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ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΙΜΗ 

 
402001 (1 lt) 

402250 (250 ml) 

ΑΛΟΙΦΗ HEAVY CUT H9.01 
Αφαίρεση γρατζουνιών και σημαδιών από γυαλόχαρτο P1500. Χάρη στην 
ομοιογενή κατανομή του κόκκου, η αλοιφή Heavy Cut 9.01 προσφέρει 
υψηλή κοπτική ικανότητα και ικανοποιητική ποιότητα γυαλίσματος. Δεν 
‘κολλάει’ και δεν αφήνει κατάλοιπα ακόμη και έπειτα από αρκετή χρήση. 
Κατάλληλη για όλους τους τύπους χρώματος (μαλακά και αντιχαρακτικά).  
Κοπτική ικανότητα: 9,0 Γυάλισμα: 5,0 

37,00 (1 lt) 
 

13,00 (250 ml) 

 
405001 (1 lt) 

405250 (250 ml) 

ΑΛΟΙΦΗ FINE CUT F6.01 
Αφαίρεση σημαδιών από πλύσιμο ή παρόμοιων δίνοντας ταυτόχρονα μια 
βαθιά λάμψη που διαρκεί. Σημάδια από γυαλόχαρτο P2500 αφαιρούνται 
εύκολα. Ιδανική για ανανέωση γυαλάδας σε ταλαιπωρημένα αμαξώματα. 
Κατάλληλη για ανανέωση και αντιχαρακτικού βερνικιού.  
Κοπτική ικανότητα: 6,0 Γυάλισμα: 7,0 

33,00 (1 lt) 
 

13,00 (250 ml) 

 
403001 (1 lt) 

403250 (250 ml) 

ΑΛΟΙΦΗ MICRO CUT M3.02 
Αφαίρεση ολογραμμάτων, μικρών γρατζουνιών και σημαδιών από 
γυαλόχαρτο P3000 ακόμη και σε αντιχαρακτικά βερνίκια. Χάρη στην 
ομοιογενή κατανομή του κόκκου, προσφέρει γυαλιστερό φινίρισμα ακόμη 
και σε σκούρα χρώματα. Το τέλειο αποτέλεσμα είναι εμφανές ακόμη και σε 
πολύ φωτεινές συνθήκες. Τα ολογράμματα και λεπτές γρατζουνιές 
αφαιρούνται και δεν καλύπτονται, κάτι που συνήθως συμβαίνει. 
Κοπτική ικανότητα: 3,2 Γυάλισμα: 9,0 

34,00 (1 lt) 
 

13,00 (250 ml) 

 
404001 (1 lt) 

404250 (250 ml) 

ΑΛΟΙΦΗ MICRO CUT & FINISH P3.01 
Αφαίρεση μικρών γρατζουνιών από γυαλόχαρτο P3000 και ολογραμμάτων 
ακόμη και σε αντιχαρακτικά βερνίκια με ταυτόχρονη σφράγιση και υψηλό 
βαθμό γυαλάδας. Χάρη στην ομοιογενή υφή, προσφέρει υψηλή γυαλάδα , 
εμφανή ακόμη και σε πολύ φωτεινές συνθήκες. Τα ολογράμματα και λεπτές 
γρατζουνιές αφαιρούνται και δεν καλύπτονται, κάτι που συνήθως 
συμβαίνει. Περιέχει κερί carnauba, δεν περιέχει σιλικόνη. 
Κοπτική ικανότητα: 3,2 Γυάλισμα: 9,5 

38,00 (1 lt) 
 

13,00 (250 ml) 

 
428001 (1 lt) 

428250 (250 ml) 

ΑΛΟΙΦΗ ONE CUT & FINISH P6.01 
Πρωτοποριακή αλοιφή γυαλίσματος για γρήγορο αποτέλεσμα. Αφαίρεση 
γρατζουνιών από γυαλόχαρτο P2000 με ταυτόχρονο σφράγισμα. 
Κοπτική ικανότητα: 6,0 Γυάλισμα: 8,0 

40,00 (1 lt) 
 

13,00 (250 ml) 

 
801 (1 lt) 

ΑΛΟΙΦΗ LACK-POLISH P1.01 
Για συντήρηση καινούριων ή ελαφρώς ταλαιπωρημένων επιφανειών. 
Προστατεύει την επιφάνεια, δίνει υψηλή γυαλάδα. Εύκολη στη χρήση, 
κατάλληλη για όλα τα χρώματα. 
Κοπτική ικανότητα: 1,0 Γυάλισμα: 9,5 

13,00 

  



 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΙΜΗ 

 
2001 (1 lt) 

ΚΕΡΙ ΦΙΝΙΡΙΣΜΑΤΟΣ S0.01 
Για συντήρηση στο χρώμα και στο πλαστικό με μεγάλης διάρκεια ζωής. 
Περιέχει ειδικό μίγμα σκληρών και ανθεκτικών κεριών. Προστατεύει την 
επιφάνεια προσφέροντας βαθιά λάμψη και γυαλάδα που διαρκεί για μήνες. 
Υπολείμματα από προηγούμενα γυαλίσματα αφαιρούνται αποτελεσματικά 
και γρήγορα. Δεν ενδείκνυται για φρέσκα χρώματα.  
Κοπτική ικανότητα: 0 Γυάλισμα: 9,2 

11,50 

 
427500 (500 ml) 

ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΟ ΚΕΡΙ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ S2.01 
Αποτελεσματικό σφραγιστικό που προσφέρει υψηλή γυαλάδα γρήγορα και 
εύκολα. Επίσης παρέχει υψηλή υδροφοβία. Μην χρησιμοποιήσετε χημικά 
μετά την εφαρμογή. 
Κοπτική ικανότητα: 0 Γυάλισμα: 9,9 

26,00 

 
426175 (175 ml) 

ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΟ ΚΕΡΙ ΠΑΣΤΑ W0.01 
Υψηλής ποιότητας σφραγιστικό κερί carnauba σε πάστα για υψηλή γυαλάδα 
και υδροφοβικό αποτέλεσμα. Μόνο μια μικρή ποσότητα είναι αρκετή για 
τέλειο αποτέλεσμα με μεγάλη διάρκεια ζωής. 

99,00 

 
285001 (1 lt) 

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΑΛΟΙΦΗΣ FINISH SPRAY EXTERIOR (FSE) 
Για καθαρισμό των εξωτερικών επιφανειών του αμαξώματος. Χάρη στην 
ειδική σύνθεση, ακόμη και οι επίμονοι λεκέδες αφαιρούνται χωρίς να 
μένουν υπολείμματα. Καθάρισμα και συντήρηση σε ένα βήμα αφήνοντας 
γυαλάδα χωρίς ραβδώσεις, προστατεύοντας ταυτόχρονα την επιφάνεια από 
νέους λεκέδες. 

9,00 

 
207005 (5 lt) 

ΙΣΟΠΡΟΠΥΛΙΚΗ ΑΛΚΟΟΛΗ Sil 
Διαλύτης με βάση το αλκοόλ. Αφαιρεί λιπαρές ουσίες όπως υπολείμματα 
αλοιφής γυαλίσματος από την επιφάνεια του αυτοκινήτου. Οι επιφάνειες 
έπειτα είναι έτοιμες για περαιτέρω επεξεργασία (πχ κεραμική επίστρωση). 
Αραίωση 1:3 με απιονισμένο νερό. 

34,50 

  



 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΙΜΗ 

 
444011 (11 Kg) 

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΖΑΝΤΑΣ QUATRO ACID (Qa) (pH 0,6) 
Εξαιρετικά ισχυρό καθαριστικό ζάντας. Κατάλληλο για ατσάλινες και 
αλουμινένιες ζάντες. Τα ρινίσματα από τακάκια φρένων, από σκουριές και 
άλλες βρωμιές απομακρύνονται πολύ γρήγορα χωρίς να χρειάζεται επιπλέον 
χειροκίνητος καθαρισμός. Δέχεται μεγάλη αραίωση (1:6 – 1:30).  

62,00 

 
218011 (11 Kg) 

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΖΑΝΤΑΣ Fb (pH 7,5) 
Ισχυρό καθαριστικό ζάντας με ουδέτερο pH. Ψεκάζεται χωρίς αραίωση. Τα 
ρινίσματα από τακάκια φρένων, από σκουριές και άλλες βρωμιές 
απομακρύνονται πολύ γρήγορα.  

75,00 

 
359500 (500 ml) 
359011 (11 Kg) 

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΖΑΝΤΑΣ REACTIVE RUST REMOVER (Rrr) (pH 5,5) 
Ισχυρό καθαριστικό με ουδέτερο pH. Βρωμιές και ρινίσματα αφαιρούνται 
εύκολα χωρίς να γίνεται ζημιά σε ευαίσθητα υλικά. 

13,50 (500 ml) 
 

120,00 (11 Kg) 

 
425500 (500 ml) 

425010 (10 lt) 

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΖΑΝΤΑΣ MAGIC WHEEL CLEANER (Mwc) (pH 5,5) 
Ισχυρό παχύρευστο καθαριστικό για ζάντες. Πολύ αποτελεσματικό με 
βρωμιές και ρινίσματα. Δεν στεγνώνει εύκολα και μπορεί να δράσει για 
αρκετή ώρα πάνω στην ζάντα. 

13,50 (500 ml) 
 

120,00 (10 lt) 

 
211011 (11 Kg) 

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΠΛΥΣΗΣ VORREINGER (Vb) (pH 13,1) 
Υψηλής συμπύκνωσης υγρό πρόπλυσης. Υψηλής ποιότητας διαλύτες 
αφαιρούν ακόμη και την πιο επίμονη βρωμιά. Κατάλληλο και για ευαίσθητα 
υλικά όπως το ανοδιωμένο αλουμίνιο. Δέχεται μεγάλη αραίωση (πρόπλυση 
1:30 – 1:50, ζάντα 1:3 – 1:10).  

46,00 

 
25001 (1 lt) 

25011 (11 Kg) 

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ GREEN STAR (Gs) (pH 12,5) 
Συμπυκνωμένο αλκαλικό καθαριστικό χωρίς φωσφορικά άλατα και 
διαλύτες. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον εσωτερικό και εξωτερικό  
καθαρισμό των αυτοκινήτων, καθώς και τον καθαρισμό του κινητήρα. Δεν 
επηρεάζει ευαίσθητα αντικείμενα (π.χ. ανοδιωμένο αλουμίνιο). Αραίωση 
1:5 έως 1:30. 

4,50 (1 lt) 
 

41,00 (11 Kg) 

 
27011 (11 Kg) 

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΔΑΠΕΔΟΥ & ΚΙΝΗΤΗΡΑ COPO STAR (Cs) (pH 13,4) 
Συμπυκνωμένο καθαριστικό για αφαίρεση ακόμη και της πιο δύσκολης 
βρωμιάς όπως λάδια, γράσα και άλλα. Ιδανικό για καθαρισμό δαπέδων 
συνεργείων, βιομηχανικών χώρων ακόμη και κινητήρων. Αραίωση για 
δάπεδα: 1:20 έως 1:80 και για κινητήρες 1:5 έως 1:25. 

42,00 

  



 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΙΜΗ 

 
282010 (10 Kg) 

ΕΝΕΡΓΟΣ ΑΦΡΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ACTIVE FOAM (Af) (pH 9,5) 
Ενεργός αφρός για πλύσιμο με μηχάνημα και πλύσιμο στο χέρι. Υψηλής 
ποιότητας συστατικά προστατεύουν το χρώμα και την  επιφάνεια. Με 
ελκυστικό άρωμα (αραίωση 1:25 - 1:50). 

49,00 

 
396011 (11 Kg) 

ΕΝΕΡΓΟΣ ΑΦΡΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ SUPER FOAM (Sf) (pH 12,0) 
Ενεργός αλκαλικός αφρός με πλούσιο άρωμα για πλύσιμο με μηχάνημα. 
Ιδιαίτερα αποτελεσματικά συστατικά για την αφαίρεση της βρωμιάς. 
(αραίωση 1:50 - 1:100). 

73,00 

 
206010 (10 Kg) 

ΣΑΜΠΟΥΑΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ NANO MAGIC SHAMPOO (Nms) (pH 5,5) 
Σαμπουάν με εξαιρετικές ιδιότητες προστασίας. Για πλύσιμο στο χέρι. 
Ιδιαίτερα κατάλληλο για αυτοκίνητα που έχουν περαστεί με 1Κ-Nano. 
(αραίωση: 1:200). 

77,00 

 
10011 (11 Kg) 

ΣΑΜΠΟΥΑΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ACTIVE WASCHE (Aw) (pH 8,0) 
Συμπυκνωμένο σαμπουάν χωρίς φωσφορικά, κατάλληλο για συστήματα 
πλύσης καθώς και για πλύσιμο στο χέρι. Χάρη στα συστατικά του, έχετε 
εγγυημένα προσεκτικό και λεπτομερή καθαρισμό και ταυτόχρονη 
προστασία του χρώματος (αραίωση 1:10 – 1:100). 

33,00 

 
13001 (1Lt) 

13011 (11 Kg) 

ΣΑΜΠΟΥΑΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ AUTO SHAMPOO (As) (pH 9,0) 
Σαμπουάν χωρίς φωσφορικά, κατάλληλο για συστήματα πλύσης καθώς και 
για πλύσιμο στο χέρι. Χάρη στα συστατικά του, έχετε εγγυημένα προσεκτικό 
και λεπτομερή καθαρισμό και ταυτόχρονη προστασία του χρώματος 
(αραίωση 1:10 – 1:50). 

7,50 (1 Lt) 
 

26,00 (11 Kg) 

 
178010 (10 lt) 

ΚΕΡΙ ΣΤΕΓΝΩΜΑΤΟΣ Hgt (pH 4,5) 
Υψηλής ποιότητας κερί στεγνώματος. Προσφέρει γρήγορο στέγνωμα και 
υδροφοβικό αποτέλεσμα. Δεν περιέχει υδρογονάνθρακες. Χρειάζονται 10-
17 ml ανά αυτοκίνητο. 

53,00 (10 lt) 

 
319001 (1 lt) 

319010 (10 lt) 

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΚΕΡΙ PROTECTOR WAX (Pw) (pH 4,5) 
Τα υψηλής ποιότητας συστατικά του προσφέρουν υψηλή γυαλάδα, 
προστασία, υδροβοφία, καλύπτουν μικρά σημάδια. Παρέχει επίσης μεγάλη 
προστασία σε πλαστικά μέρη καθώς και υφασμάτινες οροφές. Μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί με μηχανή ή χειροκίνητα (αραίωση 1:20 – 1:40). 

19,00 (1 lt) 
 

123,00 (10 lt) 

  



 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΙΜΗ 

 
295010 (10 lt) 

ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ & ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ Gkg 
Καθαριστικό και συντηρητικό για ελαστικά και εξωτερικά πλαστικά. 
Γυαλιστερό φινίρισμα. 

72,00 (10 lt) 

 
236500 (500 ml) 

236005 (5 Lt) 

ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΩΝ MOTOR PLAST (Mp) 
Συντηρητικό για μηχανές και ελαστικά. Με ευχάριστο άρωμα. Δεν ‘κολλάει’ 
σκόνη ή άλλη βρωμιά. Κατάλληλο για υγρές ή στεγνές επιφάνειες. Αντοχή σε 
θερμοκρασίες έως 250°C. 

 
8,50 (500 ml) 

 
43,00 (5 Lt) 

 
44010 (10 lt) 

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΝ GLASS STAR (Gla) 
Καθαριστικό κρυστάλλων με βάση το αλκοόλ για καθαρισμό επιφανειών 
που είναι ανθεκτικές στην αλκοόλη. Αφαιρεί βρωμιές όπως λάδι, γράσο, 
σιλικόνες κλπ εύκολα και γρήγορα και ξεπλένεται εύκολα (αραίωση 1:3). 

31,00 

 
86001 (1Kg) 

86011 (11 Kg) 

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ/ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ Mzr (pH 12,5) 
Καθαριστικό εσωτερικών χώρων με ευχάριστο άρωμα. Ιδανικό για 
υφάσματα, πλαστικά και άλλες επιφάνειες. Αφαιρεί λάδια, γράσο, μελάνι, 
και άλλες βρωμιές (αραίωση 1:5 – 1:50). 

8,25 (1 Kg) 
 

52,00 (11 Kg) 

 
189001 (1lt) 

ΥΓΡΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΑΦΡΟΥ Ken 
Για ανάμειξη με υγρά που δημιουργούν αφρό. Μειώνει ή και αφαιρεί 
εντελώς τον αφρό που δημιουργείται. Προτείνεται αρχική αραίωση 5ml στα 
100 lt. 

42,00 

  



 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΙΜΗ 

 
383001 (1 lt) 

ΑΦΡΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ GENTLE SNOW FOAM (Gsf) (pH 7,5) 
Αφρός καθαρισμού με ουδέτερο pH. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για 
πρόπλυση ή σαν σαμπουάν για πλύσιμο στο χέρι. Δεν επηρεάζει το κερί ή 
άλλες επιστρώσεις. Αραίωση έως 1:50. 

15,00 

 
108001 (1 lt) 

ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ PLAST STAR (Ps) 
Ειδικό προϊόν για την προστασία πλαστικών. Ιδιαίτερα ανθεκτικό σε ακτίνες 
UV. Χάρη στην ειδική του σύνθεση δίνει στα ελαστικά μέρη σχεδόν την 
αρχική τους εμφάνιση. Γρήγορο και εύκολο στην χρήση. Μεγάλη διάρκεια 
ζωής 

13,50 

 
173001 (1 lt) 

ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΧΩΡΙΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗ PLAST STAR (no silicone) (Pss) 
Ειδικό προϊόν χωρίς σιλικόνη για την προστασία πλαστικών. Ιδιαίτερα 
ανθεκτικό σε ακτίνες UV. Χάρη στην ειδική του σύνθεση δίνει στα ελαστικά 
μέρη σχεδόν την αρχική τους εμφάνιση. Γρήγορο και εύκολο στην χρήση. 
Μεγάλη διάρκεια ζωής. 

12,50 

 
196612 (600 ml) 

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ / ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ Rfs 
Συντηρεί και προστατεύει τα ελαστικά πολύ αποτελεσματικά. Τα ειδικά 
συστατικά που περιέχονται στο προϊόν δίνουν στα ελαστικά γυαλάδα που 
διαρκεί. 

8,50 

  



 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΙΜΗ 

 
36001 (1 lt) 

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΛΕΚΕΔΩΝ / ΚΕΡΙΟΥ Fw 
Για την αφαίρεση λιπαρών και οργανικών υπολειμμάτων που 
παρουσιάζονται από λάδια, πετρέλαια, κεριά, πίσσα κλπ., από επιφάνειες 
ανθεκτικές σε διαλύτες. Δεν περιέχει αλογονωμένους υδρογονάνθρακες. 

7,50 

 
43001 (1 lt) 

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΚΟΛΛΑΣ EULEX (Eu) 
Ειδικό προϊόν για την αφαίρεση υπολειμμάτων κόλλας από χαρτοταινίες και 
αυτοκόλλητα από την επιφάνεια του αυτοκινήτου. Εξατμίζεται γρήγορα, δεν 
αφήνει σημάδια και δεν περιέχει αλογονωμένους υδρογονάνθρακες. 

6,50 

 
192001 (1 lt) 

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΡΕΤΣΙΝΙΟΥ ORANGE POWER (Op) 
Ειδικό προϊόν γρήγορης δράσης, βραδείας εξάτμισης που βασίζεται σε 
εκχύλισμα πορτοκαλιού. Για αφαίρεση υπολειμμάτων κόλλας, λάστιχου, 
ρετσινιού, λαδιών και γράσου από επιφάνειες ανθεκτικές σε διαλύτες όπως 
βαφή, γυαλί, κεραμικό κλπ. Δεν περιέχει αλογονωμένους υδρογονάνθρακες. 
Ευχάριστο στη χρήση χάρη στο φρέσκο άρωμα πορτοκαλιού. 

23,50 

 
168001 (1 lt) 

ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ / ΓΥΑΛΙΣΤΙΚΟ ΑΜΑΞΩΜΑΤΟΣ QUICK & SHINE (Qs) 
Καθαρίζει και προστατεύει με ένα πέρασμα. Ιδανικό για το αμάξωμα αλλά 
και για επιφάνειες από ξύλο και πλαστικό. Οι δαχτυλιές απομακρύνονται 
εύκολα. Προηγούμενες επεξεργασίες κερώματος δεν αφαιρούνται. 
Προσφέρει γυαλάδα και υδροφοβικό αποτέλεσμα. 

8,50 

 
367500 (500 ml) 

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ Asc 
Για τον καθαρισμό γράσου, λαδιού και άλλης βρωμιάς. Κατάλληλο για την 
εξωτερική επιφάνεια του αυτοκινήτου, ακόμη και για τα πλαστικά. 
Κατάλληλο και για χρήση με πιστόλι καθαρισμού. 

8,50 

 
234412 (400 ml) 

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΗΣ ΟΡΟΦΗΣ Cv 
Υψηλής ποιότητας στεγανωτικό που βασίζεται σε οργανικές ρητίνες 
φθορίου. Προστατεύει υφασμάτινες οροφές από υγρά και βρωμιά 
δημιουργώντας ένα υδρόφοβο αποτέλεσμα. 

19,50 

  



 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΙΜΗ 

 
92001 (1 lt) 

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ (ΔΕΡΜΑ/ΥΦΑΣΜΑ) POL STAR (Po) (pH 7,0) 
Αποτελεσματικό ουδέτερο καθαριστικό για δέρματα, alcantara και ύφασμα. 
Η βρωμιά απομακρύνεται ολοκληρωτικά από τις ίνες και τους πόρους. Ο 
αφρός που μένει μπορεί να σκουπιστεί με ένα υγρό πανί ή με ηλεκτρική 
σκούπα. Δεν αφήνει σημάδια και διατηρεί την αρχική στεγανοποίηση. 
Αραίωση 1:5 έως 1:20. 

5,50 

 
238001 (1 lt) 

ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΔΕΡΜΑΤΙΝΩΝ ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ LEATHER STAR (Ls) 
Πρωτοποριακό προϊόν για την αναζωογόνηση και συντήρηση μαλακών 
δερμάτινων καθισμάτων. Δημιουργεί μια ενυδατική και μαλακή αίσθηση και 
ταυτόχρονα προστατεύει το δέρμα από λεκέδες και γδαρσίματα. 

11,00 

 
132001 (1 lt) 

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ / ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΚΟΝΣΟΛΑΣ TOP STAR (Ts) 
Γρήγορο καθάρισμα και συντήρηση της κονσόλας καθώς και των 
εσωτερικών πλαστικών/ελαστικών μερών του αυτοκινήτου. Προστατεύει την 
επιφάνεια από νέα βρωμιά καθώς και από ακτινοβολία UV δίνοντας 
ταυτόχρονα ελκυστική εμφάνιση και άρωμα. 

14,50 

 
20001 (1 lt) 

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ / ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΚΟΝΣΟΛΑΣ COCKPIT SUPER PFLEGE (Csp) 
Καθάρισμα και συντήρηση της κονσόλας καθώς και των εσωτερικών 
πλαστικών/ελαστικών μερών του αυτοκινήτου. Προστατεύει την επιφάνεια 
από νέα βρωμιά καθώς και από ακτινοβολία UV δίνοντας ταυτόχρονα 
ελκυστική εμφάνιση και άρωμα καθώς και υπέροχη γυαλάδα. 

11,50 

 
48001 (1 lt) 

ΓΥΑΛΙΣΤΙΚΟ/ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΕΣΩΤ. ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ (anti-slip) GUMMIFIX (Guf) 
Καθάρισμα και συντήρηση της κονσόλας καθώς και των εσωτερικών 
πλαστικών/ελαστικών μερών του αυτοκινήτου. Προστατεύει την επιφάνεια 
από νέα βρωμιά δίνοντας ταυτόχρονα ελκυστική εμφάνιση και άρωμα 
καθώς και υπέροχη γυαλάδα. Με αντιολισθητική ιδιότητα. 

11,00 

 
197250 (250 ml) 

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΜΕΛΑΝΙΩΝ Tex 
Αφαιρεί μελάνια (διαλυτά σε νερό) από υφάσματα και δέρματα. Οι 
χρωστικές της μελάνης διαλύονται και διασκορπίζονται. Χωρίς 
αλογονωμένους υδρογονάνθρακες. 

8,00 

 
153001 (1 lt) 

ΣΠΡΕΫ ΕΞΑΛΕΙΨΗΣ ΟΣΜΩΝ FRESH UP (Fu) 
Ειδικό προϊόν για την εξάλειψη δυσάρεστων οσμών από το εσωτερικό του 
αυτοκινήτου και άλλων οχημάτων. Μυρωδιές από τσιγάρα, ζώα κλπ. 
εγκλωβίζονται και πρακτικά εξαφανίζονται ενώ ταυτόχρονα δίνει ένα 
φρέσκο άρωμα. 

12,00 

 
166001 (1 lt) 

ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟ ΑΡΩΜΑ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ Do 
Για τον αρωματισμό του αυτοκινήτου. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί στα 
καθαριστικά του αυτοκινήτου για αρωματισμό. Αραίωση έως 1:10. 

35,00 

 
176001 (1 lt) 

ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟ ΑΡΩΜΑ ΜΗΛΟ Da 
Για τον αρωματισμό του αυτοκινήτου. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί στα 
καθαριστικά του αυτοκινήτου για αρωματισμό. Αραίωση έως 1:10. 

35,00 

 
175001 (1 lt) 

ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟ ΑΡΩΜΑ ΒΑΤΟΜΟΥΡΟ Dh 
Για τον αρωματισμό του αυτοκινήτου. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί στα 
καθαριστικά του αυτοκινήτου για αρωματισμό. Αραίωση έως 1:10. 

35,00 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΙΜΗ 



 

 
251250 (250 ml) 

ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΜΑΥΡΟ ΧΡΩΜΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ Kfs 
Αδιάβροχη βαφή για τα πλαστικά μέρη στο εξωτερικό των αυτοκινήτων. 
Βάφει, εμποτίζει και προστατεύει τα πλαστικά. Εξαιρετική καλυπτικότητα 
και ανθεκτικότητα.  

28,50 

 
103412 (μαύρο) 

107412 (γκρι) 

SPRAY ΜΑΤ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ 400 ml 
Σπρέι με υψηλή καλυπτικότητα και γρήγορο στέγνωμα. Για συντήρηση 
κυρίως πλαστικών μερών του αυτοκινήτου αλλά κατάλληλο ακόμη και για 
μεταλλικές επιφάνειες. Μεγάλη διάρκεια ζωής και προστασία από την 
σκουριά και άλλων περιβαλλοντικών παραγόντων. 

8,00 

 
245001 (250 ml) 

ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΜΕ ΝΑΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 1K – NANO 
Επαναστατικό προϊόν που εφαρμόζεται στην βαμμένη επιφάνεια του 
αυτοκινήτου προστατεύοντας από χημικές ουσίες, υπεριώδη ακτινοβολία, 
γδαρσίματα και προσφέροντας εξαιρετική γυαλάδα. Τα έντομα και οι 
ακαθαρσίες από πτηνά απομακρύνονται πιο εύκολα. Η ποσότητα της 
συσκευασίας είναι αρκετή για 3-5 αυτοκίνητα. 

92,00 

 
202001 (250 ml) 

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΝ NANO-GLASS 
Ειδικό σφραγιστικό για τα κρύσταλλα του αυτοκινήτου. Προσφέρει 
υδροφοβικό αποτέλεσμα στα κρύσταλλα αλλά και στις κεραμικές 
επιφάνειες. Δεν κάνει για τις εσωτερικές επιφάνειες των κρυστάλλων. 

48,50 

 
999308 (130 mm) 

ΣΦΟΥΓΓΑΡΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΜΕ ΜΙΚΡΟΪΝΕΣ 
Σφουγγάρι καθαρισμού με μικροΐνες για γυάλινες επιφάνειες, 
χρησιμοποιήστε πριν από την εφαρμογή του Nano Glass. 

10,00 (130 mm) 

 
999600 

ΣΕΤ ΓΥΑΛΙΣΜΑΤΟΣ ΦΑΝΑΡΙΩΝ 
Σετ που περιλαμβάνει αλοιφές, γούνα, σφουγγάρι, το ειδικό σφουγγάρι 
thermo pad, καθώς και τα απαραίτητα λειαντικά για την επιδιόρθωση του 
φαναριού. Παραδίδεται σε βαλιτσάκι. 

130,00 

  



 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΙΜΗ 

 
77701750 (750 ml) 

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ Insect & Dirt Remover 
Αφαιρεί ακόμη και τα πιο επίμονα σημάδια από κολλημένα έντομα και 
άλλες βρωμιές από το εξωτερικό του αυτοκινήτου. Χάρη στην ειδική 
σύνθεση, εισχωρεί στην βρωμιά και καθαρίζει γρήγορα και με λεπτομέρεια. 

9,50 

 
77702750 (750 ml) 

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ Nano Magic Shampoo 
Υψηλής ποιότητας σαμπουάν για τέλειο γυαλιστερό καθάρισμα και 
μακρόχρονη προστασία διατηρώντας παράλληλα προηγούμενο κέρωμα ή 
προστασία. Η ειδική του σύνθεση αφήνει στην επιφάνεια του αμαξώματος 
ένα μακράς διάρκειας προστατευτικό και υδατοαπωθητικό νανοστρώμα. 

11,00 

 
77703750 (750 ml) 

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ Speed Glass Cleaner 
Καθαριστικό γυάλινων επιφανειών. Αφαιρεί ακόμη και τους πιο επίμονους 
λεκέδες (λάδια, γράσα,  έντομα) γρήγορα και εύκολα χωρίς να αφήνει 
στίγματα.  

8,50 

 
77704750 (750 ml) 

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΖΑΝΤΑΣ Reactive Wheel Cleaner 
Χωρίς οξέα, για καθαρισμό της ζάντας με δείκτη απόδοσης και πρόσθετα για 
καθαρισμό με λεπτομέρεια. Η βρωμιά διασκορπίζεται και διαλύεται 
αφήνοντας ένα γυαλιστερό αποτέλεσμα. 

17,00 

 
77705750 (750 ml) 

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ / ΚΟΝΣΟΛΑΣ Multi Interior Cleaner 
Αφαιρεί βρωμιά από καθίσματα, καλύμματα (καθισμάτων και οροφής) και 
πλαστικά μέρη με αποτελεσματικότητα. Η βρωμιά αφαιρείτε από τους 
πόρους και όχι επιφανειακά προσφέροντας ένα φρέσκο άρωμα στο 
εσωτερικό του αυτοκινήτου. 

9,50 

 
77706500 (500 ml) 

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ / ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΚΟΝΣΟΛΑΣ Refresh Cockpit Care 
Καθάρισμα και συντήρηση των πλαστικών μερών του εσωτερικού του 
αυτοκινήτου. Προστατεύει από την υπεριώδη ακτινοβολία και προσφέρει 
ένα φρέσκο άρωμα στο εσωτερικό του αυτοκινήτου. 

10,50 

 
77707500 (500 ml) 

ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΡΩΝ Nano Magic Plast Care 
Συντηρεί και προστατεύει τα εξωτερικά πλαστικά του αυτοκίνητου, δίνοντάς 
τους την αρχική τους εμφάνιση. Υψηλής ποιότητας προϊόν, ιδιαίτερα 
ανθεκτικό. 

14,00 

 
77708500 (500 ml) 

ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ / ΓΥΑΛΙΣΤΙΚΟ ΑΜΑΞΩΜΑΤΟΣ All Around Quick Shine 
Καθαρίζει και συντηρεί όλες τις εξωτερικές επιφάνειες του αυτοκινήτου. 
Χρησιμοποιείται μετά από κάθε πλύσιμο και προσφέρει γυαλιστερή 
επιφάνεια σε ένα βήμα διατηρώντας προηγούμενη επεξεργασία κερώματος. 

11,50 

 
77709500 (500 ml) 

ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΔΕΡΜΑΤΙΝΩΝ ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ Protect Leather Care 
Υψηλής ποιότητας γαλάκτωμα για την φροντίδα δερμάτινων καθισμάτων. 
Αναζωογονεί το χρώμα και ενισχύει την μυρωδιά του δέρματος 
προσφέροντας μια ευχάριστα απαλή αίσθηση. Κατάλληλο για όλους του 
τύπους δέρματος. 

13,00 

 
77710500 (500 ml) 

ΑΛΟΙΦΗ ΓΥΑΛΙΣΜΑΤΟΣ Shine Speed Polish 
Υψηλής ποιότητας αλοιφή για εξαιρετικό αποτέλεσμα σε ένα μόνο βήμα, 
προσφέροντας ταυτόχρονα προστασία από περιβαλλοντικούς παράγοντες. 
Τέλεια γυαλάδα σε όλους τους τύπους χρώματος, για χρήση με το χέρι ή με 
αλοιφαδώρο. 

16,00 

  



 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΙΜΗ 

 
999274 (80 mm) 

999254 (135 mm) 
999286 (150 mm) 
999284 (180 mm) 

ΓΟΥΝΑ 
Γούνα γυαλίσματος από φυσικό μαλλί για χρήση με αλοιφαδώρο. Ιδανική 
για αφαίρεση βαθιών γρατζουνιών και σημαδιών από την επιφάνεια του 
αυτοκινήτου. Για χρήση με τις αλοιφές Heavy Cut (H802) και Fine (F501).  
Κοπτική ικανότητα: 9 

5,00 (80 mm) 
10,00 (135 mm) 
12,50 (150 mm) 
21,00 (180 mm) 

Ελάχιστη 
ποσότητα 2 τμχ 

(5 τμχ για 80mm) 

 
999259 (130 mm) 

ΣΦΟΥΓΓΑΡΙ ΑΣΠΡΟ ΣΚΛΗΡΟ 
Ιδιαίτερα σκληρό σφουγγάρι γυαλίσματος, για αφαίρεση βαθιών 
γρατζουνιών με τη βοήθεια των αλοιφών Heavy Cut (H9.01) και Fine(F6.01).  
Κοπτική ικανότητα: 7. 

7,00 (130 mm) 

 
999289 (135 mm) 

ΣΦΟΥΓΓΑΡΙ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ ANTIHOLOGRAM/WAFFLE 
Υψηλής ποιότητας σφουγγάρι γυαλίσματος για αφαίρεση μικρών 
γρατζουνιών και ολογραμμάτων. Για χρήση με αλοιφή Micro Polish (M201) 
και Micro Cut & Finish (P202) και ιδανικά με έκκεντρο αλοιφαδώρο FLEX XFE 
7-15 150.  
Κοπτική ικανότητα: 5 

5,50 (135 mm) 

 
999577 (76 mm) 

999578 (126 mm) 
999579 (150 mm) 

ΣΦΟΥΓΓΑΡΙ Heavy Cut 
Σκληρό σφουγγάρι για χρήση με την αλοιφή H9.01. Ιδανικό για εξάλειψη 
βαθιών γρατζουνιών. 
Σκληρότητα:17, Κοπτικότητα:9 

7,00 (76 mm) 
11,50 (126 mm) 
13,50 (150 mm) 

 
999580 (76 mm) 

999581 (126 mm) 
999582 (150 mm) 

ΣΦΟΥΓΓΑΡΙ Fine Cut 
Μεσαίας σκληρότητας σφουγγάρι για χρήση με την αλοιφή F6.01. Ιδανικό 
για γυάλισμα και διόρθωση σε παλιά χρώματα. 
Σκληρότητα:12, Κοπτικότητα:5 

7,00 (76 mm) 
11,50 (126 mm) 
13,50 (150 mm) 

 
999583 (76 mm) 

999584 (126 mm) 
999585 (150 mm) 

ΣΦΟΥΓΓΑΡΙ Micro Cut 
Υψηλής ποιότητας σφουγγάρι για εξάλειψη μικρών γρατζουνιών και 
ολογραμμάτων.  
Σκληρότητα:10, Κοπτικότητα:5 

7,00 (76 mm) 
10,00 (126 mm) 
12,50 (150 mm) 

 
999591 (76 mm) 
999592(126 mm) 
999593 (150 mm) 

ΣΦΟΥΓΓΑΡΙ One Cut & Finish 
Ιδανικό για την αλοιφή One Cut & Finish. Ειδικά σχεδιασμένο για 
ταυτόχρονο αφαίρεση γρατζουνιών και ολογραμάτων, καθώς και για 
εξάλειψη του φαινομένου ‘πορτοκάλι’. 

7,00 (76 mm) 
11,50 (126 mm) 
13,50 (150 mm) 

 
999586 (126 mm) 
999587 (150 mm) 

ΣΦΟΥΓΓΑΡΙ Polish & Sealing 
Εξαιρετικά λεπτό σφουγγάρι για ομοιόμορφη εφαρμογή προϊόντων 
σφράγισης όπως 1Κ-ΝΑΝΟ, αλοιφή P1.01.  
Σκληρότητα:4, Κοπτικότητα:2 

10,00 (126 mm) 
12,50 (150 mm) 

 
999410 (123 mm) 
999411 (147 mm) 

ΠΛΑΤΩ ΑΛΟΙΦΑΔΩΡΟΥ 
Εξαιρετικά ισοζυγισμένο πλατώ αλοιφαδώρου. Ιδανικό για χρήση με γούνες 
και σφουγγάρια γυαλίσματος. Σπείρωμα Μ14. 

31,50 (123 mm) 
35,00 (147 mm) 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΙΜΗ 



 

 
999362 

ΠΑΝΑΚΙ ΜΙΚΡΟΪΝΕΣ WAFFLE (ΣΕΤ 2 τμχ) 80 x 55 cm 
Απορροφητικό πανάκι μικροϊνών για γρήγορο στέγνωμα της επιφάνειας του 
αυτοκινήτου (χρώμα, γυαλί, πλαστικό). 440g/m2 

17,00 

 
999363 

ΠΑΝΑΚΙ ΜΙΚΡΟΪΝΕΣ WAFFLE (ΣΕΤ 4 τμχ) 40 x 40 cm 
Απορροφητικό πανάκι μικροϊνών για γρήγορο στέγνωμα γυάλινων 
επιφανειών. 320g/m2 

22,00 

 
999241 

ΠΑΝΑΚΙ ΜΙΚΡΟΪΝΕΣ ULTRASOUND ΓΑΛΑΖΙΟ 40 x 40 cm 
Πρωτοποριακό πανάκι με μικροΐνες με διαφορετική ύφανση σε κάθε 
πλευρά. Αντέχει και δεν διασπάται σε τουλάχιστον 50 πλυσίματα στο 
πλυντήριο. Η υψηλή του ποιότητα (χωρίς χνούδια και σιλικόνη) εγγυάται 
ένα τέλειο καθάρισμα χωρίς σημάδια, αφήνοντας την επιφάνεια έτοιμη για 
κερί ή βερνίκι. 

8,50 

 
999348 

ΠΑΝΑΚΙ ΜΙΚΡΟΪΝΕΣ ΓΚΡΙ 40 x 40 cm 
Εξαιρετικά παχύ πανάκι με μικροΐνες, με διαφορετική ύφανση σε κάθε 
πλευρά. Με μεγάλη ικανότητα απορρόφησης είναι ιδανικό επαγγελματική 
εργασία στα φανοβαφεία και πλυντήρια. 380g/m2. 

2,50 

 
999066 

ΠΑΝΑΚΙ ΜΙΚΡΟΪΝΕΣ ΓΑΛΑΖΙΟ 40 x 40 cm 
Υψηλής ποιότητας πανάκι με μικροΐνες. Ιδανικό για εργασίες σε 
φανοβαφεία και πλυντήρια. 300g/m2. 

2,00 

 
999340 

ΠΙΝΕΛΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΖΑΝΤΑΣ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ 30 Χ 225 
Στιβαρό, ανθεκτικό στα οξέα με ιδιαίτερα σκληρές συνθετικές τρίχες. 
Γρήγορος καθαρισμός χωρίς σημάδια. 

15,00 

 
999453 

ΠΙΝΕΛΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΕΣΩΤ. ΧΩΡΩΝ 40 Χ 225 
Χωρίς μέταλλο, πλαστική λαβή για αποφυγή σημαδέματος στο εσωτερικό 
του αυτοκινήτου, υψηλής ποιότητας ίνες. 

13,00 

 
999038 

ΣΦΟΥΓΓΑΡΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 12 x 10 x 5 
Μαλακό σφουγγάρι για εφαρμογή προϊόντων περιποίησης. Κατάλληλο για 
το 1Κ-Nano. 

1,00 
Ελάχιστη 

ποσότητα 5 τμχ 

 
999290 

ΣΦΟΥΓΓΑΡΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 10 x 8 x 3 
Μαλακό σφουγγάρι για εφαρμογή προϊόντων περιποίησης. Με ειδικό σχήμα 
κατάλληλο και για δυσπρόσιτα σημεία. 

1,00 
Ελάχιστη 

ποσότητα 5 τμχ 

 
999291 

ΣΦΟΥΓΓΑΡΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΕ ΜΙΚΡΟΪΝΕΣ 12 x 9 x 4 
Σφουγγάρι με μικροΐνες για εφαρμογή προϊόντων περιποίησης. Πλένεται 
στο πλυντήριο. 

4,50 
Ελάχιστη 

ποσότητα 5 τμχ 

 
999328 

ΣΦΟΥΓΓΑΡΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ (5τμχ) 10 x 6 x 4 
Πανάκι για την αφαίρεση επίμονων λεκέδων και βρωμιάς από σκληρές 
επιφάνειες. 

5,00 

  



 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΙΜΗ 

 
999336 

ΓΑΝΤΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ OCTOPUS (ΣΕΤ 3 τμχ) 
Ειδικό γάντι καθαρισμού με δύο διαφορετικές επιφάνειες, μία με ύφασμα 
και η άλλη με μικροΐνες. Ιδιαίτερα απορροφητικό, ιδανικό για το εσωτερικό 
του αυτοκινήτου καθώς και την αφαίρεση υπολειμμάτων αλοιφής. 

22,00 

 
999287 

ΓΑΝΤΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΜΕ ΜΙΚΡΟΪΝΕΣ 
Γάντι για τον καθαρισμό υφασμάτινων επιφανειών, όπως καθίσματα, 
ταπετσαρίες, εσωτερικά καλύμματα οροφής κλπ. Υψηλή ικανότητα 
απορρόφησης της βρωμιάς για αποτελεσματικό καθαρισμό. 

8,50 

 
183001 (μεσαία) 
183002 (χοντρή) 

ΠΛΑΣΤΕΛΙΝΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 
Για την απομάκρυνση επίμονων λεκέδων όπως ρητίνες, σκόνες, έντομα από 
την βαμμένη επιφάνεια του αυτοκινήτου. Για χρήση πριν από το γυάλισμα. 

30,00 

 
368500 (500 ml) 

368010 (10 lt) 

ΣΠΡΕΥ ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ (ΓΙΑ ΠΛΑΣΤΕΛΙΝΗ) 
Ειδικό λιπαντικό σε σπρέυ για χρήση με τάκο ή δίσκο πλαστελίνης. Δεν 
αφήνει φιλμ, τα υπολείμματα καθαρίζονται εύκολα. 

11,00 (500 ml) 
 

50,00 (10 lt) 

 
999063 

ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΠΟΥΚΑΛΙ 1LT 
Πλαστικό μπουκάλι HDPE, με κλίμακα όγκου και αραίωσης. 1,50 

 
999001 

ΚΕΦΑΛΗ ΜΠΟΥΚΑΛΙΟΥ 999063 
Σπείρωμα 28/400. Σπρέυ 1.2ml 4,00 

 
999546 

ΨΕΚΑΣΤΗΡΑΣ ΠΡΟΠΙΕΣΗΣ DPZ alkali-resistant 1lt 
Για χρήση με ουδέτερα και αλκαλικά προϊόντα. Πίεση 3 bar. Ρυθμιζόμενη 
κεφαλή (jet/spray). 

20,00 

 
999544 

ΨΕΚΑΣΤΗΡΑΣ ΠΡΟΠΙΕΣΗΣ DPZ solvent-resistant 1lt 
Για χρήση με διαλύτες. Πίεση 3 bar. Ρυθμιζόμενη κεφαλή (jet/spray). 25,00 

 
999111 

ΚΕΦΑΛΗ ΨΕΚΑΣΤΗΡΑ ΠΡΟΠΙΕΣΗΣ DPZ solvent-resistant 21,00 

 
999083 

ΦΙΑΛΗ SPRAY SG 700 
Επαναχρησιμοποιούμενη φιάλη αλουμινίου, κατάλληλη για διαλύτες και 
υγρά με ουδέτερο pH. Ιδανική πίεση 7,5 bar. Χωρητικότητα 500ml 

52,00 

  



 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΙΜΗ 

 
999288 

ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΔΟΧΕΙΟ 18lt 
Πλαστικό παραλληλόγραμμο δοχείο με διαγράμμιση χωρητικότητας. 16,00 

 
999131 

ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΡΟΗΣ ΜΠΕΤΟΝΙΟΥ 
Για μπετόνι 10/30 l 6,00 

 
999175 

ΜΕΙΩΤΗΡΑΣ ΡΟΗΣ 
Για γέμισμα μπουκαλιών 1 Lt 6,00 

 
999224 

ΒΟΥΡΤΣΑ ΖΑΝΤΑΣ 
Εύκαμπτη βούρτσα, δεν κάνει γρατζουνιές, ειδικό σχήμα, κατάλληλη για 
όλες τις ζάντες 

10,00 

 
999225 

ΒΟΥΡΤΣΑ ΖΑΝΤΑΣ 
Με τρίχες πολυεστέρα, ανθεκτική σε οξέα, , μακριά λαβή, ιδανική  για 
πρόπλυση 

10,00 

 
999227 

ΒΟΥΡΤΣΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ 
Σκληρές τρίχες πολυεστέρα, εργονομική λαβή 8,00 

 
999279 

ΒΟΥΡΤΣΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΚΛΗΡΗ 
Ανθεκτική βούρτσα, ιδανική για καθαρισμό στα πατάκια καθώς και σε 
σφουγγάρια και γούνες από υπολείμματα αλοιφής. 

8,00 

 
999239 

ΒΟΥΡΤΣΑ ΓΙΑ ΧΝΟΥΔΙΑ ΚΑΙ ΤΡΙΧΕΣ 
Για την αφαίρεση χνουδιών και τριχών από υφάσματα και ταπετσαρίες. 8,50 

 
999356 

ΔΟΣΟΜΕΤΡΗΤΗΣ ΑΡΑΙΩΣΕΩΝ ΥΓΡΩΝ (με κουμπί) 
Για γέμισμα δοχείων 5 λίτρων, 4lt/min, κατάλληλο για αλκαλικά, όξινα και 
ουδέτερα προϊόντα. 

185,00 

 
999359 

ΔΟΣΟΜΕΤΡΗΤΗΣ ΑΡΑΙΩΣΕΩΝ ΥΓΡΩΝ 
Για γέμισμα δοχείων 1 λίτρου, 4lt/min, κατάλληλο αλκαλικά, όξινα και 
ουδέτερα προϊόντα. 

172,00 

 

Οι παραπάνω τιμές δεν περιλαμβάνουν Φ.Π.Α. 24% και μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. 
Φωτογραφίες, και τεχνικά χαρακτηριστικά μη δεσμευτικά.  


