καινούργιο πιστόλι ψεκασμού κάθε φορά που αντικαθιστάτε την κεφαλή ψεκασμού
■■ Προσφέρει άριστη εφαρμογή
■■ Ο ελαφρύς εργονομικός σχεδιασμός του συμβάλλει στη μείωση της κούρασης του τεχνικού
Μεγιστοποιεί τα Οφέλη του Συστήματος 3M™ PPS™
■■ Μειώνει το συνολικό χρόνο καθαρισμού
■■ Μειώνει την απαιτούμενη χρήση διαλυτικού για τον καθαρισμό
■■ Βοηθά στη μείωση δημιουργίας επιβλαβών ουσιών
■■ Σχεδιασμένο για τη βελτίωση της παραγωγικότητας και της κερδοφορίας
ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑ / PACKAGING

HOOKIT™ multihole back-up pad
One universal back-up pad for all 3M™ dust-extraction abrasive disc ranges. Unique multihole design
for maximum dust removal across total disc surface area. Tough construction with 3M™ HOOKIT™ fixing
ensures longer life for pad and disc. The innovative design of the new 3M™ HOOKIT™ MULTIHOLE BACKUP
PAD range makes them suitable for use with all 3M™ HOOKIT™ 150mm dust-extraction disc ranges; 6 to 15
hole discs. The unique multihole configuration also allows these discs to be fitted without concerns about
hole alignment between abrasive disc and pad. Available in 5/16 and M8 options, both standard and soft,
the back-up pad range ensures maximum operator safety thanks to optimum dust removal.

RIBBED BACK -UP PAD
H Ραβδωτή Βάση της 3Μ™ έχει ένα μοναδικό βελτιστοποιημένο σχεδιασμό και είναι ανθεκτική σε θερμοκρασίες πάνω από τους 100°C. Χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με τους δίσκους 3M™ CUBITRON™ ΙΙ, βελτιώνοντας έτσι τη διάρκεια ζωής του δίσκου καθώς και την κοπτικότητα του, έχοντας ως αποτέλεσμα το μικρότερο κόστος και την υψηλότερη απόδοση για το χρήστη.
ΔΙΑΣΤΆΣΕΙΣ / DIMENSIONS
Ø 115 mm - Ø 125 mm

Fibre disc red back up pad
3Μ™ RIBBED BACK UP PAD has a unique optimized rib pattern and is resistant to temperatures over 100
degrees centigrade. Used in conjunction with 3Μ™ CUBITRON™ II discs this solution offers improved disc
life and cut rate resulting in lower cost and higher throughput for the customer.
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Spray gun
The HG14 is designed for the application of coatings requiring a finer finish. This innovative HVLP system
can provide exceptional results through excellent atomization, resulting in high transfer efficiency with
low overspray. Designed to help improve productivity and minimize clean up time – all combined to help
improve your bottom line.
The innovative replaceable atomizing head allows for the following benefits:

Υψηλής απόδοσης κόκκινος πάτος στήριξης με εγκοπές για δίσκους φάϊμπερ

76

1 πιστόλι + 3 κεφαλές 1,4mm + 1 πιεσόμετρο / 1 HVLP Spray Gun + 3 Nozzles 1.4mm + Air Control Valve
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Optimizes Efficiency
■■ Helps minimize overspray
■■ Reduces gun cleaning time
■■ Designed to provide excellent transfer efficiency with HVLP technology
■■ Exceptional atomization
Boosts Productivity
■■ Performs like a new spray gun every time you replace the atomizing head
■■ Delivers premium application
■■ Lightweight ergonomic design helps reduce technician fatigue
Maximizes Benefits of the 3M™ PPS™ System
■■ Reduces overall cleaning time
■■ Less solvent needed for clean up
■■ Helps decrease hazardous disposal cost
■■ Designed to help improve productivity and profitability
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PPS™ SERIES 2.0 SPRAY CUP SYSTEM

ACCUSPRAY™ ATOMIZING HEAD REFILL PACK FOR 3M™ PPS™ SERIES 2.0

3M™ PPS™ 2.0 σύστημα προετοιμασίας & ψεκασμού χρώματος

ACCUSPRAY™ κεφαλή μπεκ για το PPS™ σειρά 2.0

Εγκεκριμένο από τους βαφείς και τις μεγαλύτερες χρωματοεταιρίες σε όλο τον κόσμο, το Σύστημα 3M™
PPS™ έδωσε τεράστια ώθηση στην παραγωγικότητα της βαφής και την ποιότητα για σχεδόν 20 χρόνια.
Τώρα η 3M το βελτίωσε ακόμα περισσότερο σε έξι κρίσιμα σημεία, από επάνω προς τα κάτω.
■■ Αντάπτορας με Φαρδύ Στόμιο και 4 Σημεία Σύνδεσης.
■■ Μεγιστοποιεί τη σταθερότητα κατά τον ψεκασμό. Κάνει τον καθαρισμό πιο εύκολο.
■■ Σύστημα Κλειδώματος Στροφής 90°.
■■ Διατίθεται με κάθε καπάκι. Παραμένει πιο καθαρό. Κλειδώνει πιο γρήγορα. Διαθέτει λιγότερα μέρη, για
καλύτερο έλεγχο.
■■ Θολωτό Καπάκι με Φίλτρο Πλήρους Διαμέτρου.
■■ Περισσότερο χρώμα κάτω από το φίλτρο, που μειώνει το φαινόμενο του διακοπτόμενου ψεκασμού στο
τέλος της εργασίας.
■■ Νέος Εξωτερικός Κάδος σε Κάθε Κιτ με Καπάκια και Κύπελλα.
■■ Ξεκινήστε με ένα καθαρό δοχείο πιο συχνά, μειώνοντας τη συσσώρευση της βαφής. Ενδείξεις αναλογιών
και μέγιστης ποσότητας επάνω στο δοχείο, που εξαλείφουν τη χρήση των παραδοσιακών κάδων ανάμειξης.
■■ Άνοιγμα Πρόσβασης.
■■ Σας επιτρέπει να κρατάτε το κύπελλο στην θέση του, για πιο καθαρή και εύκολη αφαίρεση του καπακιού κατά τη συμπλήρωση βαφής. Επίσης, είναι πιο εύκολο να ελέγχετε τη στάθμη της βαφής.
■■ Μεγαλύτερη Τάπα Σφράγισης Δοχείου.
■■ Σας επιτρέπει να σφραγίζετε και να προστατεύετε τις βαφές με μεγαλύτερη σταθερότητα τοποθετώντας το ανάποδα, όταν δεν το χρησιμοποιείτε. Χρησιμοποιείτε λιγότερα καπάκια, διατηρώντας τα φίλτρα υγρά, όταν αποθηκεύεται ανάποδα.

■■

ΚΩΔΙΚΌΣ / CODE

ΧΩΡΗΤΙΚΌΤΗΤΑ / CAPACITY

26112

400ml

26000

650 ml

26024

850ml

■■
■■

Για χρήση μόνο με προϊόντα 3M™ PPS™ Σειρά 2.0
Για χρήση με οποιοδήποτε 3M™ ACCUSPRAY™ Πιστόλι Ψεκασμού.
Διαφανής κεφαλή/ακροφύσιο, που σας επιτρέπει να δείτε αν χρειάζεται καθαρισμό ή αντικατάσταση.

Η 3M™ ACCUSPRAY™ Κεφαλή Μπεκ είναι ένα εγκεκριμένο από την 3M ανταλλακτικό εξάρτημα για χρήση
με οποιοδήποτε 3M™ ACCUSPRAY™ Πιστόλι Ψεκασμού και με το PPS™ Σειρά 2.0.
Οι 3M™ ACCUSPRAY™ Κεφαλές Μπεκ για το 3M™ PPS™ Σειρά 2.0 διατίθενται σε 3 χρώματικά κωδικοποιημένα μεγέθη: 2,0 mm (κόκκινο), 1,8 mm (διάφανο) και 1,4 mm (πορτοκαλί).
Για στεγανοποιητικά, βαφές, τελικές επιστρώσεις, η 3Μ προτείνει να χρησιμοποιηθούν μπεκ 1,4mm.
Για υλικά με υψηλότερο ιξώδες όπως το αστάρι επιλέξτε το μπεκ 1,8 mm.
Για εφαρμογές υγρών μεγάλου όγκου και με υψηλότερο ιξώδες όπως τα gelcoats, οι κόλλες ή αστάρια
χρησιμοποιείστε το μπεκ 2,0 mm.
ΚΩΔΙΚΌΣ / CODE

ΚΕΦΑΛΗ / HEAD

26620

Κόκκινη / Red 2 mm

26618

Λευκή / White 1,8 mm

26614

Πορτοκαλί / Orange 1,4 mm

ACCUSPRAY™ atomizing head refill pack for 3M™ PPS™ series 2.0
■■
■■
■■

Designed specifically for use with PPS™ SERIES 2.0
All atomizing heads are interchangeable for use with ACCUSPRAY™ ONE SPRAY GUN
See-through design makes it easy to see when the heads are clean

3M™ ACCUSPRAY™ ATOMIZING HEADs for 3M™ PPS™ SERIES 2.0 are designed specifically for use with the
3M™ ACCUSPRAY™ ONE and PPS™ SERIES 2.0 SPRAY CUP systems. Our 3M™ ACCUSPRAY™ ATOMIZING HEADS
for 3M™ PPS™ SERIES 2.0 are available in three sizes: 2.0 mm (red), 1.8 mm (clear) and 1.4 mm (orange).
For sealers, basecoats and topcoats, 3M recommends 1.4 mm atomizing heads.
Choose the 1.8 mm size for higher-viscosity materials such as primer, and the 2.0 mm size for heavy-duty
applications using fluids like gel coats, adhesives or undercoats

3M™ PPS™ series 2.0 spray cup system
Adopted by painters in every corner of the globe, the 3M™ PPS™ System has been a major boost to painting productivity and quality for nearly 20 years. Now 3M has made it even better in six critical areas, from top to bottom.
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■

■■
■■
■■
■■
■■

Wide Spout Adapter with Four-Point Connection.
Maximizes stability while spraying. Makes cleaning easier.
Quarter-Turn Lid Locking System.
Comes with every lid. Stays cleaner. Locks faster. Fewer parts to keep track of.
Domed Lid with Full-Diameter Filter.
More paint below the filter improves flow and consistency, while reducing spitting from start to finish.
New Cup in Every Lid & Liner Kit.
Start with a clean cup more often, reducing paint build-up. On-cup ratios and fill markings eliminate
traditional mixing cups.
Access Window.
Allows you to hold the liner for cleaner, easier lid removal when refilling. Also, easier to check paint levels.
Larger Cup Sealing Plug.
Allows you to seal and protect coatings upside down with greater stability when not in use.
Use fewer lids by keeping filters wet.

PAINT STRAINERS
Φίλτρα Χρωμάτων
Αυτά τα Φίλτρα Βαφής της 3Μ™ είναι τα καλύτερα σε ποιότητα φίλτρα χαρτιού. Χρησιμοποιούνται κυρίως
στη βαφή αυτοκινήτων, το χρώμα που χρησιμοποιούμε για τη διακόσμηση έχει συγκεκριμένο επίπεδο
σωματιδίων, οπότε χρειαζόμαστε φίλτρα βαφής για να φιλτράρουν τα σωματίδια ανάλογα με το μέγεθος
τους. Τα 3Μ™ Φίλτρα Βαφής είναι υψηλής ποιότητας, αποτελούνται από χαρτί και ένα νάιλον πλέγμα που
εκτείνεται στην άκρη τους, εξασφαλίζοντας έτσι ότι όλο το χρώμα θα φιλτραριστεί με υψηλό ρυθμό ροής.
Το χαρτί του φίλτρου είναι ανθεκτικό σε νερό και διαλύτες, κατάλληλο για όλα τα είδη των χρωμάτων.
ΚΩΔΙΚΌΣ / CODE

ΦΙΛΤΡΟ / FILTER

50411

125 μm

50412

190 μm

Paint Strainers
These 3Μ™ PAINT STRAINERS are the best quality paper strainers. They are mainly used for auto painting,
the paint we are using for decoration has certain level of particles, so we need paint strainers to filter the
particles according to its particle size. The 3Μ™ auto paint strainers are high quality, incorporate paper and
nylon mesh that extends to the tip ensuring all the paint is filtered at a high flow rate.Τhe paper is resistant
to both water and solvents, suitable for all kinds of paints.
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PERFECT-IT™ III CLEANER CLAY

MARINE ADHESIVE SEALANT 5200FC

PERFECT-IT™ III καθαριστικός πηλός

Ναυτιλιακό σφραγιστικό συγκολλητικό ταχείας ωρίμανσης

Ένα προϊόν που θα απομακρύνει με ασφάλεια την άχνα χρώματος και τους μολυντές του. Το 3M™ PERFECTIT™ III αργιλικό προϊόν καθαρισμού μπορεί να χρησιμοποιηθεί αποτελεσματικά στο χρώμα, στο γυαλί
και στο χρώμιο, όταν χρησιμοποιείται με υδροδιαλυτό λιπαντικό.

Η 3M™ MARINE ADHESIVE/SEALANT FAST CURE 5200 είναι μία υψηλής απόδοσης, ταχείας ωρίμανσης
πολυουρεθάνη ενός συστατικού η οποία ωριμάζει με την υγρασία, σχεδιασμένη για εφαρμογές στα σκάφη
είτε πάνω από την ίσαλο γραμμή είτε κάτω. Επιπλέον η ελαστικότητα που διαθέτει του επιτρέπει να απορροφά τους κραδασμούς, τις δονήσεις, τη διόγκωση ή τη συρρίκνωση. Είναι κατάλληλη για εφαρμογές
δομικής συγκόλλησης και στεγανοποίησης για το ξύλο, τις πλαστικοποιημένες επιφάνειες και το gel coat.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑ / PACKAGING
200 gr

PERFECT-IT™ III cleaner clay
A product that will safely remove over-spray and paint contaminates. 3M™ PERFECT-IT™ III CLEANER CLAY
can be used effectively on paint, glass and chrome when used with a waterbased lubricant.

ΣΗΜΕΊΩΣΗ:
Όταν η 3M™ 5200FC χρησιμοποιείται στο ξύλο και τις πλαστικοποιημένες επιφάνειες, δημιουργείται ένας
μόνιμος δεσμός και είναι πολύ δύσκολο να αφαιρεθεί χωρίς να καταστρέψει το υπόστρωμα. Η 3M™ 5200FC
δε συνιστάται ως στεγανοποιητικό αρμού teak, επειδή πολλά καθαριστικά teak περιέχουν διαλύτες που
μπορούν να βλάψουν το στεγανοποιητικό.
Η επιμήκυνσή του φτάνει μέχρι 925 % και έχει σκληρότητα Shore A: 60.
Tack free time: 2 ώρες και χρόνος στερεοποίησης: 4mm ανά 24 ώρες.
Θερμοκρασία λειτουργίας: – 40°C έως + 88°C
Θερμοκρασία εφαρμογής: 5°C έως + 35°C.
ΧΡΏΜΑ / COLOUR

ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑ / PACKAGING

Λευκό / White

295 ml

Marine adhesive sealant fast cure

DRY GUIDE COAT & APPLICATOR
Οδηγός ξηράς τριβής και λαβή οδηγού
Πούδρα (φούμο) «οδηγός» που βοηθάει στον εντοπισμό των γρατζουνιών ή άλλων ατελειών, που έχουν
δημιουργηθεί κατά τη διαδικασία της λείανσης. Ο πορτοκαλί οδηγός σε σκόνη εντοπίζει τις ατέλειες της
επιφάνειας όπως γρατζουνιές και μικρές οπές στο αστάρι. Αυτά είναι πολύ δύσκολο να τα δει κανείς χωρίς
τη χρήση του οδηγού, τα οποία εν συνεχεία θα επηρεάσουν το τελικό φινίρισμα προκαλώντας την επανάληψη της λείανσης. Είναι σχεδιασμένος να χρησιμοποιείται κυρίως στα σκούρα αστάρια όπου ο μαύρος
οδηγός δε μπορεί να χρησιμοποιηθεί γιατί δε κάνει αντίθεση και έτσι δε μπορεί να φανεί. Λειτουργεί
αφήνοντας μια μεταλλική γυαλάδα στην επιφάνεια που θα αφαιρεθεί μόνο κατά την διάρκεια της
λείανσης. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε σε υγρή είτε σε ξηρή τριβή. Δε περιέχει διαλύτες και μπορεί να
εφαρμοστεί πάνω σε επιφάνειες με ναυτιλιακούς στόκους, αστάρια, χρώματα και gelcoat. Ο πορτοκαλί
οδηγός (50416) μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πιο ανοιχτά χρώματα ασταριών και πολυεστερικών στόκων,
ενώ ο μαύρος (9560) προτιμάται σε περιπτώσεις που θέλουμε μεγαλύτερη αντίθεση. Εφαρμόζεται με τη
βάση οδηγού (9561).
ΧΡΏΜΑ / COLOUR

ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑ / PACKAGING

Μαύρο / Black - Πορτοκαλί / Orange

50 gr

Dry guide coat cartridge and applicator
A guide coat to help identify scratches and other surface imperfections, during the sanding process. 3M™
DRY GUIDE COAT Orange provides a method of identifying surface imperfections such as scratches and pinholes in the primer. These can be very difficult to see without the use of a guide coat and would subsequently
impair the final finish causing rework. It is designed for use primarily with dark tinted primers, where the
traditional black guide cannot be used as the contrast in colour is not enough to be seen. It works by leaving
a metallic sheen on the surface which will only be removed during the primer sanding process. Dry guide
coat can be used with either wet or dry sanding methods. Contains no solvents and can be used on marine
fillers, primers, paints and gelcoat. Dry Guide Coat – Orange (50146) can be used on lighter colour primers
and polyester fillers, but DRY GUIDE COAT – Black (09560) may still be preferred as it gives a stronger contrast. Used with applicator 9561.
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3M™ MARINE ADHESIVE SEALANT FAST CURE 5200 is a high performance, fast curing, one part, moisture
curing polyurethane designed for marine applications above or below the waterline. In addition, its flexibility allows for the dissipation of stress caused by shock, vibration, swelling or shrinking. It is suitable for
structural bonding and sealing of wood, fiberglass and gel coat.
NOTE:
When 3M™ 5200FC is used on wood and fiberglass, it is a permanent bond and it is very difficult to remove
without destroying the substrate. 3M™ 5200FC is not recommended for use as a teak deck seam sealer as
certain solvents contained in teak cleaners may damage the sealant.
Elongation at break: > 925%
Shore A Hardness: 60.
Tack free time: 2 hours
Rate of cure: 4mm per 24 hours.
Service temperature: – 40°C to + 90°C.
Application temperature: 5°C to + 35°C.

BONDO & DYNAΤRON SPREADERS
Πλαστικές σπάτουλες
Με τρία μεγέθη ανά συσκευασία, τo κιτ σπατουλών αποτελεί το κατάλληλο εργαλείο για την ανάμειξη και
το άπλωμα στόκου, αρμόστοκου ή φινιριστικού στόκου. Οι πλαστικές σπάτουλες είναι ανθεκτικές αλλά και
πολύ εύκαμπτες, διευκολύνοντας το κράτημα και τη χρήση τους, ακόμα και σε καμπύλες ή επίπεδες επιφάνειες. Η λεπτή και καθαρή άκρη κάνει εύκολη τη δημιουργία ενός ομοιόμορφου, λείου φινιρίσματος. Οι
σπάτουλες είναι επαναχρησιμοποιούμενες και καθαρίζονται εύκολα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
ΧΡΏΜΑ / COLOUR

ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑ / PACKAGING

Καφέ /Brown - Κίτρινο / Yellow

3 τεμ. / pcs

Plastic spreaders
With three sizes in one pack, our spreader kit virtually assures you the right tool for mixing and applying
filler, putty, caulk or glaze. Plastic spreaders are strong yet flexible, making them easy to hold and use even
on curved or flat surfaces. The thin and clean edge makes it easy to create a consistent, smooth finish.
Spreaders are reusable and easily cleaned, saving time and money.
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Κατάλογος Προϊόντων

Products' Catalogue

FOAM FAST 74 SPRAY ADHESIVE

RUBBER & VINYL 80 SPRAY ADHESIVE

Κόλλα σε σπρέι για αφρώδη υλικά

Κόλλα νεοπρενίου σε σπρέι για ξύλο, μοριοσανίδα, μέταλλο, λάστιχο, πλαστικά

3M™ FOAM FAST 74 SPRAY ADHESIVE είναι μια εξαιρετικά γρήγορη κολλώδες βιομηχανική κόλλα σε σπρέι
για συγκόλληση αφρού και υφάσματος. Χρησιμοποιείται για τη συγκόλληση εύκαμπτης ουρεθάνης ή
αφρού λατέξ μεταξύ τους αλλά και σε άλλα υλικά όπως το ξύλο, μέταλλο και πλαστικά. Δεν συνιστάται
για βινύλιο και διογκωμένη πολυστερίνη. Οι καθορισμένες άκρες της εκτοξευμένης δέσμης επιτρέπουν
την επακριβή και οικονομική εφαρμογή. Προσφέρει γρήγορη συγκόλληση για γρήγορη συναρμολόγηση
και ακριβή έλεγχο του σπρέι χωρίς να αφήνει ίχνη. Αφήνει απαλές λείες επιφάνειες. Άμεση σύνδεση.
Διαθέτει ψεκασμό μεταβαλλόμενου εύρους. Αφήνουμε τη κόλλα να στεγνώσει περίπου 10 με 30 δευτερόλεπτα πριν από τη συγκόλληση. Επιφανειακοί δεσμοί μπορούν να δημιουργηθούν 10 λεπτά μετά την
εφαρμογή της κόλλας.

Η 3M™ RUBBER & VINYL 80 SPRAY ADHESIVE είναι μια κόλλα υψηλής απόδοσης από νεοπρένιο μεγάλης
αντοχής στους πλαστικοποιητές. Ιδανική για τη συγκόλληση ενισχυμένου βινυλίου και εύκαμπτου αφρώδους. To σπρέι 80 χαρακτηρίζεται ως ένα προϊόν υψηλής απόδοσης σε σύγκριση με τις αντίστοιχες κόλλες
επαφής είτε σε σπρέι είτε επαλειφόμενες. Η καλή αντοχή στους πλαστικοποιητές μαζί με την υψηλή αντοχή
στη θερμότητα το καθιστά ικανό για συγκόλληση των περισσότερων υποστρωμάτων και άρα ιδανικό
για πολλές απαιτητικές εργασίες. Ανθεκτικό στις υψηλές θερμοκρασίες έως 93°C. Στεγνώνει και κολλάει
γρήγορα. Μεγάλης διάρκειας – δυνατή κόλλα. Ακριβής έλεγχος του σπρέι, δεν αφήνει ίχνη κόλλας. Ψεκάστε
τουλάχιστον 2 στρώσεις κόλλας σε κάθε υπόστρωμα. Η κόλλα στεγνώνει γρήγορα και πρέπει να περιμένουμε τουλάχιστον 3 λεπτά για να στεγνώσει η κόλλα πριν συγκολλήσουμε τις επιφάνειες. Ψεκάζουμε και
τις δύο επιφάνειες που πρόκειται να συγκολληθούν. Ανοιχτός χρόνος συγκόλλησης 1-15 λεπτά.

ΚΑΛΥΠΤΙΚΌΤΗΤΑ / COVERAGE

ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑ / PACKAGING

ΚΑΛΥΠΤΙΚΌΤΗΤΑ / COVERAGE

ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑ / PACKAGING

4m 2/ τμχ. (per can)

500 ml

7 m 2/ τμχ. (per can)

500 ml

Foam spray adhesive

Neoprene contact spray adhesive for wood, particle board, metal, rubber, plastics

3M™ FOAM FAST 74 SPRAY ADHESIVE is an extremely fast tacking industrial grade spray adhesive for bonding
foam and fabric. Used for bonding flexible urethane or latex foam together and to other materials such as
wood, metal and plastics. Not recommended for vinyl and expanded polystyrene. The defined edge of the
lace spray pattern permits accurate and economical application. Fast tack for fast assembly, precise spray
control. Soft, non-dimpling glue lines. Instant bonding. Non misting and variable spray width. Spray both
surfaces to be bonded. Allow the adhesive to dry approximately 10 to 30 seconds before bonding. Knife edge
type bonds can be made for 10 minutes after application of the adhesive.

3M™ RUBBER & VINYL 80 ADHESIVE is a high-performance plasticizer resistance neoprene contact adhesive.
Excellent for bonding supported vinyl and flexible foam. It features the high strength performance normally
associated with bulk sprayable and brushable contact adhesives. The good plasticiser resistance plus the
ability to produce high strength heat resistant bonds to most substrates makes spray 80 ideal for many
demanding jobs. High temperature resistance – up to 93°C. Fast drying and fast bonding. Durable – high
strength adhesive. Low misting precise spray. Spray at least 2 coats on each substrate. The aerosol applied
adhesive dries quickly, allowing bonds to be made three minutes after adhesive application. Spray both
surfaces to be bonded. Bonding range 1-15 minutes.

HI-STRENGTH 90 SPRAY ADHESIVE
Υψηλής δύναμης συγκόλλησης σπρέι για άκαμπτα υλικα, πλαστικά, ξύλο

SUPER 77 SPRAY ADHESIVE
Κόλλα σε σπρέι γενικής χρήσης
H 3M™ SUPER 77 MULTIPURPOSE SPRAY ADHESIVE είναι μία γενικής χρήσης κόλλα σε σπρέι. Ενεργοποιείται γρήγορα και έχει μεγάλο ανοιχτό χρόνο όταν εφαρμόζεται και στα δύο υποστρώματα. Το σπρέι 77
χρησιμοποιείται ευρέως για τη συγκόλληση ελαφριών σανίδων, αφρών, πλαστικών, υφασμάτων, χαρτιού
και μονωτικών υλικών. Έχει υψηλή καλυπτικότητα. Πολλαπλών χρήσεων – κολλάει με ασφάλεια πολλά
ελαφριά υλικά. Χαμηλής διείσδυσης για συγκολλήσεις μακράς διαρκείας. Προσφέρει γρήγορη, δυνατή
συγκόλληση. Ανοιχτός χρόνος συγκόλλησης για ένα υπόστρωμα 30 δευτερόλεπτα – 15 λεπτά και για δύο
υποστρώματα 30 δευτερόλεπτα -30 λεπτά.
H παρακάτω καλυπτικότητα είναι σχετική· εξαρτάται από πόσο πορώδες είναι το υπόστρωμα.
ΚΑΛΥΠΤΙΚΌΤΗΤΑ / COVERAGE

ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑ / PACKAGING

ΚΑΛΥΠΤΙΚΌΤΗΤΑ / COVERAGE

ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑ / PACKAGING

12 m 2/ τμχ. (per can)

500 ml

3,7 m 2/ τμχ. (per can)

500 ml

High strength spray adhesive for rigid materials, plastics, wood

Multipurpose spray adhesive
3M™ SUPER 77 MULTIPURPOSE SPRAY ADHESIVE is a multi-purpose aerosol adhesive. It is fast tacking and
has a long tack range when applied to both surfaces. Spray 77 Adhesive is extensively used for bonding lightweight boards, foams, plastics, fabric, paper and insulating materials. High coverage. Versatile – securely
bonds many lightweight materials. Low soak-in for longer lasting bonds. Fast, aggressive tack. Bonding
range for one surface is 30 seconds -15 minutes and for two surfaces is 30 seconds – 30 minutes.
Coverage as written above is relative; depending on porosity of substrate.
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Η 3M™ HI-STRENGTH 90 SPRAY ADHESIVE είναι μια κόλλα σε σπρέι που σχεδιάστηκε για ευρεία ποικιλία εφαρμογών που απαιτούν υψηλή αρχική συγκόλληση και γρήγορη απόδοση της μέγιστης συγκολλητικής ικανότητας. Σε μερικές περιπτώσεις, η απόδοση του SPRAY 90 μπορεί να συγκριθεί με εκείνη των παραδοσιακών
συγκολλητικών που εφαρμόζονται με βούρτσα. Οι δεσμοί έχουν εξαιρετική αντοχή στο νερό και τη γήρανση.
Το σπρέι 90 είναι κατάλληλο για συγκόλληση στα περισσότερα ελαφριά υλικά, ξύλα, καουτσούκ, γυαλί καθώς
και σε πολλά άλλα ελαφριά υλικά συμπεριλαμβανομένων της αφρώδης ταπετσαρίας και των υφασμάτων. Θα
κολλήσει επίσης δύσκολα υλικά, όπως ορισμένες διακοσμητικές πλαστικές επιφάνειες και λουστραρισμένες
μπορντούρες, πολυπροπυλένιο και πολυαιθυλένιο. Κατάλληλη για συγκόλληση βινυλίου, αλλά θα πρέπει να
ελέγχεται για την ύπαρξη πλαστικοποιητών. Γρήγορη, δυνατή συγκόλληση. Ανθεκτικό στις υψηλές θερμοκρασίες έως 71°C. Ακριβής ψεκασμός χαμηλής διασποράς. Ψεκασμός μεταβαλλόμενου εύρους. Ψεκάζουμε και τις
δύο επιφάνειες που πρόκειται να συγκολληθούν. Ανοιχτός χρόνος συγκόλλησης 1-15 λεπτά.
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3M™ HI-STRENGTH 90 SPRAY ADHESIVE is an aerosol adhesive designed for a wide variety of applications
requiring high initial strength and fast development of ultimate strength. In some cases, the performance of
Spray Adhesive 90 is comparable to that of a conventional brush applied contact adhesive. The bonds have
excellent resistance to water and long term ageing. SPRAY 90 ADHESIVE is suitable for bonding most lightweight materials, woods, rubber, glass and many other lightweight materials including upholstery foam
and fabrics. It will also bond hard to hold materials such as some decorative laminates and veneer edging,
polypropylene and polyethylene. Suitable for bonding supported vinyl, but should be checked for plasticizer
migration. Fast, aggressive tack. High temperature resistance – up to 71°C. Variable spray width. Low misting precise spray. Spray both surfaces to be bonded. Bonding range 1-15 minutes.
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Κατάλογος Προϊόντων
SCOTCH-WELD™ 1099 VINYL ADHESIVE

Products' Catalogue
SCOTCH-WELD™ 1300L TF CONTACT RUBBER ADHESIVE
Κόλλα επαφής υψηλών θερμοκρασιών

Κόλλα για βινυλικές επιφάνειες
Η 3M™ SCOTCH-WELD™ VINYL ADHESIVE 1099 είναι μία κόλλα γρήγορης ωρίμανσης με καλή αντοχή σε
πλαστικοποιητές. Στεγνώνοντας με τον αέρα δημιουργεί δεσμούς υψηλής συγκράτησης, αντοχής στις
καιρικές συνθήκες, το νερό, το λάδι και στους περισσότερους διαλύτες. Είναι εξαιρετική για συγκόλληση
εξελασμένου βινυλίου και φύλλων. Επίσης κολλά υφάσματα, αφρούς και εύκαμπτα πλαστικά. Το ανοιχτό
χρώμα και η αντίσταση στους πλαστικοποιητές κάνουν την 1099 κατάλληλη για συγκόλληση πλαστικών.
Ο χρόνος συγκόλλησης κυμαίνεται έως 10 λεπτά για εφαρμογή της κόλλας σε μία επιφάνεια και μέχρι 50
λεπτά για εφαρμογή της κόλλας και στις δύο επιφάνειες.
Η καλυπτικότητα αναφέρεται σε εφαρμογή μεσαίας επάλειψης με πινέλο.
ΚΑΛΥΠΤΙΚΌΤΗΤΑ / COVERAGE

ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑ / PACKAGING

10 m 2/ ltr

1 ltr

Vinyl adhesive
3M™ SCOTCH-WELD™ VINYL ADHESIVE 1099 is a fast-drying adhesive with good resistance to plasticisers.
Air dried bonds have high strength, resist weathering, water, oil and most solvents. Excellent for bonding
vinyl extrusions and sheeting. Also, bonds fabrics, foam and flexible plastics. Light colour and plasticizer
resistance make 1099 adhesive particularly suitable for plastic bonding. Bonding range up to 10 minutes for
a one surface application and up to 50 minutes for a two surface application.
Coverage is for a medium brush application.

H 3M™ SCOTCH-WELD™ 1300L TF CONTACT RUBBER ADHESIVE είναι μία κόλλα που στεγνώνει γρήγορα και
μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να κολλήσει πολλά υλικά όπως μέταλλο, ξύλο, τα περισσότερα πλαστικά,
νεοπρένιο, SBR, και καουτσούκ βουτυλίου. Η 1300L έχει “γρήγορο άρπαγμα” και εξαιρετική αντοχή στη
θερμότητα. Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας είναι από -21°C έως 149°C. Η SCOTCH-WELD™ 1300L έχει
χαμηλότερο σε στερεά ιξώδες από τη SCOTCH-WELD™ 1300, για ευκολότερη επάλειψη και ψεκασμό. Εφαρμόστε τη κόλλα και στις δύο επιφάνειες, περιμένετε να γίνει πολύ κολλώδης για περίπου τέσσερα λεπτά
και ενώστε τις δυο επιφάνειες ασκώντας ομοιόμορφη πίεση. Χρόνος συγκόλλησης μέχρι 8 λεπτά.
ΚΑΛΥΠΤΙΚΌΤΗΤΑ / COVERAGE

ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑ / PACKAGING

6,2 m 2/ ltr

1 ltr

Contact rubber adhesive, high temperature

3M™ SCOTCH-WELD™ 1300L TF CONTACT RUBBER ADHESIVE is a fast drying adhesive that can be used to
bond on many materials like metal, wood, most plastics, and neoprene, SBR, and butyl rubber. 1300L has
immediate strength and excellent heat resistance. Temperature performance range is from -21°C to 149°C.
SCOTCH-WELD™ 1300L is a lower solids viscosity version of SCOTCH-WELD™ 1300, for easier brushing and
spray ability. Apply to both surfaces, allow to become aggressively tacky for about four minutes, make bond
under uniform pressure. Bonding range up to 8 minutes.

SCOTCH-WELD™ CONTACT ADHESIVE 1357
Κόλλα νιτριλίου υψηλής απόδοσης

H 3M™ SCOTCH-WELD™ NEOPRENE HIGH PERFORMANCE CONTACT ADHESIVE μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να κολλήσει τα περισσότερα λάστιχα, υφάσματα, μέταλλα, ξύλα, αφρώδες γυαλί, διακοσμητικά
πλαστικά φύλλα και πολλά άλλα υποστρώματα. Η κόλλα στεγνώνει σε περίπου 10 λεπτά. Χρόνος συγκόλλησης περίπου 30 λεπτά όταν η κόλλα εφαρμόζεται και στις δύο επιφάνειες σε συνθήκες 21°C και 35% RH.
Αν όμως η κόλλα στεγνώσει πολύ, εφαρμόζουμε άλλη μία λεπτή στρώση κόλλας στη μία επιφάνεια, περιμένουμε να γίνει ελαφρώς κολλώδης και ενώνουμε τις δύο επιφάνειες.

SCOTCH-WELD™ 847 UNIVERSAL ADHESIVE
Κόλλα γενικής χρήσης
Η 3M™ SCOTCH-WELD™ 847 UNIVERSAL ADHESIVE είναι μία υψηλής αντοχής, ταχείας ωρίμανσης κόλλα.
Η 847 είναι κατάλληλη για συγκόλληση νιτριλίου και άλλων λάστιχων σε μέταλλο, γυαλί, πλαστικά και
σε πολλά άλλα υποστρώματα. Επίσης είναι κατάλληλο για συγκόλληση φλαντζών σε φίλτρα λαδιών
και χρησιμοποιείται ευρέως στις βιομηχανίες ηλεκτρονικών, ραδιοφώνου και τηλεόρασης. Εξαιρετική
αντοχή σε λάδια, καύσιμα και άλλους αλειφατικούς υδρογονάνθρακες καθώς και στους περισσότερους
πλαστικοποιητές. Ανοιχτός χρόνος προς συγκόλληση για μία επιφάνεια 3 με 10 λεπτά και για δύο επιφάνειες 10 με 50 λεπτά.
Η καλυπτικότητα αναφέρεται σε μία εφαρμογή μεσαίας επάλειψης με πινέλο.
ΚΑΛΥΠΤΙΚΌΤΗΤΑ / COVERAGE

ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑ / PACKAGING

12 m / ltr

1 ltr

2

Universal adhesive
3M™ SCOTCH-WELD™ 847 UNIVERSAL ADHESIVE is a high strength, fast setting nitrile based adhesive. 847
adhesive is suitable for bonding nitrile and other rubbers to metal, glass, plastics and most other surfaces. It
is also suitable for bonding gaskets to oil filters and is widely used in the electronic, radio and TV industries.
Excellent resistance to oil, fuel and other aliphatic hydrocarbons, and to most migratory plasticisers. Open
time for a one surface application is 3 to 10 minutes or 10 to 50 minutes for a two surfaces application.
Coverage is for a medium brush coat application.
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ΚΑΛΥΠΤΙΚΌΤΗΤΑ / COVERAGE

ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑ / PACKAGING

7,5 m 2/ ltr

1 ltr

Neoprene high performance contact adhesive

3M™ SCOTCH-WELD™ NEOPRENE HIGH PERFORMANCE CONTACT ADHESIVE can be used to bond most rubber,
cloth, metal, wood, foamed glass, decorative plastic laminates and many other substrates. It has excellent initial
strength and high heat resistance. The adhesive dries in about 10 minutes. This adhesive has a bonding range of
approximately 30 minutes when applied to both bond surfaces under conditions of 21°C and 35% R.H. If the adhesive becomes too dry, apply another thin coat of adhesive to one surface, allow to become slightly tacky, and bond.

SCOTCH-WELD™ 4799

Μαύρη βιομηχανική κόλλα για λάστιχα

Η 3M™ SCOTCH-WELD™ Industrial Adhesive 4799 είναι μία γρήγορης ωρίμανσης κόλλα με γρήγορη
ανάπτυξη δύναμης συγκράτησης που μπορεί να κολλήσει τα περισσότερα EPDM λάστιχα, λαστιχένια
σφουγγάρια, φύλλα καουτσούκ, τσόχα, καμβά και άλλα ελαφρά υλικά σε πολλά μέταλλα, ξύλα, τσιμέντο
και σε πολλά πλαστικά. Χαμηλής απορρόφησης από τις περισσότερες πορώδεις επιφάνειες και στεγνώνοντας δίνει ένα εύκαμπτο δεσμό με αντοχή στο νερό. Χρόνος συγκόλλησης μέχρι και 15 λεπτά.
ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑ / PACKAGING
145 gr

Black industrial rubber adhesive

3M™ SCOTCH-WELD™ Industrial Adhesive 4799 is a quick drying adhesive with fast strength buildup which
can be used to bond most EPDM rubber, sponge rubber, rubber sheeting, felt, canvas, linoleum and other
lightweight materials to many metals, woods, concrete and plastics. It also provides low soak-in on most
porous substrates and dries to a flexible, water resistant bond. Bonding range up to 15 minutes.
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Κατάλογος Προϊόντων

Products' Catalogue
STAINLESS STEEL CLEANER & POLISH

TAPE PRIMER 94

Αφρός για καθαρισμό και γυάλισμα ανοξείδωτων επιφανειών

Αστάρι ταινιών

Το 3M™ TAPE PRIMER 94 μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να ενισχύσει την πρόσφυση των ταινιών της 3M™
πάνω σε επιφάνειες όπως το πολυαιθυλένιο, πολυπροπυλένιο, ABS, PET/ PBT προσμίξεις, μπετόν, ξύλο,
γυαλί, μέταλλο και βαμμένες μεταλλικές επιφάνειες.
ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑ / PACKAGING
236 ml

Tape primer

3M™ TAPE PRIMER 94 can be used to promote adhesion of 3M tapes to surfaces such polyethylene, polypropylene, ABS, PET/PBT blends, concrete, wood, glass, metal and painted metal surfaces.

EDGE SEALER 3950
Σφραγιστικό ακμών

Το προϊόν αυτό χρησιμοποιείται για τη σφράγιση των εκτιθέμενων άκρων των συμβατών μεμβρανών,
ώστε να αποτρέπεται το ανασήκωμα της μεμβράνης λόγω της έκθεσης σε περιβαλλοντικές συνθήκες ή
λόγω καθαρισμού.
■■ Προσοχή: Η συνιστώμενη θερμοκρασία εφαρμογής είναι + 10°C έως + 38°C.
■■ Μην εφαρμόζετε απευθείας σε βαμμένες επιφάνειες.
ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑ / PACKAGING
236 ml

Edge sealer

Use this product to seal exposed edges of compatible films to help prevent the film from lifting due to environmental exposure or cleaning.
■■ Caution: Recommended application temperature 50° to 100° Fahrenheit.
■■ Do not apply directly to painted surfaces.

Το 3M™ STAINLESS STEEL CLEANER & POLISH είναι ένα καθαριστικό και γυαλιστικό επιφανειών σε μορφή
σπρέι. Το υλικό που βγαίνει από το στόμιο του είναι σαν λευκός αφρός. Κατάλληλο για χρήση σε ανοξείδωτο χάλυβα, χρώμιο, αλουμίνιο και άλλες μεταλλικές επιφάνειες. Εξαφανίζει τις βρωμιές, δαχτυλιές,
λίπη, υπολείμματα αφήνοντας ένα γυαλιστερό, αόρατο προστατευτικό φιλμ που επιβραδύνει την συγκέντρωση βρωμιάς. Δεν ενδείκνυται για καθαρισμό τζαμιών.
ΧΡΏΜΑ / COLOUR

ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑ / PACKAGING

Διαφανές / Transparent

600 ml

Stainless steel cleaner & polish

3M™ STAINLESS STEEL CLEANER & POLISH is a ready-to-use cleaner and polish packaged in an aerosol container.
The product is dispensed as a white, none-vaporating foam. Suitable for use on stainless steel, chrome, architectural aluminum, and other interior metal surface. Eliminates dirt, finger prints, grease, residues, etc by leaving
an invisible protective film which slows down the buildup of dirt particles. Not intended as a glass cleaner.

PERFECT-IT™ FINISH CONTROL SPRAY
Σπρέι ελέγχου φινιρίσματος

Το 3M™ FINISH CONTROL SPRAY αποτελεί το ιδανικό προϊόν για να ελέγξει τη πρόοδο σε κάθε φινίρισμα,
ιδίως για να εντοπίσουμε εάν έχουν παραμείνει μικρογρατζουνιές στην επιφάνεια μετά τη διαδικασία του
γυαλίσματος. Είναι ειδικά σχεδιασμένο και δοκιμασμένο να είναι συμβατό με όλα τα συστήματα φινιρίσματος χρωμάτων, αφήνοντας την επιφάνεια καθαρή και έτοιμη για επιθεώρηση. Προτείνεται να χρησιμοποιείται μετά το πρώτο στάδιο γυαλίσματος.
ΧΡΏΜΑ / COLOUR

ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑ / PACKAGING

Λευκό / White

500 ml

Finish control spray

3M™ FINISH CONTROL SPRAY is the ideal product to check the progress in any finishing operation, particularly
to see if micro scratches from previous sanding steps are as polished out as it should be. It is specially designed
and tested to be compatible with all cured refinish paint systems, leaving any surface clean and ready for
inspection. Particularly recommended to always use after the first compounding step.

SCOTCH WELD™ INDUSTRIAL CLEANER
Βιομηχανικό καθαριστικό σε σπρέι

Το 3M™ Scotch Weld™ Cleaner Spray είναι ένα δυνατό καθαριστικό/απολιπαντικό που λειτουργεί αποτελεσματικά σε ουσίες που δύσκολα αφαιρούνται όπως κόλλες που δεν έχουν στεγνώσει, υπολείμματα
κόλλας από ταινίες, λίπη, λάδια και βρωμιές. Το σπρέι βασίζεται σε ένα έλαιο εσπεριδοειδών και δεν
περιέχει χλωριωμένες επικίνδυνες ενώσεις ή διαλύτες πετρελαίου. Αυτό το καθαριστικό γαλακτώνεται
όταν ξεπλένεται με το νερό. Όταν οι κόλλες είναι ακόμα υγρές (δεν έχουν ωριμάσει) είναι ευκολότερο να
απομακρυνθούν από ότι όταν οι κόλλες έχουν πλήρως στεγνώσει.
ΧΡΏΜΑ / COLOUR

ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑ / PACKAGING

Διαφανές / Transparent

500 ml

GENERAL - USE ADHESIVE CLEANER 8984
Γενικής χρήσης καθαριστικό επιφανειών

Το 8984 της 3M είναι ένα γενικής χρήσης καθαριστικό κατάλληλο για να αφαιρείς κόλλες, γυαλιστικά που
περιέχουν σιλικόνες, κερί, λάδια κ.α. Δεν είναι επιβλαβές για το στεγνό χρώμα και μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλες τις επιφάνειες. Δεν χρειάζεται σκούπισμα για να στεγνώσει και μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως
διαλυτικό για μερικές κόλλες.
ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑ / PACKAGING
1 ltr

Industrial cleaner spray

3M™ Scotch Weld™ Cleaner Spray is a heavy duty cleaner/ degreaser that works effectively on difficult to
remove substances such as many dried, non-curing adhesives, tape residues, grease, oils and dirt. The
cleaner is based on a citrus oil and does not contain chlorinated compounds or petroleum distillate solvents.
The cleaner emulsifies when flushed with water. When adhesives are still wet/uncured they will be easier to
remove than when the adhesives have thoroughly dried or cured.
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General purpose adhesive cleaner

3M™ 08984 is a general purpose adhesive cleaner suitable to remove adhesive, silicone polish, wax, oil, etc. It
will not harm dry paint and can be used on all surfaces. Dry wiping is not needed and also it can be used as a
thinner for some adhesives.
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Κατάλογος Προϊόντων
PRE-TAPED PAINTER’S PLASTIC REFILL FILM

Products' Catalogue
8979N PERFORMANCE PLUS DUCT TAPE

Φιλμ μασκαρίσματος + SCOTCHBLUE™ χαρτοταινία

Προ-διπλωμένα φιλμ μασκαρίσματος που ξετυλίγονται, μαζί με μπλε χαρτοταινία (2093EL) για να καλύψουν και
να προστατέψουν διάφορες επιφάνειες. Εύκολα στο χειρισμό, προσκολλώνται στις επιφάνειες και είναι εύκολο
να αφαιρεθούν μετά τη χρήση. Αυτή η ταινία διαθέτει το προηγμένο σύστημα Edge-Lock™ το οποίο προστατεύει
τη γραμμή της βαφής από άκρη σε άκρη μη επιτρέποντας στο χρώμα να διεισδύσει μέσα από τη χαρτοταινία και
προσφέρει εξαιρετικά αποτελέσματα κατά την αποκόλληση. Αυτή η ταινία προσφέρει καθαρή αποκόλληση μέσα σε
διάστημα 14 ημερών, χωρίς να αφήνει κανένα ίχνος υπολείμματος κόλλας. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους και έχει αντοχή στη UV ακτινοβολία.

Ταινία πολλαπλών εφαρμογών με αντοχή 1 χρόνου

Η 3M™ PERFORMANCE PLUS Υφασμάτινη Ταινία 8979N είναι μία ταινία υψηλής απόδοσης με εξαιρετική
αντοχή στον ήλιο και πολύ εύκολη αφαίρεση από την επιφάνεια.
■■

■■

ΔΙΑΣΤΆΣΕΙΣ / DIMENSIONS

Αντοχή 180 ημερών για αφαίρεση χωρίς
υπολείμματα κόλλας από τις πιο δύσκολες
επιφάνειες ακόμη και μετά από έκθεση στον
ήλιο και αντίξοες θερμοκρασίες
Μένει στην επιφάνεια μέχρι και για 1 χρόνο
χωρίς να επηρεάζεται το εξωτερικό της περίβλημα ακόμα και σε εξωτερική εφαρμογή

61 cm x 27,4m - 1,22 m x 22,8 m - 2,7 m x 17 m

3M™ Οικονομικό Φιλμ Μασκαρίσματος υψηλής πυκνότητας, ανθεκτικό στο σχίσιμο, διάφανο, που παρέχει
προστασία από την άχνα του χρώματος. Αυτό το οικονομικό φιλμ μασκαρίσματος προσκολλάται στα οχήματα και
έχει εκτύπωση στο κέντρο για να βοηθά στην ευθυγράμμιση. Εξασφαλίζει τη καλή πρόσφυση της βαφής, τόσο για τις
βαφές με διαλύτη όσο και για τις υδατοδιαλυτές βαφές. Είναι εύκολο στο χειρισμό έτσι ώστε το όχημα να μπορεί να
καλυφθεί γρήγορα από ένα μόνο άτομο.
ΧΡΏΜΑ / COLOUR

ΔΙΑΣΤΆΣΕΙΣ / DIMENSIONS

Διαφανές / Transparent

4m x 130m

Low cost masking film

3M™ Economy masking film is high-density, tear-resistant, clear durable film that is treated for excellent paint
overspray adhesion. The economy masking film clings to vehicles and has center printing to help with alignment. The film is specially treated to ensure paint adhesion of both solvent and waterborne paints. It is easy to
handle so one person can cover the vehicle quickly.

■■

ΔΙΑΣΤΆΣΕΙΣ / DIMENSIONS

Μπλε / Blue

48 mm x 54,8 m

Removes cleanly for up to 180 days from most
opaque surfaces even after exposure to sunlight
and temperature extremes
Stays on for up to 1 year without deterioration
even outdoors
Aggressive adhesive for quick and reliable attachment

■■
■■
■■
■■

High tensile strength for demanding applications
Strong water-resistant backing resists wear, abrasion, moisture and weathering
Easy to tear straight across and down without
curling for ease of application
Saves time of removing sticky residue

Ταινία πολλαπλών εφαρμογών

Για επισκευή ή εξωτερικό μασκάρισμα σε όλες τις επιφάνειες
■■
■■
■■

Εύκαμπτη και βολική
Κατάλληλη για άγριες επιφάνειες
Ανθεκτική στην υπεριώδη ακτινοβολία του ηλίου

■■
■■

Αντοχή 7 ημερών για αφαίρεση χωρίς υπολείμματα κόλλας
Αφαιρείται εύκολα

ΧΡΏΜΑ / COLOUR

ΔΙΑΣΤΆΣΕΙΣ / DIMENSIONS

Πορτοκαλί / Orange

48 mm x 33 m

Multi-purpose

For repairing or exterior masking on all surfaces.
■■
■■

Flexible and conformable
Suited for rough surfaces
UV resistant

■■
■■

Removes easily
7 days clean removal

SCOTCH™ MASKING TAPE 2328

Προ-διπλωμένο φιλμ μασκαρίσματος

Το 3M™ PRE FOLDED MASKING FILM είναι ένα προ-διπλωμένο διάφανο φύλλο πολυαιθυλενίου, για κάλυψη πολύ
μεγάλων επιφανειών. Δεν επηρεάζει το χρώμα ή το αστάρι και ο στατικός ηλεκτρισμός του το βοηθάει να προσκολληθεί τέλεια στην επιφάνεια, επικαλύπτοντάς την πλήρως.

Χαρτοταινία 80°C

Η 3M™ 2328 SCOTCH™ MASKING TAPE είναι μία μπεζ χαρτοταινία κατάλληλη για μια ευρεία ποικιλία εφαρμογών
στην αγορά της φανοποιίας. Αποδίδει ικανοποιητικά σε πολλές εφαρμογές της φανοποιίας για θερμοκρασίες έως
80°C, με μέγιστο χρόνο παραμονής μίας ημέρας χωρίς να αφήνει υπολείμματα κόλλας.

ΧΡΏΜΑ / COLOUR

ΔΙΑΣΤΆΣΕΙΣ / DIMENSIONS

ΧΡΏΜΑ / COLOUR

ΔΙΑΣΤΆΣΕΙΣ / DIMENSIONS

Διαφανές / Transparent

4m x 150m

Μπεζ / Beige

18mm - 24mm  - 30mm  - 36mm - 48mm x 50m

Masking tape 80°C

Pre folded masking film

3M™ PRE FOLDED MASKING FILM is a pre-folded clear sheet of polyethylene which is used for covering very
large areas. It does not affect the colour or the primer. The static electricity of the film helps it to adhere
perfectly to the surface, masking it completely.
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■■

P471 PVC TAPE

■■

PRE FOLDED MASKING FILM 7838

■■

3M™ PERFORMANCE PLUS DUCT TAPE 8979N takes high performance outdoors into the sun and cleanly off the surface.

■■

Οικονομικό φιλμ μασκαρίσματος

■■

Επιθετική κόλλα για γρήγορη και αξιόπιστη προσκόλληση
Υψηλή ελαστική δύναμη για απαιτητικές εφαρμογές
Εξαιρετική αντοχή στο νερό, την τριβή, την υγρασία
και τις καιρικές συνθήκες
Εύκολη κοπή με το χέρι κάθετα ή οριζόντια για ευκολία χρήσης κατά την εφαρμογή
Εξοικονομεί χρόνο από την αφαίρεση υπολειμμάτων κόλλας

1-year multipurpose tape

■■

MASKING FILM 50560

■■

ΧΡΏΜΑ / COLOUR

Masking film pre-taped + SCOTCHBLUE™ masking tape

A convenient, pre-taped masking film / masking paper which unfolds to cover and protect various surfaces.
Specially treated film/paper clings to surfaces and is easy to clean up. Pre-taped with 3M™ 2093EL Masking
Tape to allow easy handling. This painter’s tape features Advanced Edge-Lock™ Paint Line Protector for super
sharp paint lines. This tape removes cleanly up to 14 days with no sticky residue. It can be used indoor or outdoor and it has UV and sunlight resistance.

■■
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3M™ 2328 SCOTCH™ MASKING TAPE is a beige coloured creped paper masking tape suitable for a wide variety
of applications in the refinishing market. Scotch Tape 2328 will perform satisfactorily within a range of temperatures from ambient to 80°C in many applications in the refinishing market and it can be removed cleanly
from the surface for up to 1 day.
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Κατάλογος Προϊόντων
Ταινίες για Εφαρμογές που Απαιτούν Ακρίβεια

Tapes for When Precision Matters

244 PROFESSIONAL MASKING TAPE

2071 PROFESSIONAL MASKING TAPE

Η 3M™ Ταινία Μασκαρίσματος 244 είναι η χρυσή χαρτοταινία πολλαπλών χρήσεων για τις περισσότερες
εξωτερικές και εσωτερικές εφαρμογές βαψίματος. H «Original» έχει χαρακτηριστεί από πολλούς βαφείς
ως μία από τις καλύτερες ταινίες μασκαρίσματος.

Η 3M™ Ταινία Μασκαρίσματος 2071 είναι κατάλληλη για επιφάνειες που απαιτούν περισσότερη προσοχή. Αυτή
η ευαίσθητη ταινία επιφανειών έχει μία απαλή κόλλα που αφαιρείται εύκολα χωρίς να αφήνει υπολείμματα.

The golden original

■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■

Γρήγορη και ακριβής για τέλειες γραμμές βαψίματος
Καμία διαρροή χρώματος, καμία διόρθωση
Ανθεκτική στην υπεριώδη ακτινοβολία του ηλίου
Αντοχή 150 ημερών για αφαίρεση χωρίς υπολείμματα κόλλας
Για εσωτερική & εξωτερική χρήση
Αντοχή στη θερμοκρασία μέχρι 100°C
Κατάλληλη για: βαμμένους τοίχους, γυαλί, μέταλλο, βερνίκι & ξύλο

The sensitive tape
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■

Γρήγορη και ακριβής για τέλειες γραμμές βαψίματος σε ευαίσθητες επιφάνειες
Καμία διαρροή χρώματος, καμία διόρθωση
Ανθεκτική στην υπεριώδη ακτινοβολία του ηλίου
Αντοχή 60 ημερών για αφαίρεση χωρίς υπολείμματα κόλλας
Για εσωτερική & εξωτερική χρήση
Αντοχή στη θερμοκρασία μέχρι 80°C
Κατάλληλη για: βαμμένους στεγνούς τοίχους, φρεσκοβαμμένους τοίχους (24 ωρών και άνω), ξύλινα
πατώματα και ντουλάπια

ΧΡΏΜΑ / COLOUR

ΔΙΑΣΤΆΣΕΙΣ / DIMENSIONS

ΧΡΏΜΑ / COLOUR

ΔΙΑΣΤΆΣΕΙΣ / DIMENSIONS

Κίτρινο / Yellow

18mm - 24mm  - 30mm  - 36mm - 48mm x 50m

Μωβ / Purple

18mm - 24mm  - 36mm - 48mm x 50m

The golden original

The sensitive tape

3M™ MASKING TAPE 244 is the golden all-rounder or almost all exterior and interior painting jobs. “The Original” is described by many painters as one of the best masking tapes.

3M™ MASKING TAPE 2071 is great for surfaces that require a little extra care. This delicate surface tape has
gentle adhesive that removes easily without leaving any sticky residue behind.

■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■

Fast and precise for super sharp paint lines
No paint bleed, no reworking
UV resistant
150 days clean removal
For indoor & outdoor use
Temperature resistant up to 100°C
Suitable for: painted walls, glass, metal, varnish & wood

■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■

2090 PROFESSIONAL MASKING TAPE
Η 3M™ Ταινία Μασκαρίσματος 2090 έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη των επαγγελματιών εδώ και περισσότερο από 30 χρόνια. Αυτή η ευέλικτη, πολλών επιφανειών ταινία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την
προστασία ποικίλων εσωτερικών επιφανειών, και στη συνέχεια αφαιρείται εύκολα χωρίς να αφήνει
κανένα υπόλειμμα κόλλας.
■■
■■
■■
■■

Πολλές επιφάνειες
Για τέλειες γραμμές βαψίματος
Ανθεκτική στην υπεριώδη ακτινοβολία
Αντοχή σε θερμοκρασία μέχρι 80°C

■■
■■
■■

Αντοχή 14 ημερών για αφαίρεση χωρίς υπολείμματα κόλλας
Για εσωτερική & εξωτερική χρήση
Κατάλληλη για: βαμμένους τοίχους, διακοσμητικά αντικείμενα, σοβατεπί, πλακάκι και γυαλί

■■
■■

Η 3M™ Ταινία Μασκαρίσματος 2044 είναι η καθημερινή επιλογή για μία πληθώρα εργασιών βαψίματος.
Εφαρμόζεται άψογα σε λείες και σχεδόν λείες επιφάνειες.
■■
■■
■■

Για τέλειες γραμμές βαψίματος
Ανθεκτική στην υπεριώδη ακτινοβολία
του ηλίου
Εύκολο κόψιμο με το χέρι

■■
■■
■■

Αντοχή 60 ημερών για αφαίρεση χωρίς υπολείμματα κόλλας
Για εσωτερική & εξωτερική χρήση
Κατάλληλη για: γυαλί, πλαστικό, βερνίκι, κεραμικά, ξύλο
και μέταλλο

ΔΙΑΣΤΆΣΕΙΣ / DIMENSIONS

ΧΡΏΜΑ / COLOUR

ΔΙΑΣΤΆΣΕΙΣ / DIMENSIONS

Μπλε / Blue

18mm - 24mm  - 36mm - 48mm x 50m

Μπλε / Blue

18mm - 24mm  - 36mm - 48mm x 50m

3M™ MASKING TAPE 2090 has been trusted by pros for more 30 years. This versatile multi-surface tape can
be used to protect a variety of indoor surfaces, then removes easily without leaving any sticky residue behind.

■■

The all-rounder

ΧΡΏΜΑ / COLOUR

The blue professional

■■

Fast and precise for super sharp paint lines on delicate surfaces
No paint bleed, no reworking
UV resistant
60 days clean removal
For indoor & outdoor use
Temperature resistant up to 80°C
Suitable for: painted dry wall, freshly painted walls (minimum 24 hours), wood floors and cabinets.

2044 PROFESSIONAL MASKING TAPE

The blue professional

90

Products' Catalogue

Multi surface
For sharp paint lines
UV resistant
14 days clean removal

w w w.mar i neshop.g r

■■
■■
■■

For indoor & outdoor use
Temperature resistant up to 80°C
Suitable for: painted walls, trim, baseboards, tile and glass

+ 30 210 4112521 • + 30 210 4136717 • ΑΘΗΝΑ / ATHENS

The all-rounder

3M™ MASKING TAPE 2044 is your every day's choice for a multitude of painting jobs. It works best on smooth
and semi-smooth surfaces.
■■
■■
■■

For sharp paint lines
UV resistant
Easy to tear by hand

■■
■■
■■

60 days clean removal
For indoor & outdoor use
Suitable for: glass, plastic, varnish, glazes, wood, and metal

+ 30 2310 438730 • ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ / THESSALONIKI
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244

2044

2071

2090

8979N

P471

2328

Residue free removal
indoors

Up to 150 days

Up to 60 days

Up to 60 days

Up to 14 days

Up to 180 days

Up to 7 days

Up to 1 day

Residue free removal
outdoors

Up to 150 days

Up to 60 days

Up to 60 days

Up to 14 days

Up to 180 days

Up to 7 days

-

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

No

Extra thin,
treated Washi paper

Washi paper

Extra thin,
treated washi paper

Crepe paper

Polyethylene film
over cloth scrim

PVC

Crepe paper

Medium

Medium

Low

Medium-High

High

Medium

Medium

UV resistant

Backing Material

Adhesion

Features

Application

92

• For particularly sharp paint
lines
• No bleeding of colour
• No reworking

Ideal for smooth and
slightly textured surfaces
(e.g. glass, plastic,
varnishes, glazes, wood,
metal, wallpapers)

w w w.mar i neshop.g r

• Sharp paint lines
• For indoor and outdoor
usage

Ideal for smooth and
slightly textured surfaces
(e.g. glass, plastic,
varnishes, glazes, wood,
metal)

For particularly sharp paint
lines on sensitive surfaces

Ideal for sensitive surfaces
such as freshly painted
surfaces, varnish and
spatula technology as well
as decors

+ 30 210 4112521 • + 30 210 4136717 • ΑΘΗΝΑ / ATHENS

• Resilient professional tape
• For indoor and outdoor
usage

Ideal for smooth surfaces
such as glass, tiles,
treated wood (varnished,
glazed), windows and
floors

• High resistance to UV
• Quick and reliable
attachment
• High resistance to water
• Easy to tear

Multi-use tape with 1-year
lifetime: for repairing,
sealing, indoor or outdoor
masking on all types of
surfaces

+ 30 2310 438730 • ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ / THESSALONIKI

•
•
•
•

Flexible and conformable
Suited for rough surfaces
UV resistant
Removes easily

Multi-purpose: for
repairing or exterior
masking on all surfaces

For general purpose
operations

Ideal for uncritical
surfaces and for fixing,
bundling and packing
purposes

w w w.mar i neshop.g r
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Protect Your Valuable Surfaces In 1 Easy Step

VHB™ TAPE 4611

SELF-STICK LIQUID PROTECTION FABRIC

Αυτή η VHB™ ταινία φέρει κόλλα γενικής χρήσης και στις δύο πλευρές του σκληρού αφρώδους φορέα της. Αυτός ο
αφρός προσφέρει το μεγαλύτερο επίπεδο αντοχής σε σύγκριση με όλες τις ταινίες VHB™. Επίσης, είναι κατάλληλη
για τα περισσότερα υποστρώματα υψηλής επιφανειακής ενέργειας συμπεριλαμβανομένων του μετάλλου, γυαλιού
και πλαστικών (μεγάλης επιφανειακής ενέργειας) και είναι ανθεκτική στις υψηλές θερμοκρασίες.

Αυτοκόλλητο ύφασμα προστασίας επιφανειών
Το 3M™ SELF-STICK LIQUID PROTECTION FABRIC είναι ιδανικό για τις επιφάνειες σκαφών όπου υπάρχει
μεγάλος φόρτος εργασίας κατά την επισκευή τους στις εγκαταστάσεις κατασκευής και συντήρησης. Αυτό
το λεπτό, ελαφρύ προστατευτικό αυτοκόλλητο φιλμ χαρακτηρίζεται από ένα στιβαρό πολυμερές στρώμα
το οποίο εμποδίζει το γράσο, τη βρωμιά, το νερό, τα λάδια, τους διαλύτες και άλλα υγρά να το διαπεράσουν και να προκαλέσουν ζημιά στην επιφάνεια που βρίσκεται από κάτω. Η κόλλα στο πίσω μέρος
του φιλμ το κρατάει σταθερό αλλά όταν αφαιρείται δεν αφήνει κανένα υπόλειμμα κόλλας στην επιφάνεια. Είναι ανθεκτικό στην UV ακτινοβολία και μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε εξωτερικό χώρο μέχρι και
δύο εβδομάδες. Προσαρμόζεται εύκολα σε ακανόνιστες επιφάνειες όπως π.χ σε σωλήνες ή σε σταντ. Έχει
αποδειχθεί ότι βελτιώνει την πρόσφυση μειώνοντας έτσι την πιθανότητα της ολίσθησης και των πτώσεων.
■■ Στις προεξοχές πόρτας και στις εισόδους θαλάμων βαφής
■■ Στις εσωτερικές και εξωτερικές επιφάνειες αεροσκαφών
■■ Σε δάπεδα των φανοποιείων όπου δέχονται βαριά χτυπήματα
■■ Σε σταθμούς εργασίες όπου γίνεται κοπή, λείανση μετάλλων και η χρήση τόρνου
■■ Πάνω από προστατευτικά δάπεδα (βινυλικά, ελαστικά, μοκέτες, ξύλινα κ.α)
■■ Σε επιφάνειες gelcoat, ξύλο και σε άλλες επιφάνειες σκαφών
■■ Μασκάρισμα πολύπλοκων και μεγάλου πλάτους επιφανειών
ΧΡΏΜΑ / COLOUR

ΔΙΑΣΤΆΣΕΙΣ / DIMENSIONS

Διαφανές / Transparent

15,24 cm x 91,44 m - 35,56 cm x 91,44 m - 91,44 cm x 91,44 m

Ταινία διπλής όψης

ΔΙΑΣΤΆΣΕΙΣ / DIMENSIONS

Γκρι / Grey

19mm x 3m - 19mm x 33m

Double-sided tape

This family has a general purpose adhesive on both sides of firm foam. This foam provides the highest level
of foam strength in the 3M™ VHB™ Tapes family. Also bonds to most higher surface energy substrates including metal, glass and high surface energy plastics and has the added feature of high temperature resistance.

VHB™ TAPE 4910
Ταινία διπλής όψης

Αυτή η οικογένεια με τις διαφανείς ταινίες αποτελεί την ιδανική λύση για εφαρμογές που απαιτείται πλήρης διαύγεια. H ακρυλική κόλλα γενικής χρήσης που έχει στις δύο πλευρές της είναι κατάλληλη για υποστρώματα μεγάλης
επιφανειακής ενέργειας.

Self-stick liquid protection fabric
3M™ SELF-STICK LIQUID PROTECTION FABRIC is ideal where valuable marine surfaces are exposed to busy
boat repair traffic in manufacturing and maintenance facilities. This thin, lightweight adhesive backed surface protection material features a robust polymer layer that prevents grease, grime, water, oil, solvents
and other liquids from seeping through and damaging the surfaces beneath Its adhesive backing keeps it
securely in place and removes without residue. Resists UV rays and can be used outdoors for up two weeks.
Conformable material can be applied to irregular surfaces such as hoses or stands. Also has been shown to
improve traction to help reduce the likelihood of slips and falls.
■■ Interior bay door and paint booth entry floors
■■ Aircraft exterior and interior surfaces
■■ Body shop heavy hit bay floors
■■ Metal cutting, grinding and lathe workstations
■■ Over anti-fatigue mats
■■ Gelcoated fiberglass, wood and other marine surfaces
■■ Wide-width and complex surface masking

ΧΡΏΜΑ / COLOUR

ΧΡΏΜΑ / COLOUR

ΔΙΑΣΤΆΣΕΙΣ / DIMENSIONS

Διάφανο / Clear

19mm x 3m - 19mm x 11m

Double-sided tape

This family of clear tapes is excellent for applications where clear or colourless is desired. The general purpose adhesive on both sides is suitable for high surface energy substrates.

DOUBLE COATED URETHANE FOAM TAPE
Αφρώδης ταινία ουρεθάνης διπλής όψης

Οι 3M™ DOUBLE COATED URETHANE FOAM TAPES είναι ουρεθανικές αφρώδεις ταινίες διπλής όψης, ανοιχτής
κυψέλης με χάρτινο liner. Αυτές οι αφρώδεις ταινίες είναι προσαρμόσιμες και προσφέρουν υψηλή αντοχή διάτμησης
και είναι διαθέσιμες είτε με ακρυλική κόλλα με μεγάλη αντοχή στις υψηλές θερμοκρασίες ή με κόλλα λάστιχου για
συγκόλληση σε διάφορα υποστρώματα για εφαρμογές όπως για τοποθέτηση, συναρμολόγηση και συγκράτηση. Οι
ουρεθανικές αφρώδεις ταινίες είναι γενικά κατάλληλες για εσωτερικές ή για εξωτερικές εφαρμογές όπου η ταινία
όμως θα προστατεύεται από το περιβαλλοντικές συνθήκες.
ΚΩΔΙΚΌΣ / CODE

ΧΡΏΜΑ / COLOUR

4016
4026

Λευκό / White

ΔΙΑΣΤΆΣΕΙΣ / DIMENSIONS
19mm x 13,7m
15mm x 33m - 19mm x 33m - 25mm x 33m

Double coated urethane foam tape

3M™ DOUBLE COATED URETHANE FOAM TAPES are thick, double-coated open-cell urethane foam tape with a
paper liner. These tapes are conformable foams that offer high shear strength and are available with either a
high temperature holding acrylic adhesive system or a rubber adhesive system for bonding to various types
of surfaces for mounting, joining and holding. The urethane foam tapes are generally ideal for interior applications or for exterior applications where the tape will be protected from the environment.
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HIGH PERFORMANCE DOUBLE COATED TAPE 9088 - 200 PET

ALUMINIUM FOIL TAPE 1436

Ταινία διπλής όψης υψηλής απόδοσης

Ταινία αλουμινίου

H 3M™ Υψηλής Απόδοσης Ταινία Διπλής Όψης 9088-200 είναι μία ταινία ακρυλική που κολλάει στα περισσότερα υποστρώματα. Είναι εξαιρετική σε εφαρμογές που απαιτείται υψηλή συγκόλληση και διαφάνεια.
Τα 3,7mils (0,094mm) ακρυλικής κόλλας εφαρμόζονται σε κάθε πλευρά ενός σκληρού, διαφανή, πολυεστερικού (PET) φορέα 0,5 mil (0,0127 mm). Η ταινία προσφέρει αντοχή στη UV ακτινοβολία, στα χημικά, στους
διαλύτες και στις υψηλές θερμοκρασίες.

H 3M™ 1436 ALUMINUM FOIL TAPE αποτελείται από ένα μαλακό φύλλο αλουμινίου, κόλλα καουτσούκ
καθώς και από ένα liner εύκολης απελευθέρωσης, σχεδιασμένη για τη συγκράτηση και για τη στεγανοποίηση σε ποικίλα υποστρώματα. Η 1436 έχει χαμηλή ευφλεκτότητα κατά DIN 4102B1. Τo φύλλο παρέχει
μία εξαιρετική αντανακλαστική επιφάνεια τόσο για τη θερμότητα όσο και για το φως. Θερμοκρασία
λειτουργίας: -25°C έως 70°C, για μικρό χρονικό διάστημα μέχρι και 100°C.

ΔΙΑΣΤΆΣΕΙΣ / DIMENSIONS

ΧΡΏΜΑ / COLOUR

ΔΙΑΣΤΆΣΕΙΣ / DIMENSIONS

19 mm x 50 m

Μπλε / Blue

50 mm x 50 m

High performance double coated tape

3M™ HIGH PERFORMANCE DOUBLE COATED TAPE 9088-200 features a modified acrylic adhesive that bonds
to most substrates. This tape is excellent for applications requiring high adhesion and high transparency. The
adhesive is applied at 3.7 mils (0.094 mm) to each side of a strong, highly transparent .5 mil (0.0127 mil) polyester (PET) film carrier. The tape resists UV, chemicals, solvents and high temperatures

Aluminium foil tape

3M™ 1436 ALUMINUM FOIL TAPE consisted from a soft aluminum foil combined with a rubber adhesive and
an easy release liner designed for holding and sealing on a variety of substrates. 1436 meets low flammability rating according to DIN 4102B1. The foil backing provides an excellent reflective surface for both heat and
light. Performance range of temperature -25°C to 70°C, short term 100°C.

EXTREME SEALING TAPE
Extreme ταινία στεγανοποίησης

SOFT EDGE FOAM MASKING TAPE
Αφρώδης ταινία μασκαρίσματος

Η 3M™ Αφρώδης Ταινία Μασκαρίσματος παρέχει έναν γρήγορο και εύκολο τρόπο στο να μασκάρεις
πλαίσια θυρών και άλλα ανοίγματα, όπως ένα καπό ή ένα πορτ-μπαγκάζ.
ΧΡΏΜΑ / COLOUR

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ / DIMENSIONS

ΚΩΔΙΚΌΣ / CODE

Λευκό / White

13 mm x 5 m

4 411N
4 412 N

Foam masking tape

3M™ SOFT EDGE FOAM MASKING TAPE provides a fast and easy way to mask door jambs and other apertures, such as hood and deck lid openings.

Λευκό / White

ΔΙΑΣΤΆΣΕΙΣ / DIMENSIONS
50 mm x 16,5 m
50 mm x 5,5 m

Extreme sealing tape

3M™ EXTREME SEALING TAPE is a family of single coated, pressure sensitive adhesive tapes designed for difficult sealing applications. The backing on this tape is an ionomer film that is very tough yet flexible and abrasion
resistant. The very soft and thick acrylic adhesive has excellent sealing properties and good outdoor durability.
This single coated tape is designed to seal over an existing joint, seam, or penetration. The adhesive is designed
to adhere well to the ionomer film so that overlapping tape joints can be made while maintaining a strong seal.

Στεγανωτικό βουτυλικό κορδόνι για τζάμια αυτοκινήτων

Υφασμάτινη ταινία για απαιτητικές εφαρμογές

Υφασμάτινες ταινίες (duct tapes) για μόνωση, μασκάρισμα, προστασία από υγρασία, στεγανοποίηση
αγωγών, χρώματική κωδικοποίηση, κ.α. Είναι πολύ εύκολες στην χρήση, κόβονται με το χέρι και προσφέρουν καθαρή αποκόλληση.

Το 3M™ PREFORMED BUTYL SEALER χρησιμοποιείται για τη συγκόλληση των υαλοπινάκων και των
λαμπτήρων στο αυτοκίνητο. Θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο για αυτόν τον τύπο συγκόλλησης (βουτιλίου – γυαλί) καθώς η προσχηματισμένη βουτιλική αρμόκολλα σε λωρίδες δεν προσφέρει δομική δύναμη
στο αυτοκίνητο. Δεν απαιτείται χρόνος ωρίμανσης. Άμεση συγκόλληση. Άριστη πρόσφυση σε γυαλί και
μέταλλο. Υψηλή αρχική δύναμη συγκόλλησης.

ΧΡΏΜΑ / COLOUR

ΔΙΑΣΤΆΣΕΙΣ / DIMENSIONS

ΚΩΔΙΚΌΣ / CODE

Μαύρο / Black - Ασημί / Silver

48mm x 50m

8 611
8 612

Scotch heavy Duct Tape

Cloth tapes (duct tapes) for insulation, masking, protection from moisture, duct sealing, colour coding, etc.
It is very easy to use, cut by hand and it can be cleanly removed.
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ΧΡΏΜΑ / COLOUR

PREFORMED BUTYL SEALER

SCOTCH DUCT TAPE 2904
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H 3M™ EXTREME SEALING TAPE είναι μία μονής όψης ταινία με κόλλα ευαίσθητη στη πίεση, σχεδιασμένη για
δύσκολες εφαρμογές σφράγισης. Το πίσω μέρος της ταινίας είναι ένα ιονομερές φιλμ πολύ σκληρό, εύκαμπτο και ανθεκτικό στη τριβή. Η ακρυλική κόλλα προσφέρει εξαιρετικές ιδιότητες στεγανοποίησης και πολύ
καλή αντοχή στις εξωτερικές συνθήκες. Αυτή η ταινία μονής όψης μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να στεγανοποιήσει ενώσεις, ραφές ή διεισδύσεις. Είναι σχεδιασμένη να κολλά η μία ταινία στο ιονομερές φιλμ της
άλλης επιτρέποντας έτσι τις αλληλεπικαλύψεις διατηρώντας όμως παράλληλα μια ισχυρή στεγανοποίηση.

+ 30 210 4112521 • + 30 210 4136717 • ΑΘΗΝΑ / ATHENS

ΧΡΏΜΑ / COLOUR
Μαύρο / Black

ΔΙΑΣΤΆΣΕΙΣ / DIMENSIONS
8 mm x 4,5 m
10 mm x 4,5 m

Auto glass butyl sealer

3M™ PREFORMED BUTYL SEALER is used for bonding windscreens, quarter lights and back lights. It should
only be used for this type of bonding system (i.e. butyl – bonded glass) as this preformed mastic butyl cord
does not offer structural strength to the car. No cure time required. Instant bond. Excellent adhesion to
glass and metal. High initial strength.

+ 30 2310 438730 • ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ / THESSALONIKI
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DOUBLE SIDED TAPE 9191 (FOR CARPETS)

SCOTCHCAL HIGH PERFOMANCE STRIPING TAPES

Διπλής όψεως ταινία για χαλιά / μοκέτες

Ανθεκτική αντιολισθητική ταινία
Το 3M™ SCOTCHCAL HIGH PERFOMANCE STRIPING TAPE είναι ένα ενδιάμεσο, πολυμερές φιλμ βινυλίου
με μία διάφανη κόλλα ευαίσθητη στην πίεση για ένα ευρύ φάσμα κατακόρυφων και οριζόντιων εφαρμογών σήμανσης. Αυτές οι ταινίες είναι διαθέσιμες σε 60 χρώματα και είναι κατάλληλες για εφαρμογή σε
επίπεδες επιφάνειες. Αυτές οι ταινίες είναι μια σειρά από χρωματιστά φιλμ που έχουν αναπτυχθεί ειδικά
για να κόβονται με μαχαίρι για ηλεκτρονικά συστήματα και είναι ιδανικά για υποστρώματα όπως το αλουμίνιο, το γυαλί, PMMA, ABS, μπογιά κ.λπ. Η θερμοκρασία λειτουργίας κυμαίνεται από - 40°C έως 80°C.

ΔΙΑΣΤΆΣΕΙΣ / DIMENSIONS
50 mm x 25 m

Double coated carpet tape

ΧΡΏΜΑ / COLOUR
White - Medium Brown - Apricot - Dark Red - Light Blue
Marine Blue - Deep Navy Blue - Insignia Blue - Black - Aluminium - Gold

Βινυλική ταινία

Durable anti-slip tape

3M™ SCOTCHCAL HIGH PERFOMANCE STRIPING TAPE is an intermediate, calendered vinyl polymeric film
with a clear, permanent pressure sensitive adhesive for a wide range of signing and marking applications.
These tapes are available in 60 colours and are suitable for application on to flat surfaces. These polymeric
calendered films are a range of coloured films that have been specially developed to be knife cut on electronic systems and they are ideal for substrates such as aluminum, glass, PMMA, ABS, paint etc. The service
temperature ranges from -40°C to 80°C.

H 3M™ 471 Tαινία Βινυλίου προσφέρει λύση σε πολλές προκλήσεις όπως η σήμανση δαπέδου και ασφαλείας, χρωματική κωδικοποίηση και σε άλλες βιομηχανικές εφαρμογές. Έχει σχεδιαστεί να έχει αντοχή
στη τριβή, στην απόξεση και στην υγρασία.
ΔΙΑΣΤΆΣΕΙΣ / DIMENSIONS

Κόκκινο / Red

19mm x 33m

Solve a variety of challenges, including floor and safety marking, colour coding and industrial applications
with our durable 3M™ Vinyl Tape 471. Designed to resist wear, scrapes and moisture.

Ανθεκτική αντιολισθητική ταινία
Οι ταινίες αποτελούνται από λειαντικά σωματίδια κολλημένα με ένα ισχυρό, ανθεκτικό πολυμερές πάνω
σε ένα πλαστικό φιλμ με σταθερές διαστάσεις. Η πίσω πλευρά της ταινίας είναι επικαλυμμένη με κόλλα
ευαίσθητη στη πίεση η οποία καλύπτεται από ένα προστατευτικό liner. Οι αυτοκόλλητες αντιολισθητικές
ταινίες μας δίνουν την δυνατότητα να κινούμαστε με ασφάλεια στο σκάφος και αποτρέπουν τις πτώσεις
σε επαγγελματικούς χώρους και σκάλες. Η συγκόλληση τους είναι πολύ δυνατή και συνίσταται σε εξωτερικούς χώρους. Η στεγανοποίηση τους περιμετρικά γίνεται με διαφανή σιλικόνη.
ΚΩΔΙΚΌΣ / CODE

ΧΡΏΜΑ / COLOUR

SAFETY-WALK™ 280

Λευκό/ White

SAFETY-WALK™ 370

Γκρι /Grey

SAFETY-WALK™ 610

Μαύρο /Black

SAFETY-WALK™ 620

Διάφανο /Clear

ΔΙΑΣΤΆΣΕΙΣ / DIMENSIONS

SCOTCH™ BOX 313 SEALING TAPE
Ταινία συσκευασίας
■■
■■

25 mm - 50mm x 18,3 m

■■
■■
■■
■■

Durable anti-slip tape

■■

The product consists of abrasive particles bonded by a tough, durable polymer to a dimensionally stable
plastic film. The reverse side is coated with a pressure-sensitive adhesive covered by a removable protective liner. 3M™ SAFETY-WALK™ Slip-Resistant Tapes are suitable on board, in commercial areas and scales
by preventing falls. The adhesion is very strong and recommended in outdoor applications. Perimetrically
sealed by transparent silicone.

■■

Ταινία συσκευασίας υψηλής απόδοσης κατάλληλη για επιφάνειες δύσκολες προς συγκόλληση και για
κρύα, υγρά περιβάλλοντα.
Αποτελείται από ένα φορέα πολυπροπυλενίου και μία επίστρωση υψηλής περιεκτικότητας σε ακρυλική κόλλα όπου μαζί παρέχουν αξιόπιστη και ποιοτική απόδοση.
Ιδανική για ειδικές και δύσκολες εφαρμογές
Ανθεκτική στην υπεριώδη ακτινοβολία χωρίς να κιτρινίζει.
Πληροί τις οδηγίες της FDA για έμμεση επαφή με τα τρόφιμα
Υψηλή αντοχή στο σχίσιμο.
Εξαιρετική πρόσφυση σε ανακυκλωμένο χαρτί και σε μοριοσανίδα (MDF, LDF,HDF κ.α)
Αντέχει στην τριβή, την υγρασία, τις χημικές ουσίες και τα γδαρσίματα για μακροχρόνια απόδοση
ΧΡΏΜΑ / COLOUR

ΔΙΑΣΤΆΣΕΙΣ / DIMENSIONS

Καφέ /Brown - Διάφανο /Clear

50mm x 66m

Box sealing tape

SW UNIVERSAL

■■

Αντιολισθητική ταινία σε συνδυασμό χρωμάτων μαύρου-κίτρινου

■■

ΧΡΏΜΑ / COLOUR

ΔΙΑΣΤΆΣΕΙΣ / DIMENSIONS

Κίτρινο - Μαύρο / Yellow - Black

50 mm x 20 m

■■
■■
■■
■■
■■

Anti-slip tape
w w w.mar i neshop.g r

ΧΡΏΜΑ / COLOUR

Vinyl tape

SAFETY-WALK™
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High performance packaging tape suitable for hard to stick surfaces and cold, damp environments
High coating weight acrylic adhesive with polypropylene backing delivers dependable, quality
performance
Ideal for specialty, difficult and extreme applications
Resists UV rays without yellowing
Meets FDA guidelines for indirect food contact
High edge tear
Excellent adhesion to recycled liner paper and fiberboard
Resists abrasion, moisture, chemicals and scuffing for long-lasting performance
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SCOTCHMATE™ FASTENER HOOK & LOOP

DUAL LOCK™ RECLOSABLE FASTENER

Ταινία στερέωσης αρσενικό & θηλυκό

Σύστημα στερέωσης
Τα 3M™ DUAL LOCK™ RECLOSABLE FASTENERs πρoσφέρουν προηγμένες εναλλακτικές λύσεις αντικαθιστώντας τα φερμουάρ, τις βίδες, τα κουμπώματα, τους γάντζους, βίδες και περισσότερα. Προσφέρουν μεγαλύτερη ευελιξία στο σχεδιασμό, ταχύτερη συναρμολόγηση του προϊόντος, ομαλότερες και καθαρότερες
εξωτερικές επιφάνειες καθώς και βελτιωμένη απόδοση του προϊόντος σε πολλές εφαρμογές. To Dual lock
δένει με τον εαυτό του. Το συγκεκριμένο σύστημα στερέωσης αποτελείται από λωρίδες από πολυολεφίνη
πάνω στις οποίες βρίσκονται στελέχη σχήματος μανιταριού. Τα στελέχη σχήματος μανιταριού επιτρέπουν
στις λωρίδες να ολισθαίνουν η μία πάνω στην άλλη παίρνοντας έτσι τη θέση που επιθυμούμε πριν τελικά
ενώσουμε με δύναμη τα στελέχη, έτσι ώστε να δημιουργήσουμε μία σταθερή σύνδεση. Για να τα αποσυνδέσουμε απλά τραβάμε με το χέρι. Το 3M™ DUAL LOCK™ μπορεί να αντικαταστήσει τη μηχανική στερέωση
σε εφαρμογές συναρμολόγησης όπου απαιτείται η επανακλεισιμότητα. Το Dual Lock δίνει τη δυνατότητα
μέχρι και για 1000 ανοίγματα - κλεισίματα και έχει 12 φορές πιο μεγάλη δύναμη συγκράτησης από τα hook
and loop fasteners. Παρέχει ισχυρούς δεσμούς σε πολλά υποστρώματα τα οποία φαίνονται παρακάτω χωρίς
όμως να περιορίζονται σε αυτά. Το 3M™ DUAL LOCK™ RECLOSABLE FASTENER SJ3550 είναι κατάλληλο για:
γυαλί, κλειστού πόρου ξύλο, γυμνό μέταλλο, ακρυλικά, πολυκαρβονικά, άκαμπτο βινύλιο, πολυστυρένιο.
Το 3M™ DUAL LOCK™ RECLOSABLE FASTENER SJ3560 είναι κατάλληλο για: αλουμίνιο, ατσάλι, Γυμνό
μέταλλο, ακρυλικά, πολυκαρβονικά, άκαμπτο βινύλιο, πολυστυρένιο.
ΧΡΏΜΑ / COLOUR

ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑ / PACKAGING

Μαύρο /Black - Διάφανο/Clear

25.4 mm x 45.7 m - (25,4 mm x 3.02 m) x 2 - 25 mm x 2.5 m

Fastener system

3M™ DUAL LOCK™ RECLOSABLE FASTENERs offer advanced closure alternatives to zippers, screws, snaps,
hooks, bolts and more. They offer greater design flexibility, faster product assembly, smoother and cleaner
exterior surfaces and improved product performance in many applications. The fasteners consist of continuous polyolefin strips with polyolefin stems having a mushroom shaped top. Dual lock ties with itself. The
mushroom heads allow the fasteners to easily slide over each other allowing positioning of parts before they
are snapped together creating a firm fastening attachment. Simply peel the pieces apart by hand to disengage. 3M™ DUAL LOCK™ RECLOSABLE FASTENERs can replace conventional mechanical fasteners in a wide
range of assembly and attachment applications where reclosability is desired. The durability of Dual Lock Fastener allows for up to 1,000 openings and closures and it has up to 12 times stronger holding strength than
hook and loop fasteners. They provide a firm adhesive bond to a wide variety of surfaces, including, but not
limited to those listed below. 3M™ DUAL LOCK™ RECLOSABLE FASTENER SJ3550 is suitable for: glass, sealed
wood, bared metal, acrylic, polycarbonate, rigid vinyl, polystyrene 3M™ DUAL LOCK™ RECLOSABLE FASTENER
SJ3560 is suitable for: aluminum, steel, bared metal, acrylic, polycarbonate, rigid vinyl, polystyrene.

Τα 3Μ™ SCOTCHMATE™ HOOK – AND – LOOP FASTENERs προσφέρουν προηγμένες εναλλακτικές λύσεις αντικαθιστώντας τα φερμουάρ, τις βίδες, τα κουμπώματα, τους γάντζους, βίδες και σε περισσότερα. Προσφέρουν μεγαλύτερη ευελιξία στο σχεδιασμό, ταχύτερη συναρμολόγηση του προϊόντος, ομαλότερες και καθαρότερες εξωτερικές επιφάνειες και βελτιωμένη απόδοση προϊόντος σε πολλές εφαρμογές. Αποτελούνται
από άγκιστρα και θηλιές που εμπλέκονται μεταξύ τους για να σχηματίσουν μια γρήγορη στερέωση. Όταν
τα δύο μέρη του 3Μ™ SCOTCHMATE πιέζονται μεταξύ τους, εκατοντάδες σκληρά άγκιστρα της μιας πλευράς
(SJ3526N Hook) αγκιστρώνονται στις ευλύγιστες θηλιές της άλλης πλευράς (SJ3527N Loop) για γρήγορο
κλείσιμο το οποίο βοηθάει στη μείωση του χρόνου παραγωγής και του κόστους. Για την απεμπλοκή απλά
τραβάς τα άγκιστρα. Τα SJ3526N / SJ3527N επικαλύπτονται στο πίσω μέρος με μία κόλλα από καουτσούκ
υψηλής απόδοσης, ευαίσθητη στην πίεση η οποία επιτρέπει την εύκολη σύνδεση σε μία ποικιλία υποστρωμάτων, συμπεριλαμβανομένου και των πλαστικών χαμηλής επιφανειακής ενέργειας. Τα Hook- and-Loop
Fasteners είναι κατάλληλα για ελαφριές εφαρμογές. Για τις πιο απαιτητικές χρησιμοποιούμε Dual Lock.
Επίσης τα Hook – and – Loop Fasteners έχουν τη δυνατότητα ανοίγματος - κλεισίματος μέχρι 10.000 φορές.

ΧΡΏΜΑ / COLOUR

ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑ / PACKAGING

Μαύρο/Black - Λευκό/ White

25,4mm x 45.6m - (25mm x 1.25m) x 2

Hook & loop

3Μ™ SCOTCHMATE™ HOOK- AND-LOOP FASTENERs offer advanced closure alternatives to zippers, screws,
snaps, hooks and more. They offer greater design flexibility, faster product assembly, smoother and cleaner
exterior surfaces and improved product performance in many applications. 3M hook and loop fasteners
consist of hooks and loops which engage to form a quick fastening attachment. When two parts of 3M™
SCOTCHMATE are pressed together, hundreds of stiff hooks mesh with pliable loops for quick closure that
helps reduce production time and cost. Simply pull the strips apart by hand to disengage. SJ3526N / SJ3527N
are coated on the backside with a high performance rubber based pressure sensitive adhesive which allow
for easy and convenient attachment to a variety of substrates, including low surface energy plastics. Hookand-Loop Fasteners are suitable for lightweight applications. For more demanding applications we use Dual
Lock. Also, Hook- and-Loop Fasteners can be opened and closed up to 10,000 times.

OIL SORBENT
Απορροφητικό λαδιού

FINISH LINE KNIFELESS TAPE KTS - FL1
Ταινία κοπής χωρίς χρήση μαχαιριού
Oι 3M™ KNIFELESS™ Ταινίες είναι υψηλής αντοχής νήμα σχεδιασμένο για κοπή φιλμ χωρίς τη χρήση κοπιδιού και χωρίς να προκαλεί ζημιά στην επιφάνεια, επιτυγχάνοντας μια καθαρή κοπή σε όλο το μήκος της
εφαρμοζόμενης ταινίας. Κόβει τις περισσότερες βινυλικές μεμβράνες επικάλυψης όπως τη σειρά 3M™
1080 WRAP FILM και τη σειρά 3M™ 1380 WRAP FILM. H ταινία γυρίζει προς όλες τι κατευθύνσεις ακολουθώντας τα περιγράμματα και τις καμπύλες της επιφάνειας όπου εφαρμόζεται.
ΧΡΏΜΑ / COLOUR

ΔΙΑΣΤΆΣΕΙΣ / DIMENSIONS

Πράσινο / Green

3,5 mm x 50 m

Knifeless cutting tape

3M™ KNIFELESS™ TAPES are filament tapes designed to cut films cleanly without a knife and without surface
damage to create a clean line. Cuts most vinyl wrap films, e.g. 3M™ WRAP FILM SERIES 1080 and 3M™ WRAP
FILM SERIES 1380. Turns easily in any direction to follow contours and curves.
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Τα 3M™ OIL SORBENTS είναι μία πρωτοποριακή σειρά από προϊόντα με υψηλή απορροφητικότητα. Όντας
υδρόφοβα (απωθούν το νερό) είναι ιδανικά για την απορρόφηση πετρελαίου και λαδιών ακόμα και από
μέρη όπου μπορεί να υπάρχει νερό. Είναι διαθέσιμα σε πολλές μορφές (πανιά, ρολά κ.α) καθένα σχεδιασμένο έτσι ώστε να βελτιώνει τη διαχείριση της διαρροής και να μεγιστοποιεί τον έλεγχο της ρύπανσης.
Είναι κατασκευασμένα από αδρανείς, συνθετικές ίνες, κυρίως από πολυπροπυλένιο για τα απορροφητικά πετρελαίου «Τ» και από πολυπροπυλένιο και πολυεστέρα για τα «HP». Είναι ελαφριά και προστατεύουν από τη σκόνη. Έχουν υψηλή ικανότητα απορρόφησης η οποία ελαχιστοποιεί την ποσότητα των
αποβλήτων που προορίζονται για απόρριψη.
ΧΡΏΜΑ / COLOUR

ΔΙΑΣΤΆΣΕΙΣ / DIMENSIONS

Λευκό / White

43 cm x 48 cm

Oil sorbent

3M™ OIL SORBENTS are an innovative range of highly absorbent products. Being hydrophobic (repelling
water) they are ideal for absorbing oil from places where water may also be present. OIL SORBENTS are
available in a wide range of convenient formats – each designed to enhance spill management and maximise
pollution control. OIL SORBENTS are made from inert, synthetic fibres, principally polypropylene for ‘T’ oil
sorbents and polypropylene and polyester for ‘HP’. They are available in a wide range of formats and are lightweight and dust free. They have a high absorption capacity which minimises the amount of waste for disposal.
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AURA™ 9300+ GEN3 RESPIRATOR

9900 SPECIALITY SERIES RESPIRATOR

Μάσκες σωματιδίων μιας χρήσης FFP1

Σειρά speciality μάσκες σωματιδίων μιας χρήσης με στρώμα ενεργού άνθρακα (FFP1-FFP2)

Οι 3M™ Aura™ Μάσκες Σωματιδίων Σειρά 9300+ Gen3 πληρούν τις απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού Προτύπου
EN 149: 2001 + A1: 2009, για τις μάσκες προστασίας αναπνοής με φίλτρο για προστασία από σωματίδια.
Παρέχουν αποτελεσματική αναπνευστική προστασία για χρήση σε βιομηχανίες, όπου οι χρήστες εκτίθενται σε στερεά σωματίδια (σκόνη) ή/και μη πτητικά υγρά σωματίδια.

Οι 3M™ Μάσκες 9900 Σειρά SPECIALITY έχουν δημιουργηθεί για συγκεκριμένα εργασιακά περιβάλλοντα. Προσφέρουν αποτελεσματική αναπνευστική προστασία ενάντια στα σωματίδια σκόνης ή
και στα μη πτητικά υγρά σταγονίδια καθώς και ανακούφιση από τις ενοχλητικές οσμές. Μπορούν
να χρησιμοποιηθούν για μια ευρεία ποικιλία εφαρμογών που κυμαίνονται από τις συγκολλήσεις
έως και την διαλογή αποβλήτων.

■■
■■
■■
■■

Επίπεδη – αναδιπλούμενη
Τρίπτυχη (εφαρμόζει σε ευρύ φάσμα προσώπων,
προσαρμόζεται στις κινήσεις του προσώπου)
Προηγμένο ηλεκτροστατικό φίλτρο
Ατομική συσκευασία (αυξημένη υγιεινή)

■■
■■
■■
■■
■■

New Cool Flow™ βαλβίδα εκπνοής
Πλεκτά κεφαλοδέματα
Ειδικά σημεία επαφής στις πάνω & κάτω πτυχώσεις
Safe Guard™ Διαδικασία ελέγχου αυθεντικότητας
Παχύτερο κάλυμμα και στήριγμα μύτης

■■

3M™ COOL FLOW™ Βαλβίδα Εκπνοής

■■

Στρώμα Ενεργού Άνθρακα το οποίο παρέχει προστασία από τις ενοχλητικές οσμές των οργανικών ατμών (κάτω από το TLV)

■■

To προηγμένο φίλτρο 3M™ ELECTRET προσφέρει αποτελεσματικό φιλτράρισμα με χαμηλή
αντίσταση αναπνοής για συνεχής υψηλής ποιότητας απόδοση

Particulate respirators 9300+ gen3 series
The 3M™ AURA™ PARTICULATE RESPIRATORS 9300+ GEN3 SERIES meet the requirements of European
Standard EN 149:2001 + A1:2009, filtering facepiece respirators for use against particles. They provide effective respiratory protection for use in industries where workers will be exposed to solid (dust) particles and/
or non-volatile liquid particles.
■■
■■
■■
■■

3-panel flat-fold design
3M™ Advanced Electret (Filter) Media (AEM)
Individual packaging
New Cool Flow™ Comfort Valve

■■
■■
■■
■■

New braided headbands
Upper and lower tabs
Safe Guard™ Product Authentication Process
Large soft nose foam material and smooth inner cover

Specialty series disposable particulate respirators (FFP1-FFP2) with carbon layer
The 3M™ 9900 SPECIALITY SERIES RESPIRATORS have been developed for particular working
environments. The 9900 Speciality Series Respirators provide effective respiratory protection
against exposure to dust particles and/or non-volatile liquid particles as well as offering relief from
nuisance odours. They can be used for a wide range of applications from welding to waste sorting.
■■

3M™ COOL FLOW™ Exhalation Valve

■■

Carbon Layer which provides protection against nuisance level organic vapours (below TLV)

■■

3M™ ADVANCED ELECTRET FILTER MATERIAL gives effective filtration with low breathing resistance for consistent high quality performance

AURA 9310+ GEN3 FFΡ1

FFP1

FFP1

FFP2 + Cool Flow™ Valve

Μάσκα σωματιδίων / Disposable mask

4000+ SERIES REUSABLE HALF MASK
Επαναχρησιμοποιούμενες μάσκες μισού προσώπου χωρίς ανάγκη συντήρησης

AURA 9312+ GEN3 FFΡ1

Μάσκα σωματιδίων με βαλβίδα / Disposable mask with valve

Οι μάσκες 3M™ 4000+ είναι μια σειρά από έτοιμες προς χρήση, χωρίς ανάγκη συντήρησης μάσκες μισού
προσώπου, σχεδιασμένες για αποτελεσματική και άνετη προστασία έναντι κινδύνων από αέρια, ατμούς και
σωματίδια που βρίσκονται σε όλη τη βιομηχανία. Αξιοποιώντας τα μοναδικής τεχνολογίας φίλτρα με σχεδιασμό πολύ χαμηλού προφίλ προσφέρουν καλύτερη περιμετρική όραση κάνοντας τη δουλειά σας πιο άνετη.
■■
■■
■■

AURA 9320+ GEN3 FFΡ2

■■

Μάσκα σωματιδίων / Disposable mask

■■

AURA 9322+ GEN3 FFΡ2

Μάσκα σωματιδίων με βαλβίδα / Disposable mask with valve

■■
■■
■■
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ΧΡΏΜΑ / COLOUR

ΜΈΓΕΘΟΣ / SIZE

4251+

Μπλε / Blue

Ένα μέγεθος - One size

The 3M™ 4000+ SERIES are a range of ready-to-use, maintenance free half face masks, designed for
effective and comfortable protection against many gases, vapours and combination particulate hazards. Utilizing unique filter technology allows a very low-profile for undisturbed view to make your
work-life more comfortable.
■■

Μάσκα σωματιδίων με βαλβίδα / Disposable mask with valve

ΚΩΔΙΚΌΣ / CODE

Maintenance - free reusable half masks

■■

AURA 9332+ GEN3 FFΡ3

Μία μάσκα, χωρίς ανάγκη συντήρησης.
Απαλό, υπό αλλεργικό υλικό επαφής με το πρόσωπο.
Διαθέτει δύο ίδιες βαλβίδες εισπνοής, μεγάλα συνδεδεμένα φίλτρα άνθρακα με μόνιμα προσκολλημένα φίλτρα σωματιδίων.
Νέα βελτιωμένη βαλβίδα εκπνοής η οποία μειώνει την αντίσταση στην αναπνοή μέχρι και 30% σε
σύγκριση με την παλιά σειρά 3M™ 4000.
Εύκολη στη χρήση χωρίς την ανάγκη της συναρμολόγησης και της συντήρησης.

Disposable, maintenance-free half mask
Soft, non-allergenic material with textured face seal
Twin inhalation valves and large, bonded carbon filters with permanently attached particulate filters
New enhanced exhalation valve assembly reduces breathing resistance by over 30%* compared to 3M™
4000 Series
Easy to use as no need for assembly and maintenance
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6000 SERIES REUSABLE FULL FACE

6000 SERIES REUSABLE HALF MASK

Επαναχρησιμοποιούμενες μάσκες ολοκλήρου προσώπου

Επαναχρησιμοποιούμενες μάσκες μισού προσώπου

Οι 3Μ™ 6000 μάσκες ολοκλήρου προσώπου είναι εύκολες στο χειρισμό και άνετες στην εφαρμογή. Η
νέα θύρα εκπνοής παρέχει αυξημένη αντοχή και είναι ευκολότερο να διατηρηθεί καθαρή. Διατίθεται σε
τρία μεγέθη, όλες οι μάσκες έχουν το σύστημα κουμπώματος φίλτρων 3M™ BAYONET που επιτρέπει τη
σύνδεση με ένα ευρύ φάσμα διπλών ελαφριών φίλτρων για προστασία από αέρια, ατμούς και σωματίδια,
ανάλογα με τις ιδιαίτερες ανάγκες σας.
■■
■■
■■

Μαλακή , υποαλλεργική , ελαστομερής μάσκα
Εξαιρετικά ελαφριά (400 γραμμάρια) για υψηλή άνεση
Πολυκαρβονικοί φακοί, αντοχή σε γδάρσιμο και
ανθεκτικότητα EN166: 2001 Β
ΚΩΔΙΚΌΣ / CODE
6800
6900

■■
■■
■■

ΧΡΏΜΑ / COLOUR
Γκρι / Grey

Ευρύτερο οπτικό πεδίο
3M™ COOL FLOW™ Βαλβίδα Εκπνοής
Σχεδιασμός διπλού φίλτρου που παρέχει
χαμηλή αντίσταση αναπνοής.

■■

Soft, non-allergenic elastomeric face piece
Extremely lightweight (400 grams) for high comfort
Polycarbonate lens, scratch and impact resistant to
EN166:2001 B

■■
■■
■■

■■

Ελαφρύ ελαστομερές υλικό για άνεση σε
μεγάλης διάρκειας εργασίες
Σχεδιασμός διπλού φίλτρου που παρέχει
χαμηλή αντίσταση αναπνοής
ΚΩΔΙΚΌΣ / CODE

Μεσαίο /Medium

6200

Μεγάλο / Large

6300

The 3M™ 6000 SERIES FULL FACE MASKs are simple to handle and comfortable to the wearer. The new exhalation port provides increased durability and is easy to keep clean. Available in three sizes, all masks have
the 3M™ BAYONET Connection System enabling connection to a broad range of twin lightweight filters to
protect against gases, vapours and particulates depending on your individual needs.
■■

■■

ΜΈΓΕΘΟΣ / SIZE

Reusable full face masks

■■

Οι 3M™ 6000 επαναχρησιμοποιούμενες μάσκες μισού προσώπου, είναι οικονομικές, χαμηλής συντήρησης,
εύκολες στο χειρισμό και ελαφριές. Διατίθενται σε τρία μεγέθη, όλες οι μάσκες έχουν το Σύστημα Κουμπώματος Φίλτρων 3M™ BAYONET που επιτρέπει τη σύνδεση μεγάλου εύρους διπλών φίλτρων προστατεύοντας από αέρια, ατμούς και σωματίδια, ανάλογα με τις ανάγκες σας. Οι μάσκες μισού προσώπου σειρά
6000 της 3M™ μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν με το Σύστημα Παροχής Αέρα της 3M™ για αυξημένη
άνεση και ευελιξία.

Broad field of vision
3M™ COOL FLOW™ Exhalation Valve
Twin filter design provides lower breathing
resistance

■■
■■
■■

ΧΡΏΜΑ / COLOUR

Πολύ ελαφριά, μόνο 82 γραμμάρια
Βελτιωμένη περιμετρική ορατότητα
Ευέλικτο σύστημα για τα φίλτρα αερίων, ατμών
και σωματιδίων
ΜΈΓΕΘΟΣ / SIZE
Μεσαίο /Medium

Γκρι / Grey

Μεγάλο / Large

Reusable half masks

The 3M™ 6000 series reusable half masks are economical, low maintenance, simple to handle and extremely
lightweight. Available in three sizes, all masks have the 3M™ BAYONET Connection System allowing connection to a broad range of twin filters to protect against gases, vapours and particulates depending on your
individual needs. 6000 series half masks by 3M can also be used with 3M™ Supplied Air Systems for your
increased convenience and flexibility.
■■
■■

Lightweight elastomeric material for comfort
during long periods of work
Twin filter design provides lower breathing
resistance

■■
■■
■■

Ultra-low weight of 82g
Improved peripheral vision
Flexible System for gas, vapour, particulate
filters

7500 SERIES REUSABLE HALF MASK

Επαναχρησιμοποιούμενες μάσκες μισού προσώπου

Οι 3M™ 7500 επαναχρησιμοποιούμενες μάσκες μισού προσώπου έχουν ορίσει ένα νέο πρότυπο στην
άνεση. Η μειωμένη αντίσταση αναπνοής βοηθά στην ελαχιστοποίηση συσσώρευσης θερμότητας στη
μάσκα και παράλληλα αυξάνει την άνεση σας. Διατίθεται σε τρία μεγέθη, όλες οι μάσκες έχουν το σύστημα
κουμπώματος φίλτρων 3M™ BAYONET που προσφέρει ένα ευρύ φάσμα διπλών ελαφριών φίλτρων για
προστασία από αέρια, ατμούς και σωματίδια, ανάλογα με τις ιδιαίτερες ανάγκες σας και μπορεί επίσης να
χρησιμοποιηθεί με το Σύστημα Παροχής Αέρα της 3M™.
■■
■■
■■

Μαλακή σιλικονούχα μάσκα για άνεση και αντοχή
Λεπτό ρινικό κάλυμμα για περισσότερη άνεση
Ελαφριά, με βάρος 136 γραμμαρίων
ΚΩΔΙΚΌΣ / CODE
7502
7503

■■
■■

ΧΡΏΜΑ / COLOUR
Μπλε / Blue

3M™ COOL FLOW™ Βαλβίδα Εκπνοής
Σχεδιασμός διπλού φίλτρου που παρέχει
χαμηλή αντίσταση αναπνοής

Οι 3M™ 6500 επαναχρησιμοποιούμενες μάσκες μισού προσώπου, έχουν σχεδιαστεί για απαιτητικά περιβάλλοντα εργασίας. Διατίθενται σε τρία μεγέθη, όλες οι μάσκες έχουν το σύστημα κουμπώματος φίλτρων
3M™ BAYONET που επιτρέπει τη σύνδεση μεγάλου εύρους διπλών φίλτρων προστατεύοντας από αέρια,
ατμούς και σωματίδια, ανάλογα με τις ανάγκες σας.
ΚΩΔΙΚΌΣ / CODE

ΧΡΏΜΑ / COLOUR

ΜΈΓΕΘΟΣ / SIZE

Μεσαίο /Medium

6502

Γκρι / Grey

Μεσαίο /Medium

Μεγάλο / Large

3M™ 7500 series reusable half masks have set a new standard in comfort. The patented exhalation valve
provides increased durability and is easy to keep clean. Reduced breathing resistance helps to minimise heat
build-up in the mask and increases your comfort. Available in three sizes, all masks have the 3M™ BAYONET
Connection System offering a broad range of twin lightweight filters to protect against gases, vapours and
particulates depending on your individual needs and can also be used with 3M™ Supplied-Air Systems.
■■ Soft silicone material for comfort and durability
■■ 3M™ COOL FLOW Exhalation Valve
■■ Thin nose bridge area for more comfort
■■ Twin filter design provides lower breathing
■■ Low weight of 136 gr.
resistance
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Επαναχρησιμοποιούμενες μάσκες μισού προσώπου

ΜΈΓΕΘΟΣ / SIZE

Reusable half masks

104

6500 SERIES REUSABLE HALF MASK

+ 30 210 4112521 • + 30 210 4136717 • ΑΘΗΝΑ / ATHENS

Reusable half masks

The 3M™ Half Face Respirator 6500 Series have been designed with tough and dirty work environments in
mind. Available in three sizes, all masks have the 3M™ BAYONET Connection System allowing connection to
a broad range of twin lightweight filters to protect against gases, vapours and particulates depending on
your individual needs.

+ 30 2310 438730 • ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ / THESSALONIKI
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Κατάλογος Προϊόντων
3M™ BAYONET filter attachment system

Το μοναδικό, συμβατό σύστημα κουμπώματος φίλτρων 3M™ BAYONET επιτρέπει σε διαφόρους τύπους
φίλτρων να κουμπωθούν στη μάσκα εξασφαλίζοντας τη βέλτιστη ευκολία στη χρήση. Οι μάσκες μισού
και ολοκλήρου προσώπου της 3M™ ξεχωρίζουν από άποψη ποιότητας και αξιοπιστίας. Η επιλογή της
σωστής μάσκας και του σωστού φίλτρου εξαρτάται από το συγκεκριμένο περιβάλλον εργασίας σας και τις
προσωπικές σας απαιτήσεις. Από τη στιγμή που όλες οι μάσκες έχουν περάσει από αυστηρούς ελέγχους
ποιότητας, παρέχουν ένα σταθερά υψηλό επίπεδο ασφαλείας.
The unique, compatible BAYONET Filter Attachment System allows different types of filters to just be clicked
into place ensuring optimum ease of use. 3M™ Half and Full Face respirators stand out in terms of quality
and reliability. The choice of the right mask and filter type depends on your particular working environment
and individual requirements. As all respirators have to pass strict quality control tests, they provide a consistently high level of safety.

6000 SERIES GAS AND VAPOUR FILTERS
ΦΊΛΤΡΟ / FILTER

ΕΠΊΠΕΔΟ ΠΡΟΣΤΑΣΊΑΣ / PROTECTION LEVEL

6051

P3

Όλα τα σωματίδια συμπεριλαμβανομένων των πολύ
τοξικών ουσιών
All particles including highly
toxic materials

Οργανικοί ατμοί (σημείο βρασμού > 65°C )

Organic vapours (boiling point > 65 °C )

Οργανικοί ατμοί (σημείο βρασμού > 65°C ),
ανόργανα & όξινα αέρια

Organic vapours (boiling point > 65 °C ),
inorganic & acid gases

These filters are enhanced with electrostatically charged fibres to trap particulates within
the filter media. As particulate filters load up
with the contaminant, they typically become
more efficient; however, they also become
harder to breathe through. AS / NZS 1716 uses
a classification system to identify the different
types of particulate protection required.

Organic vapours (boiling point > 65 °C ),
inorganic & acid gases, ammonia

ABEK2P3R

Οργανικοί ατμοί, ανόργανα και όξινα αέρια,
αμμωνία, παράγωγα και σωματίδια

Organic vapours (boiling point > 65 °C ),
inorganic and acid gases, ammonia & derivatives

3M™ Φίλτρα αερίων & ατμών / 3M™ Gas & vapour cartridges
A

Οργανικοί Ατμοί (σημείο βρασμού > 65°C) / Organic vapours (boiling point > 65°C)

AX

Οργανικοί Ατμοί (σημείο βρασμού< 65°C) / Organic vapours (boiling point < 65°C)

B

Ανόργανοι ατμοί / Inorganic gases

E

Όξινα Αέρια / Acid gases

K

Αμμωνία και παράγωγά της / Ammonia

Hg

Υδράργυρος / Mercury

G

Οργανικοί ατμοί με χαμηλή πίεση ατμών / Organic vapours with low vapour pressure

AS / NZS 1716 uses a classification system to identify the different types of contaminants. 3M™ Cartridges
follow this marking and colour coding system.
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ΦΊΛΤΡΟ
FILTER

ΕΠΊΠΕΔΟ ΠΡΟΣΤΑΣΊΑΣ
PROTECTION LEVEL

5911

P1R

5925

P2R

5935

P3R

ΠΡΟΣΤΑΣΊΑ ΈΝΑΝΤΙ
PROTECTION AGAINST

Στερεά σωματίδια
και σταγονίδια

Solid and liquid
particles

Καπάκι συγκράτησης
προφίλτρου

501

Filter retainer

2000 SERIES PARTICULATE FILTERS
ΦΊΛΤΡΟ
FILTER

ΕΠΊΠΕΔΟ ΠΡΟΣΤΑΣΊΑΣ
PROTECTION LEVEL

2125

P2R

2135

ΠΡΟΣΤΑΣΊΑ ΈΝΑΝΤΙ
PROTECTION AGAINST

Στερεά σωματίδια
και σταγονίδια

Solid and liquid
particles

P3R

6893

Βαλβίδα εισπνοής
Inhalation valve

6897

Λουριά κεφαλής
Head harness assembly

6889

Βαλβίδα εκπνοής
Exhalation valve

6898

Ανταλλακτικός
πολυκαρβονικός φακός
Lens assembly

(στεγανωτικοί δακτύλιοι
κουμπώματος φίλτρων)

6894

Εσωτερικό
κάλυμμα μύτης
Nose cup assembly

6896

Κεντρικός
στεγανωτικός δακτύλιος
Centre adaptor gasket

6864

Κεντρικός
αντάπτορας εκπνοής
Center adapter assembly

6885

Μεμβράνη
προστασίας φακού
Lens cover - Clear

7583

Βαλβίδα εκπνοής
Exhalation valve

Το AS / NZS 1716 χρησιμοποιεί ένα σύστημα ταξινόμησης για να προσδιορίσουν τους διαφορετικούς
τύπους των ρύπων. Τα φίλτρα της 3Μ ακολουθούν το παρακάτω σύστημα χρωματικής κωδικοποίησης.
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Για συνδυασμούς με φίλτρα αερίων: / for combination with gas filters:

SPARE PARTS OF 3M™ FULL FACE RESPIRATOR 6000 SERIES :

* Μόνο για μάσκες ολοκλήρου προσώπου / * Only for full face masks.

				

5000 SERIES PARTICULATE FILTERS

Οργανικοί ατμοί (σημείο βρασμού > 65°C),
ανόργανα & όξινα αέρια, αμμωνία

ΑΒΕΚ1

6099*

P2

Σωματίδια που δημιουργούνται με μηχανική και θερμική
διεργασίες, π.χ. συγκόλληση
Particles generated by mechanical
and thermal processes e.g. welding

Ammonia & organic ammonia derivatives

ΑΒΕ1

6059

P1

Τα σωματίδια που παράγονται
με μηχανικές μεθόδους, π.χ.
τρόχισμα, λείανση
Particles generated by mechanical
processes e.g. grinding, sanding

Αμμωνία & οργανικά παράγωγα αμμωνίας

Α2

6057

Τα φίλτρα αυτά είναι ενισχυμένα με ηλεκτροστατικά φορτισμένες ίνες για να παγιδεύουν
τα σωματίδια. Όταν τα φίλτρα σωματιδίων
γεμίσουν από μολυσματικές ουσίες, συνήθως
γίνονται πιο αποτελεσματικά. Παρ' όλα αυτά,
γίνεται επίσης δυσκολότερο να αναπνέεις
μέσα από αυτά. AS / NZS 1716 χρησιμοποιεί
ένα σύστημα ταξινόμησης για να προσδιορίσει τους διαφορετικούς τύπους προστασίας
από τα σωματίδια.

Organic vapours (boiling point > 65 °C )

K1

6055

3M™ Φίλτρα σωματιδίων
3M™ Particulate filters

Οργανικοί ατμοί (σημείο βρασμού > 65°C )

A1

6054

ΠΡΟΣΤΑΣΊΑ ΈΝΑΝΤΙ / PROTECTION AGAINST

Products' Catalogue

+ 30 210 4112521 • + 30 210 4136717 • ΑΘΗΝΑ / ATHENS

Περιμετρική μόνωση
6895

Inhalation gasket

+ 30 2310 438730 • ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ / THESSALONIKI
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Κατάλογος Προϊόντων
PROTECTIVE COVERALLS

H510A PELTOR™ OPTIME™ I EARMUFFS

Φόρμα προστασίας

Ωτοασπίδες

Η 3M™ διαθέτει μια επιλεγμένη σειρά από κομψές και υψηλής ποιότητας φόρμες προστασίας, που
προσφέρουν άνεση, αναπνοή των υλικών και αξιόπιστη προστασία. Η σειρά περιλαμβάνει φόρμες με
ειδική κατεργασία που χαρίζουν αντιστατικές ιδιότητες και αντίσταση στη διάδοση της φλόγας. Διατίθενται σε διάφορα χρώματα, ενώ συνοδεύονται από μια μεγάλη γκάμα αξεσουάρ που συμπληρώνουν
την ολόσωμη κάλυψη. Η σειρά εξασφαλίζει την αποτελεσματική χρήση και προστασία έναντι πολλών
βιομηχανικών κινδύνων.

Το PELTOR™ OPTIME™ προσφέρει πολύπλευρη προστασία και είναι πολύ ελαφρύ εξασφαλίζοντας μεγάλη
άνεση στον χρήστη. Συνδυάζει ένα χαμηλό προφίλ με ευρύχωρο εσωτερικό βάθος, που το κάνουν να
συνδυάζεται εύκολα με άλλο εξοπλισμό, επιτρέποντας στο αυτί να έχει άνεση. Το OPTIME I είναι η επιλογή
σας για σύντομες και πολύωρες εργασίες. Τα φαρδιά, άνετα μονωτικά δαχτυλίδια είναι γεμάτα με έναν
μοναδικό συνδυασμό υγρού και αφρού, που του δίνουν την βέλτιστη ικανότητα μόνωσης και ταυτόχρονα
χαμηλή πίεση επαφής. Είναι ιδανικό για χρήση σε περιβάλλοντα με μέτριο βιομηχανικό θόρυβο, όπως
εργαστήρια, βιοτεχνίες και εργαστήρια φύλλων μετάλλου και τυπογραφεία, αλλά επίσης είναι κατάλληλο
και για εργασίες εξωτερικού χώρου, όπως λ.χ. κοπή χόρτων, χόμπι και δραστηριότητες αναψυχής. Διατίθεται σε πράσινο Hi-Viz για εργαζόμενους που χρειάζονται προστασία ακοής και επιπλέον να είναι ιδιαίτερα ορατοί σε εργασίες οδοποιίας ή επισκευών, αεροδρόμια ή άλλους τόπους εργασίας υψηλού κινδύνου.

Protective coverall
3M™ offers a select range of high quality, stylish protective coveralls that offer breathable comfort and
protection you can rely on. Included in the range are coveralls with treatments that provide improved antistatic and flame spread resistant properties, different colour options and a wide range of accessories to
complement the full body suit. The range provides peace of mind for effective use and protection against
many industrial hazards.

4515 PROTECTIVE COVERALL
Φόρμα προστασίας
ΧΡΏΜΑ / COLOUR

ΜΈΓΕΘΟΣ / SIZE

Λευκό / White

L - XL - XXL

Protective coverall

Earmuffs
PELTOR™ OPTIME™ I EARMUFF offers versatile protection and is very lightweight providing high wearer
comfort. It combines a low profile with generous inner depth which makes it easy to combine with other
equipment, allowing the ear to rest comfortably. PELTOR™ OPTIME™ I EARMUFF is your choice for both
short and long duration tasks. The wide, comfortable sealing rings are filled with a unique combination of
fluid and foam, which gives optimum sealing and low contact pressure at the same time. It is ideal for use
in environments with moderate industrial noise, such as workshops, sheet-metal shops and printing works,
but also suitable outdoors, such as lawn mowing or in connection with hobby and leisure activities. This also
available in dielectric version with no visible parts. Available in Hi-Viz green for workers who need hearing
protection and be extra visible on road construction sites, airports or other high-risk workplaces.

H520A PELTOR™ OPTIME™ II EARMUFFS
Ωτοασπίδες

4540+ PROTECTIVE COVERALL
Φόρμα προστασίας
ΧΡΏΜΑ / COLOUR

ΜΈΓΕΘΟΣ / SIZE

Λευκό / White

L - XL - XXL

Το κάλυμμα αυτιού PELTOR™ OPTIME™ II κατασκευάστηκε για να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις θορυβωδών περιβαλλόντων και προστατεύει στον ανώτατο βαθμό «πνίγοντας» ακόμα και εξαιρετικά χαμηλές
συχνότητες. Τα μονωτικά δαχτυλίδια είναι γεμισμένα με έναν μοναδικό συνδυασμό υγρού και αφρού. Το
αποτέλεσμα είναι η βέλτιστη μόνωση με χαμηλή πίεση επαφής, που παρέχουν πολύ ικανοποιητική άνεση
ακόμα και σε πολύωρη χρήση. Τα μονωτικά δαχτυλίδια έχουν κανάλια εξαερισμού και είναι καλυμμένα με
μαλακή, πατενταρισμένη και υγιεινή επένδυση. Το κάλυμμα αυτιού OPTIME™ II αποτελεί την κατάλληλη
επιλογή για τυπικά περιβάλλοντα με έντονο βιομηχανικό θόρυβο ή μηχανήματα κατασκευών, αεροδρόμια
και γεωργικές εργασίες. Το προϊόν επίσης διατίθεται σε διηλεκτρική έκδοση χωρίς ορατά μεταλλικά μέρη
και σε Hi-Viz πράσινο για εργαζόμενους που έχουν ανάγκη από προστασία ακοής και ταυτόχρονα να είναι
επιπλέον ορατοί – λ.χ. σε εργασίες οδοποιίας, αεροδρόμια ή άλλα μέρη με υψηλό κίνδυνο.

Earmuffs

Protective coverall

The PELTOR™ OPTIME™ II EARMUFF has been developed for demanding noisy environments and muffles
even extremely low frequencies to a maximum degree. The sealing rings are filled with a unique combination of liquid and foam. The result is an optimum seal with low contact pressure, which provides agreeable comfort even during long-term use. The sealing rings have ventilation channels and are covered with
soft, patterned, hygienic foam. PELTOR™ OPTIME™ II EARMUFF is a suitable choice for environments with
substantial industrial noise or construction machinery, airports and agricultural work. The product is also
available in a dielectric version without visible metal parts and in Hi-Viz green for workers who need hearing
protection and to be extra visible – on road construction sites, airports or other high-risk workplaces.

4565 PROTECTIVE COVERALL
Φόρμα προστασίας
ΧΡΏΜΑ / COLOUR

ΜΈΓΕΘΟΣ / SIZE

Λευκό / White

L - XL - XXL
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1110 FOAM EARPLUGS CORDED
Αφρώδη ωτοβύσματα με κορδόνι

Protective coverall
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Products' Catalogue

Corded foam earplugs

+ 30 210 4112521 • + 30 210 4136717 • ΑΘΗΝΑ / ATHENS

+ 30 2310 438730 • ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ / THESSALONIKI
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FUEL™ SAFETY GLASSES POLARIZED
Γυαλιά προστασίας
Σχεδιασμένα να φοριούνται στη δουλειά, στο σπίτι ή κατά τη διάρκεια υπαίθριων δραστηριοτήτων. Τα
γυαλιά 3M™ FUEL™ είναι υψηλής απόδοσης, κατασκευασμένα από υψηλής πυκνότητας νάιλον υλικό για
την αντοχή στην πτώση, στρέβλωση και ακραία αντοχή στη θερμότητα. Οι ενσωματωμένοι στο πλαίσιο
φακοί, προστατεύονται από το να βγουν από τη θέση τους σε μια ισχυρή μετωπική σύγκρουση. Σύστημα
εξαερισμού, στο στήριγμα μύτης και στους βραχίονες, που βοηθούν στην πρόληψη του θαμπώματος.

Products' Catalogue
SPECTACLES SOLUS SAFETY GLASSES
Γυαλιά προστασίας
■■
■■
■■
■■
■■

Safety glasses
Designed to be worn at work, at home or during outdoor recreational activities. 3M™ FUEL™ High-Performance safety glasses are made from a high density nylon material for impact, torsion and extreme heat resistance. The frame’s molded lens supports prevent the lenses from being dislodged by a strong frontal impact.
Ventilation system on nose bridge and temples to help prevent fogging.

Η καμπυλότητα των φακών SOLUS έχει υπολογιστεί για να βελτιστοποιήσει την εφαρμογή, το οπτικό
πεδίο και την κάλυψη των ματιών
Γυαλιά με εξαιρετικό στυλ και πολύ ελαφριά
Μαλακά, εσωτερικά μαξιλαράκια στους κροτάφους, για περισσότερη άνεση
Συμπεριλαμβάνεται μαλακή θήκη αποθήκευσης από μικροΐνες, για καθαρισμό και προστασία
Αντιχαρακτική και Αντιθαμβωτική Επίστρωση, για μεγαλύτερη ανθεκτικότητα και βελτιωμένη όραση

Τα 3M™ SOLUS™ Γυαλιά Προστασίας συνδυάζουν μοντέρνο σχεδιασμό με βέλτιστη τεχνολογία, με
μαλακό εσωτερικό περίβλημα στον βραχίονα, οδηγώντας σε αυξημένη άνεση και προστασία, χωρίς
οπτική παραμόρφωση.
ΧΡΏΜΑ / COLOUR
Μαύρο / Black - Κίτρινο / Yellow

Safety glasses
■■
■■
■■
■■

2840 SERIES SAFETY GLASSES

■■

Γυαλιά προστασίας
Με ένα μοναδικό στυλ, τα γυαλιά 3M™ 2840 έχουν σχεδιαστεί με γνώμονα την άνεση και την ευκολία χρήσης.
Τα μπράτσα είναι πλήρως ανακλινόμενα και ρυθμιζόμενα στο μήκος για βέλτιστη προσαρμογή (3 θέσεις).
Τα μαλακά μπράτσα προσφέρουν αυξημένη άνεση και διαθέτουν μια ολοκληρωμένη μετωπική κάλυψη για
αυξημένη προστασία. Οι κυρτοί φακοί επιτρέπουν την βέλτιστη προσωπική εφαρμογή. Λειτουργεί καλά με
τις μάσκες 3M™ Σειρά 9300+, 3M™ Σειρά 4000 και τη 3M™ Σειρά 7500 μάσκες μισού προσώπου.

The SOLUS lens curve has been calculated to optimise the fitting, field of vision and coverage of the eyes
Extremely stylish and lightweight glasses
Soft inner padding of the temple, leading to increased comfort
Supplied with a microfiber storage bag for cleaning and protection
Anti-Scratch & Anti-Fog coating for increased durability and improved vision

3M™ SOLUS™ SAFETY GLASSES are extremely stylish and lightweight for improved comfort and wearer acceptance. The lens curve has been calculated to optimise the fitting, field of vision and coverage of the eyes. They
come with a microfiber storage bag for cleaning and protection.

SECUREFIT™ 400 SERIES SAFETY GLASSES
Γυαλιά προστασίας

Safety spectacles
With a unique style, the 3M™ 2840 Spectacles have been designed with user comfort and convenience in mind.
The temples are fully inclinable and adjustable in length for optimal fit (3 positions). The soft dual molded padding on the temple offers increased comfort and has an integrated browguard for increased protection. 3M™
MAXIM™ Ballistic Spectacles Clearonal fit. Works well with 3M™ AURA™ 9300+ Series Respirators and 3M™
4000 Series Respirators and the 3M™ 7500 Series Half Masks.

Τα 3M™ SECUREFIT™ Γυαλιά Προστασίας Σειρά 400 αυξάνουν την άνεση και την ασφάλεια με τα μαλακά
ρυθμιζόμενα επιρρίνια και με τα μαξιλαράκια που διαθέτουν στα σημεία επαφής στους κροτάφους. Διαθέτουν την 3M™ Τεχνολογία Διάχυσης της Πίεσης στους Κροτάφους (PDT) για άνετη εφαρμογή. Διαθέτουν ειδική
σχεδίαση στους βραχίονες οι οποίοι ακολουθούν το σχήμα του κεφαλιού, βελτιώνοντας έτσι την ασφάλεια
στην εφαρμογή και την αποφυγή πτώσης του γυαλιού ακόμα και όταν ο χρήστης βρίσκεται σε κίνηση.

Safety glasses
The SECUREFIT™ eyewear 400 Series enhances comfort and security of fit with soft adjustable nose pads and
dual injected padded temples. Features 3M™ Pressure Diffusion Temple Technology that helps diffuse pressure
over the ear. Secure, snug fit helps keep eyewear in place without slippage even when the person is in motion

2890 GOGGLES

SECUREFIT™ 600 SERIES SAFETY GLASSES

Δίοπτρα ασφαλείας
Τα γυαλιά 3M™ 2890 διαθέτουν ένα μοντέρνο και κομψό σχεδιασμό και είναι διαθέσιμα με τέσσερις
διαφορετικές επιλογές χρησιμοποιώντας είτε φακούς ακετάλης ή πολυανθρακικούς φακούς, ενώ διατίθενται σφραγισμένα (3M™ 2890S και 3M™ 2890SA) ή με έμμεσο εξαερισμό. Είναι κατάλληλα για διάφορες
εφαρμογές όπου απαιτούνται ευέλικτα και άνετα γυαλιά.

Safety goggles
The 3M™ 2890 Goggles feature a modern, slim design and are available with four different options using either
an acetate or polycarbonate lens with either sealed (3M™ 2890S and 3M™ 2890SA) or indirect ventilation. They
are suitable for a number of different applications where versatile, comfortable goggles are required.
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Γυαλιά προστασίας
O μοντέρνος σχεδιασμός χαρακτηρίζεται από τη τεχνολογία με βραχίονες διάχυσης πίεσης (PDT) - επιστημονική καινοτομία που διαχέει την πίεση πάνω από το αυτί. Το σημείο επαφής στη μύτη είναι μαλακό μειώνοντας έτσι την ολίσθηση. Οι φακοί διαθέτουν αντιθαμβωτική επίστρωση 3M™ SCOTCHGARD™ η οποία
βοηθάει τους χρήστες να βλέπουν καθαρά ακόμα και συνθήκες εργασίες με παρουσία νερού ή υδρατμών. Οι
πολυκαρβονικοί φακοί απορροφούν 99,9% της UVA & UVB ακτινοβολίας.

Safety glasses
Stylish design features the proprietary 3M™ Pressure Diffusion Temple Technology – a scientific advancement
that helps diffuse pressure over the ear. Has a soft nosepiece to help reduce slippage. Clear SCOTCHGARD™
Anti fog lens coating helps workers see clearly even in wet and steamy environments. Polycarbonate lens
absorbs 99.9% UVA & UVB.
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Products' Catalogue
A4 T.SPEED

Σκληρό υφαλόχρωμα με «T.Speed» – Υψηλής απόδοσης
To Nautix A4 T. SPEEDTM είναι υψηλής απόδοσης σκληρό υφαλόχρωμα και συνιστάται ιδιαίτερα για ιστιοπλοϊκά σκάφη αγώνων και ταχύπλοα σκάφη. Το A4 T. SPEEDTM είναι το υφαλόχρωμα που επιλέγεται από
τα εγκυρότερα αγωνιστικά σκάφη και κυβερνήτες παγκόσμιας εμβέλειας. Το «T. SPEEDTM» σημαίνει εξαιρετικά λείο υλικό για δημιουργία επιφάνειας χωρίς τριβές, μειώνοντας τις αναταραχές για να αυξηθεί η
ταχύτητα ή να γίνει εξοικονόμηση καυσίμου. ΠΡΟΣΟΧΗ: Το υφαλόχρωμα δεν μπορεί να εφαρμοστεί πάνω
σε αλουμινένιο σκάφος. Μην περάσετε πάνω από αυτοκαθαριζόμενο υφαλόχρωμα. Εάν υπάρχει οποιαδήποτε αμφιβολία σχετικά με τη συμβατότητα μεταξύ του νέου υφαλοχρώματος και του ήδη υπάρχοντος,
περάστε ένα στρώμα Nautix P1.
■■

Καλυπτικότητα: 12 m2 / ltr (ρολό-πινέλο)
ΧΡΏΜΑ / COLOUR

ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑ / PACKAGING

Μαύρο / Black - Γκρι / Grey - Σκούρο μπλε / Navy Blue - Άσπρο / White

0,75 ltr - 2,5 ltr

Hard matrix antifouling with “T.Speed” – High performance
Nautix A4 T.SPEEDTM is high performance hard matrix antifouling especially recommended for regatta- and
power-boats. This A4 T.SPEEDTM is the antifouling paint selected by the most prestigious racing boats and
skippers world wide. The “T.SPEEDTM” means super smooth friction free surface and reduces turbulence to
increase speed or save fuel. IMPORTANT: This antifouling cannot be applied over aluminium hull. Do not
apply over self-polishing antifouling. If there is any doubt on compatibility between the new antifouling
paint and the existing one, apply a coat of Nautix P1.
■■

Coverage: 12 m 2 / ltr (roller - brush)

A3

Αυτοκαθαριζόμενο υφαλόχρωμα – Υψηλής απόδοσης
Το Nautix A3 White είναι ένα υψηλής απόδοσης αυτοκαθαριζόμενο υφαλόχρωμα που συνιστάται για ιστιοπλοϊκά και μηχανοκίνητα σκάφη με μέγιστη ταχύτητα 30 κόμβων. Η σύνθεσή του φέρνει ένα πολύ ομαλό φινίρισμα και πολύ υψηλό επίπεδο προστασίας σε μεσαίες έως βαριές περιοχές ρύπανσης. Το Nautix A3 White
υφαλόχρωμα συνιστάται ιδιαίτερα για τα σκάφη που παραμένουν στο νερό όλο το χρόνο, ακόμη και σε περιοχές με μέτρια ισχύ ρευμάτων. Αυτό το προϊόν εμποδίζει τη συσσώρευση στρώσεων στο κύτος και καθιστά
ευκολότερη την ετήσια αφαίρεση και εφαρμογή του υφαλοχρώματος. Το Nautix A3 White είναι συμβατό με
τους περισσότερους άλλους τύπους υφαλοχρωμάτων στην αγορά (σε καλή κατάσταση).
■■

Καλυπτικότητα: 10m2 / ltr (ρολό-πινέλο)
ΧΡΏΜΑ / COLOUR

ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑ / PACKAGING

Άσπρο / White

0,75 ltr - 2,5 ltr

Ablative antifouling – High performance
Nautix A3 White is high-performance ablative antifouling paint recommended for sailing, cruising and motorboats with 30 knots maximum speed. Its formulation brings a very smooth finish and a very high level of
protection in medium to heavy fouling areas. Nautix A3 White antifouling is particularly recommended for
boats remaining in water all the yearlong, even in areas with medium-force currents. This product prevents
the accumulation of layers on the hull each season and makes easier yearly antifouling removal and application. Nautix A3 White is compatible with most other antifouling types on the market (in good condition).
■■
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Coverage: 10m 2 / ltr (roller - brush)
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Κατάλογος Προϊόντων
A88 FORMULA+

A4

Το Nautix A88+ θεωρείται νέας γενιάς υφαλόχρωμα. Το Nautix A88+ είναι μεσαίας σκληρότητας προϊόν
με αποκλειστική CLR (controlled leaching rate/ελεγχόμενο ποσοστό διύλισης) τεχνολογία, για απαιτητικούς ιδιοκτήτες σκαφών αναψυχής, για πλεύσεις σε περιοχές μεγάλης ρύπανσης (κυρίως τροπικές). Η
φόρμουλά του παρέχει υψηλό επίπεδο απόδοσης κατά του μεγαλύτερου πεδίου ρύπανσης και πολύ λείο
φινίρισμα. Το Nautix A88+ εξασφαλίζει απόδοση για 1 σεζόν στις πιο αντίξοες συνθήκες ρύπανσης και
ακόμα προστατεύει κατά την διάρκεια παρατεταμένου ελλιμενισμού. Αυτό το υφαλόχρωμα αποτρέπει
την συσσώρευση επιστρώσεων υφαλοχρώματος κάθε σεζόν, και έτσι καθιστά ευκολότερη την συντήρηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Το υφαλόχρωμα δεν μπορεί να εφαρμοστεί πάνω σε αλουμινένιο σκάφος. Μην περάσετε από
πάνω σκληρό υφαλόχρωμα. Εάν υπάρχει οποιαδήποτε αμφιβολία σχετικά με τη συμβατότητα μεταξύ του
νέου υφαλοχρώματος και του ήδη υπάρχοντος, περάστε ένα στρώμα Nautix P1.

Το Nautix Α4 White είναι ένα υψηλής απόδοσης σκληρό υφαλόχρωμα που συνιστάται για ιστιοπλοϊκά, αλιευτικά και μηχανοκίνητα σκάφη, αλλά και για χρήση σε σκάφη πάνω σε trailer. Η σύσταση της Nautix Α4 White
παρέχει πολύ λείο φινίρισμα και μεγάλο επίπεδο προστασίας. Είναι ιδανικό για συχνή χρήση και σε σκάφη
που παραμένουν στο νερό όλο το χρόνο. Προσφέρει σκληρό φινίρισμα που μπορεί να καθαριστεί αν χρειάζεται.  Αυτό το προϊόν είναι συμβατό με τους περισσότερους τύπους υφαλοχρωμάτων της αγοράς, αλλά δεν
μπορεί να εφαρμοστεί πάνω σε αυτοκαθαριζόμενο υφαλόχρωμα. ΠΡΟΣΟΧΗ: Το υφαλόχρωμα δεν μπορεί να
εφαρμοστεί πάνω σε αλουμινένιο σκάφος. Μην περάσετε πάνω από αυτοκαθαριζόμενο υφαλόχρωμα. Εάν
υπάρχει οποιαδήποτε αμφιβολία σχετικά με τη συμβατότητα μεταξύ του νέου υφαλοχρώματος και του ήδη
υπάρχον, περάστε ένα στρώμα Nautix P1.

Υφαλόχρωμα για περιοχές με μεγάλη μόλυνση

■■

Καλυπτικότητα: 10 m / ltr (ρολό-πινέλο)
2

ΧΡΏΜΑ / COLOUR

ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑ / PACKAGING

Μαύρο / Black - Ανοιχτό μπλε / Blue France - Σκούρο γκρι / Dark grey
Σκούρο μπλε / Navy Blue - Κόκκινο / Red

2,5 ltr - 5 ltr - 20 ltr

Σκληρό υφαλόχρωμα – Υψηλής απόδοσης

■■

Καλυπτικότητα: 10m2 / ltr (ρολό-πινέλο)
ΧΡΏΜΑ / COLOUR

ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑ / PACKAGING

Άσπρο / White

0,75 ltr - 2,5 ltr

Premium antifouling for heavy fouling areas

Hard matrix antifouling – High performance

Considered as new-generation antifouling, Nautix A88 Formula+ is mixed matrix product with exclusive CLR
(controlled leaching rate) technology, for demanding boat owners, sailing in heavy fouling areas (especially
Tropical areas). Its formula and gives high level of efficiency against the largest scope of fouling and very
smooth finishing. A88 Formula+ ensures performance for 1 season in the harshest fouling conditions and
even protects over prolonged stationary periods. This antifouling avoids accumulation of coatings on the
hull each season, and so makes easier maintenance. IMPORTANT: This antifouling cannot be applied over
aluminium hull. Do not overcoat with hard matrix antifouling. If there is any doubt on compatibility between
the new antifouling paint and the existing one, apply a coat of Nautix P1.

Nautix A4 White is high-performance hard matrix antifouling paint recommended for sailing-, power-, and
leisure fishing-boats, but also for boat dry's out between tides and trailer-boats. The formulation of Nautix A4
White brings a very smooth finish and a very high level of protection in medium to heavy fouling areas. Ideal
for frequent use and for boats remaining in water all the yearlong, this antifouling offers hard, scrubbable
finish to allow clean off if needed. This product is compatible with most other antifouling types of the market,
but it cannot be applied over self-polishing antifouling. IMPORTANT: This antifouling cannot be applied over
aluminium hull. Do not apply over self-polishing antifouling. If there is any doubt on compatibility between
the new antifouling paint and the existing one, apply a coat of Nautix P1.

■■

Coverage: 10 m 2 / ltr (roller - brush)

■■

A3 FORMULA +

Το Nautix Α3+ είναι ένα υψηλής απόδοσης αυτοκαθαριζόμενο υφαλόχρωμα που συνιστάται για ιστιοπλοϊκά,
αλιευτικά και μηχανοκίνητα σκάφη με μέγιστη ταχύτητα 30 κόμβους. Η αυτοκαθαριζόμενη σύνθεση επιτρέπει
την αποφυγή συσσώρευσης στρωμάτων του υφαλοχρώματος. Το υφαλόχρωμα Nautix Α3+ συνιστάται ιδιαίτερα για σκάφη που παραμένουν στο νερό όλο το έτος. Το Nautix Α3+ είναι συμβατό με τους περισσότερους
τύπους υφαλοχρωμάτων της αγοράς. ΠΡΟΣΟΧΗ: Το υφαλόχρωμα δεν μπορεί να εφαρμοστεί πάνω σε αλουμινένιο σκάφος. Μην περάσετε από πάνω σκληρό υφαλόχρωμα. Εάν υπάρχει οποιαδήποτε αμφιβολία σχετικά
με τη συμβατότητα μεταξύ του νέου υφαλοχρώματος και του ήδη υπάρχον, περάστε ένα στρώμα Nautix P1.
■■

Coverage: 10m 2 / ltr (roller - brush)

A4 FORMULA +

Αυτοκαθαριζόμενο υφαλόχρωμα – Υψηλής απόδοσης

Καλυπτικότητα: 10m2 / ltr (ρολό-πινέλο)

Σκληρό υφαλόχρωμα – Υψηλής απόδοσης
Το Nautix Α4+ είναι ένα υψηλής απόδοσης σκληρό υφαλόχρωμα που συνιστάται για ιστιοπλοϊκά, αλιευτικά
και μηχανοκίνητα σκάφη. Αυτή η έκδοση της Nautix Α4+ παρέχει υψηλό επίπεδο απόδοσης κατά του μεγαλύτερου πεδίου της ρύπανσης και πολύ λείο φινίρισμα. Αυτό το προϊόν είναι συμβατό με τους περισσότερους
τύπους υφαλοχρωμάτων της αγοράς, αλλά δεν μπορεί να εφαρμοστεί πάνω σε αυτοκαθαριζόμενο υφαλόχρωμα. ΠΡΟΣΟΧΗ: Το υφαλόχρωμα δεν μπορεί να εφαρμοστεί πάνω σε αλουμινένιο σκάφος. Μην περάσετε
πάνω από αυτο-καθαριζόμενο υφαλόχρωμα. Εάν υπάρχει οποιαδήποτε αμφιβολία σχετικά με τη συμβατότητα μεταξύ του νέου υφαλοχρώματος και του ήδη υπάρχον, περάστε ένα στρώμα Nautix P1.
■■

Καλυπτικότητα: 10m2 / ltr (ρολό-πινέλο)

ΧΡΏΜΑ / COLOUR

ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑ / PACKAGING

ΧΡΏΜΑ / COLOUR

ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑ / PACKAGING

Μαύρο / Black - Ανοιχτό μπλε / Blue France - Σκούρο μπλε / Navy Blue - Κόκκινο / Red

2,5 ltr - 5 ltr

Μαύρο / Black - Ανοιχτό μπλε / Blue France - Σκούρο μπλε / Navy Blue - Κόκκινο / Red

2,5 ltr

Ablative antifouling – High performance

Hard matrix antifouling – High performance

Nautix A3 Formula+ is high performance self-polishing antifouling recommended for sailing, fishing, cruising, and motor-boats with 30 knots maximum speed. A self polishing matrix allows avoiding the build-up of
paint coats. Nautix A3 antifouling is particularly recommended for boats remaining in water all the year long.
Nautix A3 is compatible with most other antifouling types of the market. IMPORTANT: This antifouling cannot
be applied over aluminium hull. Do not overcoat with hard matrix antifouling. If there is any doubt on compatibility between the new antifouling paint and the existing one, apply a coat of Nautix P1.

Nautix A4 Formula+ is high performance hard matrix antifouling recommended for sailing, fishing, cruising,
and power-boats. This version of Nautix A4 Formula+ provides high level of efficiency against the largest
scope of fouling and very smooth finishing. This product is compatible with most other antifouling types of
the market, but it cannot be applied over self-polishing antifouling. IMPORTANT: This antifouling cannot be
applied over aluminium hull. Do not apply over self-polishing antifouling. If there is any doubt on compatibility between the new antifouling paint and the existing one, apply a coat of Nautix P1.

■■
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MARIN

Ανανέωση του υφαλοχρώματος / Renew your antifouling
Δράση / Action
Καθάρισμα / Clean
1 - Προετοιμασία / Preparation

Products' Catalogue

Προϊόντα / Products
Γλυκό Νερό / Fresh Water

(σύστημα υψηλής πίεσης νερού / high-pressure water system )

Τριβή / Sand

Κόκκος / Grit P120

Ξέπλυμα / Rince

Γλυκό Νερό / Fresh Water

Υφαλόχρωμα για εποχική χρήση
Το Nautix MARIN είναι μεσαίας σκληρότητας υφαλόχρωμα που συνιστάται για ιστιοπλοϊκά, αλιευτικά
και μηχανοκίνητα σκάφη. Αυτό το υφαλόχρωμα έχει καλή απόδοση, ανάλογα με τη φύση των νερών.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Το υφαλόχρωμα δεν μπορεί να εφαρμοστεί πάνω σε αλουμινένιο σκάφος. Μην περάσετε από
πάνω σκληρό υφαλόχρωμα. Εάν υπάρχει οποιαδήποτε αμφιβολία σχετικά με τη συμβατότητα μεταξύ του
νέου υφαλοχρώματος και του ήδη υπάρχοντος, περάστε ένα στρώμα Nautix P1.
■■

2 - Αστάρι / Primer

(Προτείνεται, ειδικά αν  δεν γνωρίζετε το
παλαιό υφαλόχρωμα / recommended especially
if old antifouling is unknown)

3 - Υφαλόχρωμα / Antifouling

1 Χέρι / Coat

Καλυπτικότητα: 12,5 m2 / ltr (ρολό-πινέλο)

P1 - 8.5m²/L

2 Χέρια / Coats

Nautix antifouling

Βαφή GRP υφάλων / Painting GRP hull
Δράση
Action

1 Συστατικό (Συμβατικό)
1 Component (Conventional)

2 Συστατικά (Εποξικό)
2 Components (Epoxy)

ΧΡΏΜΑ / COLOUR

ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑ / PACKAGING

Μαύρο /Black - Ανοιχτό μπλε / Blue France - Σκούρο πράσινο / Dark green
Σκούρο μπλε / Navy Blue -  Κόκκινο / Red  -  Άσπρο / White

0,75 ltr - 2,5 ltr

Antifouling for seasonal use

Απολίπανση /Degrease

Nautix SD

Nautix SD

Τριβή / Sand

Κόκκος / Grit P120

Κόκκος / Grit P120

Ξέπλυμα / Rince

Γλυκό Νερό / Fresh Water

Γλυκό Νερό / Fresh Water

Nautix MARIN is a mixed-matrix seasonal antifouling recommended for sailing, cruising, fishing and fast
power boats. This antifouling has a good efficiency, depending on the nature of water. IMPORTANT: This
antifouling cannot be applied over aluminium hull. Do not overcoat with hard matrix antifouling. If there is
any doubt on compatibility between the new antifouling paint and the existing one, apply a coat of Nautix P1.

2 - Στόκος (προαιρετικά) / Filler (optional)

Φινίρισμα-Γέμισμα / Fair-Fill

Nautix WATERTIGHT

Nautix WATERTIGHT

■■

3 - Αστάρι / Primer

1 Χέρι / Coat

Nautix P1

Nautix EPOXYGARD - HPE - PE

4 - Υφαλόχρωμα / Antifouling

2 Χέρια / Coats

Nautix Antifouling

Nautix Antifouling

1 - Προετοιμασία / Preparation

Coverage: 12.5 m 2 / ltr (roller - brush)

Σύστημα θεραπείας όσμωσης / System for osmosis treatment
Δράση / Action

2 Συστατικά (Εποξικό) / 2 Components (Epoxy)

PRO

Peel

Gel plane peeling or polyester grit blasting

Ξέπλυμα / Rince

Γλυκό Νερό / Fresh Water

Measure

Check humidity rate of the hull

2 Χέρια / Coats  

IMPREGARD
12m²/kg (αποφλοιωμένο / peeled)
or 8m²/kg (αμμοβολημένο / sandblasted)

Το Nautix PRO είναι μεσαίας σκληρότητας υφαλόχρωμα που συνιστάται για ιστιοπλοϊκά, αλιευτικά
και μηχανοκίνητα σκάφη. Αυτό το υφαλόχρωμα έχει καλή απόδοση, ανάλογα με τη φύση των νερών.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Το υφαλόχρωμα δεν μπορεί να εφαρμοστεί πάνω σε αλουμινένιο σκάφος. Μην περάσετε από
πάνω σκληρό υφαλόχρωμα. Εάν υπάρχει οποιαδήποτε αμφιβολία σχετικά με τη συμβατότητα μεταξύ του
νέου υφαλοχρώματος και του ήδη υπάρχον, περάστε ένα στρώμα Nautix P1.

3 - Αστάρι / Primer

1 Χέρι / Coat

EPOXYGARD - 7m²/L

■■

4 - Στόκος (προαιρετικά) / Filler (optional)

Fair / Fill

Epoxy filler : WATERTIGHT or BLUE FILLER

5 - Αστάρι / Primer

4 Χέρια ελαχ. / Coats min

EPOXYGARD - 7m²/L

6 - Υφαλόχρωμα / Antifouling

2 Χέρια / Coats

Nautix antifouling

1. Προετοιμασία / Preparation

2 - Διαποτισμός / Impregnation

Υφαλόχρωμα για ναυπηγεία

Βαφή GRP εξάλων / Painting the topsides (GRP)
Δράση / Action

1 Συστατικό / Component
Nautix SD Degreaser

Nautix SD Degreaser

Τριβή / Sand

Κόκκος / Grit P120

Κόκκος / Grit P120

Ξέπλυμα / Rinse

Γλυκό Νερό / Fresh Water

Γλυκό Νερό / Fresh Water

2 - Στόκος (προαιρετικό) / Filler (optional)

Φινίρισμα-Γέμισμα / Fair-Fill

WATERTIGHT epoxy filler

WATERTIGHT epoxy filler

3 - Αστάρι / Undercoat

1 Χέρι / Coat

U3 - 14 m²/L

U2 - 10 m²/L

4 - Τελικό χρώμα / Topcoat

2 Χέρια / Coats

STARLAC - 14 m²/L

L2 - 12 m²/L

5 - Βερνίκι (προαιρ.)/ Varnish (optional)

2 Χέρια / Coats

STARWOOD - 14 m²/L

VA2 - 9 m²/L
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ΧΡΏΜΑ / COLOUR

ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑ / PACKAGING

Μαύρο /Black - Ανοιχτό μπλε / Blue France - Σκούρο μπλε / Navy Blue  
Κόκκινο / Red  -  Άσπρο / White

5 ltr - 20 ltr

2 Συστατικά / Components

Απολίπανση / Degrease
1. Προετοιμασία / Preparation

Καλυπτικότητα: 12,5 m2 / ltr (ρολό-πινέλο)

+ 30 210 4112521 • + 30 210 4136717 • ΑΘΗΝΑ / ATHENS

Universal antifouling for shipyards
Nautix PRO is a mixed-matrix seasonal antifouling recommended for sailing, cruising, fishing and fast power
boats. This antifouling has a good efficiency, depending on the nature of water. IMPORTANT: This antifouling
cannot be applied over aluminium hull. Do not overcoat with hard matrix antifouling. If there is any doubt on
compatibility between the new antifouling paint and the existing one, apply a coat of Nautix P1.
■■

Coverage: 12.5 m 2 / ltr (roller - brush)
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A7T. SPEED

Βαφή GRP καταστρώματος / Painting GRP deck
Δράση / Action

1 Συστατικό / Component

2 Συστατικά / Components

Απολίπανση / Degrease

Nautix SD Degreaser

Nautix SD Degreaser

Τριβή / Sand

Κόκκος / Grit P120

Κόκκος / Grit P120

Ξέπλυμα / Rinse

Γλυκό Νερό / Fresh Water

Γλυκό Νερό / Fresh Water

2 - Στόκος (προαιρετικά) / Filler (optional)

Φινίρισμα-Γέμισμα / Fair-Fill

WATERTIGHT epoxy filler

WATERTIGHT epoxy filler

3 - Αστάρι / Undercoat

1 Χέρι / Coat

U3 - 14 m²/L

U2 - 10 m²/L

4 - Τελικό χρώμα / Topcoat

2 Χέρια / Coats

STARLAC - 14 m²/L

L2 - 12 m²/L

5 - Αντιολισθητικό (προαιρετικά)
Non-skid (optional)

1-2 Χέρια / Coats

DECK GRIP - 8 m²/L

NAUTIX GRIP - 8 m²/kg
(or DECK GRIP - 8m²/L)

1. Προετοιμασία / Preparation

Βαφή GRP σεντινών & ταμπουκιών / Painting GRP Bilges & Lockers
Δράση / Action

1. Προετοιμασία / Preparation

2 -Τελική βαφή / Finishing paint

1 Συστατικό / Component

Nautix SD Degreaser

Τριβή / Sand

Κόκκος / Grit P120

Κόκκος / Grit P120

Ξέπλυμα / Rinse

Γλυκό Νερό / Fresh Water

Γλυκό Νερό / Fresh Water

2 Χέρια / Coats

DB - 10 m²/L

U2 - 10 m²/L

Βαφή αλουμινένιων υφάλων / Painting an aluminium hull
2 Συστατικά (Εποξικό)
2 Components (Epoxy)

Απολίπανση / Degrease  

Nautix SD degreaser

Nautix SD degreaser

Τριβή / Sand

P40 grade paper or chemical
preparation with Scouring Acid

P40 grade paper or chemical
preparation with Scouring Acid

Ξέπλυμα / Rinse

Γλυκό Νερό / Fresh Water

Γλυκό Νερό / Fresh Water

2 - Επικόλληση / Adhesion

1 Χέρι Ελαφρύ / Thin coat

  

METAPOX (1-comp)
15-20m²/L (αμμοβολή / sandblast)
or 20-30m²/L (sand)

3 - Αστάρι / Primer

1 Χέρι / Coat

PA - 12m²/L

EPOXYGARD - 7m²/L

4 - Στόκος (προαιρετικό) / Filler (optional)

Fair / Fill

WATERTIGHT epoxy filler

WATERTIGHT epoxy filler

5 - Αστάρι / Primer

3 Χέρια ελαχ. / Coats min

PA - 12m²/L

EPOXYGARD - 7m²/L

6 - Υφαλόχρωμα / Antifouling

2 Χέρια / Coats

A1 (12m²/L - copper)

A1 (12m²/L - copper)

1. Προετοιμασία / Preparation
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Το Nautix A7T. SPEED είναι ένα πολύ σκληρό υφαλόχρωμα ειδικά σχεδιασμένο για προπέλες και αλουμινένια
Z -Drive. Το A7T. Speed διατηρεί την προπέλα σε καθαρή κατάσταση εξασφαλίζοντας σωστή ισορροπία μειώνοντας έτσι τους κραδασμούς και τη φθορά. Το A7T. Speed μειώνει την τριβή της επιφάνειας για τη βελτίωση
της παραγωγής της προπέλας – αυξάνοντας την ταχύτητα του σκάφους ή την εξοικονόμηση καυσίμων.
Το σπρέι μπορεί να επιτρέψει την εύκολη εφαρμογή και ένα λείο φινίρισμα.
■■

+ 30 210 4112521 • + 30 210 4136717 • ΑΘΗΝΑ / ATHENS

Καλυπτικότητα: 12,5 m2, 2 m2 / 500 ml spray can.

ΧΡΏΜΑ / COLOUR

ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑ / PACKAGING

Μαύρο / Black - Γκρι / Grey

0,35 ltr - 0,75 ltr - 500 ml (spray)

Hard matrix antifouling for propellers and Z-drives
Nautix A7T. SPEED is a very hard matrix antifouling paint especially formulated for propellers and aluminium
Z-Drive. A7T. Speed maintains the propeller in a clean condition ensuring correct balance thus reducing vibration and wear of through-hull seals. T. SPEED reduces surface friction to improve propeller output – increasing boat speed or saving fuel. The handy spray can allow an easy application and a smooth finish.
■■

Nautix SD Degreaser

1 Συστατικό (Πολυουρεθάνη)
1 Component (Polyurethan)

Σκληρό υφαλόχρωμα για προπέλες

2 Συστατικά / Components

Απολίπανση / Degrease

Δράση / Action

Products' Catalogue

Coverage: 12.5 m 2, 2 m 2 / 500 ml spray can.

A1
Υφαλόχρωμα για αλουμινένια σκάφη – Υψηλής απόδοσης
Το Nautix Α1 είναι ένα υψηλής αντοχής υφαλόχρωμα για αλουμινένια γάστρα σκάφους που είναι τέλεια
προστατευμένη με χρώμα απομόνωσης. Το NAUTIX Α1 περιέχει ένα βέλτιστο επίπεδο των ενώσεων θειοκυανικού χαλκού για καλύτερη απόδοση. Ο κίνδυνος διάβρωσης είναι πολύ χαμηλός, εκτός από την περίπτωση ελλιπούς προστασίας του αλουμινίου. Το NAUTIX Α1 υφαλόχρωμα πρέπει να εφαρμόζεται πάνω
από προστατευτικό αστάρι αλουμινίου. Ελέγξτε την ποιότητα προστασίας της γάστρας του σκάφους
τακτικά. ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην περάσετε πάνω από αυτοκαθαριζόμενο υφαλόχρωμα. Εάν υπάρχει οποιαδήποτε
αμφιβολία σχετικά με τη συμβατότητα μεταξύ του νέου υφαλοχρώματος και του ήδη υπάρχον, περάστε
ένα στρώμα Nautix P1.
■■

Καλυπτικότητα: 10 - 12 m2 / ltr (ρολό-πινέλο)
ΧΡΏΜΑ / COLOUR

ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑ / PACKAGING

Μαύρο / Black - Λευκό / White

2,5 ltr

Antifouling for aluminium hull - High performance
Nautix A1 is a high resistance antifouling for aluminium hull perfectly protected with efficient isolation
paint. Nautix A1 contains an optimum level of copper Thiocyanate compounds for a better efficiency. Corrosion risk is very low except in case of deficient aluminium protection. Nautix A1 Antifouling must be applied
over an aluminium protective primer. Check hull protection quality regularly. IMPORTANT: Do not apply
over self-polishing antifouling. If there is any doubt on compatibility between the new antifouling paint and
the existing one, apply a coat of Nautix P1.
■■

Coverage: 10 - 12 m 2 / ltr (roller - brush)
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WATERTIGHT

Βαφή ξύλινων υφάλων / Painting a wooden hull
Δράση / Action

1 Συστατικό / 1 Component
(φυσικό ξύλο / natural wood )

2 Συστατικά (Εποξικό)
2 Components (Epoxy)

( κόντρα πλακέ / plywood,
Μαδέρια / stripplanking )

Απολίπανση / Degrease

Nautix SD degreaser

Nautix SD degreaser

Τριβή / Sand

Κόκκος / Grit P80

Κόκκος / Grit P80

Καθαρισμός / Clean

Αφαίρεση σκόνης / Remove dust

Αφαίρεση σκόνης / Remove dust

2 - Διαποτισμός / Impregnation

2 Χέρια / Coats

IMPREWOOD
4-10m²/L (ανάλογα με το υπόστρωμα  
& την κατάστασή του /depending on
specie and substrate condition)

3 - Αστάρι / Primer

1 Χέρι / Coat

P1 - 8.5m²/L

EPOXYGARD
7m²/L
or HPE - 8m²/L

4 - Στόκος (προαιρετικά) /
Filler (optional)

Φινίρισμα-Γέμισμα /
Fair-Fill

Παχύς στόκος για ξύλο /
Thick filler for wood

WATERTIGHT epoxy filler

5 - Αστάρι / Primer

3 Χέρια ελαχ. / Coats min

P1 - 8.5m²/L

EPOXYGARD - 7m²/L
or HPE - 8m²/L

6 - Υφαλόχρωμα / Antifouling

2 Χέρια / Coats

Nautix Antifouling

Nautix Antifouling

1 - Προετοιμασία / Preparation

IMPREGARD
8-12m²/kg

Βαφή ξύλινων εξάλων / Painting the topsides (wood)
Δράση / Action

1 Συστατικό / 1 Component
(φυσικό ξύλο / natural wood )

2 Συστατικά (Εποξικό)
2 Components (Epoxy)
( κόντρα πλακέ / plywood,
Μαδέρια / stripplanking )

Απολίπανση / Degrease

Nautix SD Degreaser

Nautix SD Degreaser

Τριβή / Sand

Κόκκος / Grit P80

Κόκκος / Grit P80

Καθαρισμός / Clean

Ξεσκόνισμα / Remove dust

Removde dust

2 - Επικόλληση / Adhesion

2 Χέρια / Coats

IMPREWOOD
4-10m²/L (ανάλογα με το υπόστρωμα  
& την κατάστασή του /depending on
specie and substrate condition)

3 - Αστάρι / Primer

1 Χέρι / Coat

P1 - 8,5 m²/L

U2 - 10 m²/L

4 -  Στόκος (προαιρετικό) /
Filler (optional)

Φινίρισμα-Γέμισμα /
Fair-Fill

Thick filler for wood

WATERTIGHT epoxy filler

5 - Αστάρι / Undercoat

1 Χέρι / Coat

U3 - 14 m²/L

U2 - 10 m²/L

6 - Τελικό χρώμα / Topcoat

2 Χέρια / Coats

STARLAC - 14 m²/L

L2 - 12 m²/L

7 - Βερνίκι (προαιρετικό ) /
     Varnish (optional)

2 Χέρια / Coats

STARWOOD - 14 m²/L

VA2 - 9 m²/L

1 - Προετοιμασία / Preparation
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IMPREGARD
8-12m²/kg

+ 30 210 4112521 • + 30 210 4136717 • ΑΘΗΝΑ / ATHENS

Γρήγορης ωρίμανσης εποξικός στόκος ( ειδικό βάρος 1 )
Το Nautix WATERTIGHT είναι υψηλής ποιότητας εποξικός στόκος που αποτελείται από πάρα πολύ μικρά
σωματίδια (πολύ ανθεκτικός στην υγρασία). Το προϊόν αυτό συνιστάται ιδιαίτερα για τις μικρές επισκευές
σε Gelcoat / μέταλλα πάνω και κάτω από την ίσαλο γραμμή. Αυτός ο στόκος (πυκνότητα 1) πρέπει να εφαρμοστεί πριν από την εφαρμογή των τελικών στρώσεων (με πάχος έως 5 mm, χωρίς τον κίνδυνο της συρρίκνωσης / ολίσθησης). Αυτό το προϊόν έχει πολύ εύκολη αναλογία ανάμιξης (1 : 1 κατ‘ όγκο και βάρος),
καθιστώντας ευκολότερη τη μέτρηση των συστατικών και επιτρέπει τη βελτιστοποίηση του χρόνου εργασίας. Πολύ σκληρό, με πολύ ομαλό και εύκολο τρίψιμο, το Nautix WATERTIGHT συνιστάται για εφαρμογή
στο κατάστρωμα, στη γάστρα και στην καρίνα. Αυτό το υλικό πλήρωσης είναι χωρίς διαλύτες και φαινόλη.
ΧΡΏΜΑ / COLOUR

ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑ / PACKAGING

Ροζ / Pink

250ml ( Δοχείο ή σωληνάριο / Can or tube ) - 1 ltr - 5 ltr

Fast-drying epoxy filler for finishing ( density 1 )
Nautix WATERTIGHT is high-quality epoxy filler composed of micronized compounds (very resistant to moisture). This product is especially recommended for small repairs on Gelcoat/metals above and below the waterline. This filler (density 1) must be applied before application of finishing coats (with thickness up to 5 mm
without the risk of sagging/slumping). This product has very easy mixing ratio (1 : 1 by volume and weight),
makes it easier for measurement of components, and allows optimization of working time. Very hard, very
smooth and easy sanding, Nautix WATERTIGHT is recommended for application on deck, hull and keel. This
filler is solvent free and phenol free.

BLUE EPOXY FILLER

Ελαφρύς εποξικός στόκος ( ειδικό βάρος 0,65 )
Το Nautix BLUE EPOXY FILLER είναι ένα νέας γενιάς χαμηλής πυκνότητας προϊόν (density 0.6) και μπορεί να
θεωρηθεί ως ένας από τους πιο ελαφρύς στόκους σκαφών στην αγορά. Αυτός ο στόκος συνιστάται ιδιαίτερα για μεγάλες επιφάνειες. Μπορεί να γεμίσει βάθος μέχρι 20mm σε μία εφαρμογή, χωρίς κίνδυνο συρρίκνωσης ή ολίσθησης. Παράγεται με συστατικά υψηλής αντίστασης κατά του νερού. Το Nautix BLUE FILLER
μπορεί να εφαρμοστεί πάνω και κάτω από την ίσαλο γραμμή σε πολυεστερικές κατασκευές, σκληρό ξύλο και
μέταλλα. Το Nautix BLUE FILLER προσφέρει εύκολη ανάμειξη (1/1 κατά όγκο και κατά βάρος) και εφαρμογή.
Όταν σκληρύνει είναι πολύ εύκολο να τριφτεί. Το Nautix BLUE EPOXY FILLER είναι 100% χωρίς διαλύτες.
ΧΡΏΜΑ / COLOUR

ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑ / PACKAGING

Μπλε / Blue

5 ltr

Light epoxy filler for fairing ( density 0,65 )
Nautix BLUE EPOXY FILLER is new generation low-density product (density 0.6), and can be considered as
one of the lightest yacht epoxy fillers available in the marketplace. This filler is especially recommended for
large surfaces fairing (hull or profile). You can fill up to 20mm in one application, without the risk of sagging
/ slumping. Produced with high quality water-resistant compounds, Nautix BLUE FILLER can be applied over
and below the waterline, and on GRP/composite, rigid wood, and metal. Nautix BLUE FILLER offers friendly
preparation (simple 1/1 mixing ratio in volume and weight) and smooth application. Once cured, this product
is very easy to sand. Nautix BLUE EPOXY FILLER is 100% solvent free (Benzyl alcohol and phenol free).
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IMPREGARD

Βαφή ξύλινου καταστρώματος / Painting a wooden deck
1 Συστατικό / 1 Component
(φυσικό ξύλο / natural wood)

Δράση / Action

2 Συστατικά (Εποξικό)
2 Components (Epoxy)

( κόντρα πλακέ / plywood,
Μαδέρια / stripplanking )

Απολίπανση / Degrease

Nautix SD Degreaser

Nautix SD Degreaser

Τριβή / Sand

Κόκκος / Grit P80

Κόκκος / Grit P80

Καθαρισμός / Clean

Remove dust

Remove dust

2 Χέρια / Coats

IMPREWOOD
4-10m²/L(ανάλογα με το υπόστρωμα  &
την κατάστασή του /depending on specie
and substrate condition)

IMPREGARD
8-12m²/kg

3 - Αστάρι / Primer

1 Χέρι / Coat

P1 - 8,5 m²/L

U2 - 10 m²/L

4 - Στόκος (προαιρετικό) /
Filler (optional)

Φινίρισμα-Γέμισμα /
Fair-Fill

Παχύς στόκος για ξύλο /
Thick filler for wood

WATERTIGHT epoxy filler

5 - Αστάρι / Undercoat

1 Χέρι / Coat

U3 - 14 m²/L

U2 - 10 m²/L

6 - Τελικό χρώμα / Topcoat

2 Χέρια / Coats

STARLAC - 14 m²/L

L2 - 12 m²/L

7 - Αντιολισθητικό (προαιρετικά)
Non-skid (optional)

1 - 2 Χέρια / Coats  

DECK GRIP - 8 m²/L

NAUTIX GRIP - 8 m²/kg
(or DECK GRIP - 8m²/L)

1 - Προετοιμασία / Preparation

2 - Διαποτισμός / Impregnation

Βαφή ξύλινων σεντινών & ταμπουκιών / Painting Bilges & Lockers (wood)
1 Συστατικό / 1 Component
(φυσικό ξύλο / natural wood)

Δράση / Action

2 Συστατικά (Εποξικό)
2 Components (Epoxy)

( κόντρα πλακέ / plywood,
Μαδέρια / stripplanking )

Απολίπανση / Degrease

Nautix SD Degreaser

Nautix SD Degreaser

Τριβή / Sand

Κόκκος / Grit P80

Κόκκος / Grit P80

Καθαρισμός / Clean

Remove dust

Remove dust

2 - Διαποτισμός / Impregnation

1 Χέρι Ελαφρύ /
1 thin coat  

IMPREWOOD
4-10m²/L (ανάλογα με το υπόστρωμα  &
την κατάστασή του /depending on specie
and substrate condition)

IMPREGARD
8-12m²/kg

3 - Αστάρι / Undercoat

1 Χέρι / Coat

P1 - 8,5 m²/L

U2 - 10 m²/L

4 -Τελική βαφή / Finishing paint

1 - 2 Χέρια / Coats

DB - 10 m²/L

U2 - 10 m²/L

1 - Προετοιμασία / Preparation

Βαφή σιδερένιας γάστρας / Painting a steel hull
1 Συστατικό
1 Component

Δράση / Action

1 - Προετοιμασία / Preparation

2 Συστατικά (Εποξικό)
2 Components (Epoxy)

Απολίπανση / Degrease

Nautix SD degreaser

Nautix SD degreaser

Τριβή / Sand

Αμμοβολή, περιστροφικές
βούρτσες ή δίσκοι λείανσης
Sandblasting, needle scaler,
rotary wire brushes or grinding disc

Αμμοβολή, περιστροφικές
βούρτσες ή δίσκοι λείανσης
Sandblasting, needle scaler,
rotary wire brushes or grinding disc

2 - Διαποτισμός / Impregnation
Επικόλληση / Adhesion

1 1 Χέρι Ελαφρύ / thin coat

IA - 14m²/L

METAPOX
15-20m²/L (αμμοβολή / sandblast)
or 20-30m²/L (τριβή / sand)

3 - Αστάρι / Primer

1 Χέρι / Coat

PA - 12m²/L

EPOXYGARD - 7m²/L

4 - Στόκος (προαιρετικά)
Filler (optional)

Φινίρισμα - Γέμισμα / Fair-Fill

WATERTIGHT epoxy filler

WATERTIGHT epoxy filler

5 - Αστάρι / Primer

2 Χέρια ελαχ. / Coats min

PA - 12m²/L

EPOXYGARD - 7m²/L

6 - Υφαλόχρωμα / Antifouling

2 Χέρια / Coats

Nautix antifouling  

Nautix antifouling
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Δύο συστατικών εποξική ρητίνη χωρίς διαλύτες για διαποτισμό
Το Nautix IMPREGARD είναι μια πρωτοποριακή ρητίνη εμποτισμού για επαγγελματική χρήση. Η
ρητίνη έχει 2 στόχους: Εμποτισμό κατεστραμμένων σύνθετων πλαστικών ή ξύλου και επισκευή
πολυεστερικών και εποξικών κατασκευών. Το IMPREGARD έχει μια εξαιρετική ικανότητα
πρόσφυσης σε υαλόνημα, ανθρακονήματα, GRP, κόντρα πλακέ, ξύλα (εκτός από ελαιώδη ξύλα). Το
IMPREGARD είναι ρητίνη χωρίς διαλύτες που προσφέρει ένα ισχυρό φράγμα κατά της υγρασίας.
Οι ιδιότητες διαποτισμού επιτρέπουν στην ρητίνη να μεταφερθεί στο σύνθετο πλαστικό και να
δημιουργήσει ένα νέο περίβλημα γύρω από τις ίνες που έχουν υποστεί ζημιά. Η αργή σκλήρυνση
επιτρέπει μεγαλύτερο χρόνο επαναβαφής χωρίς τριβή. Το IMPREGARD είναι λιγότερο ευαίσθητο
στο φαινόμενο amide blush. Χρησιμοποιώντας το σε συνδυασμό με τους στόκους της Nautix και το
EPOXYGARD, αυτή η θεραπεία κατά της ώσμωσης είναι πολύ αποτελεσματική και απαιτεί ελάχιστη
τριβή από τους εφαρμοστές.
■■

Καλυπτικότητα: 12 - 15 m2/ kg (πλανισμένη επιφάνεια), 7 - 8 m2/ kg (τριμμένη επιφάνεια)
ΧΡΏΜΑ / COLOUR

ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑ / PACKAGING

Διάφανο / Colourless

1 kg - 2,5 kg

Two pack solvent-free epoxy resin for impregnation
Nautix IMPREGARD is an innovated impregnation resin developed for professional use. This resin
has 2 objectives : Impregnate damaged laminates or wood and repair fibreglass. IMPREGARD has
an excellent adhesion capacity on fibreglass, carbon fibre, GRP, plywood, wood (except oily wood).
Impregard is a solvent free resin providing a strong moisture barrier. Wet-out properties allow
this resin to migrate into the composite and create a new sheath around damaged fibers. Slow
hardening permits a wide overcoating time lapse without sanding. IMPREGARD is less sensitive
to amide blush. Used in conjunction with Nautix fillers and EPOXYGARD, this osmosis treatment is
very efficient and requires minimal sanding for applicators.
■■

Coverage: 12 - 15 m 2/ kg (planed surface), 7 - 8 m 2/ kg (sanded surface)

IMPREWOOD

Υλικό διαποτισμού για ξύλο
Το Nautix IMPREWOOD είναι μία καινοτόμα, ενός συστατικού πολυουρεθανική ρητίνη εμποτισμού, επαγγελματικής χρήσης. Η ρητίνη έχει δύο στόχους: να σκληρύνει το ξύλο και να βελτιώσει
την πρόσφυση των επόμενων στρώσεων. Το Nautix IMPREWOOD είναι πολύ ρευστή ρητίνη που
πρέπει να εφαρμοστεί πάνω σε νέο ή σκέτο ξύλο και μπορεί εύκολα να διαποτίσει τους πόρους.
Αυτό το προϊόν πρέπει να επικαλυφθεί με: 1) ενός ή δύο συστατικών τελικό χρώμα ή βερνίκι 2)
ενός συστατικού αστάρι (π.χ. P1).
■■

Καλυπτικότητα: 4 - 10 m2 / ltr
ΧΡΏΜΑ / COLOUR

ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑ / PACKAGING

Διάφανο / Colourless

0,75 ltr - 2,5 ltr

Impregnation for wood
Nautix IMPREWOOD is an innovated 1-pack polyurethane impregnation resin developed for professional use. This resin has 2 objectives: To make wood hardened and improve adhesion of next
coatings. IMPREWOOD is very fluid resin that must be applied over new wood or bare wood, and
can easily impregnate pores.
This product must be overcoated by: 1) 1-part or 2-part finishing paint or varnish 2) 1-part primer (eg. P1).
■■

Coverage: 4 - 10 m 2/ ltr
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Κατάλογος Προϊόντων

EPOXYGARD

Βαφή σιδερένιων εξάλων / Painting the topsides (steel)

1 - Προετοιμασία / Preparation

Δράση / Action

1 Συστατικό / Component

2 Συστατικά (Εποξικό)
2-component (epoxy)

Απολίπανση /Degrease

Nautix SD Degreaser

Nautix SD Degreaser

Τριβή / Sand

Αμμοβολή, καθαριστήρες βελόνης περι- Αμμοβολή, καθαριστήρες βελόνης, περιστροφικές,  βούρτσες ή δίσκοι λείανσης
στροφικές βούρτσες ή δίσκοι λείανσης
Sandblasting, needle scaler,
Sandblasting, needle scaler,
rotary wire brushes or grinding disc
rotary wire brushes or grinding disc

Ξέπλυμα / Rince
2 - Διαποτισμός / Impregnation Επικόλληση / Adhesion

Γλυκό Νερό / Fresh Water

Γλυκό Νερό / Fresh Water

IA - 14m²/L

METAPOX
15-20m²/L (αμμοβολή / sandblast)
or 20-30m²/L (τριβή / sand)

1 ελαφρύ χέρι /
thin coat

3 - Αστάρι / Primer

1 Χέρι / Coat

4 - Στόκος (προαιρετικά) / Filler (optional)

Fair / Fill

5 - Αστάρι / Primer

1 Χέρι / Coat

6 - Αστάρι / Undercoat

1 Χέρι / Coat

7 - Τελικό χρώμα / Topcoat

2 Χέρια / Coats

8 - Varnish (optional)

2 Χέρια / Coats

STARWOOD - 14 m²/L

VA2 - 9 m²/L

PA - 12m²/L

EPOXYGARD - 7m²/L

WATERTIGHT epoxy filler

WATERTIGHT epoxy filler

PA - 12m²/L

EPOXYGARD - 7m²/L

U3 - 14 m²/L

U2 - 10 m²/L

STARLAC - 14 m²/L

L2 - 12 m²/L

Απολίπανση /Degrease
1 - Προετοιμασία / Preparation

1 Συστατικό / Component
Nautix SD Degreaser

Τριβή / Sand

Αμμοβολή, καθαριστήρες βελόνης περιστροφικές,  βούρτσες ή δίσκοι λείανσης
Sandblasting, needle scaler,
rotary wire brushes or grinding disc

Ξέπλυμα / Rince

Γλυκό Νερό / Fresh Water

2 Συστατικά (Εποξικό)
2-component (epoxy)
Nautix SD Degreaser
Αμμοβολή, καθαριστήρες βελόνης περιστροφικές,  βούρτσες ή δίσκοι λείανσης
Sandblasting, needle scaler,
rotary wire brushes or grinding disc
Γλυκό Νερό / Fresh Water

2 - Διαποτισμός / Impregnation
Επικόλληση / Adhesion

1 Χέρι Ελαφρύ /
1 thin coat  

IA - 14m²/L

METAPOX
15-20m²/L (αμμοβολή / sandblast)
or 20-30m²/L (τριβή / sand)

3 - Αστάρι / Primer

1 Χέρι / Coat

PA - 12m²/L

EPOXYGARD - 7m²/L

4 - Στόκος (προαιρετικά) / Filler (optional)

Fair / Fill

WATERTIGHT epoxy filler

WATERTIGHT epoxy filler

5 - Αστάρι / Primer

1 Χέρι / Coat

PA - 12m²/L

EPOXYGARD - 7m²/L

6 - Αστάρι / Undercoat

1 Χέρι / Coat

U3 - 14 m²/L

U2 - 10 m²/L

7 - Τελικό χρώμα / Topcoat

2 Χέρια / Coat

STARLAC - 14 m²/L

L2 - 12 m²/L

8 - Αντιολισθητικό (προαιρετικά) /
Non-skid (optional)

1 - 2 Χέρια / Coats

DECK GRIP - 8 m²/L

NAUTIX GRIP - 8 m²/kg
(or DECK GRIP - 8m²/L)

Βαφή σιδερένιων σεντινών & ταμπουκιών / Painting steel bilges & lockers
Δράση / Action

1 - Προετοιμασία / Preparation

Δύο συστατικών εποξικό αστάρι
Το EPOXYGARD είναι δύο συστατικών εποξειδικό αστάρι προσφέροντας υψηλής δυναμικής
προστασία, που παρέχει χαρακτηριστικά εξαιρετικής πρόσφυσης και προστασίας πάνω από
σύνθετα πλαστικά (fiberglass) ή μεταλλικά υποστρώματα. Το EPOXYGARD δημιουργεί ένα προστατευτικό στρώμα πολύ ανθεκτικό στην τριβή και πολύ αποτελεσματικό έναντι στη διείσδυση της
υγρασίας. Εύκολο στη χρήση, συνίσταται για υψηλού επιπέδου προστασία επάνω και κάτω από
την ίσαλο γραμμή. Η φόρμουλά του έχει βελτιστοποιηθεί για να «προσφέρει» μια μακρά χρονική
περίοδο επαναβαφής με την προϋπόθεση ότι η επιφάνεια θα διατηρείται καθαρή. Το EPOXYGARD
μπορεί να επαναβαφτεί με τον εαυτό του μετά από αρκετές ημέρες χωρίς τριβή. Το υφαλόχρωμα
μπορεί να εφαρμοστεί πάνω από το EPOXYGARD, χωρίς τριβή, μέσα στο χρονικό διάστημα επαναβαφής, με μέγιστο χρονικό όριο τις είκοσι τέσσερις ώρες (24h). Το EPOXYGARD έχει αναπτυχθεί για
εφαρμογές μόνιμης εμβάπτισης στο νερό. Σε μία (1) στρώση για πρόσφυση του υφαλοχρώματος ή
σε πέντε (5) στρώσεις για την αποφυγή ώσμωσης στα ύφαλα.
■■

Καλυπτικότητα: 7 m 2/ ltr
ΧΡΏΜΑ / COLOUR

ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑ / PACKAGING

Γκρι / Grey - Ζαχαρί / Ivory

0,75 ltr - 2,5 ltr - 5 ltr

Two part epoxy primer

Βαφή σιδερένιου καταστρώματος / Painting a steel deck
Δράση / Action

Products' Catalogue

1 Συστατικό / Component

2 Συστατικά (Εποξικό)
2-component (epoxy)

Απολίπανση /Degrease

Nautix SD Degreaser

Τριβή / Sand

Αμμοβολή, καθαριστήρες βελόνης περιΑμμοβολή, καθαριστήρες βελόνης περιστροφικές,  βούρτσες ή δίσκοι λείανσης
στροφικές,  βούρτσες ή δίσκοι λείανσης
Sandblasting, needle scaler,
Sandblasting, needle scaler,
rotary wire brushes or grinding disc
rotary wire brushes or grinding disc

Ξέπλυμα / Rince

Γλυκό Νερό /Fresh Water

EPOXYGARD is a two component epoxy primer with a high protection capacity providing outstanding adhesion and protection characteristics over fiberglass or metal substrates. EPOXYGARD creates a protection coat very resistant to abrasion and very efficient against moisture penetration.
Easy to use, EPOXYGARD is recommended for high level protection below and above the waterline.
Formulation has been optimized to offer a long overcoating period provided that surface is kept
clean. EPOXYGARD could be overcoated by itself after several days without sanding. Antifouling
can be applied on top of EPOXYGARD without sanding in the overcoating time table preconized
interval, maximum 24h. EpoxyGard has been developed for underwater applications, in 1 coat to
allow antifouling adhesion or in 5 coats to prevent osmosis on a clean hull.
■■

Coverage: 7 m 2/ ltr

PE
Δύο συστατικών εποξικό αστάρι
Το Nautix PE 2 συστατικών εποξικό αστάρι μπορεί να χρησιμοποιηθεί για προστασία της γάστρας
και για πρόσφυση των χρωμάτων, ιδίως των υφαλοχρωμάτων. Αυτό το προϊόν προσφέρει
συγκεκριμένα τεχνικά χαρακτηριστικά: πολύ λεπτό και απαλό φιλμ, μεγάλη σκληρότητα και
αντίσταση στην τριβή. Είναι εύκολο να εφαρμοστεί και είναι ιδιαίτερα προσαρμοσμένο στην
ομαλή εφαρμογή κάτω και πάνω από την ίσαλο γραμμή (πολυεστερικές κατασκευές, αλουμίνιο,
σίδερο και ξύλο) ιδίως για αγωνιστικά σκάφη. Το PE έχει παραχθεί για εφαρμογές στα ύφαλα: 1
στρώση για επικόλληση υφαλοχρώματος ή 3-5 στρώσεις για προστασία του Gelcoat.
■■

Nautix SD Degreaser

Καλυπτικότητα: 12 m 2/ ltr
ΧΡΏΜΑ / COLOUR

ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑ / PACKAGING

Γκρι / Grey - Ζαχαρί / Ivory

0,75 ltr - 2,5 ltr - 5 ltr

Two part epoxy primer

1 ελαφρύ χέρι / thin coat IA - 14m²/L

METAPOX
15-20m²/L (αμμοβολή / sandblast)
or 20-30m²/L (τριβή / sand)

3 - Αστάρι / Undercoat

1 Χέρι / Coat

PA - 12 m²/L

U2 - 10 m²/L

4 -Τελική βαφή / Finishing paint

1 Χέρι / Coat

Nautix PE 2-pack epoxy primer can be used for hull protection and paint adhesion, especially antifoulings. This product provides specific technical features : very thin and smooth film, high-hardness, and strong resistance to abrasion. Easy to apply, PE is particularly adapted to very smooth
applications below or above the waterline (GRP/Composites, aluminium, steel, and wood), especially for regatta boats. PE has been developed for underwater applications: in 1 coat to allow
antifouling adhesion or in 3-5 coats for Gelcoat protection.

DB - 10 m²/L

U2 - 10 m²/L

■■

2 - Διαποτισμός / Impregnation
Επικόλληση / Adhesion
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Γλυκό Νερό /Fresh Water
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Coverage: 12 m 2/ ltr
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Κατάλογος Προϊόντων

METAPOX

Βαφή προπελλών αλουμινίου / Painting an aluminium propeller
Δράση / Action

1 Συστατικό / Component
(Πολυουρεθάνη / Polyurethane)

2 Συστατικά (Εποξικό)
2-component (epoxy)

Απολίπανση /Degrease

Nautix SD Degreaser

Nautix SD Degreaser

Τριβή / Sand

Τριβή με κόκκο P40
ή καθαρισμός με οξύ
P40 grade paper or chemical
preparation with Scouring Acid

Τριβή με κόκκο P40
ή καθαρισμός με οξύ
P40 grade paper or chemical
preparation with Scouring Acid

Ξέπλυμα / Rince

Γλυκό Νερό /Fresh Water

Γλυκό Νερό /Fresh Water

2 - Επικόλληση / Adhesion

1 Χέρι Ελαφρύ /
1  thin coat

  

METAPOX (1-comp)
15-20m²/L (αμμοβολή / sandblast)
or 20-30m²/L (τριβή / sand)

3 - Αστάρι / Primer

3 Χέρια / Coats min

PA - 12m²/L

EPOXYGARD - 7m²/L

4 - Υφαλόχρωμα / Antifouling

Pot : 2 Χέρια / Coats min
Spray : 3 - 6 Χέρια / Coats

A7T.Speed
12.5 m²/L or 2m²/spray

A7T.Speed
12.5 m²/L or 2m²/spray

1 - Προετοιμασία / Preparation

Βαφή μπρούτζινων προπελλών / painting a bronze propeller
Δράση / Action

1 Συστατικό / Component

2 Συστατικά (Εποξικό)
2-component (epoxy)

Απολίπανση /Degrease

Nautix SD Degreaser

Nautix SD Degreaser

Τριβή / Sand

Τριβή με κόκκο P40
ή καθαρισμός με οξύ
P40 grade paper or chemical
preparation with Scouring Acid

Τριβή με κόκκο P40
ή καθαρισμός με οξύ
P40 grade paper or chemical
preparation with Scouring Acid

Ξέπλυμα / Rince

Γλυκό Νερό / Fresh Water

Γλυκό Νερό /Fresh Water

2 - Επικόλληση / Adhesion

1 Χέρι Ελαφρύ /
1 thin coat  

  

METAPOX
15-20m²/L (αμμοβολή / sandblast)
or 20-30m²/L (τριβή / sand)

3 - Αστάρι / Primer

3 coats min

PA - 12m²/L

EPOXYGARD - 7m²/L

4 - Υφαλόχρωμα / Antifouling  

Pot : 2 Χέρια / Coats min
Spray : 3 - 6 Χέρια / Coats

A7T.Speed
12.5 m²/L or 2m²/spray

A7T.Speed
12.5 m²/L or 2m²/spray

1 - Προετοιμασία / Preparation

Βαφή αλουμινένιων Z-drive / Painting an aluminium Z-Drive

1 - Προετοιμασία / Preparation

2 - Επικόλληση / Adhesion

Nautix SD Degreaser

Nautix SD Degreaser

Τριβή / Sand

Τριβή με κόκκο P40
ή καθαρισμός με οξύ
P40 grade paper or chemical
preparation with Scouring Acid

Τριβή με κόκκο P40
ή καθαρισμός με οξύ
P40 grade paper or chemical
preparation with Scouring Acid

Ξέπλυμα / Rince

Γλυκό Νερό / Fresh Water

Γλυκό Νερό / Fresh Water

  

METAPOX (1-comp)
15-20m²/L (αμμοβολή / sandblast)
or 20-30m²/L (τριβή / sand)

3 - Αστάρι / Primer

3 coats min

PA - 12m²/L

EPOXYGARD - 7m²/L

4 - Υφαλόχρωμα / Antifouling  

Pot : 2 Χέρια / Coats min
Spray : 3 - 6 Χέρια / Coats

A7T.Speed
12.5 m²/L or 2m²/spray

A7T.Speed
12.5 m²/L or 2m²/spray
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Το Nautix METAPOX είναι ένα βελτιωτικό πρόσφυσης για εποξικά χρώματα πάνω σε μεταλλικές επιφάνειες.
Αυτό το, νέας γενιάς, προϊόν προσφέρει υψηλή συγκόλληση μεταξύ εποξικών ασταριών και μετάλλων. Το
METAPOX είναι μία απλή, γρήγορη και αξιόπιστη λύση στα προβλήματα επικόλλησης εποξικών υλικών
στα μέταλλα. Αυτό το διάφανο, που δεν δημιουργεί φιλμ, υλικό προετοιμάζει χημικά τις μεταλλικές
επιφάνειες για την επικόλληση των εποξικών. Μετά από τριβή ή αμμοβολή, η οξείδωση στην μεταλλική
επιφάνεια θα εμφανιστεί γρήγορα. Για αυτό το λόγο συνιστάται η πιστή χρονική εφαρμογή του METAPOX
και των εποξικών ασταριών. Το Nautix METAPOX ελέγχθηκε επιτυχώς πάνω σε αλουμίνιο, χάλυβα και
ανοξείδωτο χάλυβα σε ιδιαίτερα απαιτητικές συνθήκες.
■■

+ 30 210 4112521 • + 30 210 4136717 • ΑΘΗΝΑ / ATHENS

Καλυπτικότητα: 15 - 20m2/ ltr (αμμοβολημένη επιφάνεια), 20 - 30m2/ ltr (τριμμένη επιφάνεια)
ΧΡΏΜΑ / COLOUR
Διάφανο / Colourless

ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑ / PACKAGING
500 ml - 1 ltr  

Adhesion promoter for epoxy coatings over metal surfaces
Nautix METAPOX is an adhesion promoter for epoxy coatings over metal surfaces. This new-generation
product provides high adhesion between epoxy primer and metal. METAPOX offers a simple, fast and reliable solution to Epoxy-to-metal adhesion issues. This colourless nonfilm-forming product prepares chemically the metal surfaces to Epoxy bonding. After sanding or sandblasting, oxidation of metal surface will
arrive shortly, and that’s why it’s recommended to respect strictly overcoating periods for METAPOX application, and then epoxy primer. Nautix METAPOX was successfully tested on Aluminium, steel and stainless
steel in highly demanding conditions.
■■

Coverage: 15 - 20m 2/ ltr (sandblasted surface), 20 - 30m 2/ ltr (sanded surface)

P1

Ενός συστατικού αστάρι επικόλλησης και προστασίας
Το Nautix P1 είναι ένα, γρήγορου στεγνώματος, συμβατικό αστάρι ενός συστατικού για εφαρμογές πάνω
και κάτω από την ίσαλο γραμμή. Το P1 συνιστάται για όλες τις επιφάνειες: 1. Επικόλληση πάνω σε Gelcoat
(ιδίως για τα υφαλοχρώματα). 2. Προστασία πάνω σε ξύλο. 3. Αντιδιαβρωτική προστασία πάνω σε σίδερο.
Το Nautix P1 είναι πολύ εύκολο στη χρήση και μπορεί να εφαρμοστεί ως χρώμα απομόνωσης πάνω σε
άγνωστο ή μη συμβατό υφαλόχρωμα (2 χέρια κατά ελάχιστο). Το Nautix P1 πρέπει να εφαρμοστεί σε ένα
χέρι για επικόλληση και τρία χέρια για προστασία.

2 Συστατικά (Εποξικό)
2-component (epoxy)

Απολίπανση /Degrease

1 Χέρι Ελαφρύ / thin coat

Ενισχυτικό πρόσφυσης εποξικών πάνω σε μέταλλα

■■

1 Συστατικό / Component
(Polyurethan)

Δράση / Action

Products' Catalogue

Καλυπτικότητα: 8,5 m2 / ltr

ΧΡΏΜΑ / COLOUR

ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑ / PACKAGING

Γκρι / Grey

0,35 ltr - 0,75 ltr - 2,5 ltr - 5 ltr

One pack universal primer for adhesion & protection
Nautix P1 is a quick drying conventional 1-pack primer for application above and below the waterline. P1 is
recommended for all substrates: 1. Adhesion over Gelcoat (especially for paints like antifoulings). 2. Impregnation and protection over wood. 3. Anticorrosion protection over steel. P1 primer is very easy to use, and
can be used as good barrier coat over unknown or incompatible antifoulings (2 coats minimum of P1). P1
must be applied in 1 coat for adhesion and minimum 3 coats for protection.
■■

Coverage: 8.5 m 2 / ltr
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IA

Βαφή καρίνας χυτοσιδήρου / Painting a cast-iron keel
Δράση / Action

1 Συστατικό / Component

Απολίπανση /Degrease

Nautix SD degreaser  

Τριβή / Sand

Αμμοβολή, καθαριστήρες βελόνης, περιστροφικές βούρτσες ή
δίσκοι λείανσης
Sandblasting, needle scaler, rotary wire brushes or grinding disc

2 - Διαποτισμός / Impregnation

1 1 Χέρι Ελαφρύ / thin coat  

IA - 14m²/L

3-  Αστάρι / Primer

1 Χέρι / Coat

PA - 12m²/L

4 - Στόκος (προαιρετικά) / Filler (optional)

Φινίρισμα-Γέμισμα / Fair-Fill

WATERTIGHT or BLUE FILLER epoxy filler

5 - Αστάρι / Primer

2 Χέρια / Coats min

PA - 12m²/L

6 - Antifouling

2 Χέρια / Coats

Nautix Antifouling

1 - Προετοιμασία / Preparation

Products' Catalogue

Ενός συστατικού αστάρι για χυτοσίδηρο
Το Nautix IA είναι ένα υψηλής απόδοσης αστάρι εμποτισμού, με βάση την ρητίνη Desmodur™ που σκληραίνει αντιδρώντας με την υγρασία της ατμόσφαιρας. Το Nautix IA πρέπει να εφαρμοστεί σε ένα πολύ
λεπτό στρώμα πριν την εφαρμογή του PA. To Nautix IA είναι πολύ εύκολο στη χρήση και επιτρέπει να
γίνεται η εφαρμογή σε ευαίσθητες εξωτερικές συνθήκες, επειδή σκληραίνει με την υγρασία της ατμόσφαιρας και μπορεί να εφαρμοστεί από 0°C. Το IA στεγνώνει γρήγορα και δεν πρέπει να τριφτεί πριν την
εφαρμογή του PA.
■■

Καλυπτικότητα: 14 m2 / ltr

ΧΡΏΜΑ / COLOUR

ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑ / PACKAGING

Γκρι / Grey

0,35 ltr - 0,75 ltr

One pack impregnation primer for cast iron
Βαφή καρίνας μολύβδου / Painting a lead keel
1 Συστατικό
-> Μη ελεγχόμενο περιβάλλον - εξωτερικά
1-component
-> Uncontrolled environment - outdoors

Δράση / Action

2 Συστατικά (Εποξικό)
-> Ελεγχόμενο περιβάλλον - εσωτερικά
2-component (epoxy)
-> Controlled environment - indoors

Απολίπανση /
Degrease

Nautix SD degreaser  

Nautix SD degreaser

Τριβή / Sand

Αμμοβολή, περιστροφικές
βούρτσες ή δίσκοι λείανσης
Sandblasting, rotary wire brushes
or grinding disc

Αμμοβολή, περιστροφικές
βούρτσες ή δίσκοι λείανσης
Sandblasting, rotary wire brushes
or grinding disc

2-  Αστάρι / Primer

1 Χέρι / Coat

PA - 12m²/L  

EPOXYGARD - 7m²/L

3 - Στόκος (προαιρετικά)
Filler (optional)

Φινίρισμα-Γέμισμα
/ Fair-Fill

WATERTIGHT or BLUE FILLER
epoxy filler

WATERTIGHT or BLUE FILLER
epoxy filler

4 - Αστάρι / Primer

2 Χέρια / Coats min

PA - 12m²/L  

EPOXYGARD - 7m²/L

5 - Antifouling

2 Χέρια / Coats

Nautix Antifouling

Nautix Antifouling

1 - Προετοιμασία / Preparation

Nautix SD degreaser  

Τριβή / Sand

Αμμοβολή, καθαριστήρες βελόνης, περιστροφικές βούρτσες ή
δίσκοι λείανσης
Sandblasting, needle scaler, rotary wire brushes or grinding disc

2 - Επικόλληση / Adhesion

1 Χέρι / Coat

METAPOX - 20/30m²/L (surface sanded)
or 15-20m²/L (sandblasted surface)

3-  Αστάρι / Primer

1 Χέρι / Coat

EPOXYGARD - 7m²/L

4 - Στόκος (προαιρετικά) / Filler (optional)

Φινίρισμα - Γέμισμα / Fair-Fill

WATERTIGHT or BLUE FILLER epoxy filler

5 - Αστάρι / Primer

3 Χέρια / Coats min

EPOXYGARD - 7m²/L

6 - Antifouling

2 Χέρια / Coats

Nautix Antifouling
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Coverage: 14 m 2 / ltr

PA

Ενός συστατικού αντιδιαβρωτικό αστάρι – Υψηλής απόδοσης
Το Nautix PA είναι ένα υψηλής απόδοσης αντιδιαβρωτικό αστάρι, με βάση την ρητίνη Desmodur™ που
σκληραίνει αντιδρώντας με την υγρασία της ατμόσφαιρας. Εφαρμόζοντας 5 στρώσεις PA αποτρέπεται
η διάβρωση των μεταλλικών επιφανειών του σκάφους. Το Nautix PA μπορεί να επικαλυφθεί με υφαλόχρωμα κάτω από την ίσαλο γραμμή ή από σύστημα τελικού φινιρίσματος (υπόστρωμα και τελικό χρώμα)
πάνω από την ίσαλο. Eίναι πολύ εύκολο στη χρήση και επιτρέπει να γίνεται η εφαρμογή σε ευαίσθητες
εξωτερικές συνθήκες, επειδή σκληραίνει με την υγρασία της ατμόσφαιρας και μπορεί να εφαρμοστεί από
0°C. Το PA στεγνώνει γρήγορα και δεν πρέπει να τριφτεί μεταξύ των στρώσεων.

2 Συστατικά / Components

Απολίπανση /Degrease
1 - Προετοιμασία / Preparation

■■

■■

Βαφή ανοξείδωτης καρίνας / Painting a stainless steel (or steel) keel
Δράση / Action

Nautix IA is a high performance pore-plugged impregnation primer, formulated with a Desmodur™ resin
which hardens by reacting with air moisture. Nautix IA must be applied in 1 thin layer on metal substrate
before PA application. Nautix IA is easy to very use and allows application in delicate outside weather conditions because it catalyses with air moisture and can be applied from 0°C. IA impregnation dries quickly and
should not be sanded before PA application.

Καλυπτικότητα: 12 m2 / ltr

ΧΡΏΜΑ / COLOUR

ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑ / PACKAGING

Κόκκινο / Red

0,75 ltr

One pack anticorrosion primer – High performance
Nautix PA is a high-performance anticorrosion primer, formulated with a Desmodur™ resin which hardens by
reacting with air moisture. Applied in 5 layers, PA prevents corrosion on metal areas of the boat. Nautix PA can
be overcoated by antifouling under the waterline or by finishing system (undercoat + enamel) above the waterline. PA is easy to very use and allows application in delicate outside weather conditions because it catalyses
with air moisture and can be applied from 0°C. PA dries quickly and should not be sanded between layers.
■■

Coverage: 12 m 2/ ltr
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U2

Βαφή καρίνας από σύνθετα υλικά / Painting a composite keel
2 Συστατικά (Εποξικό)
-> Ελεγχόμενο περιβάλλον - εσωτερικά
2-component (epoxy)
-> Controlled environment - indoors

Δράση / Action

Απολίπανση /Degrease

Nautix SD degreaser

Τριβή / Sand

Κόκκος / Grit P120

Ξέπλυμα / Rince

Γλυκό Νερό / Fresh Water

1 Χέρι / Coat

EPOXYGARD - 7m²/L

3 - Στόκος (προαιρετικά) / Filler (optional)

Φινίρισμα-Γέμισμα / Fair-Fill

WATERTIGHT or BLUE FILLER
epoxy filler

4 - Αστάρι / Primer

3 Coats min

EPOXYGARD - 7m²/L

5 - Antifouling

2 Χέρια / Coats

Nautix Antifouling

1 - Προετοιμασία / Preparation

2 - Αστάρι / Primer

1 Συστατικό / Component
Nautix SD degreaser

Nautix SD degreaser

Τριβή / Sand

Τριβή με κόκκο P40
ή καθαρισμός με οξύ
P40 grade paper or chemical
preparation with Scouring Acid

Τριβή με κόκκο P40
ή καθαρισμός με οξύ
P40 grade paper or chemical
preparation with Scouring Acid

Ξέπλυμα / Rince

Γλυκό Νερό / Fresh Water

Γλυκό Νερό / Fresh Water

2 - Επικόλληση / Adhesion

1 Χέρι Ελαφρύ / thin coat

  

METAPOX (1-comp)
15-20m²/L (αμμοβολή / sandblast)
or 20-30m²/L (τριβή / sand)

3 - Αστάρι / Undercoat

1 Χέρι / Coat

U3 - 14 m²/L

U2 - 10 m²/L

4 -Τελική βαφή / Finishing paint

2 Χέρια / Coats

STARLAC - 14 m²/L

L2 - 12 m²/L

Βαφή ξύλινης μαϊστρας / Painting a wooden mast
Δράση / Action

1-component
(natural wood)

Το Nautix U2 είναι ένα υψηλής αδιαφάνειας 2 συστατικών εποξικό υπόστρωμα που συνιστάται πριν την
εφαρμογή των τελικών χρωμάτων. Εύκολο στην εφαρμογή, είναι η ιδανική βάση για το L2 και το STARLAC. Η
υψηλή κάλυψη και το λευκό χρώμα αναδεικνύουν το τελικό χρώμα. Το Nautix U2 μπορεί να χρησιμοποιηθεί
ως εποξικό αστάρι προστασίας υφάλων και ενισχυτικό πρόσφυσης χρωμάτων όπως τα υφαλοχρώματα.
■■ Καλυπτικότητα: 10 m2 / ltr.

ΧΡΏΜΑ / COLOUR

ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑ / PACKAGING

Άσπρο / White

0,75 ltr - 2,5 ltr

Two pack epoxy undercoat for finishes

2 Συστατικά (Εποξικό)
2-component (epoxy)

Απολίπανση /Degrease

1 - Προετοιμασία / Preparation

Δύο συστατικών εποξικό υπόστρωμα για χρώματα

Nautix U2 is a high-opacity 2-pack epoxy undercoat recommended before application of finishing paint. Easy
to apply, this product is the ideal base for L2 enamel or STARLAC enamel. The U2 high coverage capacity and
white colour give a plain aspect to the substrate reinforcing the enamel colour. Nautix U2 could be used as an
epoxy primer for hull protection and paint adhesion like antifouling.
■■ Coverage: 10m 2 / ltr.

Βαφή μαϊστρας αλουμινίου / Painting an aluminium mast
Δράση / Action

Products' Catalogue

2 Συστατικά (Εποξικό)
2-component - epoxy
(Plywood, stripplanking)

U3

Υπόστρωμα για χρώματα ενός συστατικού
Το Nautix U3 είναι ένα ενός συστατικού υπόστρωμα τελικών χρωμάτων που χρησιμοποιείται ως βάση για τα
χρώματα ενός συστατικού. Η εξαιρετική αδιαφάνεια του επιτρέπει την εύκολη αλλαγή χρώματος. Το Nautix
U3 συνιστάται ειδικά ως η ενδεδειγμένη βάση πριν την εφαρμογή του STARLAC. Το λευκό χρώμα του U3
επιτρέπει την αύξηση της στιλπνότητας των τελικών βαφών.
■■ Καλυπτικότητα: 14 m2 / ltr.
ΧΡΏΜΑ / COLOUR

ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑ / PACKAGING

Άσπρο / White

0,75 ltr

Απολίπανση / Degrease

Nautix SD Degreaser

Nautix SD Degreaser

Τριβή / Sand

Κόκκος / Grit P80

Κόκκος / Grit P80

Undercoat for one pack finishes

Καθαρισμός / Clean

Αφαίρεση σκόνης / Remove dust

Αφαίρεση σκόνης / Remove dust

2 - Διαποτισμός / Impregnation

2 Χέρια / Coats

IMPREWOOD
4-10m²/L ((ανάλογα με το υπόστρωμα  
& την κατάστασή του /depending on
specie and substrate condition)

IMPREGARD
8-12m²/kg

Nautix U3 is 1-pack white undercoat enamel giving smooth and plain base for 1- pack finishing paints. Its
excellent opacity allows for easy colour changing. Nautix U3 is especially recommended as base before application of STARLAC 1- pack enamel or DECK GRIP 1- pack nonskid paint. The white colour of U3 allows to
increase the gloss of finishing paints.
■■ Coverage: 14m 2 / ltr.

3 - Αστάρι / Undercoat

1 Χέρι / Coat

U3 - 14 m²/L

U2 - 10 m²/L

4 - Τελικό χρώμα / Topcoat

2 Χέρια / Coats

STARLAC - 14 m²/L

L2 - 12 m²/L

1 - Προετοιμασία / Preparation
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Products' Catalogue
L2

P7

Δύο συστατικών υψηλής απόδοσης πολυουρεθανικό γυαλιστερό χρώμα

Αστάρι επικόλλησης και προστασίας για προπέλες
Το Nautix P7 αστάρι σε σπρέι είναι μία αντιδιαβρωτική βαφή ειδικά μελετημένη για συγκεκριμένες μεταλλικές περιοχές που είναι μόνιμα μέσα στο νερό, όπως οι προπέλες και τα Z-Drives. Μπορεί να εφαρμοστεί
πάνω σε αλουμίνιο, ανοξείδωτο χάλυβα, μπρούτζο και προσφέρει εξαιρετική απομόνωση του μετάλλου
ώστε να μειωθεί η γαλβανική διάβρωση. Το P7 βελτιώνει την πρόσφυση του A7T.Speed υφαλοχρώματος,
αλλά και άλλων χρωμάτων πάνω σε πολυεστερικές επιφάνειες, γυμνό ξύλο ή μέταλλο.
■■ Καλυπτικότητα: 1,5 m2 ανά σπρέι.

Το Nautix L2 είναι το υλικό της απόλυτης επίδοσης, υψηλής γυαλάδας 2 συστατικών πολυουρεθανικό
τελικό χρώμα, που προσφέρει εξαιρετική διατήρηση της απόχρωσης και εξαιρετική αντίσταση σε χημικά
και τριβή. Προσφέρει μεγάλη χρονική διάρκεια αντοχής και πολύ γυαλιστερό φινίρισμα. Το τελικό χρώμα
είναι πολύ εύκολο να εφαρμοστεί και περιέχει UV φίλτρα για μέγιστη αντοχή. Το L2 μπορεί να εφαρμοστεί
σε όλες τις επιφάνειες πάνω από την ίσαλο γραμμή. Αυτό το χρώμα έχει ειδικά παραχθεί ώστε να επιτρέπει
σε ερασιτέχνες εφαρμοστές να επιτυγχάνουν επαγγελματικής ποιότητας αποτελέσματα με ευκολία.
■■

ΧΡΏΜΑ / COLOUR

ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑ / PACKAGING

ΧΡΏΜΑ / COLOUR

ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑ / PACKAGING

Γκρι / Grey

300 ml

Γκρι ανθρακί / Anthracite grey - Μαύρο / Black - Μπλε ανοιχτό / Blue france
Πράσινο /Golf green - Γκρι ανοιχτό / Light grey - Ζαχαρί ανοιχτό / Light ivory
Υπόλευκο / Light off white - Μπλε σκούρο / Navy blue - Μπλε βαθύ / Night Blue
Πορτοκαλί / Orange fluo - Κόκκινο /Red - Θαλασσί / Sky Blue
Κίτρινο κροκί / Sunset yellow - Άσπρο / White

0,75 ltr - 2 ltr

Adhesion & protection primer for propellers and Z-drives
Nautix P7 spray primer is an anticorrosive paint especially formulated for specific underwater metal areas
like propellers and Z-Drives. It can be applied over aluminium, stainless steel, bronze, and this will provide
an excellent barrier to reduce pitting of the metal from galvanic corrosion. P7 improves the adhesion of A7T.
Speed antifouling but also other paints on GRP surface, bare wood or metal.
■■ Coverage: 1.5 m 2 per spray.

Two pack high-performance polyurethane gloss finish
Nautix L2 is the ultimate performing, high-gloss 2-pack polyurethane topside finish that has superb colour
retention, together with outstanding chemical and abrasion resistance. It provides the longest-lasting, ultrahigh gloss finish. This finishing paint is very easy to apply and contains UV filter for increased durability. L2
can be applied over all substrates above the waterline. This enamel has been formulated specifically to enable
skilled amateur users to achieve professional quality results with ease.
■■

Coverage: 12 m 2/ ltr (roller-brush).

DB

STARLAC

Το Nautix DB τελικό χρώμα προστατεύει τις σεντίνες, τις θυρίδες και τους μπουλμέδες από την διείσδυση
υγρασίας, τα λάδια, τα καύσιμα και την φθορά. Αυτό το χρώμα προσφέρει υψηλή αδιαφάνεια και εξαιρετική κάλυψη. Το ενός συστατικού χρώμα δημιουργεί ένα πολύ σκληρό και λείο φιλμ, με αποτέλεσμα της
ελαχιστοποίηση της επικάθισης της σκόνης και το πολύ εύκολο καθάρισμα των σεντινών, των μπουλμέδων
και των θυρίδων. Το Nautix DB μπορεί να εφαρμοστεί σε οποιοδήποτε υλικό (πολυεστέρα, εποξικό, ξύλο,
αλουμίνιο, σίδερο) που έχει περαστεί με το κατάλληλο αστάρι.

Το Nautix STARLAC είναι ενός συστατικού μεγάλης χρονικής διάρκειας γυαλάδας χρώμα, για εφαρμογή σε
όλες τις επιφάνειες πάνω από την ίσαλο γραμμή. Αυτό το χρώμα είναι πολύ εύκολο να εφαρμοστεί και περιέχει UV φίλτρα για αυξημένη αντοχή. Η μοναδική του χημική δομή επιτρέπει στο STARLAC να ξεπερνάει τα
παραδοσιακά χρώματα, δίνοντας μακροχρόνια υψηλή γυαλάδα.

Ενός συστατικού σκληρό χρώμα για σεντίνες

■■

Ενός συστατικού υψηλής αντοχής ναυτιλιακό γυαλιστερό χρώμα

■■

Καλυπτικότητα: 10 m2/ ltr (ρολό-πινέλο)

ΧΡΏΜΑ / COLOUR

ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑ / PACKAGING

Γκρι / Grey - Άσπρο / White

0,75 ltr - 2,5 ltr

Καλυπτικότητα: 14 m2/ ltr (ρολό-πινέλο)
ΧΡΏΜΑ / COLOUR

ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑ / PACKAGING

Γκρι ανθρακί / Anthracite grey - Μαύρο / Black - Μπλε ανοιχτό / Blue france
Πράσινο /Golf green - Γκρι ανοιχτό / Light grey - Ζαχαρί ανοιχτό / Light ivory
Υπόλευκο / Light off white - Μπλε σκούρο / Navy blue - Μπλε βαθύ / Night Blue
Κόκκινο /Red - Θαλασσί / Sky Blue - Κίτρινο κροκί / Sunset yellow - Άσπρο / White

0,35 ltr - 0,75 ltr - 2,5 ltr

One pack hard wearing coating for bilges

One pack high-durability marine gloss enamel

Nautix DB finishing paint protects bilges, lockers and bulkheads against moisture penetration, oil, fuel, wear,
and tear. This paint offers high opacity for an excellent covering power. 1-pack DB paint builds a very hard and
smooth film for a limited adhesion of dust for an easy cleaning of your boat bilges, bulkheads and lockers.
Nautix DB can be applied on any material (GRP, epoxy, wood, aluminium, steel) previously coated with the
appropriate primer.

Nautix STARLAC is 1-pack long-term gloss marine enamel for all substrates above the waterline. This finishing
paint is very easy to apply and contains UV filter for increased durability. Its unique chemical structure enables
STARLAC to outperform traditional finishes giving a long lasting high definition gloss.

■■

132

Καλυπτικότητα: 12 m2 / ltr (ρολό-πινέλο).

■■

Coverage: 14 m 2/ ltr (roller-brush)

Coverage: 10 m 2/ ltr (roller-brush)
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Products' Catalogue

VA2

NAUTIX GRIP

Το Nautix VA2 είναι το απόλυτο σε επίδοση βερνίκι, συνδυάζοντας την εξαιρετική αντοχή σε χημικά και
τριβή με πολύ υψηλή γυαλάδα. Αυτό των δύο συστατικών πολυουρεθανικό βερνίκι προσφέρει άψογη
γυαλάδα και προστασία πάνω στα ξύλα ή πάνω σε χρώματα δύο συστατικών (Nautix L2). Η σύσταση του
VA2 περιέχει UV φίλτρα που δημιουργούν μία φόρμουλα κατά της υπεριώδης ακτινοβολίας του ηλίου με
αποτέλεσμα τη μεγαλύτερη δυνατή διάρκεια ζωής, και έχει πολύ υψηλή ποιότητα και σκληρότητα, εξαιρετική αντίσταση σε χτυπήματα, τριβή και στην αποδόμηση λόγω της υπεριώδης ακτινοβολίας. Το προϊόν
πρέπει να εφαρμόζεται πάνω από την ίσαλο γραμμή.

Το NAUTIX GRIP είναι ένα δύο συστατικών, διάφανο αντιολισθητικό χρώμα, σχεδιασμένο για την καλύτερη
πρόσφυση πάνω στα καταστρώματα, τις σεντίνες, τα σκαλοπάτια και τις σανίδες του surf. Το NAUTIX GRIP
συνθέτεται από υψηλής ποιότητας υλικά που προσφέρουν πολύ καλή σκληρότητα και αντίσταση στην
τριβή και τα χημικά. Αυτό το αντιολισθητικό χρώμα μπορεί να εφαρμοστεί πάνω σε όλες τις επιφάνειες
που έχουν καθαριστεί.

Δύο συστατικών υψηλής αντοχής ναυτιλιακό βερνίκι

■■

Δύο συστατικών διάφανο αντιολισθητικό χρώμα – Υψηλής αντόχης

Καλυπτικότητα: 9 m2/ ltr
ΧΡΏΜΑ / COLOUR

ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑ / PACKAGING

Γυαλιστερό / Gloss - Σατινέ / Satine

0,75 ltr - 2 ltr

Two pack high-durability marine varnish
Nautix VA2 is the ultimate in varnish performance, combining excellent chemical and abrasion resistance with
superb gloss. This 2-pack polyurethane varnish provides a perfect shine and protection on wood or on 2-pack
enamels (Nautix L2). VA2 formulation contains UV absorbers to give it the longest possible life, and affords a
very high quality and hardness, exceptional resistance to impacts, to abrasion and to ultraviolet degradation.
This product must be applied above the waterline.
■■

■■

Coverage: 9 m 2/ ltr

Καλυπτικότητα: 10 m2/ kg (ρολό-πινέλο)
ΧΡΏΜΑ / COLOUR

ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑ / PACKAGING

Διάφανο / Transparent

0,5 kg - 3 kg

Two pack transparent non-skid paint – High durability
NAUTIX GRIP is a 2-pack colourless non-skid paint formulated to give the best foot adhesion over deck, bilges
or companion way. This product is recommended for solicited areas: deck, windsurf boards, … NAUTIX GRIP is
composed of high-quality compounds which bring very good hardness and resistance to abrasion and chemicals. This non-skid paint can be applied over all substrates previously cleaned.
■■

Coverage: 10 m 2/ kg (roller-brush)

NON-SKID COMPOUNDS MEDIUM
Αντιολισθητική σκόνη – Μέτρια

Το Nautix NON-SKID COMPOUND είναι μία ειδική σκόνη που μπορεί να προστεθεί στα υλικά ενός και δύο
συστατικών (χρώματα και βερνίκια) πριν την εφαρμογή ή να διαμοιραστεί πάνω στο νωπό χρώμα, ως
βοήθεια στο να προσφέρει αντιολισθητικό αποτέλεσμα. Η επιλογή διαφορετικού μεγέθους κόκκου βελτιώνει την πρόσφυση πάνω στο κατάστρωμα, χωρίς να επηρεάζουν τον χρόνο στεγνώματος.
ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑ / PACKAGING

STARWOOD

0,1 kg - 0,25 kg

Ενός συστατικού υψηλής αντοχής ναυτιλιακό βερνίκι
Το Nautix STARWOOD είναι ένα ενός συστατικού βερνίκι θαλάσσης που αναδεικνύει την ομορφιά του ξύλου.
Επίσης δημιουργεί ένα φράγμα ενάντια στις ατμοσφαιρικές συνθήκες, χάρη στα απορροφητικά φίλτρα
UV που προστατεύουν το ξύλο και παρατείνουν τη διάρκεια ζωής της επίστρωσης. Συνιστάται για φυσικό
ξύλο. Το Nautix STARWOOD θα δώσει στο σκάφος σας ένα μακράς διάρκειας φυσικό φινίρισμα και μια πολύ
καλή προστασία. Αυτό το σκληρό και ανθεκτικό φινίρισμα έχει αντοχή στις επιφανειακές γρατζουνιές, τα
λάδια και άλλες μολύνσεις. Αυτό το προϊόν πρέπει να εφαρμόζεται πάνω από την ίσαλο γραμμή.
■■

Slip resistant additive for topsides finishes – Medium
Nautix NON-SKID COMPOUNDS is a special powder that can be added to 1-pack and 2-pack topside finishes
(enamel and varnish) prior to application or sprinkled onto wet paint as an aid to providing a more slip-resistant finish. The selection of different size grid improves foot adhesion on deck, and these additives do not affect
finish drying times.

Καλυπτικότητα: 14 m2/ ltr (ρολό-πινέλο)

NON-SKID COMPOUNDS HARD
ΧΡΏΜΑ / COLOUR

ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑ / PACKAGING

Γυαλιστερό / Gloss - Σατινέ / Satine

0,35 ltr - 0,75 ltr

One pack high-durability marine varnish
Nautix STARWOOD is a 1-pack long-term marine varnish which enhances wood beauty. It also creates a barrier against atmospheric conditions thanks to UV absorbers which protect the wood and prolong the lifespan of the coating. Recommended for natural wood, Nautix STARWOOD will give to your boat a long lasting
natural finish and a very good wooden protection. Indeed this tough and durable finish is resistant to surface
scratches, oil, and other contaminations. This product must be applied above the waterline.
■■
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Το Nautix NON-SKID COMPOUNDS είναι μία ειδική σκόνη που μπορεί να προστεθεί στα υλικά ενός και
δύο συστατικών (χρώματα και βερνίκια) πριν την εφαρμογή ή να διαμοιραστεί πάνω στο νωπό χρώμα, ως
βοήθεια στο να προσφέρει αντιολισθητικό αποτέλεσμα. Η επιλογή διαφορετικού μεγέθους κόκκου βελτιώνει την πρόσφυση πάνω στο κατάστρωμα, χωρίς να επηρεάζουν τον χρόνο στεγνώματος.
ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑ / PACKAGING
0,2 kg - 1 kg

Slip resistant additive for topsides finishes – Hard
Nautix NON-SKID COMPOUNDS is a special powder that can be added to 1-pack and 2-pack topside finishes
(enamel and varnish) prior to application or sprinkled onto wet paint as an aid to providing a more slip-resistant finish. The selection of different size grid improves foot adhesion on deck, and these additives do not affect
finish drying times.

Coverage: 14 m 2/ ltr (roller-brush)
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STRIPPER

DP

Το Nautix STRIPPER είναι ένα ισχυρό τζελ που δημιουργήθηκε με την τεχνολογία Watertech®, χωρίς
διαλύτες, με βάση το νερό. Η υψηλή ισχύς εμποτισμού επιτρέπει στο Nautix STRIPPER να μαλακώσει
βαμμένες επιφάνειες, όπως υφαλοχρώματα, τελικά χρώματα, βερνίκια και αντιολισθητικά χρώματα. Τα
υπολείμματα μαζεύονται εύκολα σε δοχεία για ανακύκλωση. Το Nautix STRIPPER είναι ουδέτερο για GRP
gelcoat, διότι δεν περιέχει οξέα ή βάσεις. Το λευκό χρώμα διευκολύνει τον εντοπισμό των περιοχών που
έχει περαστεί το Nautix STRIPPER.

Το Nautix DP διαλυτικό / καθαριστικό είναι κατάλληλο για όλα τα αστάρια της Nautix και των δύο συστατικών τελικά χρώματα. Αυτό το προϊόν συνιστάται ιδιαίτερα για να γίνει πιο εύκολη η εφαρμογή των προϊόντων και για τον καθαρισμό των εργαλείων. Το Nautix DP πρέπει να χρησιμοποιείται με τα ακόλουθα
προϊόντα της Nautix: 1. Αστάρια PO, IA, PA, P1, PE, HPE, ACRALU και EPOXYGARD 2. U2 υπόστρωμα, NAUTIX
GRIP αντιολισθητικό χρώμα 3. L2 χρώμα και VA2 βερνίκι.

Διαβρωτικό / αφαιρετικό gel υφαλοχρωμάτων και χρωμάτων ενός συστατικού

■■

Διαλυτικό ενός συστατικού ασταριών και δύο συστατικών ασταριών και χρωμάτων

Καλυπτικότητα: 3 - 4 m2/ ltr (πινέλο).

ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑ / PACKAGING

ΧΡΏΜΑ / COLOUR

ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑ / PACKAGING

Λευκό / White

2,5 ltr

Stripper gel for antifouling and 1-pack enamels
Nautix STRIPPER is a powerful gel formulated with Watertech® technology, thinner free, water based. High
impregnation power allows Nautix STRIPPER to soften painted surfaces such as antifoulings, enamels, varnishes
and non-skid paints. Wastes are easily salvaged in tins for recycling. Nautix STRIPPER is neutral for GRP gelcoat
because it does not contain acids or bases. The white colour facilitates locating of Nautix STRIPPER coated areas.
■■ Coverage: 3 - 4 m 2 / ltr (brush).

SD

Καθαριστικό επιφανειών, απολιπαντικό και αφαιρετικό κεριού
Το Nautix SD απολιπαντικό είναι ένα συμπυκνωμένο διαλυτικό, σχεδιασμένο για προετοιμασία της γάστρας
και για καθαρισμό των επιφανειών που θα βαφτούν, χωρίς να κάνει ζημιά στο gelcoat ή στις βαφές. Είναι
ιδιαίτερα προσαρμοσμένο στον καθαρισμό νέων GRP γαστρών και αφαιρεί το κερί των καλουπιών, αλλά
και τα λάδια και άλλους ρύπους. Το Nautix SD είναι πολύ ρευστό και λιγότερο επικίνδυνο και εύφλεκτο από
την ακετόνη, αλλά προσφέρει μεγαλύτερη δραστικότητα. Μπορεί να εφαρμοστεί πάνω σε εργαλεία που
έχουν χρησιμοποιηθεί με ρητίνες.

0,75 ltr - 2,5 ltr

Thinner for one pack primers and two pack primers and paints
Nautix DP thinner / cleaner is suitable for all Nautix primers and 2-pack Nautix finishing paint. This product
is particularly recommended to make easier application of products and to clean tools. Nautix DP should be
used with Nautix products: 1. Primers PO, IA, PA, P1, PE, HPE, and EPOXYGARD 2. U2 Undercoat, NAUTIX GRIP
non-skid paint, and ACRALU etch-primer 3. L2 enamel and VA2 varnish.

DE

Διαλυτικό για εποξικά αστάρια δύο συστατικών
Το Nautix DE διαλυτικό/καθαριστικό είναι κατάλληλο για όλα τα εποξικά αστάρια της Nautix. Αυτό το προϊόν
συστήνεται ιδιαίτερα για την ευκολότερη εφαρμογή των προϊόντων και τον καθαρισμό των εργαλείων.
Το Nautix DE μειώνει την κατανάλωση διαλυτικού μέχρι και 25% (συγκρίνοντάς το με το διαλυτικό DP)
Χρησιμοποιείται για τα αστάρια PE, HPE, EPOXYGARD και το εποξικό υπόστρωμα U2
ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑ / PACKAGING

ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑ / PACKAGING

0,75 ltr - 2,5 ltr

0,75 ltr - 2,5 ltr

Surface cleaner/degreaser and wax remover

Thinner for two component epoxy primers

Nautix SD degreaser is concentrated solvent developed for hull preparation and for cleaning surface to be
painted with no damage to gelcoat or paintwork. It’s particularly adapted to clean new GRP hull and SD remove
wax providing from moulding, but also oil and other contamination. Nautix SD degreaser is very liquid, less
volatile and inflammable than acetone, but provides higher efficiency. It can be applied over tools which have
been used for resin application.

Nautix DE thinner/cleaner is suitable for all Nautix epoxy coatings. This product is particularly recommended
to make easier application of products and to clean tools.

DA

WS

Το Nautix DA διαλυτικό/καθαριστικό είναι κατάλληλο για όλα τα υφαλοχρώματα της Nautix. Αυτό το προϊόν
συνιστάται ιδιαίτερα για να γίνει πιο εύκολη η εφαρμογή των υφαλοχρωμάτων και για τον καθαρισμό των
εργαλείων. Το Nautix DA συνιστάται επίσης για τον καθαρισμό σημαδιών πίσσας και σκουριάς.

Το Nautix WS διαλυτικό/καθαριστικό είναι κατάλληλο για τα ενός συστατικού χρώματα και βερνίκια της
Nautix. Αυτό το προϊόν συνιστάται ιδιαίτερα για να γίνει πιο εύκολη η εφαρμογή των προϊόντων και για τον
καθαρισμό των εργαλείων. Το Nautix WS πρέπει να χρησιμοποιείται με τα ακόλουθα προϊόντα της Nautix:
1. Χρώματα STARLAC και DB 2. U3 υπόστρωμα 3. VA3 βερνίκι.

Διαλυτικό υφαλοχρωμάτων

The consumption of thinner will be reduced up to 25% (compared to DP thinner).
Nautix DE should be used with primers PE, HPE, and EPOXYGARD and the U2 Epoxy Undercoat

Διαλυτικό ενός συστατικού χρωμάτων

ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑ / PACKAGING

ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑ / PACKAGING

0,75 ltr - 2,5 ltr

Thinner for antifoulings
Nautix DA thinner/cleaner is suitable for all Nautix antifoulings. This product is particularly recommended to
make easier application of antifouling and to clean tools. Nautix DA is also recommended to clean spots of tar
and rust, and remove splashes.

136

w w w.mar i neshop.g r

+ 30 210 4112521 • + 30 210 4136717 • ΑΘΗΝΑ / ATHENS

0,75 ltr - 2,5 ltr

Thinner for one pack finishing paints
Nautix WS thinner is suitable for all one-pack Nautix finishing paints and varnishes. This product is particularly
recommended to make easier application of paint and to clean tools.
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MIXING SPATULA

NAUTIX FUNGRIP MULTIPURPOSE MATERIAL

Σπάτουλα ανάδευσης χρωμάτων

Αυτοκόλλητο υλικό για πολλαπλές χρήσεις με υψηλή αντοχή στο θαλάσσιο περιβάλλον
ΔΙΑΣΤΑΣΗ / DIMENSION
25 cm

Το FUNGRIP είναι ένα πολύ ευπροσάρμοστο υλικό που συνδυάζει ευλυγισία και υψηλή αντοχή στο θαλάσσιο
περιβάλλον. Αυτή η ιδιότητα επιτρέπει την παραγωγή πολλών αξεσουάρ για θαλάσσια αθλήματα:
■■
■■

Ως λαβή για τη μάτσα της ιστιοσανίδας.
Ως pads για σανίδες (Windsurf, Surf, Kitesurf, κ.ά.)

Συνιστούμε να χρησιμοποιήσετε κόλλα νεοπρενίου για να κολλήσετε το υλικό, έτσι ώστε να εξασφαλίσετε
την κατάλληλη πρόσφυση μεταξύ του Fungrip και της επιφάνειας.

Mixing spatula for paint

MINI ROLLER & TRAY NX GRIP

ΔΙΑΣΤΆΣΕΙΣ / DIMENSIONS

Αφρώδες ρολό και σκαφάκι για βάψιμο

    Μήκος / Length : 1,80cm   -   Πλάτος / Width : 1m   -   Πάχος / Thickness : 2 mm

ΔΙΑΣΤΑΣΗ / DIMENSION
7 cm

Multipurpose material with high resistance to marine environment
FUNGRIP is a highly versatile material combining suppleness and high resistance to marine environment.
This property allows it to be used in the production of many water sports accessories:

Foam Roller & Tray Kit

■■

HANDLE FOR ROLLER

■■

Λαβή για αφρώδη και μοχέρ ρολά μήκους 10cm έως 15cm

Fungrip for tubes of windsurf booms.
Pads for boards (Windsurf, Surf, kitesurf, etc.)

We recommend to use neopren glue to stick fungrip strips over tubes, this will ensure very good adhesion
between fungrip and boom tube.

Handle for roller for foam and mohair roller 10cm – 15cm

ANTIFOULING ROLLER

ADHESIVE FUNGRIP PADS MULTIPURPOSE SELF-ADHESIVE MATERIAL

Ρολό για υφαλοχρώματα

Αυτοκόλλητο υλικό για πολλαπλές χρήσεις με υψηλή αντοχή στο θαλάσσιο περιβάλλον
ΔΙΑΣΤΑΣΗ / DIMENSION
10 cm - 15 cm

■■

Φύλλα ειδικά σχεδιασμένα για χρήση σε θαλάσσιο περιβάλλον
Υλικό Fungrip με αδιάβροχη κόλλα
Αντιολισθητική δομή 3D (σε σχήμα διαμαντιού)
Εφαρμογή σε όλα τα είδη σανίδων (SUP, windsurf, surf, kiteboard, κ.ά.

Το FUNGRIP είναι ένα πολύ ευπροσάρμοστο υλικό που συνδυάζει ευλυγισία και υψηλή αντοχή στο θαλάσσιο
περιβάλλον. Αυτή η ιδιότητα επιτρέπει την παραγωγή πολλών αξεσουάρ για θαλάσσια αθλήματα:
■■

FINISHING PAINT ROLLER 10CM

■■
■■

Ρολό για τελικά χρώματα 10 εκατοστών

Ως λαβή για τη μάτσα της ιστιοσανίδας
Ως pads για σανίδες (Windsurf, Surf, kitesurf, SUP, κ.ά.)
Μπορεί επίσης να εφαρμοστεί ως αντιολισθητική επιφάνεια στα δάπεδα σκαφών

ΔΙΑΣΤΑΣΗ / DIMENSION

ΔΙΑΣΤΆΣΕΙΣ / DIMENSIONS

10 cm

    Μήκος / Length: 80cm - Πλάτος / Width: 50cm - Πάχος / Thickness: 5 mm

Finishing paint roller

Self-adhesive multipurpose material with high resistance to marine environment
■■

PRIMER ROLLER 10CM

■■
■■

Ρολό για αστάρια

■■

ΔΙΑΣΤΑΣΗ / DIMENSION
10 cm

Primer roller
w w w.mar i neshop.g r

■■
■■

Antifouling roller
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■■

FUNGRIP is a highly versatile material combining suppleness and high resistance to marine environment. This
property allows it to be used in the production of many water sports accessories:
■■
■■
■■
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Pad sheet specially developped for use in marine environment
Fungrip material with water resistant adhesive
Non-skid 3D structure (diamond).
Application over all kind of boards (SUP, windsurf, surf, kiteboard, etc.)

Fungrip for tubes of windsurf booms
Pads for boards (Windsurf, Surf, kitesurf, SUP, etc.)
Can be also applied as non-skid surface on floors of boats
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KLINPERL
Συμπυκνωμένο σαμπουάν με κερί για χρώμα και gelcoat
Το KLINPERL αφήνει ένα στρώμα προστατευτικού κεριού στην επιφάνεια και την προστατεύει από το
αλάτι, τον ήλιο και την κακοκαιρία. Είναι ασφαλές για ελαφρά κράματα, ανοξείδωτα, πολυκαρβονικά,
ανοδιωμένο αλουμίνιο, λάστιχο, χρώμα ή gelcoat. Δεν περιέχει σιλικόνη. Μπορεί να διαλυθεί με καθαρό
ή θαλασσινό νερό.
ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑ / PACKAGING
1 ltr

Concentrated shampoo for hull and deck – 5 corks / 1lt of water
KLINPERL leaves a protective coating of wax on treated surface and protects against salt, sun and weathering.
Safe for light alloys, stainless, polycarbonate, anodized aluminum, rubber, specific painting or gelcoat and
free from silicone. KLINPERL can be diluted in any proportion in either soft or salt water.

MORE NINE
Καθαριστικό μαύρων σημαδιών για gelcoat και χρώμα
Το MORE NINE είναι ένα έτοιμο για χρήση γρήγορο και ισχυρό καθαριστικό και απολιπαντικό.
Αφαιρεί τους λεκέδες καπνού και τις μαύρες κηλίδες από τη γάστρα και την ανωδομή.
Ψεκάστε κατευθείαν στην επιφάνεια. Σκουπίστε με ένα καθαρό υγρό πανί. Μην ξεπλύνετε. Μην το εφαρμόζετε όταν η επιφάνεια δέχεται άμεσο ηλιακό φως.
ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑ / PACKAGING
600 ml

Black streaks remover gelcoat and paint
MORE NINE is a ready to use fast and powerful cleaner and degreaser. MORE NINE removes smoke stains
and dark spots from hulls and superstructures. MORE NINE is ready to use.
Spray directly on the surface to be treated. Wipe with a clean and humid cloth. Do not rinse. Do not apply in
direct sunlight.

PRO-LIFT
Γυαλιστική αλοιφή για gelcoat και χρώμα
Το PRO-LIFT είναι ένα σύστημα γυαλίσματος που περιέχει P.T.E.F. Το P.T.E.F. είναι μία ρητίνη, η οποία έχει
πολύ χαμηλό συντελεστή τριβής. Η εφαρμογή ενός φιλμ P.T.E.F. στη γάστρα μειώνει την τριβή και τη
φθορά πάνω στο gelcoat και το χρώμα. Το P.T.E.F. μειώνει την απώλεια της ύλης λόγω του μικρού συντελεστή τριβής της στο νερό, το αλάτι, το οξυγόνο πάνω στο gelcoat ή το χρώμα.
Το PRO-LIFT αφήνει ένα γυαλιστικό φιλμ.
ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑ / PACKAGING
500 ml

Gelcoat and paint compound
PRO-LIFT is a polish containing P.T.E.F. The P.T.E.F. is a resin, which has a very low coefficient of friction. The
application on the hull of a film of P.T.E.F. makes it possible to decrease the friction and the wear and tear on the
gelcoat and paint. The P.T.E.F. makes it possible to reduce the matter loss due to the demonstrations of friction
of water, salt, oxygen on the gelcoat or paint. PRO-LIFT leaves a brilliant film.
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NETTINOX

ANTI-RUST

Καθαριστικό gel σκουριάς για ανοξείδωτο ατσάλι

Καθαριστικό σκουριάς για gelcoat και χρώμα

Το ΝΕΤΤΙΝΟΧ αφαιρεί με μία μόνο εφαρμογή τις κηλίδες σκουριάς από ανοξείδωτο ατσάλι: άμβωνες,
ορθοστάτες, σκάλες, βίντσια… Λόγω του ότι είναι gel, είναι εύκολο να καλύψει όλη την επιφάνεια.

Αφαιρεί τη σκουριά από το gelcoat και τις βαμμένες επιφάνειες. Αδρανοποιεί τις επεξεργασμένες επιφάνειες
μέσω φωσφάτωσης. Ιδανικό για την αποφυγή του σχηματισμού οξείδωσης κάτω από την βαφή. Ανακινήστε
καλά το μπουκάλι. Βρέξτε την επιφάνεια πριν βάλετε το προϊόν. Ψεκάστε στα σημάδια σκουριάς. Αφήστε
το υλικό να δράσει για λίγα λεπτά και μετά ξεπλύνετε την επιφάνεια. Σε περίπτωση που παραμείνουν τα
σημάδια σκουριάς πάνω στις βαμμένες επιφάνειες, συμβουλεύουμε να επαναλάβετε την διαδικασία.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑ / PACKAGING
300 gr

ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑ / PACKAGING

Stainless steel gel rust remover

500 ml - 1 ltr

NETTINOX removes in one treatment rust spots on all stainless steel components : pulpits, stanchions, ladders, davits…. Since it is a gel, it is easy to cover all surfaces.

Rust stain remover for gelcoat and paint
Removes rust on gelcoat and painted surfaces. Passivates treated surfaces by phosphatizing. Makes it possible to avoid oxidation formation under the paint.
Well shake the bottle. Wet the surface to be treated. Spray on rust stains. Let it act for a few minutes then
rinse. In the event of rust stains on painted surfaces, we advise you to renew the operation.

PROTYNOX
Προστατευτικό για ανοξείδωτο ατσάλι
Το PROTYNOX είναι ένα γυαλιστικό έτοιμο για χρήση και αφήνει ένα φιλμ προστασίας στο ανοξείδωτο
ατσάλι. Το PROTYNOX προστατεύει ενάντια στη σκουριά και τη διάβρωση και επαναφέρει τη γυαλάδα
στην επιφάνεια.
ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑ / PACKAGING

CLEANBAT GEL
Καθαριστικό gel κίτρινων σημαδιών για κατάστρωμα και γάστρα
Το CLEABAT GEL εξαλείφει εύκολα και γρήγορα όλα τα σημάδια σκουριάς και κιτρινίλας πάνω στο gelcoat
χωρίς εκπομπή υδρατμών και επαναφέρει το αρχικό χρώμα στο gelcoat. Έχει τη μορφή gel, με αποτέλεσμα
να μην μπορεί να απλωθεί στο υφαλόχρωμα. Μένει πάνω στην επιφάνεια, πετυχαίνοντας το βέλτιστο
αποτέλεσμα μέσα σε 15 λεπτά.

500 ml

ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑ / PACKAGING
1 ltr

Stainless steel protector ready to use
PROTYNOX is a glosser ready to use which leaves a protecting film on the stainless steel surface and protects
the surface from rust and corrosion. Moreover, it brings back shinning on treated surface.

Φροντίδα Ανοξείδωτων

Σήμερα παρατηρούμε ότι τα σημάδια σκουριάς εμφανίζονται πολύ γρήγορα στα ανοξείδωτα. Με το
NETTINOX, είναι δυνατό να επαναφέρετε τη λάμψη σε λίγα λεπτά στα ανοξείδωτά σας χωρίς καμία
προσπάθεια. Πρέπει να σημειωθεί ότι το NETTINOX απομακρύνει τα σημεία σκουριάς και η εξουδετερωτική του δράση επιτρέπει την αποφυγή περαιτέρω οξείδωσης. Προστατέψτε την λάμψη των
ανοξείδωτών σας χρησιμοποιώντας το PROTYNOX.

Yellow stains remover for hull and deck
CLEANBAT GEL eliminates quickly and easily all rust and yellow stains on gelcoat without any vapour emissions. CLEANBAT GEL restores gelcoat to its original colour. CLEANBAT GEL, being a jelly, does not spread to
the antifouling. It stays on the surface, achieving the optimum result within 15 minutes.

Αφαίρεση Σκουριάς

Στο ποτάμι και το θαλασσινό νερό, η γάστρα κιτρινίζει κατά τη διάρκεια των ετών. Αυτή η κίτρινη μεμβράνη που δημιουργείται στην
ίσαλο γραμμή, οφείλεται στην έκθεση του στο gelcoat ή στη βαφή (αν έχετε βάψει τη γάστρα) στην υπεριώδη ακτινοβολία, στον πολλαπλασιασμό των φυκιών στην ίσαλο γραμμή, στην δημιουργία σκουριάς...
Το άχρωμο ημι-gel CLEANBAT GEL εφαρμόζεται με βούρτσα ή ρολό πάνω στη γάστρα. Χάρη στη σύνθεση του συγκεκριμένου gel, το
προϊόν αυτό δεν «τρέχει» στις κάθετες επιφάνειες λόγω του καλού του κρατήματος και δεν επηρεάζει το υφαλόχρωμα. Δεν χρειάζεται
να περάσετε αρκετές στρώσεις του προϊόντος, αφού καλυφθεί όλη η επιφάνεια, αφήστε το να δράσει για 15 λεπτά. Δεν είναι απαραίτητη καμία μηχανική ενέργεια. Μετά από τα 15 λεπτά ξεπλύνετε την επιφάνεια με πιεστικό.
Σε περίπτωση σκουριάς, ψεκάστε κατευθείαν τα σημεία της επιφάνειας όπου παρατηρείται η σκουριά με το έτοιμο για χρήση ANTIRUST, χωρίς να χρειάζεται να φέρεται το σκάφος σε κλίση. Αφήστε το να δράσει για λίγα λεπτά και ξεπλύνετε.

Rust removing

In river and sea water, the hull yellows in the course of years. This yellow film, especially marked at water line, is due to the reverberation
of the ultra-violet rays on the gelcoat or paint (if you hull is painted), to the algae proliferation on the water line, to the run-outs of rust to
the feet of the stanchions...

Stainless Steel care

Today, we observe that the rust spots appear very quickly on stainless steel. With NETTINOX, it is
possible to bring back shine in a few minutes to your stainless steel without any effort. It should be
noted that NETTINOX removes rust spots and its neutralizing action allows to avoid further oxidation. Protect the restored shine of your stainless steel by using PROTYNOX.
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The colourless semi-gel CLEANBAT GEL is applied to the brush or the roller paint on the hull. Thanks to its gel texture, this product hangs
perfectly on the vertical surfaces and does not run on the antifouling. It is useless to do several layers of product, once surface is covered,
let it act for about fifteen minutes. No mechanical action is necessary. Then, rinse with the water jet.
For the accessible occasional run-outs of rust without needing to careen the boat such run-outs on the level of the ribs and the stanchions,
spray the rust with the ready to use ANTI-RUST directly on the spots. Let it act a few minutes and rinse.

+ 30 2310 438730 • ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ / THESSALONIKI
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Κατάλογος Προϊόντων

Products' Catalogue

CHALKEX
Καθαριστικό προπέλας και γάστρας
Το CHALKEX είναι ένα πολύ ισχυρό καθαριστικό που περιέχει αναστολείς διάβρωσης, αφαιρεί εύκολα και
γρήγορα τις πεταλίδες, τα μύδια ζέβρες, τα φύκια και τα αποβράσματα. Επιπλέον, έχει βιοδιασπώμενη
φόρμουλα. Το CHALKEX είναι ειδικά μελετημένο για μία γρήγορη και αποτελεσματική λύση για τον καθαρισμό της προπέλας και της γάστρας.
Οδηγίες χρήσης: Είναι έτοιμο για χρήση. Απλά ψεκάστε και αφήστε το να δράσει για λίγα λεπτά. Μετά
ξεπλύνετε με πιεστικό νερού. Αν είναι απαραίτητο, επαναλάβετε την διαδικασία.

Ισχυρό gel καθαρισμού για προπέλες, γρανάζια και γάστρα
Το CRAQUY είναι ένα ισχυρό καθαριστικό το οποίο περιέχει αναστολείς διάβρωσης. Καθαρίζει τέλεια τις
προπέλες, τα γρανάζια και τη γάστρα. Μπορεί να καθαρίσει τα φουσκωτά σκάφη χωρίς να επιτίθεται στο
PVC, το Hypalon ή το νεοπρένιο. Αφαιρεί εύκολα τις πεταλίδες, τα μύδια ζέβρα και τα φύκια.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑ / PACKAGING

ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑ / PACKAGING

1 ltr

500 ml

Barnacles pickle for propellers, shaft gears and hulls

Powerful gel barnacles remover

CHALKEX is a powerful pickle containing corrosion inhibitors. CHALKEX removes barnacles, zebra mussels,
algae, scum lines quickly and easily. CHALKEX is a biodegradable formula. It is especially studied for a fast
and effective pickle of propellers, propellers shaft and hulls.
Instructions of use: It is a product ready to use. Just spray on and let act a few minutes. Then rinse with the
water jet. If it is necessary, renew the operation.

CRAQUY is a powerfull pickle which contains inhibitors. Pickles perfectly the propellers, the saft gears, the
base plates and the hulls. Makes it possible to pickle the inflatables without any attack of PVC, hypalon or
neoprene. As it is a freezing, does not make streaks. Removes barnacles, zebra mussels and algae easily.

Propeller and Hull Cleaning

Καθαρισμός Προπελών
και Γάστρας
Το CHALKEX είναι ένα υγρό με σταθεροποιημένο οξύ με γρήγορη δράση. Είναι συσκευασμένο σε σπρέι έτοιμο για χρήση.
Το CRAQUY είναι σε μορφή gel έτοιμο για
χρήση. Η δράση του είναι πιο αργή από
αυτή του CHALKEX. Στην πραγματικότητα,
ο χρόνος δράσης του μπορεί να κυμαίνεται
από 20 λεπτά έως αρκετές ώρες ανάλογα με
την κατάσταση της επιφάνειας του σκάφους.
Παρόλη την αργή του δράση, έχει το πλεονέκτημα ότι λόγω του ότι είναι σε μορφή gel,
δεν «τρέχει». Το CRAQUY συστήνεται ιδιαίτερα να εφαρμόζεται στα φουσκωτά σκάφη,
επειδή δρα χωρίς να επιτίθεται στο hypalon,
το neoprene και το P.V.C.
Η χρήση αυτών των δύο προϊόντων πρέπει
να γίνεται σε εξειδικευμένα μέρη συντήρησης σκαφών.
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CHALKEX is a pickle liquid with stabilized acid with quick action. It is packed in spray ready to use.
CRAQUY is a jelly ready to use. Its action is slower than that of the CHALKEX. In fact, its action time
can vary from 20 minutes to several hours depending of the state of the barnacles. It has the advantage of being in jelly, which avoids the run-outs. CRAQUY is particularly advised to strip the inflatable-boats because it acts without attacking the hypalon, neoprene and P.V.C.
The using of those two pickles must be made on a careening area.
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Products' Catalogue

PARBATT`

PROTECTOR FOR INFLATABLES

Καθαριστικό φουσκωτών σκαφών

Προστατευτικό σπρέι φουσκωτών σκαφών Hypalon και PVC

Το PARBATT’ καθαρίζει εύκολα και τέλεια τα fenders και τα φουσκωτά από τη ρύπανση άνθρακα, τους
λεκέδες καπνού, τα ιζήματα και τους λιπαρούς λεκέδες. Επαναφέρει τη γυαλάδα στην επιφάνεια.
Δεν επιτίθεται στα ελαφρά κράματα όπως επιφάνειες χρωμίου, ανοδιωμένου αλουμινίου…
Είναι βασισμένο σε φυτικά εκχυλίσματα ανανεώσιμης ύλης. Πρέπει να χρησιμοποιείται αδιάλυτο.

Το PROTECTOR FOR INFLATABLES είναι ένα προστατευτικό γυαλάδας έτοιμο για χρήση το οποίο προσφέρει
ένα υδροφοβικό φιλμ προστασίας και καθυστερεί τη δημιουργία κρούστας των λεκέδων και επαναφέρει
τη γυαλάδα στην επιφάνεια. Δεν περιέχει σιλικόνη. Επαναφέρει τη γυαλάδα. Εμποδίζει το P.V.C. ή το
Hypalon από το να σπάσει, να θολώσει και να αποχρωματιστεί.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑ / PACKAGING

ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑ / PACKAGING

1 ltr

500 ml

Cleaner for inflatables
PARBATT’ cleans easily and perfectly fenders and inflatable boat marked by carbon fouling, smoke stains,
rubber deposits and greasy residues. Moreover, PARBATT’ brings back shine to treated surface.
It does not attack light alloys such chromium, anodised aluminium surfaces and is based on tensioactive
vegetable extracts of easily renewable origin. The product must be used pur.

Protective spray for Hypalon and PVC inflatable boats
PROTECT FOR INFLATABLES is a glosser protector ready to use which deposits a hydrophobic protective film
delaying the incrustation of the stains and giving back brightness to the treated surface. Does not contain
silicone. Brings back shine. Prevents P.V.C. or Hypalon from cracking, fading and discolouring.

ST20
Gel γυαλίσματος για φουσκωτά σκάφη
Αφαιρεί γρήγορα φυτική μόλυνση όπως φύκια, βρύα, μούχλα στο Hypalon, στο νεοπρένιο και το P.V.C.
Επιτρέπει την εξασθένιση των κυττάρων και την καταστροφή των μικροοργανισμών που ευθύνονται για
την μείωση του Hypalon, του νεοπρενίου και του P.V.C. Περιέχει λευκαντικούς παράγοντες που επαναφέρουν το αρχικό χρώμα του φουσκωτού σκάφους. Αφαιρεί τα πράσινα και τα μαύρα σημάδια.

KIT συντήρησης φουσκωτών σκαφών
Περιέχει 1 συμπυκνωμένο σαμπουάν 500ml, 1 γυαλιστικό 500ml, 1 gel προστασίας 500ml, 1 πανάκι
μικροϊνών και ένα σφουγγάρι.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑ / PACKAGING

ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑ / PACKAGING

2 ltr

3 x 500 ml

Inflatable boat gel brightener with bleaching effect

Maintenance KIT for Iinflatable boat

Removes quickly vegetable pollutions such as seaweeds, moss, mildews on the hypalon, the neoprene and the
P.V.C. Allows to devitalize plant cells and destroy microorganisms responsible for the degradation of the hypalon, neoprene and P.V.C. Contains whitening agents which allow to bring back to inflatable boat their original
colour. Removes green and black spots.

Contains 1 concentrated shampoo 500ml, 1 brightener 500ml, 1 gel protector 500 ml, 1 micro-fibre wipe and
1 sponge

Συντήρηση Φουσκωτών Σκαφών

HYPALON
Το Hypalon είναι το πιο γνωστό υλικό και το πιο ανθεκτικό. Υπάρχουν διάφορα πάχη του Hypalon τα
οποία επιλέγονται από τον κατασκευαστή ανάλογα με το μήκος του σκάφους. Η δομή του ελαστικού
υφάσματος είναι:
■■ Μια εξωτερική στρώση αποτελούμενη από ελαστικό Hypalon.
■■ Ένα εσωτερικό στρώμα που αποτελείται από νεοπρένιο (μεταξύ του εξωτερικού και του εσωτερικού στρώματος εισάγονται υφάσματα (πολυεστέρα - πολυαμίδιο).
Το νεοπρένιο Hypalon έχει πολύ καλή αντοχή στην υπεριώδη ακτινοβολία και είναι ανθεκτικό στο χρόνο.
PVC
Χρησιμοποιείται από γνωστές εμπορικές εταιρείες επειδή κατασκευάζεται εύκολα. Αυτό το ύφασμα
είναι μέρος της οικογένειας των πλαστομερών. Απολύτως κατασκευασμένο από ένα χημικό μίγμα,
που άλλοτε μπορεί να αποτελείται από μία στρώση πολυεστέρα και μία επίστρωση PVC ανά όψη της.
Η χημική του σύνθεση επιτρέπει μια μεγάλη ποικιλία χρωμάτων και η μαζική εκβιομηχάνισή του
καθιστά δυνατή τη μείωση της τιμής του. Από την άλλη πλευρά, είναι ελαφρώς λιγότερο ανθεκτικό
στην UV ακτινοβολία και παρουσιάζει μικρότερη ελαστικότητα σε σύγκριση με το Neoprene-Hypalon.
ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗ
Η πολυουρεθάνη είναι ένα ελαστομερές υλικό με εξαιρετική αντοχή στην τριβή. Τα tubes πολυουρεθάνης είναι σχετικά σπάνια στην αγορά επειδή είναι δύσκολο να κατασκευαστούν. Μερικές φορές
μπορείτε να βρείτε αυτό το υλικό στο στρατιωτικό φουσκωτό σκάφος αλλά είναι ένα ακριβό υλικό.
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Inflatable Boat Maintenance

HYPALON
Hypalon is the most known material and the most resistant. It exists several thicknesses of Hypalon
which are chosen by the manufacturer according to the length of the boat. The structure of rubber
fabric is:
■■ An external layer made up of a Hypalon® rubber.
■■ An internal layer made up of a rubber neoprene (between external and internal layer is inserted
fabrics textile (polyester – polyamide)).
The Hypalon® neoprene resists to U.V and it is resistant in time.
PVC
It is used by famous brands because it is easily manufacturing. This fabric is part of the family of the
plastomers. Entirely resulting from a chemical mixture, it is also composed of a support polyester on
which is lying a PVC coating on its two faces. It does not suffer from any porosity and is perfectly tight.
Its chemical composition allows a large variety in the colours and its mass industrialization makes it
possible to decrease its price. On the other hand, it is slightly less resistant to U.V and present a little
less flexibility compared to Neoprene-Hypalon.
POLYURETHANE
The polyurethane is an elastomer which has an excellent abrasive resistant. The polyurethane tubes
are relatively rare on the market because difficult to manufacture. Sometimes you may find this material on the military inflatable boat but it is an expensive material.
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Κατάλογος Προϊόντων
Φροντίδα Ξύλου Teak

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ - ΣΤΑΔΙΟ 1
Το προϊόν που αντιστοιχεί στον καθαρισμό είναι το SUN TECK ή το TECK NET.
ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ - ΣΤΑΔΙΟ 2
Θα χρειαστεί να εφαρμόσετε το BRIGHT TECK. Γιατί αυτό το δεύτερο στάδιο αμέσως μετά το πρώτο;
Προκειμένου να επιτευχθεί ένα βέλτιστο αποτέλεσμα. Στην πραγματικότητα, ο καθαρισμός σας επέτρεψε
να αφαιρέσετε τους λιπαρούς λεκέδες. Είναι σημαντικό να επαναφέρετε στο teak σας το αρχικό του χρώμα
αφαιρώντας μαύρες κηλίδες που σχετίζονται με τον κακό καιρό και τον αλατούχο αέρα, που παραμορφώνει το χρώμα του.
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΤΕΑΚ - ΣΤΑΔΙΟ 3
Μετά από αυτή τη θεραπεία, θα μπορούσατε να χρησιμοποιήσετε ένα λάδι για teak. Το teak είναι μαλακό
ξύλο, το οποίο αλλοιώνεται με το χρόνο. Επομένως είναι απαραίτητο να το προστατεύουμε εφαρμόζοντας
εξειδικευμένο λάδι το οποίο θα το θρέψει και θα το προστατεύσει από τις υπεριώδεις ακτινοβολίες. Τα
αντίστοιχα προϊόντα είναι το GOLDEN OIL και το WONDER OIL.
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΤΕΑΚ - ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ 3
Το στεγανοποιητικό MATTCO είναι ένα προϊόν 2 σε 1 το οποίο επιτρέπει τη θρέψη και την προστασία του
teak. Έχει δηλαδή τις ιδιότητες του λαδιού και παράλληλα αδιαβροχοποιεί.

Products' Catalogue
SUN TECK
Συμπυκνωμένο καθαριστικό για teak
Το SUN TECK αφαιρεί τη βρωμιά και τους λιπαρούς λεκέδες.
Διάλυση: 1 λίτρο του προϊόντος ανά 3 ως 5 λίτρα νερού
Καλυπτικότητα: 5 - 7m2 / ltr
Το BRIGHT TECK, συμπυκνωμένο γυαλιστικό για teak, πρέπει να περαστεί μετά.
ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑ / PACKAGING
1 ltr - 5 ltr

Concentrated cleaner for teak
SUN TECK removes dirt and stains of grease.
Dilution: 1 litre of product for 3 to 5 litres of water.
Coverage: 5 - 7 m 2 / ltr
Bright Teck, concentrated brigthener for teak, must be applied subsequently.

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του είναι:
■■
■■
■■

Υδατοαπωθητικό «αδιάβροχο»
Απωθητικό λαδιών
Αντι - U.V. προστασία

■■
■■

Θρεπτικές ιδιότητες
Μακράς διαρκείας

BRIGHT TECK
Συμπυκνωμένο γυαλιστό για teak
Το BRIGHT TECK προσφέρει μία πολύ ισχυρή διεισδυτική δράση. Επαναφέρει το αρχικό χρώμα στα teak
καταστρώματα. Χρησιμοποιείται αμέσως μετά το SUN TECK.
Καλυπτικότητα:	 5 - 7m2 / ltr
ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑ / PACKAGING
1 ltr - 5 ltr

Concentrated brightener for teak
Πριν / Before

Κατά τη διάρκεια / During

Αποτέλεσμα / Result

BRIGHT TECK has a very powerful penetrating action. It restores teak decks to their original colour.
Use immediately after SUN TECK.
Coverage:	 5 - 7 m 2 / ltr

Teak care

CLEAN - STAGE 1
The product corresponding to the cleaning is the SUN TECK or the TECK NET.
BRIGHTEN - STAGE 2
You will have to apply the BRIGHT TECK. Why this second stage immediately after the first? In order to obtain
an optimum result. In fact, the cleaning allowed you to remove spots of greasy. It is important to bring back
to your teak its original colour by removing black spots concerned with the bad weather and the saline air,
which denature its colour.
NOURISH THE TEAK – STAGE 3
After this treatment, you could apply an oil for teak. Teak is a soft wood, which is drained with time. It is thus
necessary to oil it which will nourish it and protect it from the ultraviolet rays. The corresponding products
are the GOLDEN OIL and the WONDER OIL.
NOURISH THE TEAK – ALTERNATIVE STAGE 3
The sealer MATTCO is a product 2 in 1 allowing to nourrish and protect the teak. It is thus an oil and a
saturator.
Its technical characteristics are:
■■
■■
■■
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Water-repellent « waterproof»
Oil-repellent
Anti-U.V. protection
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Nourishing
Long-lasting
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TECKNET
Αφρός καθαρισμού για teak με ενσωματωμένο δείκτη
Το TECK NET είναι ένα αφαιρετικό λεκέδων ειδικά σχεδιασμένο να αφαιρεί τα λιπαρά σημάδια από το teak.
Αφαιρεί γρήγορα τα σημάδια από τα teak καταστρώματα χωρίς να προκαλεί ζημιά στην υφή του ξύλου.
Απορροφά γρήγορα τους λεκέδες, επιτρέποντας στους καθαριστικούς διαλύτες να εξαφανίζονται μέσω
της εξάτμισής τους και με ένα ελαφρό βούρτσισμα. Δεν αφήνει ολογράμματα ή άλλα σημάδια στο teak.
ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑ / PACKAGING
200 ml

Teak cleaner with built-in indicator
TECK NET is a stain remover specially developed to remove greasy marks from teak. TECK NET removes quickly
accidental marks on teak deck, without affecting the texture of the wood. It also absorbs the stains quickly,
allowing the cleaning solvents to disappear through evaporation and a light brushing. TECK NET does not
leave a ring or any other mark on the teak.

+ 30 2310 438730 • ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ / THESSALONIKI
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Κατάλογος Προϊόντων
GOLDEN OIL

Products' Catalogue
MATTCO

Λάδι για teak – Χρυσή λάμψη

Σφραγιστικό teak

Το GOLDEN OIL τονίζει τα νερά του ξύλου. Προστατεύει το teak και άλλα ξύλα εναντίον της λεύκανσης και
της φθοράς για πολλούς μήνες.
Καλυπτικότητα: 8 - 10 m2/ ltr
ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑ / PACKAGING
500 ml - 1 ltr

Teak oil – Golden glint
GOLDEN OIL allows to accentuate the grain’s wood.
It protects teak and other woods against bleaching and fouling for many months.
Coverage: 8 -10 m 2/ ltr

Το MATTCO είναι ένα σφραγιστικό για teak χρώματος διάφανο ή κεχριμπαριού. Δεν περιέχει ρητίνη και
συνθετικά πολυμερή. Εμποδίζει τον σχηματισμό μούχλας και καθυστερεί τη βιολογική μείωση πάχους του
ξύλου από τους μικροοργανισμούς. Δεν αποκολλάται, δεν κιτρινίζει και δεν σπάει. Προσφέρει προστασία
από την υπεριώδη ακτινοβολία του ήλιου. Συντηρεί το teak και το τονώνει. Χρησιμοποιείται αδιάλυτο.
Εφαρμόστε με πινέλο σε μία καθαρή, χωρίς σκόνη και απόλυτα στεγνή επιφάνεια. Ανακινείστε καλά το
μπουκάλι πριν τη χρήση. Εφαρμόστε ένα «λεπτό» 1ο χέρι με κατεύθυνση ίδια με τα «νερά» του ξύλου και
με ελάχιστη θερμοκρασία εφαρμογής 15°C. Περιμένετε για λίγα λεπτά και περάστε το 2ο χέρι πάντα προς
την κατεύθυνση των «νερών» του ξύλου. Κάτω από κανονικές συνθήκες το teak θα είναι στεγνό σε περίπου
30 λεπτά. Η μέγιστη προστασία επιτυγχάνεται μετά από 12 ώρες σε θερμοκρασία δωματίου 20°C (Ο καιρός
με κρύο και υγρασία καθυστερεί τον χρόνο στεγνώματος). Ενδεικτική καλυπτικότητα: +/- 10m2/ltr.

ΧΡΏΜΑ / COLOUR

ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑ / PACKAGING

Διαφανές / Clear -  Χρυσό / Gold

1 ltr - 4 ltr

Teak sealer
MATTCO is a sealer for teak slightly amber. It is free from resins and synthetic polymers and prevents mildew
and delays the biological degradation of wood by micro-organisms. It does not scale, does not yellow and does
not crack. It contains UV protection. It nourishes teak and brings back the hot tone of teak.
It is used pure. Indicative coverage : +/- 10 m 2 per litre.

WONDER OIL
Άχρωμο λάδι για teak
Το WONDER OIL TECK έχει κατασκευαστεί για να διατηρεί τον ζεστό και φυσικό τόνο του teak και των
εξωτικών ξύλων. Προστατεύει το teak ενάντια στην λεύκανση και τη ρύπανσή του για πολλούς μήνες.
Είναι ένα άχρωμο λάδι.
Καλυπτικότητα: 8 - 10 m2/ ltr
ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑ / PACKAGING
500 ml - 1 ltr

Teak oil colourless
WONDER OIL TECK has been developed to preserve the warm and natural tone of teak and exotic woods.
It protects teak against bleaching and fouling for many months. It is a colourless oil.
Coverage: 8 -10 m 2/ ltr
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Κατάλογος Προϊόντων
TOP JOB

SPRAY WASH

Ισχυρό απολιπαντικό για γάστρα και κατάστρωμα

Ισχυρό απολιπαντικό

Ισχυρό απολιπαντικό για τη γάστρα και το κατάστρωμα. Το TOP JOB προσφέρει γρήγορο καθαρισμό και
απολίπανση. Έχει σχεδιαστεί για τον καθαρισμό των σκαφών σε καθημερινή βάση. Αφαιρεί τέλεια τα
λίπη, τα σημάδια λαδιού και πίσσας από το gelcoat και το χρώμα. Δεν αποχρωματίζει την επιφάνεια και
δεν περιέχει σιλικόνη, ή διαλύτες. Είναι ένα πολύ συμπυκνωμένο προϊόν το οποίο μπορεί να αναμιχθεί
με οποιοδήποτε τύπο νερού.

Το SPRAY WASH είναι ένα συμπυκνωμένο απολιπαντικό γενικής χρήσης. Αφαιρεί λίπη, λάδι, ακαθαρσίες,
μαύρα σημάδια, αίμα ψαριών και βρωμιά από το gelcoat, τις βαμμένες επιφάνειες, το βινύλιο, το πλαστικό…
Δεν αφήνει κανένα ίχνος ιζημάτων στην επιφάνεια.
Είναι βιοδιασπώμενο. Είναι ιδανικό για σκάφη, τζετ σκι, τρέιλερ, αμάξια…
Απολυμαίνει και ανανεώνει! Σκοτώνει τα βακτήρια και τις δυσάρεστες οσμές. Εμποδίζει την ανάπτυξη της μούχλας.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑ / PACKAGING

ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑ / PACKAGING

1 ltr - 5 ltr

600 ml

Powerful degreaser for hull and deck

Powerful degreaser

Powerful degreaser for hull and deck. TOP JOB provides rapid cleaning and degreasing. It has been designed
for cleaning boats on a daily basis. It removes perfectly grease, oil and tar marks on gelcoat and paint and
it does not alter the paintwork in any way. It contains neither silicone, nor solvents and it is a highly concentrated product which can be mixed with water. It works even with very hard water.

It is a very concentrated multi-purpose degreaser. It removes grease, oil, grime, black streaks, fish blood
and dirt from gelcoat, painted surfaces, vinyl, plastic… It does not leave any trace deposits on treated surfaces. SPRAY WASH is biodegradable. It is ideal for boats, jet skis, trailers, caravans… SPRAY WASH disinfects
and deodorizes too! It kills germs and odour causing bacteria. It prevents the growth of mold and mildew.

KLINCARE

ENZY WASH
Δυνατό καθαριστικό, απολιπαντικό, για γάστρα και κατάστρωμα

Συμπυκνωμένο σαμπουάν για τη γάστρα και το κατάστρωμα – 5 καπάκια / 1lt νερό

Συμπυκνωμένο ενζυματικό σαμπουάν για το κατάστρωμα και τη γάστρα. Ισχυρή ικανότητα απολίπανσης,
ταχύτατη και αποτελεσματική δράση διάλυσης της βρωμιάς. Δεν αφήνει κανένα ίχνος ιζημάτων ή σημαδιών στο χρώμα ή το fiberglass. Μπορεί να διαλυθεί σε οποιοδήποτε τύπο νερού, είτε γλυκού είτε θαλασσινού. Πρέπει να διαλυθεί πριν τη χρήση: 100ml του σαμπουάν ανά 5 λίτρα νερού.

Το KLINCARE είναι ένα συμπυκνωμένο σαμπουάν για τη γάστρα και το κατάστρωμα. Αφαιρεί τέλεια
το γράσο, το λάδι και τα σημάδια πίσσας στο gelcoat και το χρώμα. Δεν περιέχει ούτε σιλικόνη, ούτε
διαλύτες. Δεν αφήνει κηλίδες στην επιφάνεια μετά το ξέπλυμα. Καθαρίζει εύκολα τη βρωμιά στο gelcoat
και το χρώμα. Δεν προκαλεί ερεθισμό στο δέρμα. Είναι κατασκευασμένο από επιλεγμένα βιοδιασπώμενα
υλικά που δεν μολύνουν το περιβάλλον.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑ / PACKAGING

ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑ / PACKAGING

1 ltr

1 ltr - 5 ltr

Cleaner for hull and deck

Concentrated shampoo for hull and deck – 5 corks / 1lt of water

Concentrated enzymatic shampoo for hull and deck. Strong wetting capacity and degreasing power, RAPID
and effective action to degrade naturally dirt. Does not leave any trace deposits, nor any marks on the paintwork or fiberglass. Can be diluted in any proportion in either soft or salt water.
Must be diluted before use : 100 ml of shampoo for 5 litres of water.

KLINCARE is a concentrated shampoo for hull and deck. KLINCARE perfectly removes grease, oil and tar
marks on gelcoat and paint. It contains neither silicone, nor solvents. It does not leave any aureole on the
support cleaned after the rinsing. It easily cleans gelcoat and paint. It does not attack the skin. It is manufactured from ingredients chosen for their biodegradability and their compatibility with the environment.

Hull and Deck Cleaning and Degreasing

Καθαρισμός και Απολίπανση
Γάστρας και Καταστρώματος
Υπάρχουν πολλά είδη απορρυπαντικών στη σειρά της MATT CHEM.
Το καθένα έχει τη δική του εξειδίκευση. Ανάλογα με την κατάσταση
του καταστρώματος και της γάστρας, θα επιλέξετε ένα πολύ ισχυρό
απολιπαντικό ή ένα σαμπουάν γενικής χρήσης. Για να σας βοηθήσουμε στην επιλογή των απορρυπαντικών, τα έχουμε αναπροσαρμόσει σύμφωνα με τις ανάγκες σας.
Απολιπαντικά: όταν το σκάφος είναι πολύ βρώμικο.
Σαμπουάν: για καθημερινή συντήρηση του σκάφους.
Προστατευτικά σαμπουάν: για την επαναφορά της επιφάνειας στο
αρχικό της στάδιο σε κάθε καθαρισμό.
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There are many types of detergents in the range of MATT
CHEM. They have each one their specificity. Depending on
the state of soiling of the deck and hull, you will choose a
strongly powerful grease-remover or a universal shampoo
foaming. In order to help you in the choice of our detergents, we indexed them according to your needs.
Grease-removers: 	 when the boat is very dirty.
Shampoos: 	 for the daily maintenance of the boat.
Protective shampoos: 	 for bringing back brightness at each
cleaning.
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Κατάλογος Προϊόντων

CUIR 9

COTTON KLINE

Υγρό Καθαρισμού και Προστασίας Δερμάτινων Επιφανειών

Σαπούνι καθαρισμού υφασμάτων
Το COTTON KLINE δρα γρήγορα χωρίς να αφαιρεί το αδιάβροχο προστατευτικό φιλμ και αφήνει μία ευχάριστη μυρωδιά. Εξαλείφει τα λίπη, τα ορυκτά ή φυτικά λάδια, τα ιζήματα μούχλας ή φαγητού και σημάδια
άνθρακα χωρίς να αφήνει κανένα ίχνος.

Το CUIR 9 κάνει τις δερμάτινες επιφάνειες αδιάβροχες, με ένα αντιστατικό φιλμ το οποίο προστατεύει
τις επιφάνειες. Επιβραδύνει την συσσώρευση των κηλίδων, των υδάτινων σημαδιών και άλλων λεκέδων.
Είναι άχρωμο. Μετά τη θεραπεία, το δέρμα επαναφέρεται στο αρχικό του χρώμα. Εμποδίζει την ξήρανση,
το σπάσιμο αλλά και τον αποχρωματισμό των δερμάτων. Έτοιμο για χρήση.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑ / PACKAGING

ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑ / PACKAGING

1 ltr

500 ml

Soap for washing cotton and synthetic fibre awnings

Polisher and protector for leather

COTTON KLINE acts rapidly without removing the impermeable protective film and leaves a pleasant fresh
odour. COTTON KLINE eliminates greases, mineral or vegetable oils, mildew or food deposits and carbon
stains leaving no trace.

CUIR 9 makes the leather impermeable, with an antistatic film which protects treated surfaces. Slows down
the build-up of spots, water marks and other stains. Does not contain any colouring. After treatment, the
leather is restored to its original colour. Prevents leather from drying up and cracking, and prevents the loss
of pigmentation too. Ready to use.

KLINE SKAI

IBS

Υγρό Καθαρισμού Υφασμάτων

Αδιαβροχοποίηση υφασμάτινων τεντών και καλυμμάτων σκαφών

Το KLINE SKAI είναι ένα καθαριστικό ειδικά σχεδιασμένο για την απολίπανση της δερματίνης, αφαιρεί
γρήγορα λίπη, λάδια και λεκέδες. Επαναφέρει τη γυαλάδα στις επιφάνειες. Είναι ένα αδιάβροχο προϊόν
και αφήνει ένα προστατευτικό φιλμ στην επιφάνεια που καθυστερεί τη δημιουργία κηλίδων νερού.
Το KLINE SKAI είναι στεγνού καθαρίσματος και δεν είναι απαραίτητο να ξεπλυθεί.

Το I.B.S. είναι ένα σύστημα αδιαβροχοποίησης για τέντες βροχής. Το νερό ή άλλα υγρά δεν διαπερνούν το
επεξεργασμένο ύφασμα. Δεν περιέχει σιλικόνη, είναι φυσικό προϊόν και ασφαλές για χρήση σε χρώμα και
ύφασμα. Συμβουλεύουμε να γίνει δοκιμή σε ένα μικρό εύθραυστο κομμάτι υφάσματος.
Μην χρησιμοποιήσετε το προϊόν σε γυαλισμένες επιφάνειες.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑ / PACKAGING

ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑ / PACKAGING

500 ml

500 ml -  1 ltr

Cleaner for fabric
KLINE SKAI is a cleaner specially designed for degreasing the skaï. It removes quickly grease, oil and stains and
brings back shine to the treated surface. It is a waterproof product. It leaves a protective film on the treated
surface which delays the water spots. KLINE SKAI is a dry cleaner, it is not necessary to rinse.

STOP MOISI
Καθαριστικό μούχλας υφασμάτων και εύκαμπτων πλαστικών
Το STOP MOISI αφαιρεί γρήγορα τα σημάδια μούχλας από τα υφάσματα (βαμβάκι, πολυεστέρα και άλλα
συνθετικά υφάσματα) και εύκαμπτα πλαστικά (PVC, δερματίνη, HYPALON, νεοπρένιο, κτλ). Καθαρίζει
χωρίς τρίψιμο. Αφήστε το προϊόν να δράσει για 15 λεπτά πάνω στο ύφασμα. Για βαμμένα υφάσματα, είναι
απαραίτητο να κάνετε δοκιμή συμβατότητας του υλικού με την επιφάνεια.

I.B.S is a waterproofing for rain-awnings. Water or other fluids do not penetrate in the treated fabric. It is a free
from silicone neutral product, safely used on colour and fabric. We advise you to make a test on a small part of
fabric when this one is very brittle. Do not throw product on polished or glazed surfaces.

TEXNET
Βιο-καθαριστικό για χαλιά και ταπετσαρίες
Το TEXNET καθαρίζει υφάσματα όπως υφάσματα χαλιών και ταπετσαριών, βελούδο, μετάξι και αλκαντάρα. Αφαιρεί τους λεκέδες, τα υπολείμματα φαγητού, χυμό φρούτων… Εξαλείφει και αφαιρεί όλα τα
είδη δυσάρεστων οσμών. Αφήνει ένα απαλό άρωμα.
ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑ / PACKAGING

600 ml

300 ml

STOP MOISI removes quickly mildew spots from fabrics (cotton, polyester and other synthetic fibres…) and
flexible plastics (PVC, vinyl, hypalon, neoprene…). Cleans without scrubbing. Just let it act for 15 minutes
the product on the fabric. For coloured fabric, it’s necessary to make a test of compatibility with the surface
to be treated.

w w w.mar i neshop.g r

Waterproofing for fabric awnings and boat covers

ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑ / PACKAGING

Mildew remover for fabrics and flexible plastics
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Bio-cleaner for carpets and carpetings – Odour remover
TEXNET cleans fibres of carpets, velvet, silk and alcantara. TEXNET removes stains, inversions of food, fruit
juice… TEXNET makes it possible to neutralize and to remove all kind of odour. Leave a soft perfume.
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Κατάλογος Προϊόντων
ALCOSEC
Καθαριστικό για γυαλιστερές και βερνικομένες επιφάνειες

Products' Catalogue
D.K.L.4
Θερμικό αφαλατικό με ενσωματωμένο δείκτη

Το ALCOSEC είναι ένα καθαριστικό και απολιπαντικό με ισχυρή διαλυτοποιημένη περιεκτικότητα, εξειδικευμένο για γυαλιστερές και βερνικωμένες επιφάνειες. Δεν αφήνει κανένα ίχνος στις καθαρισμένες
επιφάνειες και προσφέρει ένα γυαλιστερό φιλμ στις επιφάνειες.

Προσφέρει ολοκληρωτική αφαλάτωση με πλήρη ασφάλεια για όλα τα ασβεστολιθικά ιζήματα στους εναλλάκτες θερμότητας, πυκνωτές, εξατμίσεις, κυκλώματα καλοριφέρ και τα συστήματα «τροφίμων». Δεν
επηρεάζει τα σιδηρούχα μέταλλα. Για όλα τα άλλα μέταλλα όπως τον χαλκό, το αλουμίνιο, τον ορείχαλκο
και το χρώμιο το ξέπλυμα πρέπει να γίνεται με άφθονο νερό μετά τη χρήση. Δεν επηρεάζει τα πλαστικά
και το λάστιχο.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑ / PACKAGING

ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑ / PACKAGING

1 ltr

1 ltr

Cleaner for glazed, polished and varnished surfaces
ALCOSEC is a cleaner degreaser special glazed, polished and varnished surfaces with strong solubilizing capacity and it does not leave any deposit, nor any trace on cleaned surfaces. It leaves a shining film on surfaces.

Thermal descaler with a built-in indicator
Provides total descaling in complete safety of all calcerous deposits in heat exchangers, condensors, evaporators, refrigeration circuits and «food» circuits. Does not affect ferrous metals. For all other metals such
as copper, aluminium, brass and chrome one must rinse generously after use. Does not affect plastics and
rubber materials.

RAIN OUT
Θεραπεία παρμπρίζ
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Ανθεκτικό πολύ λεπτό φιλμ, αόρατο, με πολύ υψηλά χαρακτηριστικά “αδιαβροχοποίησης» και ανθεκτικότητας στην πρόσφυση. Αποτελεσματικό για 2 μήνες ανάλογα με τη συχνότητα της χρήσης των υαλοκαθαριστήρων. Το RAIN OUT εφαρμόζεται σε καθαρές, στεγνές επιφάνειες, με όλα τα ίχνη λιπαρών ή άλλων
ουσιών να έχουν αφαιρεθεί.

Το D.P.H αφαιρεί τα σημάδια σκουριάς σε μέταλλα. Δημιουργεί ένα στρώμα προστασίας από τη διάβρωση.
Είναι φωσφορικό για οποιοδήποτε τύπο μετάλλου. Μπορεί να διαλυθεί με νερό και δεν είναι εύφλεκτο.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑ / PACKAGING

ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑ / PACKAGING

150 ml

1 ltr

Απολιπαντικό – καθαριστικό σκουριάς για τα μέταλλα

Wind-screen treatment

Degreaser – Rust stain remover for metals

Durable ultra thin film, invisible, with very high level characteristics of “unwetability” and adherence resistance. Effective for about 2 months according the frequency of use of the wipers. RAIN OUT is applied on
completely clean, dry surfaces, with all traces of greasy calcareous or scaling substances removed.

D.P.H removes rust stain on metal and reacts to form a protective layer against further corrosion. It is a phosphatic for any metals and it can be diluted in water. D.P.H is not flammable.

D 05 / 11

GALVANY

Συμπυκνωμένο καθαριστικό μηχανών και σεντινών

Ψευδαργυρικό σπρέι γαλβανισμού

Το D.05/11 διαλύεται με νερό και προϊόντα λαδιού, δεν είναι διαβρωτικό, δεν είναι καυστικό και δεν είναι
υπαγμένο ως τοξικό ή βλαβερό χημικό προϊόν, όπως διασαφηνίζεται από τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό
88/379 για τα επικίνδυνα χημικά. Είναι βιοδιασπώμενο προϊόν, καθαρίζει τις σεντίνες και τις μηχανές, και
γαλακτωματοποιεί το γράσο και τη σκόνη που έχει δημιουργήσει κρούστα πάνω στην επιφάνεια.

Το GALVANY περιέχει ρινίσματα μετάλλου που σιγουρεύουν μία εξαιρετική αντιδιαβρωτική προστασία.
Έχει πολύ καλή συγκολλητική ικανότητα σε οξειδωμένες, σκουριασμένες ή χρωμικές επιφάνειες.
Είναι μία μακράς διάρκειας προστασία από τη διάβρωση. Είναι ανθεκτικό στο αλάτι, το νερό και τις
υψηλές θερμοκρασίες. Χρόνος στεγνώματος: 1 ώρα.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑ / PACKAGING

ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑ / PACKAGING

1 ltr - 5 ltr

500 ml

Concentrated cleaner for engine and bilge

Galvanization zinc spray

D.05/11, dispersible in water and oil products, is non-corrosive, non-caustic, and is not classified as a toxic or
noxious chemical product, as defined by the European Standard 88/379 on dangerous chemicals. D.05/11 is
a biodegradable dispersing agent. D.05/11 cleans both holds and engines, and emulsifies grease and heavily
encrusted dirt.

GALVANY contains filing metals ensuring an exceptional anti-corrosion protection and has a very good adherence on oxidized, rusted or chrome surfaces. It protects a longtime against corrosion. while being stable
against salt, water and high temperatures. Time of drying: 1 hour.
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TS4
Συμπυκνωμένο καθαριστικό δεξαμενών νερού
Το T.S.4 είναι ένα συμπυκνωμένο καθαριστικό προσαρμοσμένο στους Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς 648/2004
και 2003/53 EC. Επιτρέπει την εξάλειψη τη λάσπης από τον πάτο της δεξαμενής. Δεν είναι αφρώδες προϊόν
του οποίου τα συστατικά έχουν επισημοποιηθεί ως κατάλληλα από το Διάταγμα της 9/8/1999 σχετικά με
τα καθαριστικά που μπορούν να έρθουν σε επαφή με σκεύη τροφίμων. Δεν αφήνει κανένα ίζημα ή ίχνος
στις επιφάνειες που εφαρμόζεται. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον καθαρισμό πλαστικών ή ανοξείδωτων, αλουμινένιων δεξαμενών. Δεν είναι διαβρωτικό προϊόν.

BIO-ZYM
Καθαριστικό δεξαμενών αποβλήτων
Βακτηριολογική ενζυματική υδροδιαλυτή δόση που προσφέρει βιο-καθαρισμό οργανικών αποβλήτων με
στόχο να εμποδίσει το φράξιμο των σωληνώσεων και την προέλευση δυσάρεστων οσμών. Γρήγορη υγροποίηση των αποβλήτων χάρη στη δράση των ενζύμων. Συνεχής αναβρασμός.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑ / PACKAGING

ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑ / PACKAGING

1 ltr

6 x 30 gr

Concentrated cleaner for water tanks

Water purifier for holding tanks

T.S.4 is a concentrated cleaner elaborated with surfactants in conformity with the European Standard
648/2004 and the directive 2003/53 EC (NPE-free). Makes it possible to eliminate sludge on the tank bottom.
Non- foaming product of which components are authorized by the Decree of the 9/8/1999 relating to the
cleaners of surfaces and objects which can be in contact with foodstuffs. Doesn’t leave any deposit and no
traces on cleaned surfaces. Can be used for the cleaning of plastic or stainless, aluminum tanks. Non corrosive product in the prescibed proportions.

Bacteriological enzymatic water soluble dose that provides bio-purification of organic waste to prevent
blocked pipes and emanation of unpleasant smells. Fast liquefaction of waste by enzyme action. Continuous
bio-fermentation.

BIOFOS
Οικολογική θεραπεία δεξαμενών και λυμάτων – 100ml / εβδομάδα

BACTEND
Αντιβακτηριδιακό καθαριστικό δεξαμενών νερού – 125ml / 875ml νερό
Συμπυκνωμένο καθαριστικό ειδικά σχεδιασμένο να μειώνει και να εμποδίζει τον πολλαπλασιασμό των
βακτηρίων στις δεξαμενές νερού. Καταστρέφει και εξαλείφει τις δυσάρεστες οσμές με το να επιτίθεται
στις καυστικές οργανικές ουσίες. Δεν επηρεάζει το δέρμα, τα μάτια και τις βλεννώδεις μεμβράνες. Η
προτεινόμενη διάλυση είναι 10ml ανά 70 λίτρα νερού.

Το BIOFOS είναι μία οικολογική ενζυματική θεραπεία κατά των βακτηρίων, η οποία υγροποιεί και αλλοιώνει τα οργανικά ιζήματα και τις λιπαρές ουσίες σε δεξαμενές αποβλήτων και δεξαμενών. Αφήνει μία
ευχάριστη φρέσκια μυρωδιά και επιτρέπει την μείωση της συντήρησης των δεξαμενών. Περιορίζει τα
ρίσκα της διάβρωσης και εισχωρεί, γαλακτωματοποιεί και υγροποιεί τις λιπαρές ουσίες. Είναι διαλυτό σε
νερό σε κάθε αναλογία και δεν περιέχει παθογόνα βακτήρια.
ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑ / PACKAGING
1 ltr

ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑ / PACKAGING
125 ml

Concentrated purifier specially developed to reduce and prevent the proliferation of bacteria in water tanks. It
destroys and eliminates unpleasant smells by attacking the fermented organic substances. Does not affect the
skin, the eyes and mucous membranes. Recommended dilution is 10 ml for 70 litres of water

BIOFOS is an ecological treatment based on bacteria and enzymes. BIOFOS liquefies and degrades organic
deposits and fatty substances in waste water tanks and holding tanks. BIOFOS leaves a pleasant fresh odour.
BIOFOS allows the reduction of the maintenance and clearing-out of tanks. BIOFOS limits the risks of obturation and corrosion. BIOFOS penetrates, emulsifies and liquefies fatty substances. BIOFOS is dispersable in
water in any proportions. BIOFOS does not contain pathogenic bacteria.

BIOCHEM

BIOFRESH

Οικολογική ενζυματική θεραπεία για τουαλέτες και δεξαμενές νερού

Οικολογική ενζυματική θεραπεία για WC και δεξαμενές νερού

Αλλοιώνει, υγροποιεί σταδιακά ιζήματα κυτταρίνης (χαρτί υγείας) και περιττωματικές οργανικές ύλες
που παρουσιάζονται στην τουαλέτα. Μειώνει το ρίσκο του φραξίματος των σωληνώσεων χάρη στα ένζυμα
και μειώνει τη δημιουργία δυσάρεστων οσμών. Δεν είναι καυστικό και περιέχει ουδέτερο pH. Ευχάριστη
μυρωδιά πικραμύγδαλου. Για μία δεξαμενή χωρητικότητας 50 λίτρων: 150 ml.

Αλλοιώνει, υγροποιεί σταδιακά ιζήματα κυτταρίνης (χαρτί υγείας) και περιττωματικές οργανικές ύλες
που παρουσιάζονται στην τουαλέτα. Μειώνει το ρίσκο του φραξίματος των σωληνώσεων χάρη στα ένζυμα
και μειώνει τη δημιουργία δυσάρεστων οσμών. Δεν είναι καυστικό και περιέχει ουδέτερο pH. Ευχάριστη
μυρωδιά πικραμυγδάλου. Το BIOFRESH αφήνει μία ευχάριστη φρέσκια μυρωδιά.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑ / PACKAGING

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ / PACKAGING

1 ltr

1 ltr

Antibacterial purifier for water tanks – 125ml / 875ml of water
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Ecological treatment for holding tanks and waste waters – 100ml / week

Ecological enzymatic treatment for W.C. and holding tanks – 150ml / 50lt tank capacity

Ecological enzymatic treatment for WC and holding tanks

Degrades, liquefies gradually deposits of cellulose (toilet paper) and faecal organic matters presents in the
cassette of W.C. Decreases risks of sealing of cassettes thanks to the contribution of enzymes and reduces
emissions of bad smells. No caustic and substantially neutral pH. Pleasant smell of bitter almond.
For a tank of 50 litres capacity: pour 150 ml.

Degrades, liquefies gradually deposits of cellulose (toilet paper) and faecal organic matters presents in the
cassette of W.C. Decreases risks of sealing of cassettes thanks to the contribution of enzymes and reduces
emissions of bad smells. No caustic and substantially neutral pH. Leaves a pleasant fresh odour.
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GRT

MATT FLOW
Καυστικό υγρό καθαρισμού γρήγορης δράσης για σωληνώσεις

Γράσο με βάση το P.T.F.E.

Καυστικό υγρό καθαρισμού γρήγορης δράσης το οποίο αποφράζει τις σωληνώσεις χωρίς να τις επιτίθεται και χωρίς να τις αποσυναρμολογεί. Σε λίγα λεπτά αποσυνθέτει και διαλύει κυτταρικές μεταβλητές
όπως βαμβάκι, λιπαρά ή σαπουνισμένα συσσωματώματα, τρίχες και ιζήματα οργανικής ύλης.

Το G.R.T. είναι ένα γράσο τέλειας προσαρμογής για λίπανση ρουλεμάν, συνδέσμους και αλυσίδες.
Επιπλέον, είναι ένα γράσο εξοπλισμένο με ιδιότητες κατά της φθοράς, της υπερβολικής πίεσης, της
διάβρωσης. Έχει καλή μηχανική αντίσταση ακόμα και με την παρουσία θαλασσινού νερού.
Όριο θερμοκρασίας: από -20°C ως 150°C

ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑ / PACKAGING

ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑ / PACKAGING

1,8 kg

100 ml

Quick acting liquid caustic cleaner for pipes, dissolves agglomerates of organic origin and cellulosic
plant derivatives
Quick acting liquid caustic cleaner which unblocks piping without any attack and without any dismantling
being involved. In a few minutes Decomposes and dissolves cellulosic plant derivatives like cotton, fatty and
soapy agglomerates, hair and scale deposits of organic origin.

Grease P.T.F.E based
G.R.T is a grease perfectly adapted to the lubrication of bearings, articulations, joints, bearings and chains.
G.R.T is a grease equipped with properties anti-wear, extreme pressure, anti-corrosive. It has a good mechanical resistance even in the presence of salted water.
Temperatures operational limit: from – 20° to +150°C.

LUBSEC MARINE
Λιπαντικό με βάση το P.T.F.E

LUBMARE
Ναυτιλιακό γράσο γενικής χρήσης
Το LUBMARE είναι ένα γράσο ειδικά σχεδιασμένο για τη λίπανση των υλικών που είναι βυθισμένα ή έρχονται σε επαφή με το θαλασσινό νερό. Λιπαίνει τέλεια βαρούλκα, ρουλεμάν, γρανάζια, καλώδια, αλυσίδες
τα οποία υπόκεινται σε βαριά φορτία και σε θαλασσινό νερό. Έχει μεγάλη αντοχή σε φθορά και σε υπερβολικές πιέσεις. Είναι τελείως αδιάλυτο με νερό και ειδικά με θαλασσινό νερό.
ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑ / PACKAGING
150 ml  - 500 ml

Marine grease multi-purpose
LUBMARE is a grease especially intended for lubrication of the materials immersed or in contact with sea
water. Grease perfectly adapted for the lubrication of the winches, nakes stage, bearings, gears, cables,
chains which are subject to strong loads and salted water projections. Has very good qualities anti-wear and
extreme pressure. This grease is completely insoluble with the water and especially with sea-water.

Το G.R.T. είναι ένα γράσο τέλειας προσαρμογής για λίπανση ρουλεμάν, συνδέσμους και αλυσίδες.
Είναι εξοπλισμένο με ιδιότητες κατά της φθοράς, της υπερβολικής πίεσης, της διάβρωσης. Έχει καλή
μηχανική αντίσταση ακόμα και με την παρουσία θαλασσινού νερού.
Όριο θερμοκρασίας: από -20° C ως 150° C
ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑ / PACKAGING
150ml

Dry lubricant P.T.F.E based
G.R.T is a grease perfectly adapted to the lubrication of bearings, articulations, joints, bearings and chains.
G.R.T is a grease equipped with properties anti-wear, extreme pressure, anti-corrosive. It has a good mechanical resistance even in the presence of salted water.
Temperatures operational limit: from – 20° to +150 °C.

BACTFUEL
Αντιβακτηριδιακή θεραπεία καυσίμων 100 ml / 1000 lt καυσίμων
Περιέχει βιοκτόνο. Είναι ένα προϊόν τριπλής δράσης:
■■ αποφυγή σχηματισμού βακτηρίων, κλίμακα διάβρωσης που μπλοκάρει τα φίλτρα.
■■ εμποδίζει την ανάφλεξη.
■■ περιορίζει την αύξηση του νερού στην αποθήκη καυσίμων.

GREASY 105
Ναυτιλιακό Γράσο
Γράσο με σκοπό τη λίπανση βαρούλκων, ρουλεμάν, γραναζιών, καλωδίων, αλυσίδων τα οποία υπόκεινται σε βαριά φορτία και έκθεση σε θαλασσινό νερό. Καλή αντοχή σε φθορά και υψηλές πιέσεις. Τελείως
αδιάλυτο σε νερό.
ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑ / PACKAGING
200 ml

Marine grease
Grease intended for lubrication of winches, nakes stage, bearings, gears, cables, chains which are subject
to strong loads and salted water projections. Good resistance to damage and extreme pressure. Completely
insoluble with the water.
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Προληπτική θεραπεία : 100 ml ως 150 ml ανά 1000 λίτρα καυσίμου.
Θεραπευτική αγωγή: 150ml ως 300ml ανά 1000 λίτρα καυσίμου.
ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑ / PACKAGING
125 ml - 1 ltr

Anti-bacterial treatment for any kind of fuel 100ml / 1000lt of fuel
Has a biocid effect. It is an additive triple action :
■■ avoids bacterials formation, corrosion scale that block up filters.
■■ prevents combustion additives destruction.
■■ restricts water rise in fuel during storage.
Preventive treatment : 100 ml to 150 ml for 1000 L of fuel.
Curative treatment : 150 ml to 300 ml for 1000 L of fuel.
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SPIDOR

COMBIFUEL
Προστατευτική θεραπεία για ντίζελ – Απορροφητικό νερού 100ml / 400ml καυσίμων
Αποτρέπει την εισχώρηση του νερού στην αποθήκη καυσίμων και γαλακτωματοποιεί το νερό που έχει
αναμιχθεί με τα καύσιμα. Διαλύει την λάσπη και την παραφίνη στον πάτο της δεξαμενής. Εξουδετερώνει
το διοξείδιο του θείου και το τριοξείδιο του θείου. Εμποδίζει τον σχηματισμό σκουριάς στους σωλήνες
πετρελαίου εσωτερικής καύσης, τα φίλτρα και τα μπεκ. Άριστο αντι-ψυκτικό.
100ml COMBIFUEL ανά 400 λίτρα καυσίμου.
ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑ / PACKAGING
125 ml

Guard treatment for diesel oil – Water Absorber 100ml / 400ml of fuel
Restricts water rise in fuel during storage and emulsifies water. Dissolves mud, sludge and paraffin in tank
bottom. Neutralises SO2 and SO3 . Prevents rust formation on the gas oil pumps, the filters and the injectors.
Increases Ketan number. Excellent anti-freeze. 100 ml of COMBIFUEL for 400 litres of fuel.

GB12

Κρέμα καθαρισμού για χαλκό και μπρούτζο

Αφήνει ένα προστατευτικό φιλμ στην επιφάνεια το οποίο μειώνει τα σημάδια νερού, τα λίπη, τη σκόνη και
άλλα ύλη η οποία προκαλεί λεκέδες και οξείδωση στην επιφάνεια.
ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑ / PACKAGING
166 gr

Instant renovation cream for copper, brass and bronze
Leaves a protective film on the treated surface which reduces spattering from water, grease, dust and other
materials that cause surface tarnishing or oxidation.

STORE ENGINE OIL

Προστατευτικό λάδι μηχανής

Το STORE ENGINE OIL λιπαίνει και προστατεύει τα εσωτερικά μέρη της μηχανής. Εμποδίζει τη σκουριά
και τη διάβρωση στις εσωλέμβιες και στις εξωλέμβιες μηχανές για μεγάλο χρονικό διάστημα.
ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑ / PACKAGING

Προστατευτικό σπρέι γράσου μπαταριών με ενσωματωμένο δείκτη οξέων
Το G.B. 12 περιέχει ενσωματωμένο δείκτη ο οποίος ανιχνεύει αυτόματα τα οξέα. Παρατείνει τη ζωή των
μπαταριών και τις προστατεύει. Το G.B. 12 εξαλείφει τη λάσπη, το γράσο και τη διάβρωση. Ελέγχει την
υπερβολική ποσότητα οξέων της μπαταρίας.
ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑ / PACKAGING
150 ml

Protective grease for battery with built-in indicator of acidity
G.B. 12 contains a built-in indicator which automatically detects the acid. Prolong the life of batteries and protects
them. G.B. 12 makes it possible to eliminate muds, grease and corrosion. Control the excess of acid on the battery.

HYDREX
Προστατευτικό σπρέι ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών κυκλωμάτων
Το HYDREX είναι ένα προϊόν αδιαβροχοποίησης που προστατεύει τα ηλεκτρικούς και ηλεκτρονικούς
εξοπλισμούς. Αφαιρεί την παρουσία υγρασίας έτσι ώστε ο εξοπλισμός να λειτουργεί στο μέγιστο
δυνατό. Αφήνει ένα μακράς διάρκειας, προστατευτικό φιλμ που προστατεύει την επιφάνεια. Ιδανικό
για καθαρισμό ηλεκτρικών ή ηλεκτρονικών εξαρτημάτων. Προστατεύει όλους τους τύπους σύνδεσης
ενάντια στη διάβρωση που προκαλείται από τα θαλάσσια άλατα: – Υψηλές ή χαμηλές τάσεις, – VHV
ανάφλεξη, UHF/VHF, βάσεις κεραιών, ομοαξονικές εξόδους…
Αποτρέπει τα προβλήματα εκκίνησης, τις ηλεκτρικές απώλειες και μικρά κυκλώματα. Εμποδίζει και
θεραπεύει. Επιστρέφει τις δυνατότητες των διηλεκτρικών και των χαρακτηριστικών των συσκευών
στην αρχική τους κατάσταση, ακόμα και αν υπάρχει παρουσία νερού.
Το HYDREX ψεκάζεται απευθείας στην επιφάνεια.
ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑ / PACKAGING
150 ml

Protective spray for electrical and electronical circuits
HYDREX is a waterproof product that protects your electrical or electronic equipment while removing
any humidity present so the equipment functions at its best. It leaves a long-lasting, protective film
that protects the treated area. Ideal for cleaning electrical or electronic items.
Protects all types of connection against the corrosion caused by a salt-laden atmosphere: – High and
low voltage, – VHV ignition, UHF/VHF, antenna bases, coaxial outlets…
HYDREX avoids start-up striking problems, electrical losses and short circuits. Both prevents and cures.
It returns the devices’ dielectric constants and characteristics to their initial values, even when water is
present. HYDREX is sprayed directly onto the surface to be treated.
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150 ml

Protective oil special storage for engines

STORE ENGINE OIL lubricates and protects internal engine components during storage. Prevents rust and
corrosion when storing inboard or outboard engines is for an extended period of time.

GELCOAT RETOUCH

Χρώμα επαναβαφής για gelcoat

Άσπρη βαφή που είναι ειδικά σχεδιασμένη για χρήση σε fiberglass (εποξική ρητίνη, gelcoat και
πολυεστερική ρητίνη). Γρήγορη και εύκολη εφαρμογή που εξοικονομεί χρόνο και κόπο. Γρήγορο
στέγνωμα. Δεν ξεφλουδίζει με το χρόνο και «σέβεται» την ποιότητα της επιφάνειας. Αντοχή στις
υπεριώδεις ακτινοβολίες.
ΧΡΏΜΑ / COLOUR

ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑ / PACKAGING

Κρεμ / Cream - Λευκό / Pure white - Λευκό / Signal white

150 ml

Retouch paint for gelcoat

White paint that is specially formulated for use on fibreglass (epoxy resin, gelcoat and polyester resin). Quick and
easy application saves you time and effort. Fast drying. Good coverage. Not flaked off with time and respects the
support’s quality namely its texture and its aspect. Resists to ultraviolet rays.

AQUASALE

Φυτικό σαμπουάν για χρήση με θαλασσινό νερό

Το AQUASALE είναι ένα φυτικό σαμπουάν με μαλακτικό, προφυλάσσοντας το δέρμα από τον ερεθισμό
και την ξηρότητα η οποία προέρχεται από το συχνό πλύσιμο με θαλασσινό νερό. Μαλακώνει το
δέρμα και αποτρέπει την ξηρότητα και το ξεφλούδισμα. Προσφέρει ένα απαλό δέρμα με ένα ευχάριστο άρωμα λουλουδιών.
ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑ / PACKAGING
250 ml  - 500 ml

Sea water body bio-shampoo

AQUASALE is a vegetable-based shampoo with softening agents, preventing irritation and dryness of the skin
which comes from washing frequently in sea water. Softens the skin and prevents dryness and desquamation.
Leaves the skin soft with a pleasent smell of flowers.
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MATT SHAM
Γνήσιο δέρμα καθαρισμού
ΔΙΑΣΤΆΣΕΙΣ / DIMENSIONS
40 x 62 cm

Genuine leather cleaning cloth

BIG SPONGE
Σφουγγάρι υψηλής απορροφητικότητας
ΔΙΑΣΤΆΣΕΙΣ / DIMENSIONS
14 cm x 9 cm x 5 cm

High-absorbing sponge

BATONET
Καθαριστικά πανάκια μικροϊνών
ΔΙΑΣΤΆΣΕΙΣ / DIMENSIONS
36,5 cm x 38,5 cm

Cleaning microfibre cloths

HAND BRUSH
Βούρτσα καθαρισμού – Εργονομικά σχεδιασμένη λαβή για σκληρό καθάρισμα.
ΔΙΑΣΤΆΣΕΙΣ / DIMENSIONS
14,5 cm x 5,8 cm x 9 cm

Scrub Brush – Ergonomically designed grip for hard scrubbing.
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DM110 - EXTRA SOFT BRUSH BLUE
Πολύ μαλακή βούρτσα
Είναι κατασκευασμένη από ένα βερνικωμένο σκληρό ξύλο με τις τρίχες τοποθετημένες υπό γωνία για να
φτάσουν σε δύσκολα σημεία. Ο ανοδιωμένος σύνδεσμος υψηλής στιλπνότητας διαθέτει ένα κουμπωτό
κλιπ από ανοξείδωτο ατσάλι, το οποίο σας επιτρέπει να τοποθετήσετε γρήγορα τη βούρτσα σε ένα
κοντάρι της Deckmate.
■■
■■
■■

Οι πολύ μαλακές τρίχες των 75 χιλιοστών τετάλου είναι εντελώς εγκλωβισμένες στην ξύλινη βάση και
έχουν ασφαλιστεί με συρραπτικά ανθεκτικά στη διάβρωση.
Ένας λευκός πλαστικός προφυλακτήρας αποτρέπει τα γδαρσίματα και τις ζημιές κατά τον καθαρισμό.
Τα άκρα αυτών των μπλε χρωματισμένων τριχών χωρίζονται ανοικτά για επιπλέον απορρόφηση νερού.

DM130 - MEDIUM BRUSH ORANGE
Μέτρια βούρτσα
Είναι κατασκευασμένη από ένα βερνικωμένο σκληρό ξύλο με τις τρίχες τοποθετημένες υπό γωνία για να
φτάσουν σε δύσκολα σημεία. Ο ανοδιωμένος σύνδεσμος υψηλής στιλπνότητας διαθέτει ένα κουμπωτό
κλιπ από ανοξείδωτο ατσάλι, το οποίο σας επιτρέπει να τοποθετήσετε γρήγορα τη βούρτσα σε ένα
κοντάρι της Deckmate.
■■
■■

Οι πορτοκαλί τρίχες των 75 χιλιοστών είναι εντελώς εγκλωβισμένες στην ξύλινη βάση και έχουν ασφαλιστεί με συρραπτικά ανθεκτικά στη διάβρωση.
Ένας λευκός πλαστικός προφυλακτήρας αποτρέπει τα γδαρσίματα και τις ζημιές κατά τον καθαρισμό.

ΧΡΏΜΑ / COLOUR

ΧΡΏΜΑ / COLOUR

Μπλε / Blue

Πορτοκαλί / Orange

Extra soft brush

Medium brush

Is made from a varnished hard-wood block with brush hairs placed at an angle in order to get to hard-toreach places.  The bright dip/high-gloss anodised connector has a stainless steel spring clip button, allowing
you to quickly mount the brush to a Deckmate handle.

Is made from a varnished hard-wood block with brush hairs placed at an angle in order to get to hard-toreach places.  The bright dip/high-gloss anodised connector has a stainless steel spring clip button, allowing
you to quickly mount the brush to a Deckmate handle.

■■
■■
■■

The 75mm tetalon extra soft hairs are completely encased in the wooden block and have been secured
with corrosion-resistant staples.
A white plastic bumper prevents stripes and damage during cleaning.
The ends of these blue-coloured hairs are split open for additional water absorption.

DM120 - EXTRA SOFT BRUSH GREY
Μαλακή βούρτσα
Είναι κατασκευασμένη από ένα βερνικωμένο σκληρό ξύλο με τις τρίχες τοποθετημένες υπό γωνία για να
φτάσουν σε δύσκολα σημεία. Ο ανοδιωμένος σύνδεσμος υψηλής στιλπνότητας διαθέτει ένα κουμπωτό
κλιπ από ανοξείδωτο ατσάλι, το οποίο σας επιτρέπει να τοποθετήσετε γρήγορα τη βούρτσα σε ένα
κοντάρι της Deckmate.
■■
■■
■■

Οι μαλακές τρίχες των 75 χιλιοστών είναι εντελώς εγκλωβισμένες στην ξύλινη βάση και έχουν ασφαλιστεί
με συρραπτικά ανθεκτικά στη διάβρωση.
Ένας λευκός πλαστικός προφυλακτήρας αποτρέπει τα γδαρσίματα και τις ζημιές κατά τον καθαρισμό.
Τα άκρα αυτών των μπλε χρωματισμένων τριχών χωρίζονται ανοικτά για επιπλέον απορρόφηση νερού.

■■
■■

The 75mm orange PVC brush hairs are completely encased in the wooden block and have been secured
with corrosion resistant staples.
A white plastic bumper prevents stripes and damage during cleaning.

DM140 - MEDIUM BRUSH WHITE
Σκληρή βούρτσα
Είναι κατασκευασμένη από ένα βερνικωμένο σκληρό ξύλο με τις τρίχες τοποθετημένες υπό γωνία για να
φτάσουν σε δύσκολα σημεία. Ο ανοδιωμένος σύνδεσμος υψηλής στιλπνότητας διαθέτει ένα κουμπωτό
κλιπ από ανοξείδωτο ατσάλι, το οποίο σας επιτρέπει να τοποθετήσετε γρήγορα τη βούρτσα σε ένα
κοντάρι της Deckmate.
■■
■■

Οι άσπρες τρίχες των 75 χιλιοστών είναι εντελώς εγκλωβισμένες στην ξύλινη βάση και έχουν ασφαλιστεί με συρραπτικά ανθεκτικά στη διάβρωση.
Ένας λευκός πλαστικός προφυλακτήρας αποτρέπει τα γδαρσίματα και τις ζημιές κατά τον καθαρισμό.

ΧΡΏΜΑ / COLOUR

ΧΡΏΜΑ / COLOUR

Γκρι / Grey

Λευκό / White

Soft brush

Stiff brush

Is made from a varnished hard-wood block with brush hairs placed at an angle in order to get to hard-toreach places.  The bright dip/high-gloss anodised connector has a stainless steel spring clip button, allowing
you to quickly mount the brush to a Deckmate handle.

Is made from a varnished hard-wood block with brush hairs placed at an angle in order to get to hard-toreach places.  The bright dip/high-gloss anodised connector has a stainless steel spring clip button, allowing
you to quickly mount the brush to a Deckmate handle.

■■
■■
■■
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The 75mm grey PVC brush hairs are soft and completely encased in the wooden block and have been
secured with corrosion resistant staples.
The ends of these grey hairs are split open for additional water absorption.
A white plastic bumper prevents stripes and damage during cleaning.

w w w.mar i neshop.g r

+ 30 210 4112521 • + 30 210 4136717 • ΑΘΗΝΑ / ATHENS

■■
■■

The 75mm white hard polypropylene hairs are completely encased in the wooden block and have been
secured with corrosion-resistant staples.
A white plastic bumper prevents stripes and damage during cleaning.
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DM210 - Wash Mitt

Scub Pads

Αυτό το γάντι καθαρισμού είναι κατασκευασμένο από ισχυρό και εξαιρετικά μαλακό υλικό από μικροΐνες σε
πορτοκαλί χρώμα, αποτελούμενο από 80% πολυεστέρα και 20% πολυαμίδιο.

Η σειρά προϊόντων της Deckmate προσφέρει 3 σφουγγάρια καθαρισμού:
Διατίθενται σε ζεύγη.

Γάντι μικροϊνών

■■
■■
■■

Σφουγγάρια καθαρισμού

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε 2 πλευρές.
Προστατεύει τα μαλακά χέρια κατά τη χρήση σε αιχμηρές άκρες.
Η ελαστική μανσέτα εξασφαλίζει ότι το γάντι δεν γλιστράει από το χέρι σας κατά τη χρήση.

Μετά τη χρήση, συνιστάται να πλένετε το γάντι πλύσης σε άφθονο νερό, να το στύβετε και να το αφήνετε
να στεγνώσει.
ΧΡΏΜΑ / COLOUR
Πορτοκαλί / Orange

■■
■■
■■

Το απαλό-λευκό είναι κατάλληλο για τον υγρό καθαρισμό των αντιολισθητικών επιφανειών και των καταστρωμάτων teak.
Το μεσαίο-μπλε είναι κατάλληλο για επιθετικό καθαρισμό των καταστρωμάτων teak και της γάστρας.
Το χοντρό-καφέ είναι κατάλληλο για τον τραχύ καθαρισμό των καταστρωμάτων teak και για το τρίψιμο της
γάστρας κατά την προετοιμασία πριν το υφαλόχρωμα.

Εύκολη τοποθέτηση στην περιστρεφόμενη βάση swivel plate. Καλή προσάρτηση για καθαρισμό από
απόσταση με το Velcro στην περιστρεφόμενη βάση.
Ισχύει για όλα τα σφουγγάρια · δεν συνιστάται η χρήση τους σε βαμμένες επιφάνειες ή επιφάνειες υψηλής γυαλάδας.
Μετά τη χρήση, συνιστάται να πλένετε τα σφουγγάρια σε άφθονο νερό, να τα στύβετε και να τα αφήνετε
να στεγνώσουν.

Microfiber glove
This chenille wash mitt is made of strong and extremely soft microfibre material in an orange colour, consisting of 80% polyester and 20% polyamide.
■■
■■
■■

Can be used on 2 sides.
Protects soft hands during use on sharp edges.
The elastic cuff ensures that the glove does not slip off your hand during use.

After use, it is recommended that you wash the wash mitt in plenty of fresh water, wring it out and leave it to dry.

ΧΡΏΜΑ / COLOUR

ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑ / PACKAGING

Μπλε / Blue - Καφέ / Brown - Άσπρο / White

2 per pack

Cleaning sponges
The Deckmate product line offers 3 scrub pads:
■■
■■
■■

Soft- white is suitable for wet cleaning of anti-slip and teak decks.
Medium- blue is suitable for aggressive of cleaning dirtied teak and hulls.
Coarse- brown is suitable for rough cleaning of teak deck and sanding the hull in preparation for antifouling.

Easy to mount on the Deckmate swivelplate. Good attachment for cleaning over a distance with the extruded
Velcro on the swivelplate.
Applicable for all pads; not recommended for painted finishes or high-gloss surfaces.
After use, it is recommended that you wash the Scrubpad in plenty of fresh water, wring it out and leave it to dry.

DM230 - Wash Cover
Καθαριστική κεφαλή μικροϊνών

Αυτή η υφασμάτινη καθαριστική κεφαλή είναι κατασκευασμένη από ισχυρό και εξαιρετικά μαλακό υλικό
από μικροΐνες, που αποτελείται από 80% πολυεστέρα και 20% πολυαμίδιο σε πορτοκαλί χρώμα. Αυτή η
κεφαλή είναι πολύ κατάλληλη για καθαρισμό από απόσταση επειδή αυτές οι κλωστές μικροϊνών απορροφούν και συγκρατούν πολύ νερό.
■■

■■

Το κλείσιμο Velcro καθιστά εύκολη την τοποθέτηση του καλύμματος πλυσίματος στην περιστρεφόμενη βάση.
Επιπλέον, η εσωτερική επένδυση από μικροΐνες προσκολλάται με ασφάλεια στις λωρίδες Velcro, έτσι ώστε να
αποτρέψετε την ολίσθηση ή τη συστροφή του καλύμματος πλύσης πάνω από την περιστρεφόμενη βάση.
Μία αφρώδης βάση με εσωτερική επένδυση μικροϊνών έχει προστεθεί στο εσωτερικό για να προστατεύει
την επιφάνεια καθαρισμού από την περιστρεφόμενη βάση, καθιστώντας σχεδόν αδύνατη τη ζημιά στην
επιφάνεια κατά τον καθαρισμό.

DM270 - Swivel Plate

Περιστρεφόμενη βάση σφουγγαριών

Μετά τη χρήση, συνιστάται να πλένετε την κεφαλή με άφθονο νερό, να τη στύβετε και να την αφήνετε να στεγνώσει.

Σχεδιασμένη να χρησιμοποιείται με τα σφουγγάρια και την «παρκετέζα» της Deck Mate. Είναι περιστρεφόμενη επιτρέποντας την εύκολη πρόσβαση σε όλες τις περιοχές. Η βάση είναι κατασκευασμένη από
ανθεκτικό πλαστικό ABS και διαθέτει σύστημα hook-loop (χριτς–χρατς). Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί με όλα τα κοντάρια.

ΧΡΏΜΑ / COLOUR

ΧΡΏΜΑ / COLOUR

Πορτοκαλί / Orange

Πορτοκαλί / Orange

Microfiber cleaning head

Swivel plate for scrub pads

This chenille washcover is made of strong and extremely soft microfibre material, consisting of 80% polyester
and 20% polyamide in an orange colour.  This washcover is very suitable for cleaning over a distance because
these microfibre strands absorb and retain a lot of water.

Designed for use with Deck mate Scrub Pads and Deck Mate Washing Heads. The multi-directional swivel provides easy access to all areas. The plate is made of durable ABS plastic with hook-loop system. It also can be
used with all handles.

■■

■■

The Velcro closure makes it easy to attach the washcover to the swivelplate. In addition, the microfibre
interior lining attaches securely to the swivelplate’s Velcro strips, so that you prevent the washcover from
slipping or twisting over the swivelplate.
A foam pad with microfibre interior lining has been added to the inside to protect the cleaning surface
from the swivelplate, making it nearly impossible to damage the surface during cleaning.

After use, it is recommended that you wash the washcover in plenty of fresh water, wring it out and leave it to dry.
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DM330 - Drying Mop

Σφουγγαρίστρα PVA με 48mm φάρδος λωρίδων

DM310 - Flexible Water Blade
Εύκαμπτη σιλικονούχα λεπίδα

Αυτή η λεπίδα χειρός των 28cm είναι κατασκευασμένη από διαφανή ιατρική σιλικόνη και είναι σχεδιασμένη σε σχήμα V για να απομακρύνει το νερό από σχεδόν οποιαδήποτε επιφάνεια.
■■
■■
■■

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα ένα πλυμένο σκάφος ή ένα αυτοκίνητο να στεγνώνει πολύ πιο γρήγορα από
ό,τι με τη χρήση ενός δερμάτινου πανιού.
Η μαλακή σιλικόνη δεν αφήνει γρατζουνιές ή προκαλεί ζημιά μετά το στέγνωμα.
Είναι επίσης εξαιρετικά κατάλληλη για χρήση σε εσωτερικούς χώρους για το στέγνωμα των επιφανειών στα μπάνια.

Μετά τη χρήση, συνιστάται να πλένετε τη λεπίδα με άφθονο νερό και να την αφήνετε να στεγνώσει.

Η σφουγγαρίστρα στεγνώματος είναι εύκολο να τοποθετηθεί σε ένα κοντάρι της Deckmate με το σύστημα
γρήγορης αποδέσμευσης.
Η σφουγγαρίστρα είναι κατασκευασμένη από 18 λωρίδες 42mm PVA υλικού, συνδεδεμένη σε ανοδιωμένο
αλουμίνιο με κούμπωμα ανοξείδωτου χάλυβα.
Το καουτσούκ στο κάτω μέρος της σύνδεσης εμποδίζει τη φθορά στο κατάστρωμα.
Η σφουγγαρίστρα αποτελείται από 0.7m2 ανθεκτικό και εξαιρετικά απορροφητικό υλικό PVA και είναι:
■■
■■
■■

Υλικό που δεν αφήνει χνούδια και σημάδια
Αποτρέπει τη σήψη και τη μούχλα
Ανθεκτική στα καύσιμα

Εύκολο να ξεπλυθεί και να αποσυνδεθεί με το χέρι χωρίς μεγάλη προσπάθεια. Μετά τη χρήση, συνιστάται
να πλένετε την σφουγγαρίστρα σε άφθονο γλυκό νερό, να τη στύβετε και να την αφήνετε να στεγνώσει.

ΧΡΏΜΑ / COLOUR

ΧΡΏΜΑ / COLOUR

Ροζ / Pink

Κίτρινο / Yellow

Flexible water blade based with medical-grade silicone

PVA mop with 48mm wide strips

This 28cm wide handheld water blade in the Deckmate product line is made of a transparent medical grade
silicone and is fitted with a patented V-shaped design for pulling away water from almost any surface.

The drying mop is easy to mount on a Deckmate handle with the help of the quick release system.
The hand-knotted mop is fashioned from 18 strips of 42mm PVA material, fitted with a bright dip anodised
aluminium connector, with a stainless steel spring clip button.
The rubber end cap on the bottom of the connector prevents the connector from damaging the deck.
The mop contains 0.7m2 of durable and extremely absorbing PVA material and is:

■■
■■
■■

This results in a washed boat or car that dries much more quickly than with the use of a chamois.
The soft silicone does not leave scratches or cause damage after drying.
It is also extremely suitable for use in the house for drying your shower walls and doors.

After use, it is recommended that you wash the blade in plenty of fresh water and leave it to dry.

■■
■■
■■
■■

Lint and stripe-free
Prevents rot and mould
Fuel-resistant
Easy to rinse and can be wrung out by hand without much effort.

After use, it is recommended that you wash the mop in plenty of fresh water, wring it out and leave it to dry.

DM320 - PVA Drying Towel
Πετσετάκι PVA 0,3m2

Αυτό το εύκαμπτο πολυβινυλικό πανί είναι το πιο απορροφητικό πανί που διατίθεται σήμερα στην αγορά.
Αυτό το προϊόν, που παράγεται από την Aion Japan, εγγυάται χρόνια γρήγορου και αποτελεσματικού καθαρισμού.
■■
■■
■■
■■

Με το μεγάλο μέγεθος σχεδόν 0,3m², αυτό το πανί καθαρίζει κάθε επιφάνεια γρήγορα.
Απορροφά 6 φορές το δικό του βάρος σε νερό.
Είναι απαλό στην αφή και είναι εύκολο να στεγνώσει.
Αποτρέπει τη σήψη και τη μούχλα.

Μετά τη χρήση, συνιστάται να πλένετε το πανί σε άφθονο νερό, να το στύβετε και να το αποθηκεύετε στη θήκη.
ΧΡΏΜΑ / COLOUR

DM510 - Angle Adapter
Γωνιακή προέκταση

Η γωνιακή προέκταση της Deckmate είναι κατασκευασμένη από ανοδιωμένο αλουμίνιο.
Η προέκταση έχει ρυθμιστεί σε γωνία 35 μοιρών και είναι εύκολο να συνδεθεί μεταξύ μιας βούρτσας και
ενός κονταριού, για παράδειγμα, με το σύστημα της γρήγορης αποδέσμευσης.
Μετά τη χρήση, συνιστάται να πλένετε την προέκταση σε άφθονο νερό και να την αφήνετε να στεγνώσει.

Θαλασσί / Sky blue

Angle adapter

PVA Cleaning cloth 0,3m 2
This supple polyvinyl alcohol chamois is the most absorbing chamois currently available on the market. This
product, produced by Aion Japan, guarantees years of quick and stripe-free cleaning results.
■■
■■
■■
■■
■■

With the large size of almost 0.3 m², this chamois cleans every surface quickly.
Retains 6 x its own weight in water.
Thanks to the embossed surface structure and limited surface friction dining cleaning.
Feels soft (to the touch) and is easy to dry.
Prevents rot and mould.

The Deckmate angle adapter is made of a bright dip anodised marine-grade aluminium.
The adapter is set at a 35-degree angle and is easy to attach between a brush and handle, for instance, with
the quick release system.
After use, it is recommended that you wash the adapter in plenty of fresh water and leave it to dry.

After use, it is recommended that you wash the chamois in plenty of fresh water, wring it out and store it in the case.
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DM454 - Telescoping Poles

Τηλεσκοπικά και σταθερού μήκους κοντάρια για βούρτσες, σφουγγαρίστρες και βάσεις σφουγγαριών
Τα ελαφριά κοντάρια της Deckmate είναι κατασκευασμένα από ανοδιωμένο αλουμίνιο με γυαλιστερή
επιφάνεια υψηλής στιλπνότητας.
Τα κοντάρια της Deckmate είναι εξαιρετικά ισχυρά και ελαφριά, οπότε η τηλεσκοπική λαβή προσφέρει
καλό έλεγχο πάνω στις βούρτσες ή άλλο εξάρτημα κατά τον καθαρισμό σε μεγαλύτερες αποστάσεις και
παρεμποδίζονται άσκοπες ζημιές.
■■
■■
■■
■■

Αυτά τα τηλεσκοπικά κοντάρια μπορούν να ρυθμιστούν σε 3 διαφορετικά μήκη και είναι σταθερά
ασφαλισμένα με ένα κούμπωμα ανοξείδωτου χάλυβα.
Ο εσωτερικός σωλήνας έχει μόνιμη γραμμή αναφοράς για να ασφαλιστεί/κουμπώσει γρήγορα και εύκολα.
Κάθε κοντάρι έχει μία ή περισσότερες άνετες αντιολισθητικές λαβές.
Με τη βοήθεια του συστήματος γρήγορης αποδέσμευσης, είναι εύκολο να τοποθετήσετε γρήγορα και
εύκολα μια ποικιλία από αξεσουάρ στα κοντάρια.

Τα κοντάρια της Deckmate μπορούν να αντέξουν τη διάβρωση που προκαλείται από την υγρασία και το θαλασσινό νερό. Συνιστάται, ωστόσο, να ξεπλύνετε το κοντάρι με άφθονο νερό μετά τη χρήση σε αλμυρό νερό.
ΜΉΚΗ / LENGTHS
1,20 m -  από / from 1,07 m σε/ to 1.81 m - από / from 1,56 m σε/ to 2,78 m

Fixed and telescoping handles for brushes, mops and swivel plates
The Deckmate lightweight handles are made of an aircraft-grade, bright dip anodised aluminium with a highgloss polished surface.
Deckmate handles are extremely strong and lightweight, so the telescopic handle offers good control over the
brush or other accessory during cleaning over larger distances and unnecessary damages are prevented.
■■
■■
■■
■■

These telescopic handles can be set to 3 different lengths and are firmly secured with a stainless steel
spring clip button.
The interior tube has a permanent referential line to secure it quickly and easily.
Every handle has one or more comfortable non-slip grips.
With the help of the quick release system, it is possible to quickly and easily place a varied assortment of
accessories on the handles.

Deckmate handles can withstand corrosion caused by moisture and seawater. It is recommended, however,
that you rinse the handle with plenty of fresh water after use in saltwater.
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CLASSIC REGULAR

COMPACT BASIC

Φορητό κάθισμα
Το Comfort Seat CLASSIC REGULAR είναι το πιο δημοφιλές μοντέλο.
Το Comfort Seat είναι κατασκευασμένο από αφρό πολυαιθέρα και διαθέτει ένα πλαίσιο με μοναδικό ενσωματωμένο μηχανισμό άρθρωσης, ο οποίος μπορεί να ρυθμιστεί σε 14 θέσεις. Δεν χρειάζεται επιπλέον
στήριξη στην πλάτη!
Το μαξιλάρι καθίσματος έχει προστατευτική αντιολισθητική υποστήριξη και δεν έχει αιχμηρά τμήματα.
Το εξωτερικό υλικό είναι σε ακρυλικό χρώμα. Είναι ανθεκτικό σε νερό και μούχλα, άρα οι υγρές συνθήκες
(ακόμα και αν κατά λάθος πέσει στο νερό) δεν αποτελούν πρόβλημα.
Το μεγάλο μέγεθος αυτού του καθίσματος Comfort Seat παρέχει τη σωστή άνεση όταν κάθεστε.
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Φορητό κάθισμα
Το Classic COMPACT BASIC έχει, όπως και τα μαξιλάρια της σειράς Marine, ένα ενσωματωμένο πλαίσιο με
μηχανισμό μεντεσέ για να σας παρέχει ανεξάρτητη στήριξη πλάτης, όπου και αν βρίσκεστε.
Το COMPACT BASIC είναι, όπως υποδηλώνει το όνομα, είναι συμπαγές και ελαφρύ και είναι εύκολο να
μεταφερθεί προσφέροντας σωστή άνεση καθίσματος.
Το κάλυμμα είναι κατασκευασμένο από πολύχρωμο ανθεκτικό στο νερό ακρυλικό υλικό και ανθεκτικό στην υπεριώδη ακτινοβολία και το πίσω μέρος είναι καλυμμένο πλήρως με αντιολισθητικό
προστατευτικό υλικό.

ΧΡΏΜΑ / COLOUR

ΔΙΑΣΤΆΣΕΙΣ / DIMENSIONS

ΒΆΡΟΣ / WEIGHT

ΧΡΏΜΑ / COLOUR

ΔΙΑΣΤΆΣΕΙΣ / DIMENSIONS

ΒΆΡΟΣ / WEIGHT

Μπλε σκούρο / Captain’s Blue

100 x 48 x 8 cm

3,2 kg

Μπλε Μεσογείου / Mediterranean Blue

92 x 42 x 8 cm

2,1 kg

Portable seat

Portable seat

The Comfort Seat CLASSIC REGULAR is the most popular model.
The Comfort Seat is made from polyether foam and has a frame with a unique integrated hinge mechanism,
which can be adjusted into 14 positions. No need for extra back support!
The seat cushion has a protective non-slip backing and no sharp parts. The outer material is in colour-fast acrylic;
it is water and mould-resistant so wet conditions (even if it accidentally falls into the water) are no problem.
The generous size of this Comfort Seat provides just the right comfort when sitting.

The Classic COMPACT BASIC has, like the cushions in the Marine line, an integrated frame with hinge mechanism to provide you with an independent backrest wherever you are.
The COMPACT BASIC is, as the name suggests, compact and lightweight, so easy to take everywhere with
the right seating comfort.
The cover is made of colourful water resistant and UV resistant acrylic material and the back is complete with
anti-slip, protective material.

TENDER SMALL

COCKPIT CUSHION

Φορητό κάθισμα

Μαξιλάρι καθίσματος

Τόσο το συμπαγές σχέδιο όσο και οι δεσμοί με το Velcro που είναι προσαρτημένοι σε αυτό καθιστούν αυτό
το μοντέλο μαξιλαριού καθίσματος τέλειο για να στερεωθεί σε dinghy.
Το Comfort Seat είναι κατασκευασμένο από αφρό πολυαιθέρα και διαθέτει πλαίσιο με μοναδικό ενσωματωμένο μηχανισμό άρθρωσης, ο οποίος μπορεί να ρυθμιστεί σε 40 θέσεις. Δεν χρειάζεται επιπλέον
στήριξη της πλάτης!
Το μαξιλάρι καθίσματος έχει προστατευτική αντιολισθητική υποστήριξη και δεν έχει αιχμηρά τμήματα.
Το εξωτερικό υλικό είναι σε ακρυλικό χρώμα. Είναι ανθεκτικό σε νερό και μούχλα, άρα οι υγρές συνθήκες
(ακόμα και αν κατά λάθος πέσει στο νερό) δεν αποτελούν πρόβλημα.

Ένα μαξιλάρι καθίσματος με την ποιότητα της Comfort Seat.
Εξαιρετικά κατάλληλο ως μαξιλάρι καθίσματος αλλά χωρίς πλαίσιο ή μηχανισμό άρθρωσης. Το κάλυμμα
είναι κατασκευασμένο από ακρυλικό Sunbrella, είναι ανθεκτικό σε νερό και UV και διατίθεται σε τρία
διαφορετικά χρώματα. Η πλήρωση του μαξιλαριού είναι ο ανοικτός αφρός κυψελίδων Calipure. Αυτός ο
αφρός είναι ανθεκτικός σε σήψη και στην μούχλα.
Το φερμουάρ στο κάλυμμα σημαίνει ότι η πλήρωση μπορεί να αφαιρεθεί εύκολα, ώστε να μπορεί να
στεγνώσει γρήγορα. Η λαβή στο κάθισμα διευκολύνει τη μεταφορά.

ΧΡΏΜΑ / COLOUR

ΔΙΑΣΤΆΣΕΙΣ / DIMENSIONS

ΒΆΡΟΣ / WEIGHT

Μπλε σκούρο / Captain’s Blue

75 x 48 x 8 cm

2,5 kg

ΧΡΏΜΑ / COLOUR

ΔΙΑΣΤΆΣΕΙΣ / DIMENSIONS

ΒΆΡΟΣ / WEIGHT

Μπλε σκούρο / Captains Blue
Κόκκινο σκούρο / Dark Red
Γκρι / Grey

90 x 47 x 5 cm

90 gr

Portable seat

Seat cushion

Both its compact design and the ties with Velcro that are attached to it make this seat cushion model perfect
for fastening to a bench on a dinghy.
The Comfort Seat is made from polyether foam and has a frame with a unique integrated hinge mechanism,
which can be adjusted into 40 positions. No need for extra back support!
The seat cushion has a protective non-slip backing and no sharp parts. The outer material is in colour-fast acrylic;
it is water and mould-resistant so wet conditions (even if it accidentally falls into the water) are no problem.

A cockpit cushion with the quality of Comfort Seat.
Extremely suitable as a seat cushion but without a frame or hinge mechanism. The cover is made from Sunbrella
acrylic, is water and UV-resistant and available in three different colours. The cushion filling is Calipure open cell
structure foam. This foam is rot and mould-resistant.
The zip in the cover means the filling can be easily removed so that it can dry quickly. The handle on the COCKPIT
CUSHION makes it easy to carry.
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SOLID TEAK PANEL
Μασίφ teak πάνελ για εξωτερικά καταστρώματα σκαφών
Χρήση: Για την κατασκευή των εσωτερικών και εξωτερικών καταστρωμάτων
σκαφών, πισινών, ταρατσών, μπαλκονιών ή μπάνιων.
Περιγραφή: Πήχεις από μασίφ teak πάχους 7 χιλιοστών που συνδέονται μεταξύ τους
με μαύρο λάστιχο πολυουρεθάνης για μια τέλεια στεγανοποίηση. Αυτό
το ευέλικτο πάνελ μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε καμπύλα τμήματα.
Πλάτος πηχών: 41 mm
Πλάτος αρμού: 5 mm
Συμβουλές εφαρμογής: Το υπόστρωμα πρέπει να είναι καθαρό. Σας προτείνουμε απολίπανση
στο πίσω μέρος του πάνελ με ακετόνη.
Προστασία & συντήρηση: Χωρίς θεραπεία, το teak θα αλλάξει σταδιακά χρώμα σε απόχρωση ασημί γκρι.
Για να συντηρήσετε το αρχικό χρώμα του, να εφαρμόζετε λάδι teak τακτικά.
ΔΙΑΣΤΆΣΕΙΣ / DIMENSIONS
7 mm x 1,24 m x min 2,49 m

Solid teak panel for the exterior decks of boats
Use: For the manufacture of internal and external boat decks, swimming
pool surrounds, terraces, balconies or bathroom fittings.
Description: Slats of solid teak 7 mm thick connected together by black polyurethane
joints for a perfect seal. This flexible panel can be used for curved sections.
Width of slats: 41 mm
Width of listels: 5 mm
Laying tips: The substrate must be clean. We recommend degreasing the back of
the panel with acetone.
Protection & maintenance: Without treatment, the teak will gradually change colour towards a silver grey. To preserve its original colour, apply teak oil regularly.

STRATIPONT
Λαμιναρισμένο κόντρα πλακέ για εσωτερικά καταστρώματα σκαφών
Χρήση: Εσωτερικά καταστρώματα των σκαφών. Απομιμήσεις ξύλινων καταστρωμάτων.
Αυτά τα laminate πάνελ είναι μια εξαιρετική λύση για «υγρές» περιοχές στα
σκάφη: κουζίνα, μπάνιο. Συνιστάται, επίσης, για τα ενοικιαζόμενα σκάφη, λόγω
της ευκολίας συντήρησης και αντοχής τους στη φθορά.
Περιγραφή: Αφρικανική μαόνι κόντρα πλακέ με ένα φύλλο laminate πάχους 8 / 10 mm και
στις δύο πλευρές.
Ντεκόρ: Απομίμηση ξύλου (laminate) με εμφάνιση καταστρώματος με αρμούς.
Πάχη: 4 και 18,5 mm.

ΧΡΏΜΑ / COLOUR

ΔΙΑΣΤΆΣΕΙΣ / DIMENSIONS

Τικ / Teak   - Καρυδιά / Walnut

      4 mm x 1,22 m x 3,02 m
18,5 mm x 1,22 m x 3,02 m

Laminated plywood for the interior decks of boats
Use: Interior decks of boats. Imitation deck décor. This laminate panel is an excellent
solution for wet areas in the boat: kitchen, bathroom. It is also recommended for
hire boats because of its ease of maintenance and wear resistance.
Description: African mahogany marine ply with an 8 / 10 mm laminate on both sides.
Decor: Wood laminate décor and deck/equalising finish.
Thickness: 4 and 18.5 mm
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NAUTIPONT
Καπλαμάς teak & κόντρα πλακέ 5 mm για καταστρώματα σκαφών
Χρησιμοποιείται για την κατασκευή δαπέδων για σκάφη.
Eσωτερικών δαπέδων: Πάχους 1 mm καπλαμάς με ξύλο στον αρμό (λευκό).
Eσωτερικών & εξωτερικών δαπέδων:		 Πάχους 3 mm καπλαμάς με πολυουρεθάνη στον αρμό
(μαύρο, μη ολίσθησης και αντοχής στην τριβή).
Πάνελ δαπέδου που τηρεί τους αυστηρότερους διεθνείς κανονισμούς: Class II, σύμφωνα με τα
ευρωπαϊκά πρότυπα.
Πλάτος «πηχών»: 50 mm
Πλάτος αρμού: 5 mm
Είδος ξύλου: Teak
ΔΙΑΣΤΆΣΕΙΣ / DIMENSIONS
( 6 mm - 8 mm ) x 1,22 m x 2,5 m

Teak veneer & marine plywood 5 mm for decks of boats
For the manufacture of interior flooring for boats.
Interior decks: 1 mm thick veneer and including wooden inlay (white strips)
Interior & exterior decks: 3 mm thick veneer and including polyurethane inlay (black strips non
slip and hard wearing).
Floor panels adhere closely to the strictest international regulations: Class II in accordance with
European standards.
Width of the inlay: 5mm
Distance between inlay: 50mm
Species of wood: Teak.

DIVIBOIS SANDWICH PANEL
Ελαφρύ πάνελ από αφρό PVC ανάμεσα σε δύο πάνελ κόντρα πλακέ
Εσωτερική διαρρύθμιση των σκαφών, για τα χωρίσματα και πόρτες, που συνδυάζει χαμηλό βάρος,
μόνωση και ακαμψία. Όταν το βάρος είναι ο εχθρός, αυτά τα πάνελ παρουσιάζουν πολλά πλεονεκτήματα όπως υψηλότερη ταχύτητα, βελτιωμένη αυτονομία, μεγαλύτερο ωφέλιμο φορτίο και
μειωμένη κατανάλωση καυσίμου.
Είναι PVC αφρός ανάμεσα σε δύο πλάκες κόντρα πλακέ πάχους 3 mm. Αυτό το πάνελ βελτιώνει
τις μηχανικές ιδιότητες σημαντικά, διατηρώντας παράλληλα μια ελαφρύτερη κατασκευή.
Το DIVIBOIS SANDWICH PANEL ικανοποιεί τους αυστηρότερους διεθνείς κανονισμούς: Class II,
σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα.
ΔΙΑΣΤΆΣΕΙΣ / DIMENSIONS
18 mm x 1,17 m x 2,47 m

Light panel with PVC foam between two plywood panels
Internal fitting out of boats, for partitions and doors, combining lightness, insulation and rigidity. When weight is the enemy, these panels present many advantages: higher speed, improved
autonomy, higher payload and reduced fuel consumption.
PVC foam sandwiched between two plywood panels 3 mm thick. This panel improves the mechanical properties considerably, while maintaining a lightened structure. They satisfy the strictest
international regulations: Class II in accordance with European standards.

178

w w w.mar i neshop.g r

+ 30 210 4112521 • + 30 210 4136717 • ΑΘΗΝΑ / ATHENS

+ 30 2310 438730 • ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ / THESSALONIKI

w w w.mar i neshop.g r

179

Κατάλογος Προϊόντων
PUR110 - FRT110

EGGBOX VANA

Αυτοκόλλητο ηχομονωτικό μείωσης μέχρι 29,3db θορύβου

Ηχομονωτικό μείωσης μέχρι 40 db θορύβου

Ένα αποτελεσματικό ηχοαπορροφητικό κατασκευασμένο από ανακυκλώσιμο αφρό. Είναι ειδικά σχεδιασμένο για να βελτιώσει την απορρόφηση και τη μόνωση του ήχου σε σκάφη αναψυχής, σε μηχανοκίνητα
οχήματα και σε κάθε είδους όχημα.

Εφαρμογή: Σχεδιασμένο για να βελτιώσει την ηχομόνωση σε μηχανοκίνητα οχήματα, σκάφη και σε
όλα τα είδη των μηχανών. Είναι ένα αποτελεσματικό πολυστρωματικό ηχομονωτικό που
εμποδίζει ακόμα και τις χαμηλές συχνότητες.
Εγκατάσταση: Μηχανική εγκατάσταση ή στερέωση με κόλλα
Ακουστική απόδοση: 40db μείωση θορύβου (η μέτρηση έγινε πάνω σε 6mm GRP ή 9mm κόντρα πλακέ).
Ευφλεκτότητα: Η φωτιά σβήνει πάνω στο υλικό FMVSS 302, ISO 3795, ISO 4589 σύμφωνα με την
ντιρεκτίβα 94/25/EC και EN ISO 9094-1:2003
Πιστοποιητικά: VTT TYPE EXAMINATION Certification No.VAL 442/1B2/03. BODYCOTE
WARRINGTONEFIRE EN ISO 45893:1996 Plastics Determination of burning
behaviour by oxygen index Part 3 Elevated Temperature Test.
Βάρος: 8 kgr / m2.

Ακουστική απόδοση: 29,3db μείωση θορύβου
		 (η μέτρηση έγινε με 30mm στρώμα πάχους πάνω σε 6mm GRP).
Βάρος: 	 100 kg/m3.
Ευφλεκτότητα: 	 Η φωτιά σβήνει πάνω στο υλικό FMVSS 302, ISO 3795, ISO 4589 σύμφωνα με την
ντιρεκτίβα 94/25/EC και EN ISO – 90941:2003
Πιστοποιητικά: 	 VTT TYPE – EXAMINATION Certification No.VAL 442/1B2/03. BODYCOTE
WARRINGTONEFIRE EN ISO 45893:1996 Plastics – Determination of burning
behaviour by oxygen index Part 3 – Elevated – Temperature Test.
Επιφάνεια: Aνθεκτικό στο νερό ύφασμα πολυουρεθάνης.

ΕΠΙΦΆΝΕΙΑ /SURFACE

ΔΙΑΣΤΆΣΕΙΣ / DIMENSIONS

ΕΠΙΦΆΝΕΙΑ /SURFACE

ΔΙΑΣΤΆΣΕΙΣ / DIMENSIONS

Ύφασμα Πολυουρεθάνης (μαύρου χρώματος)

10 mm x 0,5 m x 1 m

Ύφασμα Πολυουρεθάνης (λευκού χρώματος)

30 mm x 0,5 m x 1 m

Επιμεταλλωμένη Πολυουρεθάνη (ασημί εμφάνιση)

20 mm x 0,5 m x 1 m
20 mm x 1 m x 1 m
30 mm x 0,5 m x 1 m
30 mm x 1 m x 1 m

1. Ύφασμα Πολυουρεθάνης ή Μεταλλοποιημένη
Πολυουρεθάνη
2. Υλικό απορρόφησης Ήχου: Ανακυκλώσιμος αφρός
πολυουρεθάνης (ο αφρός σε πυκνότητα 100 kg/m3)
3. Βάση : Αυτοκόλλητο

1. Ύφασμα πολυουρεθάνης
2. Υλικό απορρόφησης: Πολυεθερικός αφρός
3. Υλικό ανάσχεσης ήχου: Πολυμερή μάζα μεταλλευμάτων
4. Υλικό Απόστασης: Πολυεθερικός αφρός

1. Polyurethane or metalized polyurethane
2. Absorption layer: Recycled polyurethane (foam
in density of 100 kg/m3)
3. Bottom : Self adhesive

1. Polyurethane (PU)
2. Absorption layer: Polyether foam
3. Sound barrier : Mineral loaded polymer mass
4. Distance layer : Polyether foam

Self adhesive soundproofing for up to 29,3db noise reduction

Soundproofing for up to 40 db noise reduction

An effective sound absorbent manufactured from crushed recycled foam. Designed to improve the sound
absorption and sound insulation in vessels, motor vehicles and all kinds of machinery.

Application: Designed to improve the sound insulation in motor vehicles, vessels and all
kinds of machines. An effective layered sound insulator that will also block
low frequencies.
Installation: Mechanical installation or fastening with an adhesive.
Mean Sound Reduction Index: 40dB (attached to 6 mm glassfiber or 9mm plywood)
Flammability: Self Extinguishing (FMVSS 302, ISO 3795, ISO 4589) according to directive
94/25/EC and EN ISO 9094-1:2003
Certificates: VTT TYPE EXAMINATION Certification No.VAL 442/1B2/03. BODYCOTE
WARRINGTONEFIRE EN ISO 45893:1996 Plastics Determination burning
behaviour by oxygen index Part 3 Elevated Temperature Test.
Weight: 8 kg / m2

Acoustic Performance: 	 29,3dB (mean sound reduction index 30mm thick layer attached to 6mm glassfiber)
Volume weight: 	 100 kg/m3.
Flammability: 	 Self extinguishing FMVSS 302, ISO 3795, ISO 4589 according to directive 94/25/EC
and EN ISO 9094 – 1:2003
Certificates: 	 VTT TYPE – EXAMINATION Certification No.VAL 442/1B2/03.
BODYCOTE WARRINGTONEFIRE EN ISO 45893:1996 Plastics – Determination of
burning behaviour by oxygen index Part 3 – Elevated – Temperature Test.
Surface: 	 Water - resistant polyurethane film.
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PELON MARINA
Ταπετσαρία πολυουρεθάνης
Έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί για να χρησιμοποιείται ως ταπετσαρία σε σκάφη αναψυχής και τα
μηχανοκίνητα οχήματα.
Ευφλεκτότητα: Αυτοσβενούμενο σύμφωνα με το FMVSS 302
Βάρος: 610 gr / m2
ΧΡΏΜΑ / COLOUR

ΔΙΑΣΤΆΣΕΙΣ / DIMENSIONS

Γκρι / Grey -  Μπεζ / Beige

2,9 mm x 1,5 m x 30 m

Polyurethane upholstery
Designed and developed for use as an upholstery material in boats and vehicles
Flammability: Self Extinguishing according to FMVSS 302
Weight: 610 gr / m 2

DURALAC ΑΝΤΙΔΙΑΒΡΩΤΙΚΌ ΥΛΙΚΌ
Αντιδιαβρωτικό υλικό
Το DURALAC παρέχεται έτοιμο προς χρήση και δεν πρέπει να αραιώνεται. Εφαρμόζεται καλύτερα με
βούρτσα. Όταν το DURALAC εφαρμόζεται σε μέταλλο ή σε άλλες επιφάνειες, ο διαλύτης εξατμίζεται και η
ένωση ρυθμίζεται με την αφή, αλλά παραμένει κολλώδης για μεγάλο χρονικό διάστημα. Είναι σημαντικό η
ένωση να είναι κλειστή, ενώ το DURALAC είναι ακόμα κολλώδες για να εξασφαλίσει ότι θα ρέει επαρκώς υπό
πίεση για να κλείσει τα κενά στην ένωση. Θα σκληρύνει εάν μια λεπτή μεμβράνη παραμείνει εκτεθειμένη
στην ατμόσφαιρα για μεγάλο χρονικό διάστημα και αυτό θα εμποδίσει τη δημιουργία μιας γερής ένωσης.
ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑ / PACKAGING
115 ml

Anti-corrosive jointing compound
DURALAC is supplied ready for use and must not be thinned. It is best applied by brush. When DURALAC is
applied to metal or other surfaces the volatile solvent evaporates and the compound sets to the touch, but
remains tacky for a considerable period. It is important that the joint should be closed while DURALAC is still
tacky to ensure that it will flow sufficiently under pressure to close the gaps in the joint. It will harden somewhat
if a thin film is left exposed to the atmosphere for a long period and this will prevent the making of a close joint.

TEROSON UP 620
Στόκος για gelcoat
Το TEROSON UP 620 είναι στόκος gelcoat που αποκαθιστά το αρχικό φινίρισμα των επιφανειών των
σκαφών και όλων των πολυεστερικών επιφανειών.
Επισκευές με TEROSON UP 620: Φουσκάλες ώσμωσης
Μικρές ζημιές στην επιφάνεια
Το TEROSON UP 620 είναι αδιάβροχο και μπορεί να βαφτεί εάν χρειαστεί.
ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑ / PACKAGING
555 gr

Gelcoat filler
TEROSON UP 620 is the gelcoat restores original surface finish to boat hulls and glassfibre panels.
TEROSON UP 620 repairs: Osmosis blisters
Minor surface damages
TEROSON UP 620 can be used on glass fibre and gelcoat finishes. Once sets hard TEROSON UP 620 is waterproof and may be overpainted if required.
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3026

2990

Κόλλα για PVC

Κόλλα για Νεοπρένιο – Hypalon

Μία κόλλα για φουσκωτά σκάφη από PVC. Κόλλα πολυουρεθάνης με βάση διαλύτη, που παρέχει εξαιρετική συγκόλληση σε πλαστικοποιημένο και μη PVC. Χρησιμοποιείται μαζί με το σκληρυντή 3695 και
κολλά ποικίλες επιφάνειες, μεταξύ των οποίων PVC, ύφασμα από νάιλον, ύφασμα από πολυουρεθάνη και
αφρό. Χρησιμοποιείται για την επισκευή όλων των φουσκωτών σκαφών από PVC, συμπεριλαμβανομένων
των υφασμάτων “Dynalon” και “Strongon” που χρησιμοποιούνται στα Zodiac/Bombard και του “Hypertex”
που χρησιμοποιείται στα Narwhal/Valiant. Κόλλα δύο συστατικών εύκολης ανάμιξης, διατίθεται σε σετ με
την απαιτούμενη ποσότητα σκληρυντικού. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως υλικό ενός συστατικού, για
γρήγορες, προσωρινές επισκευές. Εφαρμόζεται εύκολα με πινέλο, ρολό ή οδοντωτή σπάτουλα. Οι δεσμοί
συγκόλλησης δημιουργούνται σε 10-15 λεπτά, ενώ η πλήρης ωρίμανση επιτυγχάνεται σε 48 ώρες.
Διάρκεια ζωής: 24 μήνες για μη ανοιγμένη συσκευασία. Αφού αναμιχθεί, η κόλλα έχει διάρκεια ζωής 3-4 ώρες.
Καλυπτικότητα: σε δύο στρώσεις, 1 λίτρο κολλά 1 τετραγωνικό μέτρο. Συνιστάται να εφαρμοστούν 2
στρώσεις. Το αστάρι & διαλυτικό 2903 είναι απαραίτητο να χρησιμοποιηθεί ως αστάρι πριν εφαρμόσουμε
την κόλλα για να μεγιστοποιήσουμε τους δεσμούς συγκόλλησης.

Κόλλα για φουσκωτά σκάφη Hypalon. Ένα μεταλλικό δοχείο των 250 ml κόλλας 2990 συνοδεύεται από
μία φιάλη των 10 ml σκληρυντή 3965. Κόλλα καουτσούκ από πολυχλωροπρένιο, με βάση διαλύτη, που
παρέχει ιδιαίτερα ισχυρούς δεσμούς συγκόλλησης όταν χρησιμοποιείται με το σκληρυντή 3695. Ιδιαίτερα κατάλληλη για την κατασκευή και την επισκευή φουσκωτών σκαφών. Κολλά υλικά από φυσικό καουτσούκ, πολυχλωροπρένιο, βουτύλιο, νιτρίλιο, hypalon, λάστιχο από πολυουρεθάνη και δέρμα. Άριστη
αντοχή στη θερμότητα, το αλμυρό νερό και την υγρασία. Απλώνεται εύκολα με πινέλο ή ρολό. Οι δεσμοί
συγκόλλησης δημιουργούνται σε 10 - 15 λεπτά, ενώ η πλήρης ωρίμανση επιτυγχάνεται σε 48 ώρες.
Διάρκεια ζωής: 24 μήνες για μη ανοιγμένη συσκευασία, ενώ αφού αναμιχθεί η κόλλα έχει διάρκεια ζωής
3 - 4 ώρες.
Καλυπτικότητα: σε δύο στρώσεις, 1 λίτρο κολλά 1 τετραγωνικό μέτρο. Συνιστάται να εφαρμοστούν 2
στρώσεις. Το P510 είναι απαραίτητο να χρησιμοποιηθεί ως αστάρι πριν εφαρμόσουμε τη κόλλα για να
μεγιστοποιήσουμε τους δεσμούς συγκόλλησης.

Χρησιμοποιείται από τους σταθμούς σέρβις σωσίβιων λέμβων και από τους μεγαλύτερους κατασκευαστές.
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Χρησιμοποιείται από τους σταθμούς σέρβις σωσίβιων λέμβων και από τους μεγαλύτερους κατασκευαστές.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑ / PACKAGING

ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑ / PACKAGING

250 ml - 70 ml

250 ml - 70 ml

Adhesive for PVC

Adhesive for Neoprene – Hypalon

Glue, a PVC Inflatable Boat Adhesive. Solvent based polyurethane adhesive giving excellent adhesion to both
plasticised and unplasticised PVC. Used in conjunction with 3695 curing agent will bond a wide variety of surfaces including PVC, nylon fabric, polyurethane fabric and foam. Use for repair of all PVC inflatables including
Zodiac/Bombard «Dynalon» and «Strongon» fabrics and Narwhal/Valiant «Hypertex». Easy to mix two part
supplied in sets with requisite amount of curing agent. Can be used as a single part for quick temporary
repairs. Easy to apply by brush, roller or serrated trowel. Contact bonds can be made in 10-15 minutes, full
cure 48 hours.

Hypalon Inflatable Boat Adhesive. A 250 ml can of 2990 adhesive is supplied with a 10ml bottle of 3965 Curative. Solvent based polychloroprene rubber adhesive giving high strength bonds when used in conjunction
with 3695 curing agent; particularly suitable for manufacture and repair of inflatable boats. Will bond natural
rubber, polychloroprene, butyl, nitrile, hypalon, polyurethane rubber materials and leather. Excellent resistance to heat, salt water and humidity. Easy to mix two part system supplied in sets with requisite amount
of curing agent; can be used as a single part for quick temporary repairs. Easy to apply by brush or roller.
Contact bonds in 10-15 minutes, full cure 48 hours.

Shelf life: 24 months unopened tin.
Coverage: using 2 coats, 1 litre bonds 1 square metre. Recommended to apply 2 coats of adhesive. Primer &
Solvent 2903 necessary as primer before applying adhesive for maximum bond.

Shelf life: 24 months unopened tin, mixed adhesive has pot life of 3- 4 hours.
Coverage: using 2 coats, 1 litre bonds 1 square metre. Recommended to apply 2 coats of adhesive. Cleaner &
Solvent P510 necessary as primer before applying adhesive for maximum bond.

Used by liferaft service stations and major manufacturers.

As used by liferaft service stations and major manufacturers.

P 510

2903

Καθαριστικό και διαλυτικό για υφάσματα Hypalon

Αστάρι και διαλυτικό για υφάσματα PVC

Χρησιμοποιείται για την απολίπανση επιφανειών hypalon πριν τη συγκόλληση και για τον καθαρισμό των
βουρτσών. Χρησιμοποιείστε μία μικρή ποσότητα με ένα μαλακό πανί. Εξατμίζεται γρήγορα. Κατάλληλο
για την επανενεργοποίηση τής ήδη εφαρμοσμένης κόλλας.

Αστάρι για την απολίπανση και την προετοιμασία επιφανειών PVC πριν τη συγκόλληση. Απλώστε μικρή
ποσότητα με μαλακό πανί. Εξατμίζεται γρήγορα. Κατάλληλο για την επανενεργοποίηση τής ήδη εφαρμοσμένης κόλλας. Περιέχει βουτανόνη (MEK). Κατάλληλο για καθαρισμό των βουρτσών.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑ / PACKAGING

ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑ / PACKAGING

500 ml

500 ml

Cleaner and Solvent for Hypalon fabrics

Primer and Solvent for PVC fabrics

For degreasing hypalon surfaces before adhering and cleaning brushes. Use sparingly with a soft cloth, evaporates quickly. Suitable for reactivating applied adhesive.

A primer to degrease and prepare PVC surfaces before adhering. Use sparingly with a soft cloth, evaporates
quickly. Suitable for reactivating applied adhesive. Contains Butanone (MEK). Suitable for cleaning brushes.
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FLEXITHANE

SUPERFLEX

Χρώμα για Hypalon

Χρώμα για PVC

Ένα πλήρως εύκαμπτο χρώμα σχεδιασμένο για Hypalon PU και για διάφορα υφάσματα από καουτσούκ
(όχι για PVC). Το FLEXITHANE έχει πολύ καλή πρόσφυση και είναι εξαιρετικά ελαστομερές με πολύ καλές
ιδιότητες τάνυσης με αποτέλεσμα να μην ραγίζει ή να ξεφλουδίζει. Το FLEXITHANE είναι εξαιρετικά αδιαφανές και συνήθως απαιτείται μια στρώση για την πλήρη απόδοση της απόχρωσης. Μία δεύτερη στρώση
θα ενισχύσει την ομαλή σατινέ εμφάνιση και θα βελτιώσει την αντοχή του στο χρόνο. Επίσης μπορεί
να χρησιμοποιηθεί για να επαναστεγανοποιήσει. Εφαρμόζεται με πινέλο. Η δεύτερη στρώση μπορεί να
εφαρμοστεί μετά από 20 λεπτά στους 20°C. Θα έχει στεγνώσει πλήρως μετά από 24 ώρες. Κάθε δοχείο
500 ml FLEXITHANE θα καλύψει 10 m2 για μία στρώση. Για καλύτερα αποτελέσματα εφαρμόζουμε δύο
στρώσεις όπου θα δώσει μία μέση καλυπτικότητα 4 με 5m2 η οποία εξαρτάται από την κατάσταση της
επιφάνειας και της εφαρμογής.

Ένα πλήρως εύκαμπτο χρώμα σχεδιασμένο για PVC και για οποιαδήποτε παραλλαγή PVC υφάσματος. Το
SUPERFLEX δημιουργεί πολύ ισχυρούς και εύκαμπτους δεσμούς, έχει αντοχή στις καιρικές συνθήκες και
διατηρεί τα χρώματα. Έχει πολύ καλές ιδιότητες τάνυσης με αποτέλεσμα να μην ραγίζει ή να ξεφλουδίζει.
To SUPERFLEX είναι αδιαφανές, εύκολο στην εφαρμογή με γρήγορο στέγνωμα. Η εφαρμογή γίνεται με μία
στρώση για καλή πρόσφυση και με δεύτερη στρώση για ομαλή σατινέ εμφάνιση και βελτιωμένη, μακράς
διάρκειας αντοχή στη UV ακτινοβολία. Η δεύτερη στρώση μπορεί να εφαρμοστεί μετά από 1 ώρα το λιγότερο, στους 20°C. Στεγνώνει πλήρως μετά από 24 ώρες. Ένα μεταλλικό δοχείο SUPERFLEX θα καλύψει 10 m2
σε μία στρώση. Για καλύτερα αποτελέσματα εφαρμόζουμε δύο στρώσεις με μέση καλυπτικότητα 2-3 m2 η
οποία εξαρτάται από την κατάσταση της επιφάνειας και της εφαρμογής.

ΧΡΏΜΑ / COLOUR

ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑ / PACKAGING

ΧΡΏΜΑ / COLOUR

ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑ / PACKAGING

Μαύρο/Black - Γκρι / Grey
Λευκό / White - Πορτοκαλί / Orange
Μπλε/ Blue - Κόκκινο / Red

500 ml

Μαύρο/Black - Γκρι / Grey - Λευκό / White
Πορτοκαλί / Orange - Μπλε/ Blue
Κόκκινο / Red - Κίτρινο / Yellow

500 ml

Hypalon paint

PVC paint

A fully flexible paint formulated for Hypalon PU and rubber variant fabric (not for PVC). FLEXITHANE has
excellent adhesion properties and is highly elastomeric with an extreme stretch ratio that will not crack or
flake off. FLEXITHANE’s coating properties are highly opaque and normally require only one coat for true
colour rendition. A second coat will enhance the smooth satin appearance and improve the lasting durability. Also, it can be used for resealing. Apply with a brush. Second coat can be applied after 20 minutes at
20°C. A full dry finish will be achieved after 24 hours drying time. Each 500 ml Tin of FLEXITHANE will cover
up to 10 square meters in one coat. For best results apply two coats which gives an average coverage of 4 to
5 square meters per 500 ml Tin depending on surface condition and application.

A fully flexible paint formulated for renovating PVC and any other PVC variant fabric. SUPERFLEX adheres in
a super strong flexible bond, becoming part of the surface withstanding weathering, abrasions and retaining colours. It has a super high stretch ratio that will not crack or flake off. SUPERFLEX’s coating properties
are highly opaque, easy to apply and quick drying. Application is one coat for good surface adhesion and a
second coat for a smooth satin appearance and improved, lasting durability to UV. The second coat can be
applied after 1 hour minimum at 20°C. A ‘Full Dry Finish’ will be achieved after 24 hours drying time. One
SUPERFLEX Tin will cover up to 10 square metres in one coat. For best results apply two coats which gives an
average coverage of 2 to 3 square metres depending on surface condition and application.

ΎΦΑΣΜΑ / FABRIC HYPALON

ΎΦΑΣΜΑ / FABRIC PVC

Μπάλωμα για επισκευές

Μπάλωμα για επισκευές

A. Εξωτερική στρώση
B. Στρώση νεοπρενίου

Ύφασμα PVC για την επισκευή φθαρμένων μπαλονιών και δαπέδων.

Γ. Ύφασμα υψηλού εφελκυσμού
Δ. Εσωτερικά φύλλα νεοπρενίου

A. Εξωτερικά στρώματα PVC, ανθεκτικά στην τριβή, ανθεκτικά στο θαλάσσιο περιβάλλον, ανθεκτικά
στα χημικά.
B. Εσωτερικό πολυεστερικό ύφασμα υψηλής αντοχής: Σταθερότητα διαστάσεων, αντοχή στον εφελκυσμό,
αντοχή στο σχίσιμο.

ΧΡΏΜΑ / COLOUR

ΔΙΑΣΤΆΣΕΙΣ / DIMENSIONS

Μαύρο/Black - Γκρι / Grey - Λευκό / White
Πορτοκαλί / Orange - Μπλε/ Blue - Κόκκινο / Red
Κίτρινο / Yellow - Ανοιχτό γκρι / Light Grey

1,45 m x 15 cm

A. External Layer
B. Layer of Neoprene
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ΧΡΏΜΑ / COLOUR

ΔΙΑΣΤΆΣΕΙΣ / DIMENSIONS

Μαύρο/Black - Γκρι / Grey
Λευκό / White - Πορτοκαλί /Orange
Μπλε/ Blue - Κόκκινο / Red

1,45 m x 15 cm

Repair patch

Repair patch
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PVC Fabric for repairing damaged tubes and floors.
C. High Tensile Textile
D. Interior Neoprene Sheets
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A. PVC outer layers; Abrasion resistance, Marine environment resistance,
Chemical Resistance.
B. Inner high polyester fabric: Dimensional Stability, Tensile strength, Tear resistance.
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SEALFLEX
Σφραγιστικό εσωτερικής χρήσης για φουσκωτά σκάφη
Ένα υδατοδιαλυτό ελαστικό ακρυλικό στεγανοποιητικό που χρησιμοποιείται εσωτερικά για να στεγανοποιήσει τους πόρους και τις μικρές διαρροές στα φουσκωτά από Hypalon και PVC και σε πολλές άλλες
κατασκευές που έχουν φτιαχτεί από αυτά τα υφάσματα. Το SEALFLEX το ρίχνουμε στο φουσκωτό μέσα
από τη βαλβίδα, το οποίο έπειτα το φουσκώνουμε και το περιστρέφουμε για να κυκλοφορήσει το σφραγιστικό, το οποίο προσκολλάται και ωριμάζει δημιουργώντας μια αδιαπέραστη μεμβράνη. Επίσης είναι
κατάλληλο για βαφή στο εσωτερικό των ραφών κατά τη διάρκεια της κατασκευής. Επαρκές για να καλύψει
3m2 φουσκωτό.
ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑ / PACKAGING
500 ml

Internal-use sealant for inflatable boats
A flexible waterbased acrylic latex sealant used internally for sealing porosity and minor leaks in Hypalon
and PVC inflatables and many other structure made from these fabrics. SEALFLEX is introduced into the
inflatable through the valve, which is then inflated and tumbled to circulate the sealant which adheres and
cures to form an impermeable membrane. Also suitable for painting on the inside of seams during manufacture. Sufficient for a 3m 2 inflatable.

SURESEAL
Εύκαμπτο συγκολλητικό και σφραγιστικό για επισκευή μικρών τρυπών
Η εύκαμπτη στεγανωτική ουσία και κόλλα επισκευής, για μια αδιάβροχη και μόνιμη επισκευή στα
υφάσματα PVC, πολυουρεθάνης, νεοπρενίου, σε λάστιχο, δέρμα, στα περισσότερα πλαστικά και
υφάσματα. Οι πολλές χρήσεις του υλικού περιλαμβάνουν επισκευή σε φουσκωτά σκάφη, στολές, σκηνές,
εξοπλισμός κατάδυσης και σκι, γιλέκα επίπλευσης, υποδήματα, βινυλικές επιφάνειες.
To SURESEAL θα συγκολλήσει τις περισσότερες επιφάνειες: Hypalon, Καουτσούκ, PVC, νάιλον, νεοπρένιο,
πολυουρεθάνη, δέρμα, βινύλιο, fiberglass, γυαλί, ξύλο, μέταλλο κ.λπ. Δημιουργεί μία σκληρή ανθεκτική
επιδερμίδα που κλείνει τις τρύπες χωρίς την ανάγκη μπαλώματος. 10 - 12 ώρες για πλήρη ωρίμανση.
ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑ / PACKAGING
12 gr

Flexible adhesive and sealant for repair of small holes
Τhe flexible repair sealant and adhesive for a waterproof permanent repair to coated fabrics, PVC, PU,
neoprene, rubber, leather, most plastics and fabrics. This multi-use sealant adhesive can be used to repair
Inflatable Boats, Wet Suits, Tents and Awnings, Diving and Skiing Equipment, Flotation Vests, Footwear,
Vinyl Upholstery etc.
SURESEAL EXTRA will adhere to most surfaces including: Hypalon, Rubber, PVC, Nylon, Neoprene, Polyurethane, Leather, Vinyl, Fibreglass, Glass, Wood, Metal, etc Creates a tough resilient skin to repair actual holes
without the need for a fabric patch. Allow 10 - 12 hours for a full cure.
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TBS 21

TBS SPEED GRIP

Αντιολισθητικό υλικό

Αφρώδης αντιολισθητική λαβή

Άνετο και ανθεκτικό υλικό για εντατική κίνηση.

Αυτό το ελαφρύ αυτοκόλλητο SPEED GRIP ικανοποιεί τις ανάγκες ασφαλείας για τα πληρώματα σε σκάφη με πολύ λεία καταστρώματα. Το αυτοκόλλητο φιλμ του SPEED GRIP έχει
ελεγχθεί από δεκάδες αγωνιστικά σκάφη σε όλο τον κόσμο.

Χημική Σύνθεση: Σύνθεση ελαστομερών πολυουρεθάνης πάνω σε μη υφαντό φιλμ πολυεστέρα.
Αποτελείται από αντιολισθητικούς κόκκους 800 μ.
Πάχος: 2,1 mm.
Βάρος: 2,5 kg/m2.
Αντοχή: Πολύ καλή αντίσταση στην UV ακτινοβολία (με βαθμολογία 7 στη τυποποιημένη κλίμακα από 1 εώς 7 για τα μπλε υφάσματα). Πολύ καλή αντοχή στα έλαια,
λίπη, υδρογονάνθρακες και θαλασσινό νερό. Εξαιρετική αντοχή στην τριβή.
Αντοχή στη θερμοκρασία: - 30°C έως + 80°C
Ελαστικότητα: Επιμήκυνση 40% πριν το σκίσιμο
Ευκολία συντήρησης: Καθαρίζεται τακτικά με νερό και παραδοσιακά απορρυπαντικά. Μέσα στα
εργοστάσια και στα καταστήματα, συνιστάται η χρήση βιοδιασπώμενων απορρυπαντικών με pΗ 9.

ΧΡΏΜΑ / COLOUR

ΠΛΆΤΟΣ / WIDTH

Μαύρο / Black - Λευκό / White - Μπλε / Blue - Καφέ / Brown
Ζαχαρί / Ivory - Κόκκινο / Red - Κίτρινο / Yellow - Κρεμ / Cream
Υπογάλανο / Iceberg - Αμμώδες / Sand - Γαιώδες / Sienna
Βαθύ γκρι / Slate grey - Μεσαίο γκρι / Express grey - Απαλό γκρι / Pearl grey

Ταινία / Tape : 4 cm
  Δάπεδο /Floor : 1,28 m

Πυκνότητα: 0,24 g/cm3
Σκληρότητα: 48 shore A
Πάχος: 2 mm
Επιμήκυνση: 24 kg/cm2
Προέκταση: 180 %
Τριβή: 640 mm3
Καλή πρόσφυση σε λεία, καθαρή, χωρίς λίπη και στεγνή επιφάνεια όπως το GRP, βαμμένο ή
βερνικωμένο ξύλο, αλουμίνιο, ανοξείδωτο, ABS, εποξικό κάρμπον (κατόπιν δοκιμής).
Πετυχαίνουμε καλύτερα αποτελέσματα αν στεγανοποιήσουμε στα άκρα.
Προσοχή: Δεν είναι κατάλληλο για PE και PP.

ΧΡΏΜΑ / COLOUR
Μαύρο / Black - Ανοιχτό γκρι / Light grey

Foam grip

Anti-slip material

This light and self-adhesive SPEED GRIP meets the security needs for crews on boats with
very bald decks (skiffs, sailing dinghy). Speed Grip is combined with a new generation of selfadhesive film which has been tested by tens of racing boats around the world.

Comfortable and resistant non-slip for substantial traffic.
Chemical composition: Polyurethane elastomeric complex applied to a non-woven film of rot-free polyester. Non- abrasive flexible granules 800 m.
Thickness: 2.1 mm.
Weight: 2.5 kg/m 2.
Resistance: Very good resistance to UV rays (classified 7 on the standardized scale of 1 to 7
for blue textiles). Very good resistance to oils, greases, hydrocarbons and salt
water. Excellent resistance to abrasion.
Temperature resistance: From - 30°C to + 80°C
Flexibility – Distortion: Extension 40% before breakage.
Ease of maintenance: Clean regularly with water and traditional detergents. Inside factories and shops,
the use of biodegradable detergents with a pH of 9 is recommended
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Density:
Hardness:
Thickness:
Elongation:
Extention:
Abrasion:

0.24 g /cm 3
48 shore A
2 mm
24 kg /cm 2
180 %
640 mm 3
Good adhesion on smooth, clean, grease free and dry surface such as GRP, painted or varnished wood, aluminium, stainless steel, ABS, carbon epoxy (make tests before).
Best results with an edge sealant.
Be careful: Not suitable for PE an PP.
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MONSTER TAPE
Ταινία γενικής χρήσης
Η MONSTER TAPE είναι μία ταινία εξαιρετικά ισχυρή και ανθεκτική στην υπεριώδη ακτινοβολία, το αλμυρό
νερό και λειτουργεί άνετα σε θερμοκρασίες -40°C έως 100°C. Έχει μια κόλλα υψηλής απόδοσης και μπορεί
να χρησιμοποιηθεί σχεδόν για οποιαδήποτε επισκευή.
Η ταινία πολλαπλών χρήσεων για επισκευές στο σκάφος όλων των τεχνών -ιστιοπλοΐα, kite, surf, οχήματα,
τροχόσπιτα, κατασκηνωτές και σε πολλές άλλες δραστηριότητες.
■■
■■
■■

Βεβαιωθείτε ότι η επιφάνεια της εφαρμογής είναι καθαρή, στεγνή και χωρίς σκόνη.
Κόψτε την ταινία στο αντίστοιχο μέγεθος που χρειάζεται η εφαρμογή προσθέτοντας περισσότερο
υλικό για τις γωνίες.
Αφαιρέστε το πίσω χαρτί, τοποθετήστε την ταινία στην επιφάνεια και πιέστε σταθερά πάνω από την
κατεστραμμένη περιοχή, εξασφαλίζοντας ότι αφαιρούνται όλες οι φυσαλίδες αέρα. Η MONSTER TAPE
μπορεί να εφαρμοστεί είτε έχοντας προκόψει το απαιτούμενο κομμάτι για την εφαρμογή είτε κατευθείαν ξετυλίγοντάς την κατά τη διάρκεια της εφαρμογής.
ΧΡΏΜΑ / COLOUR

ΔΙΑΣΤΆΣΕΙΣ / DIMMENSIONS

Διάφανο / Clear

75 mm x 1,5 m

Multipurpose repair tape
MONSTER TAPE is extremely strong and is resistant to UV light, salt water and works comfortably at temperatures -40°C – 100°C. It has a high performance adhesive on one side and can be used to repair almost anything.
The multipurpose tape for repairs on board all crafts – sail, power, kite, surf, vehicles, caravans, campers and
in many other activities.
■■
■■
■■

Ensure the surface for application is clean, dry and dust free.
Cut tape to size and it is best to radius the corners.
Remove backing paper, place tape in position and press down firmly over the damaged area ensuring all
air bubbles are removed. Monster Tape can be applied flat or coil wrapped.

SPINNAKER REPAIR TAPE
Ταινία γρήγορης επισκευής
Η SPINNAKER REPAIR TAPE είναι ευρέως γνωστή για τη γρήγορη και αποτελεσματική επισκευή που προσφέρει.
ΧΡΏΜΑ / COLOUR

ΔΙΑΣΤΆΣΕΙΣ / DIMENSIONS

Μαύρο /Black - Γκρι /Grey -Κόκκινο /Red - Μπλε / Royal blue - Λευκό / White

50 mm x 4,5 m

Fast repair tape
SPINNAKER REPAIR TAPE is a fast repair tape with high durability.

GRIP KIT
Κιτ αντιολισθητικών ταινιών
Το GRIP KIT είναι ένα κιτ το οποίο περιέχει ένα μαλακιά άνετη λαστιχένια ταινία λαβής κατάλληλο για
windsurf, kite και χειρολαβές ski.
ΧΡΏΜΑ / COLOUR

ΔΙΑΣΤΆΣΕΙΣ / DIMENSIONS

Μαύρο / Black

30 mm x 1,8 m

Grip kit
GRIP KIT a soft conformable rubber grip tape to coil wrap tillers, windsurf, kite and ski handles.
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DACRON SAIL REPAIR PATCH

TELL TALES

Μπαλώματα πανιών

Δείκτης τριμμαρίσματος πανιού
Οι αυτοκόλλητοι δίσκοι TELL TALES είναι κατάλληλοι για ένα τέλειο τριμμάρισμα του πανιού.

Το DACRON SAIL REPAIR PATCH περιέχει 2 δυνατά υφασμάτινα μπαλώματα για μεγαλύτερες επισκευές και
για τις δύο πλευρές του πανιού.

ΧΡΏΜΑ / COLOUR

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ / PACKING

ΧΡΏΜΑ / COLOUR

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ / PACKING

8 με κόκκινη και 8 με πράσινη κλωστή / 8 with red and 8 with green thread

16 τεμάχια / pieces

Λευκό / White

24 cm x 37 cm x 2 φύλλα / sheets

Sail trimming indicator

Sail patches

The self-adhesive discs TELL TALES are suitable for a perfect upwind sail trimming.

DACRON SAIL REPAIR PATCH two strong sail cloth patches to apply to either side of a sail for the larger repair.

RACE / COURSE

DUCK TAPE

Αδιάβροχη αυτοκόλλητη κάρτα
Το RACE/COURSE CARD είναι αδιάβροχη αυτοκόλλητη κάρτα / σημειωματάριο. Κατά την αφαίρεσή της δεν
αφήνει υπολείμματα κόλλας.

Υφασμάτινη ταινία
H DUCK TAPE είναι μία αυτοκόλλητη, αδιάβροχη υφασμάτινη ταινία υψηλής ποιότητας για επισκευές σε
κάθε είδους σκάφος.

ΧΡΏΜΑ / COLOUR

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ / PACKING

ΧΡΏΜΑ / COLOUR

ΔΙΑΣΤΆΣΕΙΣ / DIMENSIONS

Λευκό / White

15 τεμάχια / pieces

Διαφανές / Clear - Λευκό / White - Μαύρο /Black - Κόκκινο /Red,
Μπλε/Blue - Πράσινο /Green - Κίτρινο / Yellow - Ασημί / Silver

50 mm x 5 m

Waterproof write-on sticker
Write on sticker with a removable adhesive. Simply jot down the race course in the club house, remove the
sticker from the backing paper and position on dinghy. Win the race then remove cleanly afterwards without
leaving any residue.

Cloth tape
DUCK TAPE is a self-adhesive, high quality waterproof cloth tape suitable for numerous temporary repair jobs
on all boats and canoes.

UV RESISTANT DUCK TAPE
Yφασμάτινη ταινία UV μεγάλης ελαστικότητας

MAIN TALES
Δείκτης τριμμαρίσματος πανιού
Παρόμοια με τα TELL TALES που τοποθετούνται στη Genoa, τα MAIN TALES τοποθετούνται στη μαΐστρα
έτσι ώστε να μπορείτε να τριμμάρετε το πανί σας με ακρίβεια αναλόγως την πλεύση σας.
ΧΡΏΜΑ / COLOUR

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ / PACKING

ΧΡΏΜΑ / COLOUR

ΔΙΑΣΤΆΣΕΙΣ / DIMENSIONS

Κόκκινο / Red

8 Dacron δίσκους και 8 Ripstop λωρίδες νάιλον
8 Dacron discs and 8 Ripstop nylon strips

Ανοιχτό Γκρι / Light Grey

50 mm x 5 m

High tensile UV cloth tape

Sail trimming indicator
Similar to ΤELL ΤALES fitted to genoa luffs the MAIN TALES should be fitted at intervals along the leech of the
mainsail so that you can accurately trim the mainsail when sailing upwind or on a reach.
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Αυτή η ταινία πολλαπλών χρήσεων έχει πολλές χρήσεις σε φουσκωτά σκάφη, σκάφη αναψυχής ή αγωνιστικά. Είναι μια υφασμάτινη ταινία μεγάλης ελαστικότητας που σχίζεται εύκολα με το χέρι. Η επιθετική
κόλλα της κολλάει εύκολα στις περισσότερες επιφάνειες, χωρίς να αφήνει υπολείμματα κατά την αφαίρεσή της. Είναι ανθεκτική στην υπεριώδη ακτινοβολία και στις καιρικές συνθήκες.
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This multi-purpose tape has many uses on a dinghy, cruising or racing yacht. A high tensile cloth tape that will
tear easily by hand. The aggressive adhesive will bond readily to most surfaces yet removes cleanly without
any sticky residue. Resistant to UV light and weather conditions.
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ANTI - CHAFE PATCH
Μπαλώματα επισκευής

UV RESISTANT SPREADER TAPE
Ταινία UV
Η UV RESISTANT SPREADER TAPE είναι μία ταινία με αντοχή στην υπεριώδη ακτινοβολία και αφαιρείται
χωρίς να αφήνει υπολείμματα στο τέλος της σεζόν.

Το ANTI-CHAFE PATCH χρησιμοποιείται για τις σφήνες, τους οδηγούς ή ακόμα και για την εφαρμογή σε
φουσκωτά ή και την καρίνα του σκάφους. Οι ευάλωτες περιοχές μπορούν να προστατευθούν και λόγω του ότι
είναι είναι διάφανο, δεν θα μειώσουν το συνολικό οπτικό αποτέλεσμα οποιασδήποτε επιφάνειας. Η κόλλα
έχει κατασκευαστεί έτσι ώστε να είναι αδιάβροχη και να έχει ισχυρή πρόσφυση με καλή αντοχή στη θερμοκρασία και αποδεδειγμένη μακροζωία. Το ANTI-CHAFE PATCH είναι ανθεκτικό στην υπεριώδη ακτινοβολία.

ΧΡΏΜΑ / COLOUR

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ / PACKING

ΧΡΏΜΑ / COLOUR

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ / PACKING

Ανοιχτό Γκρι / Light Grey

25 mm x 10 m

Διαφανές / Clear

4 φύλλα / sheets

Repair patches

UV tape
UV RESISTANT SPREADER TAPE is resistant to UV light and removes cleanly at the end of the season.

ANTI-CHAFE PATCH can be cut to size to use around cleats or fairleads or even be applied to a dinghy or
keelboat spinnaker chute for friction free hoists and drops. Vulnerable areas can be protected and as a clear
product, it will not detract from the overall visual effect of any surface. The glue has been developed to be
waterproof and has a strong adhesion with a good temperature resistance and proven longevity.

RIG WRAP

VINYL FOAM TAPE

Ταινία κάλυψης εξαρτήσεων (rigging)

Αυτοκόλλητη αφρώδης ταινία βινυλίου

Η RIG WRAP είναι μία διάφανη ταινία η οποία χρησιμοποιείται για την κάλυψη των εξαρτήσεων (rigging)
με σκοπό την ολίσθηση των πανιών όταν έρχονται σε επαφή. Μειώστε τη φθορά στα ακριβά πανιά και
παρέχετε μια επιφάνεια χωρίς τριβή για τη διέλευση των πανιών σας στο τακ και στη μπότζα.
ΧΡΏΜΑ / COLOUR

ΔΙΑΣΤΆΣΕΙΣ / DIMENSIONS

Διαφανές / Clear

25 mm x 5 m

Η VINYL FOAM TAPE είναι μία αυτοκόλλητη μαλακή ταινία βινυλίου μονής όψης για τα παράθυρα, τους
αρμούς του καταστρώματος και τα καπάκια του hatch της μηχανής.
ΧΡΏΜΑ / COLOUR

ΔΙΑΣΤΆΣΕΙΣ / DIMENSIONS

Μαύρο / Black

10 mm | 19 mm | 25 mm x 3 mm x 3m
19 mm | 25 mm x 6 mm x 3m

Rigging wrap tape

Self-adhesive foam vinyl tape

RIG WRAP stretch and coil wrap the clear/opaque tape around rigging. Reduce wear on expensive sails and
provide a friction free surface to ease the passage of sails on tack and Gybe.

VINYL FOAM TAPE is a soft vinyl foam tape for bedding in windows, deck fittings and engine hatch covers.

ANTI - CHAFE ROLL
Φιλμ πλαστικοποίησης
Αποφύγετε την πρόκληση ζημιάς στο gelcoat, στο χρώμα και στο βερνίκι και μειώστε την τριβή σε περιοχές
επαφής με πανιά, σχοινιά και μπλοκ. Είναι ένα σκληρό διάφανο φιλμ με χαμηλή τριβή για την πλαστικοποίηση σε περιοχές υψηλής φθοράς.
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MAST COLLAR
Κολάρο καταρτιού
Το MAST COLLAR είναι ένα αυτοκόλλητο αδιάβροχο κολάρο που χρησιμοποιείται για το κατάρτι.

ΧΡΏΜΑ / COLOUR

ΔΙΑΣΤΆΣΕΙΣ / DIMENSIONS

ΧΡΏΜΑ / COLOUR

ΔΙΑΣΤΆΣΕΙΣ / DIMENSIONS

Διάφανο / Clear

50 mm x 2 m (250 micron) ̵ 50 mm x 3 m (130 micron)

Μαύρο / Black

100 mm x 1,5 m

Lamination film

Mast collar

Prevent damage to gel coat, paint and varnish work and reduce friction on areas of contact with sails, ropes
and blocks. A tough low friction clear film for lamination to high wear areas.

MAST COLLAR a self-bonding waterproof collar which does not require un-stepping the mast when fitting.
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SELF - AMALGAMATING TAPE
Αυτοβουλκανιζόμενη ταινία
Η SELF-AMALGAMATING TAPE είναι μία αυτοβουλκανιζόμενη ταινία. Ιδανική για κάλυψη βιδών, τερματικά,
ηλεκτρικά στο καταστρώματα και για επισκευές έκτακτης ανάγκης σωλήνων. Εξαιρετικές ιδιότητες υψηλής
τάσης (διηλεκτρική ισχύς 35 kv/mm). Αντοχή στο όζον, αντοχή στο νερό και προστασία από τη διάβρωση.
Αντέχει σε θερμοκρασίες από -95°C έως 90°C.
ΧΡΏΜΑ / COLOUR

ΔΙΑΣΤΆΣΕΙΣ / DIMENSIONS

Λευκό / White - Μαύρο /Black

25mm x 5m | 10m

Self-amalgamating tape
A non-adhesive tape which bonds to itself and not your fittings. Ideal for rigging screws, terminals, on deck
electrics and emergency hose repairs. Excellent high voltage properties (dielectric strength 35kv/mm). Ozone
resistance, water resistance and the ability to protect against corrosion. Withstands a temperature range of
-95°C to 90°C.

BACK TO BACK FASTENER
Ταινία συγκράτησης και στερέωσης
Πρόκειται για ένα εύκολο στη χρήση προϊόν για γρήγορη αποδέσμευση, είναι ιδιαίτερα χρήσιμο για χρήση
ως ιμάντες στοιβασίας, δέσιμο πανιού, συνδέσεις και πολλές άλλες εφαρμογές.
ΧΡΏΜΑ / COLOUR

ΔΙΑΣΤΆΣΕΙΣ / DIMENSIONS

Λευκό / White - Μαύρο /Black

25 mm x 2 m

Fastener
This is an easy to use product for quick release with a hook face and loop reverse it is particularly useful for use
as stowage straps, sail ties, bundling and many other applications.

SPRAY STOP
Μονωτική ταινία σωληνώσεων
Προσφέρει μία φθηνή, ευέλικτη και εναρμονισμένη με τον IMO λύση με σκοπό την αποτελεσματική μόνωση
των σωληνώσεων. Εύκολη και γρήγορη εφαρμογή.
ΧΡΏΜΑ / COLOUR

ΔΙΑΣΤΆΣΕΙΣ / DIMENSIONS

Ασημί / Silver

50 mm x 1 m

Pipe insulating tapes
Provides a cost effect, flexible and IMO compliant solution to prevent the risk of spray out from pipe flanges.
Quick and easy to apply.
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■■
■■
■■
■■
■■

SHINEX RAP 150

POLLUX 180

Ηλεκτρικός αλοιφαδόρος

Ηλεκτρικός αλοιφαδόρος

Λόγω της άνετας τοποθετημένης σκανδάλης μεταβλητής ταχύτητας, ο περιστροφικός αλοιφαδόρος SHINEX RAP 150 μπορεί να λειτουργεί με χαμηλή
ταχύτητα και να προσαρμοστεί τέλεια σε κάθε επιφάνεια. Η σκανδάλη είναι
κλειδωμένη για να εξασφαλίσει σταθερή ταχύτητα. Η θερμότητα που παράγεται από τον κινητήρα ψύχεται συνεχώς μέσω ενός ενσωματωμένου ψύκτη
θερμότητας. Αυτό δεν προστατεύει μόνο τα ρουλεμάν αλλά είναι επίσης αποτελεσματικό στην περιοχή λαβής: Το RAP 150 παραμένει αισθητά κρύο κατά
τη διάρκεια παρατεταμένης χρήσης και μπορεί – με την εργονομικά διαμορφωμένη χειρολαβή και το υψηλής ποιότητας υλικό SoftGrip – να δουλεύεται
άνετα και με ασφάλεια. Χάρη στο χαμηλό βάρος και το εργονομικό σχήμα με
το βέλτιστο κέντρο βάρους, ο αλοιφαδόρος μπορεί να οδηγηθεί εύκολα και με
ασφάλεια. Η ομαλή εκκίνηση εξασφαλίζει επίσης τη σταθερή λειτουργία καθ’
όλη τη διάρκεια του γυαλίσματος.

Ο ειδικός για μεγάλες επιφάνειες. Ο περιστροφικός αλοιφαδόρος POLLUX 180
επιτρέπει τη βέλτιστη προσαρμογή σε διάφορα υλικά ή επιφάνειες. Χάρη στα
ηλεκτρονικά εξαρτήματα της MMC, η ταχύτητα παραμένει σταθερή ανά πάσα
στιγμή – για ακόμα καλύτερο γυάλισμα χωρίς χρονοβόρα επανεφαρμογή. Η
σκανδάλη μεταβλητής ταχύτητας καθιστά δυνατό το γυάλισμα με χαμηλή ταχύτητα – για ομαλή εκκίνηση χωρίς να υπάρχει διασπορά της αλοιφής.

Μεγαλύτερη διάρκεια εργασίας χάρη στον εργονομικό χειρισμό και το μικρό βάρος
Διακόπτης επιταχυντή, προεπιλογή ταχύτητας, ελεγχόμενη ταχύτητα, ομαλή εκκίνηση
Προστασία από υπερφόρτωση εξαρτώμενη από την θερμοκρασία
Μπορεί να λάβει μεγάλη φόρτιση λόγω του κινητήρα 2 ταχυτήτων
Η λαβή δεν ζεσταίνεται λόγω του στοιχείου ψύξης

■■
■■
■■

■■
■■
■■
■■
■■

Εξαιρετική ψύξη στις χαμηλότερες στροφές – επιτρέπει εργασία υπό βαρύ φορτίου
Ελεγχόμενη ταχύτητα, προεπιλογή ταχύτητας και ομαλή εκκίνηση για προσαρμογή στην επιφάνεια
εργασίας
Διακόπτης επιταχυντή, προεπιλογή ταχύτητας, ελεγχόμενη ταχύτητα, ομαλή εκκίνηση
Εργονομική λαβή και τέλεια κατανομή βάρους για χαλαρή δουλειά
Προστασία από υπερφόρτωση εξαρτώμενη από τη θερμοκρασία
Εύκολη αλλαγή πάτου χάρη στο σταμάτημα του εργαλείου

Περιλαμβάνονται: 	 Πάτος γυαλίσματος StickFix Ø 180 mm
Πρόσθετη πλαϊνή λαβή

ΜΕΓ. TAXYTHTA / MAX SPEED

ΒΆΡΟΣ/ WEIGHT

ΜΕΓΕΘΟΣ ΔΙΣΚΟΥ / DISC SIZE

ΜΕΓ. TAXYTHTA / MAX SPEED

Ø 150 mm

2100  σ.α.λ. / rpm

2,1 kg

Ø 180 mm

2400  σ.α.λ. / rpm

With the comfortably positioned variable speed trigger, the SHINEX RAP 150 rotary polisher can be controlled at low speed and perfectly adapted to the polishing task at hand. The trigger is locked to ensure a
consistent speed. The heat produced by the motor is continuously cooled via an integrated heat sink. This
not only protects the bearings but is also effective in the grip area: The RAP 150 remains noticeably cool
during prolonged use and can – supported by the ergonomically shaped handle and the high-quality SoftGrip material – be guided comfortably and safely. Thanks to the low weight and the ergonomic shape with
optimum centre of gravity, the device can be guided easily and safely. The smooth start-up also ensures that
the polishing agent does not spray out when switched on.
■■

■■

ΜΕΓΕΘΟΣ ΔΙΣΚΟΥ / DISC SIZE

Electrical polisher

■■

Products' Catalogue

Longer working due to ergonomic handling and light weight
Accelerator switch, speed preselection, controlled speed, smooth start-up
Temperature-dependent overload protection
Can take heavy loading because of its 2-speed motor
Handle does not get hot because of the cooling element

Electrical polisher
Powerhouse with high coverage capacity.
The specialist for large surfaces. The POLLUX 180 rotary polisher enables optimum adaptation to various
materials or surfaces. Thanks to the MMC electronics, the speed remains constant at all times – for even
workpiece polishing without time-consuming reworking. The variable speed trigger makes polishing at low
speed possible – for smooth start-up without the polishing agent spraying off.
■■
■■
■■
■■
■■
■■

Exceptional cooling in lower speed range – allows work under heavy loads
Controlled speed, stepless speed preselection and smooth start-up for adaptation to the working surface
Accelerator switch, speed preselection, controlled speed, smooth start-up
Ergonomic dome grip and perfect weight distribution for relaxed work
Temperature-dependent overload protection
Polishing pad changing without tools thanks to spindle stop

Items included: 	 StickFix polishing pad Ø 180 mm
Additional side-mounted hand grip
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■■
■■
■■
■■
■■
■■

ROTEX RO 150

ETS EC 150

Έκκεντρο περιστροφικό τριβείο

Ηλεκτρικό περιστροφικό τριβείο

Το πρωτοποριακό πρωτότυπο για περισσότερα από 30 χρόνια: Το ROTEX RO
150 με λειτουργία 3 σε 1 – για χοντρή λείανση, λεία λείανση και γυάλισμα.
Ελαφρύνετε το φορτίο της εργαλειοθήκης σας ενώ αυξάνετε το φάσμα των
εφαρμογών. Με ένα μόνο εργαλείο με εξαιρετικά υψηλή ταχύτητα απομάκρυνσης υλικού κατά τη διάρκεια χοντρής λείανσης. Ένα εξαιρετικά φινιρισμένο αποτέλεσμα με την επιλογή λείας λείανσης και τέλειο φινίρισμα κατά
το γυάλισμα. Με την κατάλληλη σκούπα απορρόφησης σκόνης, σας εξοικονομεί ακόμη και την προσπάθεια να καθαρίζετε την επιφάνεια εργασίας.

Ιδανικά κατασκευασμένο για χειροκίνητη λειτουργία. Για μειωμένη κόπωση
κατά την εκτέλεση εργασιών τριψίματος και καλή αίσθηση στις άκρες,
καθώς και εύκολη λειτουργία σε οποιαδήποτε θέση. Το νέο ETS EC 150. Με
ύψος μόλις 116 mm και με κινητήρα EC-TEC χωρίς ψήκτρες και εργονομική
γεωμετρία περιβλήματος με τέλεια ισορροπημένο κέντρο βάρους. Και με
πρόσθετες καινοτόμες λεπτομέρειες, όπως αυτόματο έλεγχο σκόνης, ενσωματωμένο φρένο τριβής λείανσης και το μοναδικό σύστημα ελέγχου κραδασμών για πρόσθετα οφέλη για την υγεία.

Τρία εργαλεία σε ένα για χοντρή λείανση, λεία λείανση και γυάλισμα
Σύστημα πάτων FastFix
Έκκεντρη κίνηση για επιφάνειες υψηλής ποιότητας χωρίς γρατσουνιές
Τρίψτε μέχρι την άκρη χάρη στο προστατευτικό Festool PROTECTOR
Ιδανικές εργονομικές θέσεις λαβής
Περιστροφική κίνηση ROTEX για αποτελεσματική αφαίρεση υλικού

■■
■■
■■
■■
■■
■■

Περιλαμβάνονται τα: MULTI-JETSTREAM 2 πάτος λείανσης FastFix Ø 150 mm (μαλακός W)
Προστατευτικό Festool PROTECTOR

Μεγάλη διάρκεια ζωής χάρη στην τεχνολογία EC και το φρένο του πάτου τριβής με άκρη καρβιδίου
Συμπαγής σχεδιασμός και ζυγίζει μόλις 1,2 kg για βέλτιστες εργονομικές συνθήκες εργασίας
Σταθερή ταχύτητα ακόμα και υπό φορτίο
Βέλτιστη προστασία της εργασίας χάρη στην ανίχνευση κραδασμών
Πολύ υψηλή ποιότητα επιφανειών χάρη στις διαδρομές λείανσης
Για χοντρή, ενδιάμεση και λεπτή λείανση

Περιλαμβάνεται: MULTI - JETSTREAM 2 M8 λειαντικός πάτος Ø 150 mm

ΜΕΓΕΘΟΣ ΔΙΣΚΟΥ / DISC SIZE

ΙΣΧΥΣ / POWER

ΜΕΓΕΘΟΣ ΔΙΣΚΟΥ / DISC SIZE

ΙΣΧΥΣ / POWER

ΔΙΑΔΡΟΜΉ ΛΕΊΑΝΣΗΣ / SANDING STROKE

Ø 150

230 V

Ø 150

230 V

3mm - 5mm

Eccentric orbital sander

Electrical orbital sander

The original 3-in-1 principle with powerful machine concept.
The unrivalled original for more than 30 years: The ROTEX RO 150 with 3-in-1 – for coarse sanding, fine sanding and polishing. Lighten the load of your tool kit while increasing the range of applications. With just one
tool for an extremely high material removal rate during coarse sanding. A super-fine result when fine sanding. And with the appropriate mobile dust extractor, it even saves you the effort of brushing the work surface.

The perfect finishing sander in the compact class.
Perfectly built for manual operation. For reduced fatigue when carrying out overhead sanding work and a
good feeling on edges, as well as convenient operation in any position. The new ETS EC 150. At just 116 mm
high and with a brushless EC-TEC motor and ergonomic housing geometry with perfectly balanced centre of
gravity. And with additional innovative details such as automatic dust control, integrated sanding pad brake
and the unique Vibration Control System for added health benefits.

■■
■■
■■
■■
■■
■■

Three tools in one for coarse sanding, fine sanding and polishing
FastFix sanding pad system, tool-less
Eccentric motion for high-quality, scratch-free surfaces
Sanding up to the edge thanks to the Festool PROTECTOR
Ideal ergonomic grip positions
ROTEX rotary motion for efficient material removal

Items included: MULTI-JETSTREAM 2 FastFix sanding pad Ø 150 mm (soft W)
Festool PROTECTOR
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■■
■■
■■
■■
■■
■■

Longlife thanks to EC technology and sanding pad brake with carbide tip
Compact design and weighing only 1.2 kg for optimal ergonomic work conditions
Stepless speed preselection, constant speed even under load
Optimal work protection thanks to vibration and extraction detection
Very high surface quality thanks to sanding stroke
For coarse, intermediate and fine sanding

Included: MULTI - JETSTREAM 2 M8 sanding pad Ø 150 mm
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FASTFIX ST - STF

CTL 26 E CLEANTEC MOBILE DUST EXTRACTOR

Πέλμα Λείανσης

Ηλεκτρική σκούπα απορρόφησης σκόνης

Ο πάτος λείανσης Festool FASTFIX διαθέτει ένα σχεδιασμό πολλαπλών οπών για αυξημένη ροή αέρα και
αποτελεσματικότερη απορρόφηση σκόνης. Το μεσαίο μαξιλαράκι λειτουργεί σε επίπεδες και καμπυλωτές
επιφάνειες. Χρησιμοποιήστε αυτόν τον πάτο στο RO150 FEQ Rotex Sander.

Συμπαγής αλλά μεγάλη. Ελαφριά αλλά ισχυρή. Είτε χρησιμοποιείται
στο εργοτάξιο είτε στο εργαστήριο, χάρη στην τεράστια χωρητικότητα
των 26 λίτρων, η CLEANTEC CTL 26 παρέχει μέγιστο όγκο με συμπαγείς διαστάσεις. Εξοπλισμένη με περιστρεφόμενους τροχούς και πίσω
τροχούς για βέλτιστη κινητικότητα. Διαθέτει επίσης ένα φρένο ασφάλισης που παρέχει σταθερότητα σε οποιαδήποτε επιφάνεια καθώς και
κατά τη μεταφορά. Το επίπεδο φίλτρο/σακούλα που είναι πλήρως ενσωματωμένο στην κεφαλή αναρρόφησης εξασφαλίζει την πλήρη χρήση
του όγκου. Αυτό σημαίνει ότι οι όγκοι των μικτών και των καθαρών
δοχείων είναι σχεδόν πανομοιότυποι. Ο εξαιρετικά συμπαγής στρόβιλος υψηλής απόδοσης παρέχει τη σωστή ισχύ αναρρόφησης. Μια ροή
όγκου 3900 l / min σημαίνει ότι τίποτα δεν παραμένει, εκτός από καθαρό
αέρα. Εγκεκριμένο για σκόνη στην κατηγορία σκόνης L.

■■
■■
■■
■■

Το σύστημα Multi - jet stream αυξάνει τη ροή του αέρα
Η αυξημένη ροή αέρα οδηγεί σε δροσερότερη λειτουργία
Ο πάτος είναι σχεδιασμένος για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής
Ο σχεδιασμός αγκίστρου και βρόχου (Hook and loop) προσφέρει γρήγορες αλλαγές λειαντικών
ΣΚΛΗΡΌΤΗΤΑ / HARDNESS
D150 / 17MJ - FX - SW   Μαλακό / Soft
D150 / 17MJ - FX - W    Μεσαίο / Medium
D150 / 17MJ - FX - H     Σκληρό / Hard

■■

Sanding pad

■■

Festool FASTFIX Sanding Pad ST-STF features a multi-jet design for increased airflow and more efficient dust
extraction. The medium pad works on plain and arced surfaces. Use this pad on the RO150 FEQ Rotex Sander.
■■
■■
■■
■■

Multi-jet stream increases airflow
Increased airflow results in cooler running
Pad designed for longer life
Hook and loop design offers quick abrasive changes

■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■

Μέγιστη αξιοποίηση του όγκου του δοχείου – η συνολική ποσότητα
είναι ίδια με την καθαρή ποσότητα.
Μπορεί να προσαρμοστεί μεμονωμένα με πρόσθετη υποδοχή,
συμπιεσμένο αέρα ή μονάδα Bluetooth® για τηλεχειρισμό στον
εύκαμπτο σωλήνα αναρρόφησης ή αυτόματη εκκίνηση μέσω της
μπαταρίας Bluetooth®.
Συνεχής αναρρόφηση λόγω της συμπαγούς τουρμπίνας υψηλής απόδοσης.
Ο εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης και η βελτιστοποιημένη βάση SYS-Dock με υποδοχή καλωδίου και
λειτουργία T-LOC για την εύκολη σύνδεση των SYSTAINER με τον κινητό απορροφητήρα σκόνης.
Η αντιστατική λειτουργία αποτρέπει την ανάπτυξη στατικού ηλεκτρισμού κατά τη διάρκεια της εργασίας.
Συναρμολόγηση εργαλειοθηκών μέσω SYS-Dock.
Χώρος αποθήκευσης του εύκαμπτου σωλήνα και του καλωδίου για μεγαλύτερη καθαριότητα και ασφάλεια.
Οικονομική λόγω της βέλτιστης χρήσης του διαθέσιμου όγκου με μια σακούλα φίλτρου SELFCLEAN
στο δοχείο.
Έγκριση για την κατηγορία σκόνης L.
ΧΩΡΗΤΙΚΌΤΗΤΑ ΔΟΧΕΊΟΥ - ΦΊΛΤΡΟΥ / CONTAINER - FILTER BAG CAPACITY
26 / 24 L

Dust absorbing electrical vacuum
Compact but large. Light but powerful. Whether it’s used on the construction site or in the workshop, thanks
to its huge container capacity of 26 l, the CLEANTEC CTL 26 provides maximum volume with compact dimensions. Equipped with swivelling castor wheels and rear wheels for optimum mobility. It also has a locking
brake that provides stability on any surface as well as during transport. The flat filter fully integrated in the
suction head ensures the full volume is utilised: This means that the gross and net container volumes are
virtually identical. The extremely compact high-performance turbine provides the right suction power. A
3900 l/min volume flow means that nothing remains except clean air. Approved for dusts in dust class L.
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
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Maximum utilisation of the container volume – the gross volume is the same as the net volume.
Can be individually retrofitted with an additional socket, compressed air or Bluetooth® module for remote
control on the suction hose or automatic start via the Bluetooth® battery pack.
Constantly high suction because of the compact high performance turbine.
Smooth suction hose and optimised SYS-Dock with cord holder and T-LOC function for conveniently connecting SYSTAINERs to the mobile dust extractor.
Antistatic function prevents static developing during work.
Attachment of Systainers via SYS-Dock.
Hose garage and cable windup for greater tidiness and safety.
Economical because of the optimal use of the available volume with a SELFCLEAN filter bag in the container.
Approval for dust class L.
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WPO 14-15 E

Σετ γυαλίσματος για επιδιορθώσεις σκαφών
■■
■■
■■

■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■

Ιδανική κλίμακα στροφών με εξαιρετικό έλεγχο ταχύτητας για επαγγελματική χρήση στις επιφάνειας σκαφών
Μέγιστη σταθερότητα ταχύτητας σε όλο το εύρος ρύθμισης χάρη στη μηχανική μείωση της ταχύτητας
σε συνδυασμό με τον κινητήρα υψηλής ισχύος της Fein.
Ειδικά εξαρτήματα για την αποτελεσματική επαναφορά του χρώματος της βαφής αυτοκινήτων και
βαφών υψηλής αντοχής, αλλά και για καθαρισμό, λείανση και γυάλισμα επιφανειών σκαφών και στρώματα gelcoat.
Βολική ρύθμιση ταχύτητας.
Δεν θερμαίνεται στη συνεχή χρήση.
Κάλυμμα λαβής για εξαιρετική εργονομία.
Κλείδωμα άξονα.
Λειτουργία για δεξιόχειρες και αριστερόχειρες.
Προστασία επανεκκίνησης.
Μαλακή εκκίνηση.
Βούρτσες άνθρακα με λειτουργία αυτόματης διακοπής λειτουργίας.
Μπορεί να μετατραπεί σε περιστροφικό τριβείο χρησιμοποιώντας σκούπα απορρόφησης και πάτο στήριξης.
Ευρύ φάσμα αξεσουάρ.
Το εργαλείο διατίθεται χωρίς εξαρτήματα (7 221 48).

Polishing set for boat repairs
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
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Ideal speed range with infinitely variable speed control for professional surface machining on boats.
Maximum speed stability at any load over the full setting range thanks to mechanical gear reduction in
conjunction with the FEIN high-power motor.
Special system accessories for the efficient refurbishment of used car paintwork, new car paintwork and
highly scratch-resistant paints, and for cleaning, sanding and polishing boat surfaces and gelcoat layers.
Convenient speed adjustment.
Does not heat up in continuous use.
Handle cover for excellent ergonomics.
Spindle lock.
Right or left-handed operation.
Restart protection.
Soft start.
Carbon brushes with self cut-off function.
Can be converted to rotary sander with extractor hood and backing pad.
Wide range of accessories.
Tool also available without accessories (7 221 48).
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Α Θ Η Ν Α / AT H E N S
Νέ

■■

Μέγιστη ποιότητα και σταθερότητα χάρη στη μεταλλική κεφαλή ταχυτήτων και τη διαρκή χρήση των
ρουλεμάν με σφαιρίδια / βελόνες.
Ισχυρός κινητήρας υψηλής ισχύος 250 W, σχεδιασμένος για συνεχή χρήση.
Ηλεκτρονική ρύθμιση ταχύτητας.
Βέλτιστος χειρισμός χάρη στη μαλακή λαβή.
StarlockPlus στήριξη με εξαιρετική μεταφορά ροπής, κατάλληλο για όλα τα εξαρτήματα Starlock και
StarlockPlus.
Χειροκίνητη αλλαγή εργαλείου με το κλειδί σύσφιξης.
Μεγάλη γκάμα διαθέσιμων αξεσουάρ για όλες τις εφαρμογές.
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47, Kifisou Av.
P.C. 182 33, Athens, Greece

Deck sealant removal tool
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■■
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■■
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■■

ού

■■

Offers maximum quality and stability thanks to a metal gearbox head and consistent use of ball / needle
bearings.
Has a Powerful 250 W FEIN high-power motor designed for continuous use.
Its Electronic speed setting.
Its Optimum handling thanks to soft grip zone.
StarlockPlus tool mounting with outstanding torque transfer, suitable for all Starlock and StarlockPlus
accessories.
Its Manual tool change with tightening key.
Its Wide range of accessories available for all applications.
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■■

CUTTING BLADE TEAK DECK

Μ

αρ

Καλαμαριά

µα

ρά

Νι

Λεπίδα κοπής αρμόκολλας

Αδ

κο

Για αφαίρεση της αρμόκολλας μέσω κοπής από το κατάστρωμα teak εύκολα και γρήγορα. Επίσης είναι
ιδανική για δύσκολες περιοχές όπως καμπίνες, ράγες, κουπαστές, σχισμές και καμπύλες.
ΠΛΑΤΟΣ / WIDTH
3 mm - 4 mm - 5 mm - 6 mm
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13, Nik. Plastira str.
P.C. 551 32, Thessaloniki, Greece
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υΚ

Νικ. Πλαστήρα 13
Καλαμαριά, T.K. 551 32

For cutting away panelled deck sealant materials quickly and safely. Also ideal for difficult areas such as cabins, rails, gunwales, cleats, and curves.
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Deck sealant cutting blade
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