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e-book Αφιέρωμα στα Σ π ρέι

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΑ ΣΠΡΕΙ

Σίγουρα ξέρετε ότι υπάρχουν σπρέι σε διάφορες αποχρώσεις κατάλληλα για ξύλα και μέταλλα, ότι
υπάρχει λιπαντικό σπρέι για πόρτες που τρίζουν.... γνωρίζετε όμως, ότι υπάρχουν σπρέι σμάλτο
για επιδιόρθωση ηλεκτρικών συσκευών, τεχνοτροπίες μαρμάρου και γρανίτη σε σπρέι ή σπρέι
υψηλής θερμοκρασίας έως 800 °C κατάλληλο από εξατμίσεις αυτοκινήτων έως ψησταριές;
Στο "Αφιέρωμα στα Σπρέι" θα ανακαλύψτε τα πιο δημοφιλή σπρέι. Θα διαπιστώσετε πόσο
χρήσιμα μπορούν να γίνουν για εσάς όταν ασχολείστε, επαγγελματικά ή ερασιτεχνικά, με
χειροτεχνίες και χόμπι, με κατασκευές και μαστορέματα, με το σπίτι, τον κήπο, το αυτοκίνητο, τη
μηχανή,
το ποδήλατο ή το σκάφος.

Το παρόν ψηφιακό βιβλίο με τίτλο "Αφιέρωμα στα Σπρέι" αποτελεί μια παραγωγή των
Μ. Σεβαστιάδου & Ι. Σαραγούδα
για την Ι. & Γ. Σαραγούδας ΟΕ
Α.Παπανδρέου 30 - Χαλάνδρι - τηλ. 21 0681 5018
www.saragoudas.gr

Έκδοση: Αθήνα 2019
ISDN: Διανέμεται με άδεια CC-BY-NC. Επιτρέπεται η πρόσβαση και διανομή του έργου εφόσον
γίνεται αναφορά στον εκδότη. Δεν επιτρέπεται η εμπορική χρήση του παρόντος ή παραγώγου του.

Πηγή φωτογραφικού υλικού: Motipdupli, Blue-velvet, Durostick, Everbuild, Morris, Permatex, Presto, Saratoga, Sonax, Timpest, Wd-40 & D.Baraldi
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ΣΤΟΚΟΙ - ΑΣΤΑΡΙΑ
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Γεμιστικό Αστάρι Σπρέι
1K Primer Filler
ColorMatic

Σπρέι Αστάρι για
Πλαστικά Plastic primer
Dupli-Color

Εποξικό Αστάρι Σπρέι
1K Epoxy Primer
ColorMatic

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Γνωστό και ως αστάρι σουρφασέρ
ή στόκος πιστολιού. Ταχυστέγνωτο, αστάρι
γενικής χρήσης με εξαιρετικές ιδιότητες
(αντισκωριακές, γεμιστικές, πρόσφυσης).

Αστάρι σε σπρέι, ενισχύει την πρόσφυση
του τελικού χρώματος στην βαφόμενη
επιφάνεια.

Γενικής χρήσης αστάρι, ταχυστέγνωτο, που
προσφέρει εξαιρετική πρόσφυση
και πρόληψη από τη διάβρωση.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Κατάλληλο για μεταλλικές, ξύλινες
επιφάνειες και συμβατικά πλαστικά.
Ιδανικό για επιτόπου επισκευές και για τη
φανοποιεία.

Εσωτερικής και εξωτερικής χρήσης. Για
πλαστικά αυτοκινήτου, έπιπλα κήπου και
άλλα αντικείμενα από σκληρό πλαστικό.

Για χάλυβα, γαλβανισμένο ατσάλι,
αλουμίνιο, ανοδιωμένο αλουμίνιο. Για
επιδιορθώσεις spot και ανταλλακτικών
φανοποιείας.

ΑΣΤΑΡΙΑ
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Σπρέι Ψυχρό Γαλβάνισμα
Zinc-Alu Spray
Dupli-Color

Σπρέι Αστάρι για
Αλουμίνια Dupli-Color

Σπρέι Αντισκωριακό
Αστάρι Dupli-Color

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Υψηλής ποιότητας σπρέι ψυχρό
γαλβάνισμα. Με εξαιρετικές αντισκωριακές
ιδιότητες και αντοχή σε θερμοκρασίες έως
300°C.

Αστάρι σε σπρέι, δημιουργεί μια εξαιρετικά Το ιδανικό αστάρι με γεμιστικές και
ομοιόμορφη επιφάνεια και ενισχύει την
αντισκωριακές ιδιότητες. Ενισχύει την
πρόσφυση του τελικού χρώματος.
πρόσφυση του τελικού χρώματος και
δημιουργεί ομοιόμορφη επιφάνεια.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Εσωτερικής και εξωτερικής χρήσης.
Κατάλληλο για βαφή και επισκευή
γαλβανισμένων επιφανειών.

Εσωτερικής και εξωτερικής χρήσης. Για
επισκευή ή διακόσμηση αλουμινίων και μη
σιδηρούχων μετάλλων (χαλκό, μπρούτζο
κ.α.).

Εσωτερικής και εξωτερικής χρήσης.
Προστατεύει τις μεταλλικές επιφάνειες από
την σκουριά. Επίσης, για μέταλλα, ξύλα,
κεραμικά, πέτρες κ.α.

ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
Σπρέι Ακρυλικό σε RAL
Αποχρώσεις Dupli Color

5
Σπρέι Βαφής CAR'S Rallye
Paint Dupli-Color

Για καλύτερα
αποτελέσματα βάψτε
σε θερμοκρασίες
μεταξύ
10°C- 25°C

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Σπρέι υψηλής ποιότητας με αντισκωριακή
προστασία, σε RAL αποχρώσεις. Δεν τρέχει,
ιδανικό για διακόσμηση & επισκευές. Με
2 μπεκ (ρυθμιζόμενο & στρογγυλό).

Υψηλής ποιότητας ακρυλικό σπρέι.
Ταχυστέγνωτο, δημιουργεί σκληρή αλλά &
ελαστική επιφάνεια. Ανθεκτικό σε καιρικές
συνθήκες, ρύπους, γδαρσίματα κ.α.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Εσωτερικής και εξωτερικής χρήσης.
Ιδιαίτερα ανθεκτικό, ιδανικό για
μηχανήματα, εργαλεία, οχήματα,
μεταλλικά, ξύλινα έπιπλα κ.α.

Εσωτερικής και εξωτερικής χρήσης.
Πολλαπλών χρήσεων, ιδανικό για βαφή
λωρίδων ράλι αυτοκινήτων, ζαντών κ.α.

Καλύψτε τις επιφάνειες
που βρίσκονται
πίσω από τα αντικείμενα
που βάφετε

Χρησιμοποιείστε
χαρτόνι, εφημερίδες
ή
πλαστική μεμβράνη

ΒΕΡΝΙΚΙΑ
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Σπρέι Βερνίκι Διάφανο
Zapon Cristal Dupli-Color

Διάφανο Βερνίκι Διπλής
Επίστρωσης Χρωμάτων
CAR's Dupli-Color

Βερνίκι Υψηλής
Θερμοκρασίας 500°C
Supertherm Dupli Color

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Εξαιρετικής ποιότητας διάφανο, βερνίκι σε
σπρέι. Ταχυστέγνωτο, προστατεύει και
ενισχύει την αντοχή διαφόρων
ευαίσθητων επιφανειών.

Υψηλής ποιότητας, διάφανο βερνίκι σε
σπρέι. Παρέχει επιπλέον γυαλάδα,
προστασία, αντοχή στη χρήση και στο
χρόνο.

Διάφανο βερνίκι, εξαιρετικής πρόσφυσης &
καλυπτικότητας με αντοχή σε θερμοκρασία
έως 500°C. Σχηματίζει επιφάνεια ανθεκτική
στις καιρικές συνθήκες & στις γρατζουνιές.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Εσωτερικής και εξωτερικής χρήσης. Για
μεταλλικές & ξύλινες επιφάνειες,
αποξηραμένα λουλούδια, για hobby &
χειροτεχνίες.

Εσωτερικής και εξωτερικής χρήσης. Για
ήδη βαμμένες επιφάνειες με χρώματα
ακρυλικά ή νίτρου π.χ ζάντες, ποδήλατα,
έπιπλα κ.α.

Εσωτερικής και εξωτερικής χρήσης. Για
μέταλλο, χυτοσίδηρο (μαντέμι) και
αλουμίνιο, εξατμίσεις, μηχανές, φούρνους,
καμινάδες κ.α.

ΤΕΧΝΟΤΡΟΠΙΕΣ
Σπρέι Τεχνοτροπίας Γρανίτη Granit
Dupli-Color
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Σπρέι Ανοξείδωτο Ατσάλι
Stainless Steel
Dupli-Color

Σπρέι Απομίμηση
Μαρμάρου Dupli-Color

Αποφύγετε
το βάψιμο
με σπρέι
όταν φυσάει.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διακοσμητικό σπρέι για να δημιουργήσετε
επιφάνειες που μοιάζουν με γρανίτη.
Μεγάλης καλυπτικότητας και άριστης
πρόσφυσης.

Υψηλής ποιότητας σπρέι απόχρωσης
ανοξείδωτο ατσάλι. Ταχυστέγνωτο.
Δημιουργεί υπέροχη επιφάνεια, ιδιαίτερα
ανθεκτική στο χρόνο και τη χρήση.

Για να δημιουργήσετε επιφάνειες που
μοιάζουν με μάρμαρο. Το αποτέλεσμα
ποικίλλει ανάλογα με το υπάρχον χρώμα
της επιφάνειας & τη φαντασία του χρήστη.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Εσωτερικής και εξωτερικής χρήσης. Για
μέταλλο, ξύλο, πορσελάνη, γυαλί, χαρτί,
κεραμικά, πέτρα, πλαστικά κ.α.

Εσωτερικής και εξωτερικής χρήσης. Για
μέταλλο, ξύλο, γυαλί, κεραμικά, χαρτί,
πέτρα κ.α.

Εσωτερικής και εξωτερικής χρήσης. Για
μέταλλο, ξύλο, γυαλί, κεραμικά,
πορσελάνη, χαρτί, πέτρα, πλαστικό κ.α.

ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΕΦΕ
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Σπρέι Ακρυλικό
Μεταλλικό χρώμα
Dupli-Color

Σπρέι Μπρονζέ Bronce
Dupli-Color

Σπρέι Μεταλλικό Metallic
Dupli-Color

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Γυαλιστερό σπρέι σε μεταλλικά χρώματα.
Ταχυστέγνωτο, υψηλής καλυπτικότητας
και άριστης πρόσφυσης.

Σπρέι υψηλής ποιότητας, δημιουργεί μια
ομοιόμορφη επιφάνεια, μεγάλης
καλυπτικότητας και άριστης πρόσφυσης.
Ανθεκτικό στα κοινά καθαριστικά.

Σπρέι με γυαλιστερό μεταλλικό χρώμα,
ταχυστέγνωτο, άριστης πρόσφυσης,
σκληρότητας και ελαστικότητας. Ανθεκτικό
στα γδαρσίματα.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Για διακόσμηση, χειροτεχνίες σε ξύλο,
μέταλλο, γυαλί, χαρτόνι και αποξηραμένα
φυτά.

Ιδανικό για διακοσμήσεις, κατασκευές,
χειροτεχνίες. Για ξύλο, μέταλλο, γυαλί,
χαρτόνι, αποξηραμένα φυτά κ.α.

Εσωτερικής και εξωτερικής χρήσης.
Για πλήθος επιφανειών. Επιλέγεται για
βαφή ποδηλάτων, διακοσμητικών
στοιχείων κ.α.

ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΕΦΕ
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Σπρέι Ακρυλικό
Μεταλλικές Αποχρώσεις
Dupli-Color

Σπρέι Σφυρήλατο
Hammerfinish Dupli-Color

Σπρέι Ζάντας
Αυτοκινήτου CAR's
Dupli-Color

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Σπρέι υψηλής ποιότητας σε μεταλλικά
χρώματα Χρώμιο, Χρυσό, Χαλκό με
υπέροχη γυαλάδα διαρκείας.

Υψηλής ποιότητας χρώμα σε σπρέι που
δημιουργεί το κλασσικό σφυρήλατο
φινίρισμα. Με εξαιρετικές ιδιότητες
εφαρμογής και αντοχής.

Σπρέι υψηλής ποιότητας, δίνει μια
υπέροχη λάμψη. Δημιουργεί μια σκληρή
και ανθεκτική επιφάνεια, διατηρώντας
διαχρονικά τη γυαλάδα του.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Για μέταλλο, ξύλο, γυαλί και τύπους
πλαστικών. Εξαιρετική διακοσμητική
επιλογή για διακοσμητές, ανθοπώλες κ.α.

Εσωτερικής και εξωτερικής χρήσης.
Για μέταλλα, γυαλί, πέτρα, βαφόμενα
πλαστικά κ.α.

Εσωτερικής και εξωτερικής χρήσης.
Για βαφή ζαντών αυτοκινήτου από
αλουμίνιο ή χάλυβα.

ΥΨΗΛΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ
Σπρέι Καλοριφέρ Radiator
Dupli-Color

Σπρέι Υψηλής
Θερμοκρασίας έως 800°C
SuperTherm Dupli-Color
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Σπρέι Θερμοκρασίας
Heat-resistant
Dupli-Color

Ο χρόνος
στεγνώματος
εξαρτάται από
διάφορους
παράγοντες

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Σπρέι υψηλής ποιότητας, δημιουργεί
εξαιρετικά ομοιόμορφη επιφάνεια.
Ταχυστέγνωτο. Ανθεκτικό σε θερμοκρασία
έως 80°C, σε γρατζουνιές και κρούσεις.

Ειδικό σπρέι για επιφάνειες που εκτίθενται
σε πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Δημιουργεί
ένα υψηλής ποιότητας προστατευτικό
στρώμα.

Σπρέι κατάλληλο για την ανακαίνιση και
επιδιόρθωση αντικείμενων που εκτίθενται
σε υψηλές θερμοκρασίες.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Για ανακαίνιση και επιδιόρθωση
καλοριφέρ, δεξαμενών ζεστού νερού,
θερμαντικών στοιχείων, σωλήνων ζεστού
νερού κ.α.

Για εξαρτήματα γύρω από τον κινητήρα,
εξατμίσεις, κινητήρες αυτοκινήτων και
μηχανών, σόμπες, καμινάδες, ψησταριές,
τζάκια κ.α.

Εσωτερικής και εξωτερικής χρήσης. Για
μεταλλικές επιφάνειες μπάρμπεκιου,
σωλήνες σόμπας, φούρνους, αμπαζούρ
κ.α.

ΕΙΔΙΚΑ
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Σπρέι Φωσφορούχο-Νέον
Dupli-Color

Σπρέι Σμάλτο Enamel
Dupli-Color

Σπρέι για Σαράκι
Timpest Aqua Antitarlo

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Υψηλής ποιότητας ακρυλικό, φωσφορούχο
σπρέι. Ταχυστέγνωτο, αποτελεί έναν
γρήγορο και αποτελεσματικό τρόπο για
διακοσμήσεις και χειροτεχνίες.

Υψηλής ποιότητας ακρυλικό σμάλτο σε
σπρέι. Δημιουργεί σκληρή και ανθεκτική
επιφάνεια στη χρήση και στο χρόνο.

Θεραπευτικό και Συντηρητικό ξύλου
για πρόληψη και καταπολέμηση των
ξυλοφάγων εντόμων. Εφαρμόζεται όλες τις
εποχές του χρόνου. Προϊόν νερού.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Εσωτερικής και εξωτερικής χρήσης. Για
μέταλλο, ξύλο, γυαλί, κεραμικά, πέτρα,
χαρτί, σκληρά πλαστικά, αποξηραμένα
λουλούδια κ.α.

Για την γρήγορη και άψογη αποκατάσταση
διαφόρων επιφανειών με σμάλτο
όπως μπανιέρες, ηλεκτρικές συσκευές κ.α.

Εσωτερικής και εξωτερικής χρήσης. Για
ξύλινες επιφάνειες, έπιπλα, πατώματα,
αντίκες, ξύλινες κατασκευές, στέγες,
πέργκολες κ.α.

ΕΙΔΙΚΑ
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Σπρέι Βαφής για Σκληρά
& Μαλακά Πλαστικά
Dupli-Color

Σπρέι Αφαιρούμενου Φιλμ
Sprayplast Duplicolor

Κόλλα σε Σπρέι Mammoth
Adhesive Everbuild

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Σπρέι υψηλής ποιότητας και εξαιρετικής
πρόσφυσης, χωρίς να χρειάζεται ειδικό
αστάρι. Δημιουργεί ομοιόμορφη επιφάνεια
ανθεκτική στη χρήση & στο χρόνο.

Διακοσμητικό και προστατευτικό σπρέι
ειδικής σύνθεσης. Δημιουργεί στις
επιφάνειες διάφανο ή χρωματιστό φιλμ
που μπορείτε να αφαιρέσετε όποτε θέλετε.

Πρακτικό και αποτελεσματικό σπρέι με
συγκολλητικές ιδιότητες. Αποτελεί μια
γρήγορη λύση που σας εξοικονομεί
χρήματα.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Εσωτερικής και εξωτερικής χρήσης. Για
πλαστικά αυτοκινήτου, προφυλακτήρες
αλλά και επισκευή καρεκλών, τσαντών κ.α.

Εσωτερικής και εξωτερικής χρήσης.
Διακοσμητική πρόταση για ζάντες
αυτοκινήτων, ποδηλάτων αλλά και για DIY
κατασκευές.

Για να σταθεροποιεί υφάσματα και
μοκέτες ιδιαίτερα σε σημεία δύσκολα όπως
είναι γωνίες, σοβατεπιά κ.α.

ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ
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Σπρέι Σιλικόνης Silicone
Presto

Σπρέι Γράσου Λευκού
Λιθίου Permatex

Σπρέι Γράσο Αλυσίδας
Chain Grease Morris

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Υψηλής ποιότητας λιπαντικό και
αδιαβροχοποιητικό σπρέι, για την λίπανση
και προστασία συνθετικών υλικών χωρίς
να αφήνει σημάδια.

Σπρέι ιδανικό για λίπανση σε εφαρμογές
όπου έχουμε επαφή μετάλλου με μέταλλο
ή μετάλλου με πλαστικό. Προστατεύει από
τη διάβρωση και τη φθορά.

Ενεργεί σαν λάδι με ιδιότητες γράσου.
Διασταλτικό. Εξαιρετική μηχανική και
θερμική σταθερότητα. Απωθεί το νερό.
Εμποδίζει τη φθορά και το κόλλημα.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Για προστασία ηλεκτρολογικών επαφών,
βαλβίδων νερού, συστημάτων θέρμανσης,
ράγες καθισμάτων, διαδρόμων
γυμναστικής κ.α.

Εσωτερικής και εξωτερικής χρήσης. Για
μεντεσέδες, κλειδαριές, συρματόσχοινα,
οδηγούς μεταφορικών ταινιών, πόρτες
αυτοκινήτων κ.α.

Για λίπανση μηχανισμών μετάδοσης
κίνησης με αλυσίδα.

ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ
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Σπρέι Λευκό Γράσο με
Τεφλόν MORRIS

Αντισκωριακό Λιπαντικό Σπρέι Sonax
SX90 Plus

WD 40 Λιπαντικό &
Αντισκωριακό Σπρέι

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Υψηλής ποιότητας και ειδικής σύνθεσης,
πολύ παχύρευστο, ουδέτερο PH, δεν
περιέχει λάδι. Αδιάβροχο, θερμικής
αντοχής από -30°C έως +160°C.

Αντισκωριακό - Λιπαντικό σπρέι.
Χαλαρώνει σκουριασμένα ή κολλημένα
μέρη. Βοηθά στον καθαρισμό, συντήρηση
εργαλείων. Ψεκάζει και ανάποδα.

Λιπαντικό και αντισκωριακό για 2000+
χρήσεις. Απομακρύνει την υγρασία,
καθαρίζει, προστατεύει, λιπαίνει,
χαλαρώνει σκουριασμένα μέρη κ.α.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Για λίπανση εργαλείων βαριάς χρήσης,
μεταλλικών ή πλαστικών μηχανικών
τμημάτων αυτοκινήτων, μηχανημάτων,
αλυσίδων, γραναζιών κ.α.

Για όλες τις χρήσεις στο σπίτι, την εργασία,
το εργαστήριο, τα μαστορέματα, το σκάφος
και το αυτοκίνητο.

Προστασία και απομάκρυνση κολλώδη ή
λιπαρών ουσιών από επιφάνειες ή
μηχανισμούς φροντίζοντας ταυτόχρονα
την λίπανση τους.

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ
Σπρέι Καθαριστικό &
Γυαλιστικό για Αλουμίνια
& Inox 3M
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Σπρέι Πεπιεσμένου Αέρα
Dust Remover Morris

Σπρέι για Αφαίρεση
Ετικετών και Κόλλας
SVAP Saratoga

Πάντα
να διαβάζετε
τις οδηγίες του
κατασκευαστή

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Καθαρίζει και γυαλίζει σε ένα βήμα. Δεν
αφήνει λιπαρότητα. Δημιουργεί, στην
επιφάνεια, ένα ελαφρύ προστατευτικό
φιλμ.

Η διοχέτευση του πεπιεσμένου αέρα
με υψηλή πίεση ακόμη και σε σημεία
δύσκολης πρόσβασης, απομακρύνει τη
σκόνη, καθαρίζει τις επιφάνειες.

Αποτελεί τον πιο εύκολο, γρήγορο και
αποτελεσματικό τρόπο για αφαίρεση
ετικετών χωρίς κατάλοιπα.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Για ψυγεία, κεραμικές εστίες, κάγκελα,
σκάφη. Επιφάνειες από ανοξείδωτο
ατσάλι, χρώμιο, αλουμίνιο, ορείχαλκο κ.α.

Για τον καθαρισμό ηλεκτρικών και
ηλεκτρονικών συσκευών όπως ΗΥ,
πληκτρολογίων, τηλεφώνων, τηλεοράσεων,
καμερών κ.α.

Απομακρύνει αυτοκόλλητες ετικέτες,
κατάλοιπα κόλλας, κολλητικές ταινίες,
σημάδια από μαρκαδόρους από επιφάνειες
κάθε είδους.

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ
Σπρέι Καθαρισμού
Ηλεκτρικών Επαφών
Contact Presto

16
Σπρέι Αντιγκράφιτι
Graffiti-Ex Dupli-Color

Πανίσχυρο Καθαριστικό
Συνθημάτων Graffiti
Remover Durostick D19

Εξασκηθείτε
κάνοντας μια
δοκιμή σε άλλη
επιφάνεια π.χ σε
ένα χαρτόνι

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Σπρέι καθαρισμού ηλεκτρικών επαφών
χωρίς λάδι. Προστατεύει από την
υγρασία και τα άλατα. Δεν διαβρώνει, δεν
αφήνει υπολείμματα, δεν είναι αγώγιμο.

Σπρέι για τον καθαρισμό επιφανειών από
γκράφιτι. Διαλύει και αφαιρεί βερνίκια και
γκράφιτι γρήγορα, χωρίς να προκαλεί
αποχρωματισμό.

Αφαιρεί εύκολα και γρήγορα τα συνθήματα
(στυλό, μαρκαδόρο, γκράφιτι), χωρίς να
αφήνει στάμπες ή λεκέδες και χωρίς να
επηρεάζει τη βαμμένη επιφάνεια.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Για ηλεκτρικές συνδέσεις, ραδιόφωνα,
τηλεοράσεις, καλώδια, επαφές, εργαλεία
κ.α.

Κατάλληλο σχεδόν για όλες τις επιφάνειες
όπως π.χ. τοίχοι, τούβλα, πέτρα, γυαλί,
μάρμαρο, άσφαλτος, μέταλλο και ξύλινες
επιφάνειες. Μη συμβατό με αυτοκίνητα.

Εσωτερικής και εξωτερικής χρήσης.
Καθαρίζει μέταλλο, γυαλί, μπετόν, σοβά,
μάρμαρα, πλακίδια.

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
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Σπρέι Αντιμουχλικό
Cleaner D-95 Durostick

Καθαριστικό Μαρμάρων,
Πλακιδίων, Γρανιτών
Bio Clean Durostick

Πολυκαθαριστικό
Auto– Moto–Boat
Blue Velvet

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ισχυρό καθαριστικό και απολυμαντικό
υγρό σε σπρέι. Ιδιαίτερα αποτελεσματικό,
με αντιμουχλική δράση διαρκείας.

Με ένα ψεκασμό, μέσα σε λίγα λεπτά,
αφαιρεί τους περισσότερους λεκέδες
όπως: αναψυκτικά τύπου Cola, κρασί, αίμα,
μαρκαδόρο και ρύπους κατοικίδιων.

Πανίσχυρο καθαριστικό σε σπρέι. Υψηλών
προδιαγραφών απολυμαντικής και
απορρυπαντικής δράσης, μη τοξικό,
άφλεκτο, άοσμο, βιοδιασπώμενο.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Εσωτερικής και εξωτερικής χρήσης. Για
μπάνια, κουζίνες, αρμούς πλακιδίων,
εξοχικά σπίτια που παραμένουν κλειστά
κ.α.

Εσωτερικής και εξωτερικής χρήσης. Για
καθαρισμό όψεων κτιρίων επενδυμένων με
μάρμαρα και διακοσμητικά τούβλα.
Απομακρύνει ατμοσφαιρικούς ρύπους.

Αποτελεί ίσως το ιδανικότερο υγρό
καθαρισμού για σπίτια, αυτοκίνητα,
μοτοσυκλέτες, ποδήλατα, σκάφη ακόμη
και πλοία.

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
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Καθαριστικό για Τζάκια &
Μπάρμπεκιου Fast clean
Durostick

Καθαριστικό Τζαμιών
Τζακιών Saratoga

Καθαριστικό AirCondition
Βιοδιασπώμενο Bio Clean
Durostick

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ισχυρό υγρό που με ένα ψέκασμα αφαιρεί
επίμονους λεκέδες από ξεραμένα και
καμένα λίπη, καπνιά, κάρβουνο, στάμπες
από λιωμένο κερί.

Καθαριστικό σπρέι για τζάμια τζακιών.
Ενεργεί γρήγορα εκεί όπου τα κανονικά
οικιακά απορρυπαντικά είναι ανίσχυρα.
Δεν καταστρέφει τα μέρη του τζακιού.

Απλό και εύχρηστο. Απομακρύνει από τα
φίλτρα συσσωρευμένους ρύπους σκόνης,
κάπνας & δυσάρεστες οσμές,
δημιουργώντας μια υγιεινή ατμόσφαιρα.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Για εύκολο καθαρισμό, χωρίς τρίψιμο. Για
σχάρες, ψησταριές, φουρνάκια,
μπάρμπεκιου & τζάκια με επένδυση
μαντέμι ή πυρότουβλα.

Καθαρίζει την κρούστα καπνού και τις
μαυρίλες που δημιουργούνται στις πόρτες
στα τζάμια των ενεργειακών τζακιών.

Πρόκειται για έναν ασφαλή, οικονομικό
τρόπο καθαρισμού των κλιματιστικών σας.
Για επαγγελματική & οικιακή χρήση.

Οδηγίες εφαρμογής *
Τι θα πρέπει να προσέξετε επιλέγοντας ένα σπρέι;
• Επιλέξτε καλής ποιότητας σπρέι με χρώματα ανθεκτικά στη χρήση και στον καθαρισμό με ήπια
καθαριστικά.
• Να είναι κατάλληλα για μέταλλα, ξύλα και άλλες επιφάνειες ώστε να έχουν ευελιξία εφαρμογής.
• Να διατηρούν το χρώμα τους αναλλοίωτο και φωτεινό ακόμη και με την πάροδο του χρόνου.
• Να έχουν καλής ποιότητας μπεκ (βαλβίδα) και με δυνατότητα ρύθμισης της βεντάλιας ψεκασμού.
Πως να προετοιμαστείτε για τέλειο βάψιμο με σπρέι;
• Εάν έχετε τη δυνατότητα, επιλέξτε να μεταφέρετε και να βάψετε τα αντικείμενα σας σε εξωτερικό χώρο.
Γενικότερα, εξασφαλίστε καλό αερισμό.
• Προετοιμάστε τις επιφάνειες.
o Τρίψτε ελαφρώς τις επιφάνειες με ένα πολύ λεπτό γυαλόχαρτο. Θα ενισχύσει την πρόσφυση του
χρώματος.
o Καθαρίστε με ένα νωπό πανί ώστε η επιφάνεια να μην έχει σκόνες. Έτσι το αποτέλεσμα θα γίνει
ομοιόμορφο και λείο.
o Εάν θέλετε να κάνετε διχρωμίες ή γενικότερα να μην βάψετε όλη την επιφάνεια, καλύψτε τα σημεία που
δεν θέλετε να βαφτούν με καλής ποιότητας χαρτοταινία. Επιλέξτε χαρτοταινία που δεν αφήνει σημάδια ή
κόλλες όταν αφαιρεθεί.
• Ανακινήστε πολύ καλά το δοχείο του σπρέι.
• Κρατήστε το δοχείο σε απόσταση 10 – 25 εκ. από την επιφάνεια και αρχίστε να κινείτε το χέρι σας πριν
πιέσετε το μπεκ. Εάν πιέζετε το μπεκ, ενώ κρατάτε το χέρι σας σταθερό, υπάρχει η πιθανότητα να τρέξει το
χρώμα και να δημιουργήσει «δάκρυα». Για τα σπρέι τεχνοτροπίας ή άλλα ειδικά σπρέι, υπάρχουν ειδικές
προδιαγραφές ως προς την απόσταση που πρέπει να τηρηθεί.
Συμβουλή: η διαδικασία βαφής με σπρέι είναι απλή. Καλύτερα όμως, πριν ξεκινήσετε το βάψιμο, να κάνετε
μια μικρή δοκιμή σε μια άλλη επιφάνεια π.χ σε ένα χοντρό χαρτόνι!

Οδηγίες εφαρμογής *
• Ψεκάστε με ομαλές ομοιόμορφες κινήσεις, παράλληλα με την επιφάνεια, από πλευρά σε πλευρά.
Βεβαιωθείτε ότι έχετε αφήσει το μπεκ (δεν το κρατάτε πατημένο) στο τέλος κάθε διαδρομής, έτσι ώστε να
μην δημιουργηθούν «δάκρυα».
• Σε κάθε νέα κίνηση, επικαλύψτε την προηγούμενη κατά περίπου το ένα τρίτο.
• Κατά διαστήματα, ανακαινίστε το δοχείο του σπρέι για 5 – 10 δευτερόλεπτα. Εξασφαλίζει καλύτερη ροή
του χρώματος.
• Βάψτε με την ησυχία σας. Πολλά λεπτά στρώματα είναι καλύτερα από ένα παχύ στρώμα βαψίματος.
• Ο χρόνος που χρειάζεται για να εφαρμόσετε το δεύτερο χέρι αναγράφετε πάνω στο δοχείο. Διαβάστε
προσεκτικά τις οδηγίες του κατασκευαστή.
• Εφαρμόστε το δεύτερο χέρι με τον ίδιο τρόπο.
Συμβουλή. Ο χρόνος στεγνώματος της επιφάνειας εξαρτάται από τις περιβαλλοντικές συνθήκες, τη
σύσταση του προϊόντος κ.α. Διαβάστε προσεκτικά και ακολουθείστε τις οδηγίες του κατασκευαστή που
αναγράφονται στο δοχείο.
Περίσσεψε χρώμα. Μπορώ να χρησιμοποιήσω το υπόλοιπο σπρέι αργότερα;
Φυσικά και μπορείτε. Απλά θα πρέπει να ακολουθήσετε τις οδηγίες του κατασκευαστή. Μια χρήσιμη
συμβουλή είναι να αναποδογυρίστε το δοχείο και να ψεκάσετε μέχρι να ψεκαστεί μόνο αέρας. Αυτό θα
βοηθήσει να παραμείνει το μπεκ καθαρό, να μην βουλώσει και να είναι έτοιμο για μελλοντική χρήση.

* Οι παρούσες οδηγίες εφαρμογής είναι γενικές. Ανάλογα τον τύπο και τον κατασκευαστή του σπρέι
μπορεί να υπάρχουν σημαντικές διαφοροποιήσεις στον τρόπο εφαρμογής τους. Οι παρούσες οδηγίες, σε
καμία περίπτωση δεν υποκαθιστούν τις προδιαγραφές κάθε προϊόντος και τις τεχνικές οδηγίες του
κατασκευαστή.

e-book
Αφιέρωμα στα Σπρέι
Ι . & Γ. Σαραγού δας
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