
ΣΠΡΕΙ  
ΒΑΦΗΣ

MADE IN ITALY
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ΣΠΡΕΙ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 400ML

101 RAL
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ

ΜΕΓΑΛΗ ΠΟΙΚΙΛΙΑ
ΧΡΩΜΑΤΩΝ

ΣΠΡΕΙ ΒΑΦΗΣ

ü Εφαρμόζεται σε ξύλινες επιφάνειες, μέταλλο,
γυαλί, κεραμικό, γύψο, πόρτες, καρέκλες, έπιπλα,
κορνίζες, διακοσμητικά & πολλά ακόμα αντικείμενα.

ü Για ακατέργαστες & κατεργασμένες επιφανειες. 
ü Για εσωτερική & εξωτερική χρήση.

ü Ακρυλική βάση.
ü Σκληρό και φωτεινό φινίρισμα.
ü Εξαιρετική κάλυψη.
ü Ανθεκτικό στα πετρελαιοειδή στα χημικά & στις

κλιματολογικές αλλαγές.
ü Συνιστάται η χρήση της επιφάνειας που βάφτηκε

μετά από 24 ώρες.

colour your life...
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ΣΠΡΕΙ ΒΑΦΗΣ | ΣΠΡΕΙ ΓΕΝΙΚHΣ ΧΡHΣΗΣ 400ML

διαθέσιμα  
χρώματα

κωδικός  
προμηθευτή

κωδικός  
παραγγελίας barcode

RAL3013 - glossy 
κόκκινο V4003013 571100.0090

RAL3015 - glossy 
ροζ ανοιχτό V4003015 571100.0020

RAL3020 - glossy 
κόκκινο traffic V4003020 571100.0021

RAL4003 - glossy 
βιολετί V4004003 571100.0022

RAL4005 - glossy 
μπλε λιλά V4004005 571100.0023

RAL4006 - glossy 
μωβ V4004006 571100.0024

RAL5002 - glossy 
μπλε V4005002 571100.0091

RAL5003 - glossy 
μπλε ζαφειρί V4005003 571100.0025

RAL5005 - glossy 
μπλε έντονο V4005005 571100.0026

RAL5007 - glossy 
φωτεινό μπλε V4005007 571100.0092

RAL5010 - glossy 
μπλε gentian V4005010 571100.0027

RAL5011 - glossy 
μπλε χάλυβα V4005011 571100.0093

RAL5012 - glossy 
γαλάζιο V4005012 571100.0028

RAL5013 - glossy 
μπλε κοβαλτίου V4005013 571100.0029

RAL5015 - glossy 
μπλε ουρανού V4005015 571100.0030

RAL5017 - glossy 
μπλε traffic V4005017 571100.0031

RAL5018 - glossy 
τιρκουάζ V4005018 571100.0094

RAL5019 - glossy 
μπλε capri V4005019 571100.0032

RAL5021 - glossy 
μπλε V4005021 571100.0095

RAL5022 - glossy 
μπλε night V4005022 571100.0033

RAL6000 - glossy 
πράσινο πατίνα V4006000 571100.0096

RAL6001 - glossy 
πράσινο σμαραγδί V4006001 571100.0034

RAL6002 - glossy 
πράσινο V4006002 571100.0035

RAL6005 - glossy 
κυπαρισσί V4006005 571100.0036

RAL6005 - ματ 
κυπαρισσί V4006005OP 571100.0097

διαθέσιμα  
χρώματα

κωδικός  
προμηθευτή

κωδικός  
παραγγελίας barcode

RAL1001 - glossy 
μπεζ  V4001001 571100.0086

RAL1003 - glossy 
σκούρο κίτρινο V4001003 571100.0000

RAL1004 - glossy 
κίτρινο χρυσό V4001004 571100.0087

RAL1007 - glossy 
κίτρινο χρωμίου V4001007 571100.0001

RAL1013 - glossy 
μπεζ V4001013 571100.0002

RAL1014 - glossy 
ιβουάρ V4001014 571100.0003

RAL1015 - glossy 
ιβουάρ ανοιχτό V4001015 571100.0004

RAL1016 - glossy 
κίτρινο φωτεινό V4001016 571100.0005

RAL1018 - glossy 
κίτρινο zinc V4001018 571100.0006

RAL1021 - glossy  
κίτρινο καδμίου V4001021 571100.0007

RAL1023 - glossy  
κίτρινο κεχριμπάρι V4001023 571100.0008

RAL1028 - glossy 
κίτρινο πεπονιού V4001028 571100.0009

RAL1037 - glossy 
κίτρινο ήλιου V4001037 571100.0088

RAL2002 - glossy 
πορτοκαλί έντονο V4002002 571100.0010

RAL2003 - glossy 
πορτοκαλί παστέλ V4002003 571100.0011

RAL2004 - glossy 
πορτοκαλί V4002004 571100.0012

RAL2009 - glossy 
πορτοκαλί traffic V4002009 571100.0013

RAL3000 - glossy 
κόκκινο φωτιάς V4003000 571100.0014

RAL3001 - glossy 
κόκκινο signal V4003001 571100.0015

RAL3002 - glossy 
κόκκινο πορφυρό V4003002 571100.0016

RAL3003 - glossy 
κόκκινο ρουμπινί V4003003 571100.0017

RAL3004 - glossy 
κόκκινο βυσσινί V4003004 571100.0038

RAL3005 - glossy 
μπορντώ V4003005 571100.0018

RAL3007 - glossy 
μαύρο κόκκινο V4003007 571100.0089

RAL3009 - glossy 
κόκκινο oxide V4003009 571100.0019
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διαθέσιμα  
χρώματα

κωδικός  
προμηθευτή

κωδικός  
παραγγελίας barcode

RAL8002 - glossy 
μαρον V4008002 571100.0056

RAL8003 - glossy 
καφέ V4008003 571100.0057

RAL8004 - glossy 
καφέ χάλκινο V4008004 571100.0058

RAL8011 - glossy 
καφέ καρυδιά V4008011 571100.0059

RAL8012 - glossy 
κεραμιδί V4008012 571100.0060

RAL8014 - glossy 
καφέ κανέλας V4008014 571100.0061

RAL8016 - glossy 
καφέ μαόνι V4008016 571100.0062

RAL8017 - glossy 
σοκολατί V4008017 571100.0063

RAL8017 - ματ 
 σοκολατί V4008017OP 571100.0105

RAL8019 - glossy 
καφέ γκρι V4008019 571100.0064

RAL8022 - glossy 
καφέ σκούρο V4008022 571100.0065

RAL8023 - glossy 
καφέ πορτοκαλί V4008023 571100.0066

RAL9001 - glossy 
κρεμ V4009001 571100.0067

RAL9002 - glossy 
γκρι πάγου V4009002 571100.0068

RAL 9003 - glossy 
λευκό σήμανσης V4009003 571100.0106

RAL9005 - glossy 
μαύρο  V400PAST.5 571100.0069

RAL9005 
μαύρο ματ  V400PAST.6 571100.0070

RAL9005 - μαύρο 
σατινέ  V400SAT.2 571100.0071

RAL9006 - glossy 
αλουμίνιο V4009006 571100.0072

RAL 9007 - glossy 
γκρι αλουμινίου V4009007 571100.0107

RAL9010 - glossy 
λευκό  V400PAST.3 571100.0073

RAL9010 - ματ 
λευκό  V400PAST.4 571100.0074

RAL9010 - λευκό 
σατινέ V400SAT.1 571100.0075

RAL9016 - glossy 
λευκό traffic V4009016 571100.0076

Διαφανές  
glossy  V400PAST.7 571100.0077

Διαφανές 
ματ V400PAST.8 571100.0078

διαθέσιμα  
χρώματα

κωδικός  
προμηθευτή

κωδικός  
παραγγελίας barcode

RAL 6009 - glossy 
πράσινο ελάτου V4006009 571100.0098

RAL6011 - glossy 
χακί V4006011 571100.0037

RAL6016 - glossy 
τιρκουάζ V4006016 571100.0039

RAL6018 - glossy 
λαχανί σκούρο V4006018 571100.0040

RAL6019 - glossy 
πράσινο παστέλ V4006019 571100.0041

RAL6024 - glossy 
πράσινο traffic V4006024 571100.0042

RAL 6026 - glossy 
πράσινο οπάλ V4006026 571100.0099

RAL6027 - glossy 
βεραμάν V4006027 571100.0043

RAL6029 - glossy 
πράσινο μέντας V4006029 571100.0044

RAL7000 - glossy 
γκρι ποντικί V4007000 571100.0045

RAL7001 - glossy 
γκρι ασημί V4007001 571100.0046

RAL 7004 - glossy 
γκρι σήμανσης V4007004 571100.0100

RAL 7010 - glossy 
γκρι V4007010 571100.0101

RAL7011 - glossy 
γκρι σιδήρου V4007011 571100.0047

RAL7015 - glossy 
γραφίτης V4007015 571100.0048

RAL7016 - glossy 
γκρι ανθρακί V4007016 571100.0049

RAL 7021 - glossy 
μαύρο γκρι V4007021 571100.0102

RAL7025 - glossy 
γκρι περλέ V4007025 571100.0050

RAL7030 - glossy 
γκρι πέτρας V4007030 571100.0051

RAL7032 - glossy 
γκρι σκούρο V4007032 571100.0052

RAL7035 - glossy 
γκρι ανοιχτό V4007035 571100.0053

RAL 7038 - glossy 
γκρι ανοιχτό V4007038 571100.0103

RAL7040 - glossy 
γκρι αλουμινίου V4007040 571100.0054

RAL7042 - glossy 
γκρι traffic V4007042 571100.0055

RAL 7048 - glossy 
γκρι μπεζ V4007048 571100.0104
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ΣΠΡΕΙ ΒΑΦΗΣ

ΣΠΡΕΙ ΓΕΝΙΚHΣ ΧΡHΣΗΣ   600ML 

ü Εφαρμόζεται σε ξύλινες  
επιφάνειες, μέταλλο, γυαλί,  
κεραμικό, γύψο, πόρτες,  
καρέκλες, έπιπλα, κορνίζες, 
διακοσμητικά και πολλά ακόμα  
αντικείμενα. 

ü Για ακατέργαστες & κατεργασμέ-
νες επιφανειες. 

ü Για εσωτερική & εξωτερική 
χρήση. 

 
ü Ακρυλική βάση. 
ü Σκληρό και φωτεινό φινίρισμα. 
ü Εξαιρετική κάλυψη. 
ü Ανθεκτικό στα πετρελαιοειδή 

στα χημικά & στις κλιματολογι-
κές αλλαγές. 

ü Συνιστάται η χρήση της επιφά-
νειας που βάφτηκε μετά από 24 
ώρες.

διαθέσιμα  
χρώματα

κωδικός  
προμηθευτή

κωδικός  
παραγγελίας barcode

RAL1023 glossy  
κίτρινο κεχριμπάρι

V6001023 571100.0111

RAL3000 glossy 
κόκκινο φωτιάς V6003000 571100.0083 

RAL5015 glossy 
μπλε ουρανού V6005015 571100.0109

RAL 6005  glossy 
κυπαρισσί ματ V6006005 571100.0112

RAL9005 
μαύρο glossy V600PAST.5 571100.0079

RAL9005 
μαύρο ματ V600PAST.6 571100.0080

RAL9006 glossy 
αλουμίνιο V6009006 571100.0108

RAL9010 
λευκό glossy V600PAST.3 571100.0081

RAL9010 
λευκό ματ V600PAST.4 571100.0082

Διαφανές 
glossy V600PAST.7 571100.0110
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ΣΤΑΝΤ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΑ ΓΙΑ ΣΠΡΕΙ ΒΑΦΗΣ & ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΠΡΕΙ

ΣΤΑΝΤ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΓΙΑ ΣΠΡΕΙ ΒΑΦΗΣ
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Τα σταντ προβολής περιλαμβάνουν και τις αφίσες σήμανσης.

i κωδικός παραγγελίας barcode

ESP2 
36 θέσεων για 400ml

571199.0000

ESP7 
126 θέσεων για 400ml

571199.0008

ΕSP 
252 θέσεων για 400ml

571199.0002

i κωδικός παραγγελίας barcode

252 θέσεων 
66,5 x 55 x H210 cm

800000.3417

432 θέσεων 
100 x 55 x H210 cm

800000.3416

540 θέσεων 
125 x 55 x H210 cm

800000.3428

 210 28 88 700
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διαθέσιμα  
χρώματα

κωδικός  
προμηθευτή

κωδικός  
παραγγελίας barcode

γκρι V400DIAM.1 571105.0000

μπλε V400DIAM.2 571105.0001

μαύρο V400DIAM.3 571105.0002

πράσινο V400DIAM.5 571105.0003

κόκκινο V400DIAM.6 571105.0004

ΣΠΡΕΙ ΒΑΦΗΣ

ΣΠΡΕΙ ΒΑΦΗΣ ΠΕΡΛΕ 400ML 

ΣΠΡΕΙ ΒΑΦΗΣ 360° FLUO 500ML

ΣΠΡΕΙ ΒΑΦΗΣ FLUO 400ML 

ü Χρώμα διακόσμησης. 
Ειδικό σμάλτο με βάση το γκλίτερ. 

ü Ιδανικό για mountain bikes,  
μοτοποδήλατα, κράνη, μάσκες,  
κορνίζες, διακοσμητικά στολίδια κ.α. 

 
ü Κατάλληλο για όλες τις εσωτερικές 

& εξωτερικές επιφάνειες. 
ü Ανθεκτικό έως 120οC 
ü Αντοχή στις άσχημες καιρικές  

συνθήκες. 
ü Μεγάλης διάρκειας αποτέλεσμα. 
ü Συνιστάται η χρήση της επιφάνειας 

μετά από 22 ώρες.

ü Χρώμα διακόσμησης. 
Ειδικό σμάλτο που φωσφορίζει 
στο σκοτάδι. 

ü Ιδανικό για mountain bikes,  
μοτοποδήλατα, κράνη, μάσκες,  
κορνίζες, διακοσμητικά στολίδια κ.α. 

 
ü Κατάλληλο για όλες τις εσωτερικές  

& εξωτερικές επιφάνειες. 
ü Ανθεκτικό έως 120οC 
ü Αντοχή στις άσχημες καιρικές  

συνθήκες. 
ü Μεγάλης διάρκειας αποτέλεσμα. 
ü Συνιστάται η χρήση της  

επιφάνειας μετά από 22 ώρες.

ü Ειδικό σμάλτο που φωσφορίζει 
στο σκοτάδι με βαλβίδα ψεκασμού 
360ο. 

ü Ιδανικό για σήμανση τοιχοποιίας, 
πεζοδρομίων, ασφάλτου,  
τσιμέντου και ξύλου.                           

ü Ανθεκτικό στις καιρικές συνθήκες 
και τη φθορά.                                                                            

διαθέσιμα  
χρώματα

κωδικός  
προμηθευτή

κωδικός  
παραγγελίας barcode

πορτoκαλί V400FLUOR.1 571102.0000

κίτρινο V400FLUOR.2 571102.0001

φούξια V400FLUOR.3 571102.0002

πράσινο V400FLUOR.4 571102.0003

κόκκινο V400FLUOR.6 571102.0004

μπλε V400FLUOR.5 571102.0005

διαθέσιμα  
χρώματα

κωδικός  
προμηθευτή

κωδικός  
παραγγελίας barcode

κίτρινο V403GIALLOF 571114.0000

κόκκινο V403ROSSOOF 571114.0001
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ΣΠΡΕΙ KIMΩΛΙΑΣ 400ML 

ü Εφαρμόζεται σε μεταλλικές, πλαστικές & κεραμικές 
επιφάνειες, έπιπλα, διακοσμητικά και πολλά ακόμη 
αντικείμενα.  

ü Ιδανικό για την ανανέωση παλιών επίπλων.  
 
ü Kατάλληλο για εσωτερική & εξωτερική χρήση. 
ü Γρήγορο στέγνωμα.

διαθέσιμα  
χρώματα

κωδικός  
προμηθευτή

κωδικός  
παραγγελίας barcode

sage green V404VS 571109.0007

cream white V404BC 571109.0001

pure white V404BP 571109.0002

μπεζ V404BE 571109.0003

silk grey V404GS 571109.0004

powder pink V404RC 571109.0005

aquamarina V404AA 571109.0008

lavender V404LP 571109.0009

βερνίκι  
διάφανο V404TF 571109.0000

προστατευτικό  
κερί V404CP 571109.0006

Το μοντέρνο χρώμα διακόσμησης! 
• Βάφει οποιαδήποτε επιφάνεια χωρίς  

τρίψιμο & προεργασία. 
• Σε μορφή σπρέι: δεν απαιτούνται εργαλεία.   
• Ανανεώστε εύκολα τα έπιπλα σας και  

δώστε μια vintage πινελιά. 
• Έξτρα ματ φινίρισμα. 
• Με χαμηλά επίπεδα ΠΟΕ. 
• Χαμηλής οσμής. 
• Σε 8 υπέροχες αποχρώσεις. 
• Συνοδεύεται από διαφανές  

φινίρισμα σε κερί ή βερνίκι 
για προστασία και  
αδιαβροχοποίηση.

ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟ ΣΤΑΝΤ  
36 ΘΕΣΕΩΝ
48 x 22 x H57 cm  
κωδ. 571199.0000 
 
Πινακίδα με αποχρώσεις 
κωδ.571199.0025 

ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ  
ΦΥΛΛΑΔΙΟ Α5 
50ΤΜΧ.
κωδ. 200504.0022 

MOΝΤΕΡΝΟ ΧΡΩΜΑ 

ΚΙΜΩΛΙΑΣ

ΓΡΗΓΟΡΗ & ΕΥΚΟΛΗ ΧΡΗΣΗ 

ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΑ

CHALK 
PAINΤ

- Ανανεώστε εύκολα τα έπιπλά σας 

  και δώστε μια vintage πινελιά. 

- Βάφει οποιαδήποτε επιφάνεια   

  χωρίς τρίψιμο και προεργασία. 

- Σε μορφή σπρέι:  

  δεν απαιτούνται εργαλεία.   

- Έξτρα ματ φινίρισμα. 

- Χαμηλής οσμής. 

- Κατάλληλο για εσωτερική και  

  εξωτερική χρήση. 

- Σε 8 υπέροχες αποχρώσεις. 

- Συνοδεύεται από διαφανές 

  φινίρισμα σε κερί ή βερνίκι  

  για προστασία & αδιαβροχοποίηση.
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διαθέσιμα  
χρώματα

κωδικός  
προμηθευτή

κωδικός  
παραγγελίας barcode

χαλκός V400MET.1 571101.0000

χρώμιο V400MET.3 571101.0001

ασημί V400MET.4 571101.0002

χρυσό 
καθρέπτη

V400MET.5 571101.0003

χρυσό  
ducato V400MET.6 571101.0004

χρυσό V400MET.2 571101.0006

διαθέσιμα  
χρώματα

κωδικός  
προμηθευτή

κωδικός  
παραγγελίας barcode

force grey V400MIC3 571110.0005

graphite 
black V400MIC5 571110.0001

silver V400MIC6 571110.0003

140

ΣΠΡΕΙ ΒΑΦΗΣ

ΣΠΡΕΙ METALLIC EFFECT 400ML

ΣΠΡΕΙ EΦΕ ΑΝΤΙΚΑΣ 400ML 

ü Ιδανικό για διακοσμητικές  
εργασίες. 

 
ü Μεταλλικό γυαλιστερό φινίρισμα  

(χρωμίου, χρυσού, χαλκού) όμοιο  
με καθρέπτη. 

ü Μεγάλη κάλυψη & εξαιρετική 
πρόσφυση στην επιφάνεια. 

ü Κατάλληλο για εσωτερική και 
εξωτερική χρήση. 

ü Αντισκωριακή προστασία.

ü Ιδανικό για κάγκελα, πόρτες, 
μεταλλικές ντουλάπες & 
έπιπλα κήπου. Εφαρμόζεται σε  
μέταλλο, ξύλο, γύψο. 

 
ü Φινίρισμα όμοιο με αντίκα. 
ü Εσωτερικής & εξωτερικής χρήσης. 
ü Προσφέρει επιπλέον  

αντισκωριακή προστασία.

Σημείωση: Δεν προσφέρει προστασία από τις εκδορές. Μετά την 
εφαρμογή δεν πρέπει να εκτεθεί σε εξωτερικό χώρο και να επαναβαφτεί. 
Δεν εφαρμόζεται σε αντικολλητικές επιφάνειες. Πλήρες στέγνωμα σε 
60 λεπτά.

ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 1 KIBΩΤΙΟ = 6 ΤΕΜΑΧΙΑ
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διαθέσιμα  
χρώματα

κωδικός  
προμηθευτή

κωδικός  
παραγγελίας barcode

γκρι V400PAST.1 571104.0000

κόκκινο V400PAST.9 571104.0001

λευκό V400PAST.10 571104.0002

πλαστικών V400PRIMER2 571104.0005

άσπρος  
στόκος V400STUCCO 571108.0000

διαθέσιμα  
χρώματα

κωδικός  
προμηθευτή

κωδικός  
παραγγελίας barcode

μαύρο ματ 
500οC-600οC

V400TEMP.1 571103.0000

χρώμα  
αλουμινίου 
600οC-700οC

V400TEMP.2 571103.0001

κόκκινο 
300οC-350οC V400TEMP.3 571103.0002

λευκό 
250οC-300οC 

V400TEMP.4 571103.0003

διαφανές 
250οC-300οC

V400TEMP.5 571103.0004

γκρι ανθρακί 
450οC-400οC

V400TEMP.6 571103.0005

141ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS A.E.

ΣΠΡΕΙ ΥΨΗΛΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ 400ML 

ü Εφαρμογές: σόμπες, λέβητες,  
θερμοσίφωνες, καμινάδες,  
ψησταριές, φούρνους, εξατμίσεις 
κ.λ.π. που δεν έρχονται σε άμεση 
επαφή με την φωτιά. 

 
ü Σμάλτο υψηλής ποιότητας με 

βάση ειδικά διαμορφωμένη  
ρητίνη σιλικόνης. 

ü Δε χρειάζεται αστάρι σε  
γυμνό μέταλλο. 

ü Αντισκωριακή προστασία. 
ü Συνιστάται η χρήση της  

επιφάνειας μετά από 22 ώρες.

Σημαντικό: για να επιτευχθεί το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα,  
ανθεκτικό στο χρόνο, είναι σημαντικό οι επιφάνειες που έχουν  
περαστεί με σπρέι AMBRO-SOL ΥΨΗΛΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ, να εκτεθούν 
έστω και για μια μόνο φορά σε θερμοκρασία τουλάχιστον 180oC, κάτω από 
την οποία το σμάλτο δεν κολλάει και δεν σκληραίνει εντελώς.

ΣΠΡΕΙ ΑΣΤΑΡΙ 400ML 

ü Aστάρι πρόσφυσης για δύσκολες 
επιφάνειες όπως μέταλλα, γυαλί 
& πλαστικό. 

ü Κατάλληλο για μεταλλικά μέρη  
αυτοκινήτου, καλύπτει  
γραντζουνιές και ατέλειες. 

 
ü Προστατεύει από την σκουριά. 
ü Συνιστάται η χρήση της  

επιφάνειας μετά από 22 ώρες.

 210 28 88 700
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ΣΠΡΕΙ ΒΑΦΗΣ

ΣΠΡΕΙ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ 400ML ΣΠΡΕΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
ΓΙΑ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗ & ΛΕΥΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ 400ML 

ü Ειδικό χρώμα για καλοριφέρ. 
 
ü Χρήσιμο κατά τη διάρκεια  

εγκατάστασης των σωμάτων  
καλοριφέρ. 

ü Δεν μυρίζει με το ζέσταμα  
των σωμάτων καλοριφέρ.  

ü Με μεγάλη κάλυψη. 
ü Αντισκωριακή προστασία. 
ü Ανθεκτικό έως 120οC. 
ü Συνιστάται η χρήση της  

επιφάνειας μετά από 22 ώρες. 

ü Λευκό σπρέι για εμαγιέ  
& κεραμικές επιφάνειες. 

 
ü Τέλεια κάλυψη. 
ü Ανθεκτικό έως 120οC. 
ü Συνιστάται η χρήση της  

επιφάνειας μετά από  
22 ώρες. 

 

ΣΠΡΕΙ ΣΜΑΛΤΟ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗ  

ü Κατάλληλο για μπανιέρες, 
νιπτήρες & εμαγιέ επιφάνειες. 

 
ü Η μπανιέρα δεν πρέπει  

να χρησιμοποιηθεί για  
τουλάχιστον 24 ώρες  
μετά το τέλος της βαφής. 

ΣΠΡΕΙ ΚΑΛΥΠΤΙΚΟ ΛΕΚΕΔΩΝ 500ML 
& ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ 400ML

ü Κατάλληλο για την κάλυψη  
οποιουδήποτε λεκέ από  
κάπνα, υγρασία & βρωμιά 
σε εσωτερικούς &  
εξωτερικούς χώρους. 

 
ü Γρήγορο στέγνωμα σε 5-8’  

(εάν εφαρμοστεί σε  
θερμοκρασία 20°C). 

ü Εξασφαλίζει καλύτερη  
πρόσφυση στο τεχνικό χρώμα. 

ü Επαναβαφή μετά  
από 22 ώρες. 

 

διαθέσιμα χρώματα κωδικός προμηθευτή κωδικός παραγγελίας

RAL9010 V400RAD.2 571106.0000

διαθέσιμα χρώματα κωδικός προμηθευτή κωδικός παραγγελίας

λευκό V400/POR 571106.0002

διαθέσιμα χρώματα κωδικός προμηθευτή κωδικός παραγγελίας

λευκό V500 COPRI 571111.0000

διαθέσιμα χρώματα κωδικός προμηθευτή κωδικός παραγγελίας

λευκό V400PAST.2 571106.0001

ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 1 KIBΩΤΙΟ = 6 ΤΕΜΑΧΙΑ
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διαθέσιμα  
χρώματα

κωδικός  
προμηθευτή

κωδικός  
παραγγελίας barcode

χρώμα  
αλουμινίου 
(για ζάντα)

V400CAR.1 571107.0003

διαθέσιμα  
χρώματα

κωδικός  
προμηθευτή

κωδικός  
παραγγελίας barcode

μαύρο V400FAS.1 571107.0000

γκρι  
ανοιχτό V400FAS.2 571107.0001

γκρι  
σκούρο V400FAS.3 571107.0002

143ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS A.E.

ΣΠΡΕΙ AMAΞΩΜΑΤΟΣ 400ML 

ü Ιδανικό για βάψιμο  
προφυλακτήρων, σπόιλερ,  
θόλους διαφόρων υλικών. 
ü Για πολλές συνθετικές  

επιφάνειες. 
 
ü Τέλεια κάλυψη. 
ü Εφαρμογή χωρίς αστάρι. 
ü Σατινέ φινίρισμα. 
ü Καλύπτει & γεμίζει τις ατέλειες. 
ü Αντοχή στα γδαρσίματα και στις  

καιρικές συνθήκες.

ΣΠΡΕΙ ΖΑΝΤΑΣ 400ML 

ü Σατινέ φινίρισμα. 
ü Για πολλές συνθετικές επιφάνειες. 
 
ü Τέλεια κάλυψη. 
ü Εφαρμογή χωρίς αστάρι. 
ü Καλύπτει & γεμίζει τις ατέλειες. 
ü Αντοχή στα γδαρσίματα και στις  

καιρικές συνθήκες.

 210 28 88 700
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διαθέσιμα  
χρώματα

κωδικός  
προμηθευτή

κωδικός  
παραγγελίας barcode

00. άχρωμο V407TR 571112.0000 

01. λευκό V407BI 571112.0001

02. δρυς V407RO 571112.0004

03. ανοιχτή 
καρυδιά V407NC 571112.0003

 04. σκούρα 
καρυδιά V407NS 571112.0002

05. teak V407TE 571112.0005

144

ΣΠΡΕΙ ΒΑΦΗΣ

ΣΠΡΕΙ ΒΕΡΝΙΚΙ ΕΜΠΟΤΙΣΜΟΥ 400ML 

Προστασία & διακόσμηση! 
 
ü Ιδανικό για την προστασία ξυλοκατασκευών,  

όπως ξύλινες επενδύσεις, δοκοί,πέργκολες,  
κάσες, φράχτες, παράθυρα, κουφώματα,  
παντζούρια, σκάφη, έπιπλακήπου, κ.α.  

 
ü Υψηλή πρόσφυση σε ξύλινες επιφάνειες και  

μακροχρόνια αντοχή.  
ü Kατάλληλο για εσωτερική & εξωτερική χρήση. 
ü Προστατεύει αποτελεσματικά το ξύλο από τις 

ατμοσφαιρικές συνθήκες όπως η υπεριώδης  
ακτινοβολία (UV) και η υγρασία. 

ü Δέχεται επαναβαφή ή παραμένει σαν διάφανη 
προστατευτική επίστρωση τονίζοντας τα  
φυσικά νερά του ξύλου.

ΣΤΑΝΤ ΠΡΟΒΟΛHΣ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟ 
36 θέσεων - 48 x 22 x H57 cm - ESP2 - κωδ. 571199.0000 
 
Πινακίδα για σταντ προβολής σπρέι βερνίκι εμποτισμού,  
κωδ. 571199.0028. 

* Η άχρωμη απόχρωση είναι κατάλληλη μόνο για εσωτερική χρήση  
ή σαν πρώτο χέρι.

ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 1 KIBΩΤΙΟ = 6 ΤΕΜΑΧΙΑ
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ΤΕΧΝΙΚΑ 
ΣΠΡΕΙ 

145ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS A.E.
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ΣΠΙΤΙ ΠΟΔΗΛΑΤΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΚΗΠΟΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΚΥΝΗΓΙ  
ΨΑΡΕΜΑ

ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΑ 
ΣΠΟΡ

BIOMHXANIA ΓΕΩΡΓΙΚΑ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΚΛΕΙΔΑΡΙΕΣ MAΣΤΟΡΕΜΑΤΑ

3 φορές ισχυρότερη λιπαντική δύναμη από οποιοδήποτε άλλο, συνεχίζει εκεί που τα άλλα σταματούν! 
Με βαλβίδα ψεκασμού 360ο  | Ξεμπλοκάρει κάθε κολλημένο μηχανισμό | Προστατεύει | Καθαρίζει / απολιπαίνει 

Ανθεκτικό σε υψηλές θερμοκρασίες | Αντιδιαβρωτικό | Αντισκωριακό | Αδιάβροχο | Με εξαιρετική διαλυτική δύναμη 
 

ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 1 KIBΩΤΙΟ = 6 ΤΕΜΑΧΙΑ
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147ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS A.E.

TEXNIKA ΣΠΡΕΙ | ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ

ü Διεισδύει σε βάθος & ξεμπλοκάρει κάθε κολλημένο μηχανισμό, 
όπως βίδες αρθρώσεις, μεντεσέδες και όλα τα μηχανικά μέρη που 
επηρεάζονται από τη σκουριά & την οξείδωση. 

 
ü Σταματάει τα τριξίματα. 
ü Καθαρίζει και προστατεύει. 
ü Χαλαρώνει σκουριασμένα μέρη. 
ü Προστατεύει από το νερό και λειτουργεί σαν προστατευτικό φιλμ 

που απομακρύνει την υγρασία. 
ü Έξυπνη βαλβίδα με εξελιγμένο σύστημα διπλού ψεκασμού με ροή 

ακριβείας ή ευρύ ψεκασμό. 
ü Με ενσωματωμένο σωληνάκι που δεν χάνεται και με ροή  

ψεκασμού ακριβείας.

ΣΠΡΕΙ ΑΝΤΙΔΙΑΒΡΩΤΙΚΟ, ΑΝΤΙΣΚΩΡΙΑΚΟ, ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ  

ΣΤΑΝΤ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΠΡΕΙ ΧΤ-10

400ML 75ML

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 
ΜΕΓΕΘΟΣ

κωδικός προμηθευτή κωδικός παραγγελίας barcode

S159 - 400ML 571200.0004

S162 - 75ML 571200.0010

18
2 

cm

58cm

15
4,

5 
cm

56cm
33,5cm

i κωδικός παραγγελίας barcode

12 θέσεων για 200ml  
ESP4

571299.0000

12 θέσεων για 400ml 
ESP3

571199.0001

6 θέσεων για 75ml 
ESP12

571199.0022

150 θέσεων για 400ml 
ESP10

571199.0020

24 θέσεων για 400ml 
ESP11

571199.0021

το
Νο
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TEXNIKA ΣΠΡΕΙ | ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ

κωδικός προμηθευτή κωδικός παραγγελίας barcode

S152/ES - 400ML 571200.0003

S152 - 400ML 571200.0001

S151 - 200ML 571200.0000

κωδικός προμηθευτή κωδικός παραγγελίας barcode

12 θέσεων για 400ml 571199.0005

120 θέσεων  
διπλής όψεως

571199.0006

60 θέσεων  
 μονής όψεως

571199.0009

ü Κατάλληλο για κάθε κολλημένο μηχανισμό, όπως 
βίδες αρθρώσεις, μεντεσέδες και όλα τα μηχανικά 
μέρη που επηρεάζονται από τη σκουριά & την οξείδωση. 

 
ü Καθαρίζει και προστατεύει. 
ü Σταματάει τα τριξίματα. 
ü Χαλαρώνει σκουριασμένα μέρη. 
ü Προστατεύει από το νερό και λειτουργεί σαν  

προστατευτικό φιλμ που απομακρύνει την υγρασία. 
ü Έξυπνη βαλβίδα με εξελιγμένο σύστημα διπλού  

ψεκασμού με ροή ακριβείας ή ευρύ ψεκασμό.

ΣΠΡΕΙ ΑΝΤΙΔΙΑΒΡΩΤΙΚΟ, ΑΝΤΙΣΚΩΡΙΑΚΟ, ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ  

400ML 400ML 200ML

ΣΤΑΝΤ ΓΙΑ ΣΠΡΕΙ ΑΝΤΙΔΙΑΒΡΩΤΙΚΟ, ΑΝΤΙΣΚΩΡΙΑΚΟ, ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ  

47cm
57,5cm

16
0 

cm

50cm40cm

διπλής όψεως μονής όψεως

Λιπαίνει | Προστατεύει | Διεισδύει | Καθαρίζει | Απομακρύνει την υγρασία 
Οικονομικό στην τιμή και στη χρήση χωρίς σπατάλη προϊόντος

5 ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΕ 1 - για όλες τις χρήσεις

ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 1 KIBΩΤΙΟ = 6 ΤΕΜΑΧΙΑ
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149ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS A.E.

ΣΠΡΕΙ ΑΝΤΙΣΚΩΡΙΑΚΟ
ΜΕ ΓΡΑΦΙΤΗ  400ML 

ü Κατάλληλο για σκουριασμένα 
μπουλόνια, εξαρτήματα,  
βαλβίδες, σιγαστήρες εξάτμισης, 
φλάντζες, ράβδους με σπείρωμα, 
έμβολα, αλυσίδες κλπ.  

                                                                                                                
ü Με μεγάλο εύρος θερμοκρασίας 

από -60°C έως +220 °C.                    
ü Εξαιρετικά υψηλή πρόσφυση. 
 

κωδικός προμηθευτή κωδικός παραγγελίας

S158 571200.0012

ΣΠΡΕΙ ΑΝΤΙΣΚΩΡΙAΚΟ
ΣΚΑΦΩΝ 400ML 

ü Ιδανικό για τη συντήρηση  
οποιουδήποτε μέρους της  
μηχανής. 

ü Λιπαίνει, προστατεύει και  
“ξεμπλοκάρει” κάθε  
κολλημένο μηχανισμό όπως  
μπουλόνια, εξαρτήματα,  
αλυσίδες. 

 
ü Απωθεί το νερό.                                    
ü Προστατεύει από τη διάβρωση.

κωδικός προμηθευτή κωδικός παραγγελίας

S153 571200.0005

ΣΠΡΕΙ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 400 ML 

ü Για κλειδαριές, μεντεσέδες &  
μηχανικά μέρη. 

 
ü Λιπαίνει, προστατεύει, μονώνει. 
ü Αδιάβροχο, ιδανικό για  

προστασία όλων των υλικών 
από την υγρασία, τη βρωμιά και 
τον παγετό. Ιδανικό αδιαβροχο-
ποιητικό δερμάτινων ειδών. 

ü Άριστη πρόσφυση σε καθαρές 
επιφάνειες. 

ü Προστατεύει και γυαλίζει  
πλαστικά μέρη. Αποτρέπει 
τη ρηγμάτωση σε σφραγίσεις  
& αρμούς αυξάνοντας την  
αντοχή τους. 

ü Χωρίς διαλύτη. 
ü Άχρωμο & άοσμο.

κωδικός προμηθευτή κωδικός παραγγελίας

OL103 571201.0003

 210 28 88 700
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TEXNIKA ΣΠΡΕΙ | ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ

ΣΠΡΕΙ ΒΑΖΕΛΙΝΗΣ 400 ML 

ü Κατάλληλο για ηλεκτρικές  
επαφές, εσωτερικά μέρη,  
ντουλαπάκια & συρταρωτά μέρη 
αυτοκινήτων κ.α. 

ü Ασφαλές στην κατασκευή  
κεραιών & στις  
ηλεκτροτεχνικές εργασίες. 

ü Ιδανικό για ευαίσθητους  
μηχανισμούς. 

 
ü Καθαρή βαζελίνη, 
ü Άχρωμο λιπαντικό κατά της  

διάβρωσης.  
ü Αβλαβές, ελεύθερο οξέων. 
ü Κατά των οξέων & των αλάτων.

κωδικός προμηθευτή κωδικός παραγγελίας

OL101 571201.0004

ΣΠΡΕΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΑΛΥΣΙΔΑΣ 400ML 

ü Μειώνει τη φθορά της αλυσίδας, 
των πείρων, των κρίκων και 
όλων των κινούμενων  
μηχανικών μερών.                                                                                                                

ü Διεισδύει στους συνδέσμους 
και λιπαίνει τα έμβολα. 

ü Προστατεύει από νερό και 
σκόνη. 

 

κωδικός προμηθευτή κωδικός παραγγελίας

G008 571201.0005

ΣΠΡΕΙ ΤΕΦΛΟΝ 400ML 

ü Ενδείκνυται για τη χρήση  
σε μηχανικά μέρη που  
υποβάλλονται σε μεγάλη πίεση. 

ü Ιδανικό για αμορτισέρ,  
συρματόσχοινα, καλώδια, 
κλειδαριές, μεντεσέδες,  
συρόμενους μηχανισμούς κ.α. 

 
ü Δημιουργεί ένα διάφανο  

στρώμα λίπανσης που εμποδίζει 
τη συσσώρευση βρωμιάς.                                     

ü Λίπανση διαρκείας. 
ü Αντιδιαβρωτικό. 
ü Προστατεύει από βραχυκυκλώματα. 

κωδικός προμηθευτή κωδικός παραγγελίας

L050 571201.0002
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151ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS A.E.

ΣΠΡΕΙ ΞΗΡΟ PTFE 400ML 

ü Κατάλληλο για αλυσίδες  
μετάδοσης κίνησης,  
σπειρώματα, κυλίνδρους,  
ιμάντες, οδηγούς και εργαλεία 
βαρέως τύπου κ.λπ.         

ü Για εργασία χωρίς γάντια,  
όπου η λιπαρότητα είναι  
ανεπιθύμητη. 

 
ü Με μεγάλο εύρος θερμοκρασίας 

από -80°C έως +260°C.                                      
ü Δεν επιτρέπει την προσκόλληση 

της σκόνης.

κωδικός προμηθευτή κωδικός παραγγελίας

L051 571201.0031

ΣΠΡΕΙ ΛΑΔΙ ΚΟΠΗΣ 400 ML 

ü Εφαρμογή σε σκληρά μέταλλα 
κοπής και λειτουργίες  
μηχανημάτων. 

ü Καταλληλο για χρήση και σε  
υδραυλικές εργασίες. 

 
ü Λάδι με παραφίνη. 
ü Εμπλουτισμένο με πρόσθετα EP,  

αποτρέπει τη φθορά των  
γραναζιών που εκτίθενται  
σε υψηλές πιέσεις.

κωδικός προμηθευτή κωδικός παραγγελίας

OL104 571201.0006

ΛΑΔΙ ΟΠΛΩΝ 400ML

ü Λάδι ιδανικό για τη συντήρηση  
κάθε τύπου όπλων. 

 
ü Εξαιρετικής ποιότητας λάδι. 
ü Προστατεύει από υγρασία και νερό 

τη θαλάμη της πυρίτιδας.                                     
ü Βοηθάει στην απομάκρυνση  

υπολλειμάτων πυρίτιδας. 

κωδικός προμηθευτή κωδικός παραγγελίας

OL105 571201.0032
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ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΠΡΕΙ | ΓΡΑΣΣΑ

κωδικός προμηθευτή κωδικός παραγγελίας barcode

G001 - 400ML 571201.0000

G020 - 125ML 571201.0008

G010 - 1L 571201.0026

ü Ιδανικό για τη λίπανση των ρουλεμάν, αξόνων,  
δακτυλίων, πείρων, οδηγών, εμβόλων και για γενική 
χρήση σε οχήματα και αγροτικά και βιομηχανικά  
μηχανήματα. 

ü Προστασία από το νερό.  
 
ü Μείγμα υψηλής ποιότητας με άριστη πρόσφυση. 
ü Ανθεκτικό σε όξινα και βασικά διαλύματα και στην 

ατμοσφαιρική διάβρωση. 
ü Καλή χημική σταθερότητα.

ΓΡΑΣΣΟ ΛΙΘΙΟΥ ΓΕΝΙΚHΣ ΧΡHΣΗΣ

400ML 125ML 1L

κωδικός προμηθευτή κωδικός παραγγελίας barcode

G002 - 400ML 571201.0015

G022 - 125ML 571201.0025

ü Για κλειδαριές, μεντεσέδες & μηχανικά μέρη. 
 
ü Λιπαίνει, προστατεύει, μονώνει. 
ü Αδιάβροχο, ιδανικό για προστασία όλων των υλικών 

από την υγρασία, τη βρωμιά και τον παγετό. Ιδανικό 
αδιαβροχοποιητικό δερμάτινων ειδών. 

ü Άριστη πρόσφυση σε καθαρές επιφάνειες. 
ü Προστατεύει και γυαλίζει πλαστικά μέρη. Αποτρέπει 

τη ρηγμάτωση σε σφραγίσεις & αρμούς αυξάνοντας 
την αντοχή τους. 

ü Χωρίς διαλύτη. 
ü Άχρωμο & άοσμο.

ΓΡΑΣΣΟ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 

400ML 125ML
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153ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS A.E.

κωδικός προμηθευτή κωδικός παραγγελίας barcode

G006 - 400ML 571201.0017

G017 - 1L 571201.0030

ü Κατάλληλο για χρήση σε μοτέρ, εξατμίσεις,  
ηλεκτρικές επαφές.  

 
ü Αντοχή σε υψηλές θερμοκρασίες (έως 1000°C),  

με αντιδιαβρωτικούς παράγοντες. 
ü Με μεγάλη σταθερότητα, άριστη πρόσφυση. 
ü Ανθεκτικό σε διαβρωτικό περιβάλλον. 
 

ΓΡΑΣΣΟ ΧΑΛΚΟΥ 

400ML

κωδικός προμηθευτή κωδικός παραγγελίας barcode

G004 - 400ML 571201.0016

G021 - 125ML 571201.0023

G015 - 1L 571201.0027

ü Κατάλληλο για ηλεκτρικές επαφές, εσωτερικά μέρη,  
ντουλαπάκια & συρταρωτά μέρη αυτοκινήτων κ.α. 

ü Ασφαλές στην κατασκευή κεραιών & στις  
ηλεκτροτεχνικές εργασίες. 

ü Ιδανικό για ευαίσθητους μηχανισμούς. 
 
ü Καθαρή βαζελίνη, 
ü Άχρωμο λιπαντικό κατά της διάβρωσης.  
ü Αβλαβές, ελεύθερο οξέων. 
ü Κατά των οξέων & των αλάτων.

ΓΡΑΣΣΟ ΒΑΖΕΛΙΝΗΣ

400ML 125ML 1L

1L

 210 28 88 700

06.AMBROSOL_SPREI_VAFIS_01_2022_Layout 1  11/2/2022  2:25 μμ  Page 153



154

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΠΡΕΙ | ΓΡΑΣΣΑ

κωδικός προμηθευτή κωδικός παραγγελίας barcode

G005 - 400ML 571201.0018

G023 - 125ML 571201.0024

G016 - 1L 571201.0028

κωδικός προμηθευτή κωδικός παραγγελίας barcode

G019 - 400ML 571201.0020

κωδικός προμηθευτή κωδικός παραγγελίας barcode

G007 - 400ML 571201.0019

ü Κατάλληλο για χρήση σε ρουλεμάν με βαρύ φορτίο.                            
 
ü Αντοχή σε υψηλές θερμοκρασίες (έως 300°C).                                      
ü Προσφύεται ακόμη και σε δύσκολες συνθήκες. 
ü Εξαιρετικά παχύρρευστο. 

ΓΡΑΣΣΟ ΜΟΛΥΒΔΟΥ

400ML 125ML

ΣΠΡΕΙ ΓΡΑΣΣΟ PTFE 400 ML 

ü Κατάλληλο για βαριά φορτία. 
                                                                                   
ü Αντοχή σε υψηλές  

θερμοκρασίες  (έως 120°C).                                                       
ü Με χαμηλό συντελεστή τριβής.                                                                              
ü Δεν αφήνει υπολλείματα. 
 

ΣΠΡΕΙ ΓΡΑΣΣΟ ΓΡΑΦΙΤΗ 400 ML 

ü Κατάλληλο για την βαριά  
βιομηχανία, γεωργία, τομέα  
κατασκευών, ηλεκτροκολλήσεις.                     

 
ü Ανθεκτικό σε υψηλές  

θερμοκρασίες (έως 400°C).                               
ü Αντιδιαβρωτικό.                                                  
ü Εξαιρετικής πρόσφυσης. 
 
 

1L
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155ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS A.E.

κωδικός προμηθευτή κωδικός παραγγελίας barcode

G003 - 400ML 571201.0022

G014 - 1L 571201.0029

ü Κατάλληλο για χρήση σε μηχανές σκαφών.  
 
ü Με μεγάλο εύρος θερμοκρασίας από -40°C  

έως +220°C. 
ü Ανθεκτικό στην αλμύρα & στο διαβρωτικό  

περιβάλλον.

ΓΡΑΣΣΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

400ML 1L

κωδικός προμηθευτή κωδικός παραγγελίας barcode

G024 - 400ML 571201.0021

ü Κατάλληλο για υψηλές πιέσεις και θερμοκρασίες, 
εξαρτήματα φρένων, ABS & ASR & εξατμίσεις  
μοτοσυκλετών.                                                                                               

 
ü Εξαιρετική αντοχή σε υψηλές θερμοκρασίες  

(έως 1200°C).  
ü Αντιδιαβρωτικό.                                                                                            
ü Εξαιρετικής πρόσφυσης. 

ΣΠΡΕΙ ΚΕΡΑΜΙΚΟ ΓΡΑΣΣΟ 400 ML 

400ML
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ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΠΡΕΙ | ΣΠΡΕΙ ΨΕΥΔΑΡΓΥΓΟΥ

ΣΠΡΕΙ ΨΥΧΡΟΥ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΑΤΟΣ ΣΠΡΕΙ ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΥ ΧΡΩΜΙΟΥ 400ML 

ü Για επισκευή & 
επεξεργασία  
γαλβανισμένων 
εξαρτημάτων. 

ü Προστασία όλων 
των μεταλλικών 
επιφανειών  
από οξείδωση. 

ü Θερμοκρασία  
αντίστασης 300oC.  

ü Στεγνώνει  
πλήρως σε 6 ώρες.

ü Για επισκευή & επεξεργασία  
γαλβανισμένων εξαρτημάτων, 
υδρορροών, σιδερένιων  
επιφανειών. 

 
ü Προστατεύει αφήνοντας την  

επιφάνεια λαμπερή. 
ü Προστασία όλων των  

μεταλλικών επιφανειών από 
οξείδωση. 

ü Θερμοκρασία αντίστασης 
250oC (max 300oC). 

ü Στεγνώνει πλήρως σε 6 ώρες.

ΣΠΡΕΙ ΙΝΟΧ 400ML

ü Δημιουργεί προστατευτικό  
στρώμα στις επιφάνειες. 

ü Αντοχή στο χρόνο. 
ü Μεγάλη αντοχή στη χημική  

διάβρωση. 
ü Στεγνώνει πλήρως σε 12 ώρες. 

ΣΠΡΕΙ ΓΥΑΛΙΣΤΕΡΟΣ ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΣ 400ML 

ü Ιδανικό για τελείωμα. 
ü Προστασία όλων των  

μεταλλικών επιφανειών  
από την οξείδωση. 

ü Προστατεύει αφήνοντας  
την επιφάνεια λαμπερή. 

ü Μπορεί να βαφτεί. 
 
 

διαθέσιμα χρώματα κωδικός προμηθευτή κωδικός παραγγελίας

ασημί
Z350 - 400ML 571204.0000
Z354 - 900ML 571204.0004 

διαθέσιμα χρώματα κωδικός προμηθευτή κωδικός παραγγελίας

ασημί Z352 571204.0003

διαθέσιμα χρώματα κωδικός προμηθευτή κωδικός παραγγελίας

ασημί Z355 571204.0002

διαθέσιμα χρώματα κωδικός προμηθευτή κωδικός παραγγελίας

ασημί Ζ361 571204.0001

571204.0000 571204.0004

400ML

900ML
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διαθέσιμα  
χρώματα

κωδικός  
προμηθευτή

κωδικός  
παραγγελίας barcode

λευκό M203B 571201.0011

μαύρο M203N 571201.0012

διάφανο M203T 571201.0013

ü Ειδικά σχεδιασμένο για βαθύ  
καθαρισμό ηλεκτρικών, ηλεκτρο-
νικών & ηλεκτρομαγνητικών  
επαφών.  

ü Διώχνει άμεσα όποια τυχόν  
υγρασία, γράσο, λιπαντικές  
ουσίες, βρωμιές, κερί.  

 
ü Διαφανές υγρό, χρησιμοποιείται 

σε οποιαδήποτε επιφάνεια. 
ü Περιορίζει την αντίσταση των  

επαφών &την απώλεια  
ηλεκτρικής ενέργειας. 

ü Δεν προκαλεί διείσδυση.

157ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS A.E.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΠΡΕΙ | ΣΠΡΕΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

κωδικός προμηθευτή κωδικός παραγγελίας

M200 571201.0001

ΣΠΡΕΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΠΑΦΩΝ 400ML ΣΠΡΕΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΠΑΦΩΝ ME ΛΑΔΙ 400ML

ü Διαφανές υγρό με λάδι. 
ü Καθαριστική &  

απολιπαντική δράση. 
ü Χρησιμοποιείται σε  

οποιαδήποτε επιφάνεια.. 
ü Περιορίζει την αντίσταση  

των επαφών. 
ü Εμποδίζει την απώλεια  

ηλεκτρικής ενέργειας. 
ü Δεν προκαλεί διείσδυση  

ηλεκτρολύτη.

κωδικός προμηθευτή κωδικός παραγγελίας

Μ201 571201.0009

ΣΠΡΕΙ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ 500ML 

ü Σφραγίζει οπές και ρωγμές   
αποτρέποντας το νερό, την 
υγρασία και τη σκουριά. 

ü Κατάλληλο για ακανόνιστες  
επιφάνειες όπως τοίχο, 
άσφαλτο, ξύλο και πολλά 
άλλα αντικείμενα. 

 
ü Αφήνει την επιφάνεια λεία 

έτοιμη για βαφή.   

24 θέσεων - 40 x 30 x H40 cm  
κωδ.571199.0034 

ΣΤΑΝΤ ΠΡΟΒΟΛHΣ  
ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟ 

 210 28 88 700

06.AMBROSOL_SPREI_VAFIS_01_2022_Layout 1  11/2/2022  2:26 μμ  Page 157



158

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΠΡΕΙ | ΣΠΡΕΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

KΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΑΦΡΟΥ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ 500ML ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑΣ ΣΚΟΥΡΙΑΣ 250ML 

ü Ιδανικό για τον καθαρισμό  
πιστολιών αφρού  
πολυουρεθάνης. 
Απομακρύνει υπολλείματα  
από εργαλεία (σύστημα  
ψεκασμού), από ενδύματα  
και άλλα υλικά.

ü Για σταθερές επιφάνειες που 
έχουν επιφανειακή σκουριά. 

ü Χρήσιμο στο χώρο των  
κατασκευών, στη γεωργία &  
στη γενική συντήρηση  
μεταλλικών εξαρτημάτων. 

 
ü Διεισδύει στην σκουριά &  

την μετατρέπει σε υγιή  
επιφάνεια. 

ü Χρειάζεται επικάλυψη με  
καλής ποιότητας αντισκωριακή 
βαφή ή ψυχρό γαλβάνισμα μετά 
από 12 ώρες και όχι αργότερα 
από 24 ώρες.

ΣΠΡΕΙ ΑΦΑΙΡΕΤΙΚΟ ΧΡΩΜΑΤΟΣ 400ML 

ü Αφαιρεί όλους τους τύπους  
χρωμάτων από μεταλλικές και  
ξύλινες επιφάνειες, καθώς και  
από υλικά όπως γυαλί,  
πολυαιθυλένιο, πολυπροπυλένιο.  

 
ü Αποτελεσματικό – δρα άμεσα. 
ü Καλύτερο αποτέλεσμα πριν την  

εφαρμογή του χρώματος για  
προεργασία πριν τη βαφή. 

ü Αφήνει την επιφάνεια καθαρή 
και έτοιμη για την εφαρμογή του  
χρώματος.

ΣΠΡΕΙ ΑΦΑΙΡΕΤΙΚΟ ΓΚΡΑΦΙΤΙ 400ML 

ü Αφαιρεί χρώμα και από γυμνές  
πορώδεις επιφάνειες όπως  
τοιχοποιϊα, τούβλο και  
τσιμέντο. 

 
ü Αφήνει την επιφάνεια καθαρή 

και έτοιμη για την εφαρμογή  
του χρώματος. 

 

κωδικός προμηθευτή κωδικός παραγγελίας

P302 571203.0005

κωδικός προμηθευτή κωδικός παραγγελίας

Ι256 571203.0003

κωδικός προμηθευτή κωδικός παραγγελίας

I260 571203.0001

κωδικός προμηθευτή κωδικός παραγγελίας

Ι256/graffiti 571203.0008
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159ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS A.E.

ΣΠΡΕΙ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟΠΟΙΗΣΗΣ 500ML 

ü Δημιουργεί ένα αόρατο φιλμ και  
αδιαβροχοποιεί τα περισσότερα 
υλικά.  

 
ü Ιδανικό για προστασία αθλητικού 

εξοπλισμού και αντικειμένων  
που εκτίθενται στις καιρικές  
συνθήκες π.χ. σακίδια, διακο- 
σμητικά εξωτερικού χώρου,  
δερμάτινα είδη (υποδήματα,  
μπότες, τσάντες, τζάκετ κ.α.). 

ü Με αμέτρητες εφαρμογές στη 
βιομηχανία, τη ναυτιλία, το σπίτι. 

κωδικός προμηθευτή κωδικός παραγγελίας

OL108 571113.0000 

ΣΠΡΕΙ ΑΝΤΙ SPATTER ΓΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ 400ML 

ü Εμποδίζει την προσκόλληση  
«ψιχάλας»  κατά τη  
ηλεκτροσυγκόλληση.  

 
ü Αποτρέπει την οξείδωση και τη 

διάβρωση που προκαλείται από 
χημικές ουσίες. 

ü Δεν περιέχει σιλικόνη.

κωδικός προμηθευτή κωδικός παραγγελίας

W506 571201.0010

ΣΠΡΕΙ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΟ 400ML 

ü Χρήσιμο για την αποφυγή ατυχημάτων σε επιφάνειες που γλιστράνε όπως  
σκαλιά, ράμπες, ντουζιέρες και όλων των ειδών τα δάπεδα. 

ü Δημιουργεί ένα στρώμα σιλικόνης το οποίο αυξάνει την αντιολισθητική δράση 
όταν έρχεται σε επαφή με το νερό μειώνοντας τον κίνδυνο ολίσθησης.

Τέλος ...στα γλιστρήματα!

κωδικός προμηθευτή κωδικός παραγγελίας

I268 571203.0000

 210 28 88 700

06.AMBROSOL_SPREI_VAFIS_01_2022_Layout 1  11/2/2022  2:26 μμ  Page 159



160

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΠΡΕΙ - ΣΠΡΕΙ ΚΟΛΛΗΣΗΣ - ΣΠΡΕΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

ü Μόνιμη διάφανη κόλλα  
πολλαπλών χρήσεων. 

ü Κατάλληλη για τη συγκόλληση 
ειδών από μέταλλο, ύφασμα, 
ξύλο, βινύλιο και πλαστικό. 

 
ü Μεγάλη αντοχή στη θερμότητα. 
ü Για αποτέλεσμα που διαρκεί  

στο χρόνο. 
ü Για επαγγελματική χρήση.

ü Για όλους τους τύπους ιμάντα, 
από δέρμα, καουτσούκ, ύφασμα, 
νάυλον. 

ü Κατάλληλο για τραπεζοειδείς 
και επίπεδες ζώνες. 

ü Επιμηκύνει τη ζωή του ιμάντα. 
ü Εμποδίζει τα κοψίματα και 

τις ρωγμές.

ΣΠΡΕΙ ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΟΥΜΕΝΗ ΚΟΛΛΑ
ΓΕΝΙΚHΣ ΧΡHΣΗΣ 400ML ΓΕΝΙΚHΣ ΧΡHΣΗΣ 400ML 

ΣΠΡΕΙ ΜΟΝΙΜΗ ΚΟΛΛΑ 

ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΟ ΣΠΡΕΙ IMANTA 400ML ΣΠΡΕΙ ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΥ ΑΕΡΑ 400ML 

ü Απωθεί τη σκόνη από  
δυσπρόσιτα μέρη.  

ü Κατάλληλο για τον καθαρισμό 
φακών, φακών κάμερας,  
υπολογιστών και κάθε είδους 
μηχανισμού. 

 
 
 

κωδικός προμηθευτή κωδικός παραγγελίας

I257 571203.0006

κωδικός προμηθευτή κωδικός παραγγελίας

Ι255 571203.0002

κωδικός προμηθευτή κωδικός παραγγελίας

P303 571300.0008 

κωδικός προμηθευτή κωδικός παραγγελίας

I254 571203.0004

ü Διάφανη κόλλα που  
εφαρμόζεται σε επιφάνειες  
όπως χαρτί, ύφασμα κτλ. 

 
ü Αν εφαρμοστεί με ελαφρά 

πίεση, μπορεί να αποσπαστεί 
και να επανατοποθετηθεί. 

ü Το προϊόν διατηρεί την  
ελαστικότητά του με την  
πάροδο του χρόνου. 

ü Δεν λεκιάζει, διεισδύει σε  
πορώδεις επιφάνειες.

ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 1 KIBΩΤΙΟ = 6 ΤΕΜΑΧΙΑ
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161ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS A.E.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΠΡΕΙ - ΣΠΡΕΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

ΣΠΡΕΙ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 400ML ΣΠΡΕΙ ΑΦΑΙΡΕΤΙΚΟ ΚΟΛΛΑΣ 200ML 

ü Αφαιρεί κόλλα, ετικέτες και τα  
υπολείμματά τους σε λίγα 
μόλις λεπτά.  

 
ü Aκατάλληλο για πλαστικές  

& βαμμένες επιφάνειες. 
 
 

Οδηγίες χρήσης:  
Aνακινήστε το σπρέι πριν τη χρήση.  
Ψεκάστε ομοιόμορφα την πλευρά που 
θέλετε να αφαιρέσετε. Αφήστε το για 
μερικά λεπτά & αφαιρέστε με ένα 
πανί ή μια σπάτουλα.

ΣΠΡΕΙ ΓΥΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ 
ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ 400ML

ü Ιδανικό για τον καθαρισμό, την 
απολίπανση & το γυάλισμα των 
ανοξείδωτων επιφανειών. 

ü Εξαφανίζει τα κατάλοιπα. 
ü Αντιδιαβρωτική προστασία.

ΣΠΡΕΙ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ 400ML 

ü Καθαρίζει σε βάθος όλες τις 
επιφάνειες χωρίς να αφήνει 
υπολείμματα. 

ü Κατάλληλο για χρήση σε  
τηλέφωνα, ποντίκια,  
πληκτρολόγια, οθόνες,  
λαπτοπ, οπτικό εξοπλισμό, 
φωτογραφικούς φακούς,  
μικροσκόπια. 

 
ü 90% ισοπροπυλική αλκοόλη. 
ü Άχρωμο και άοσμο. 
 
 

κωδικός προμηθευτή κωδικός παραγγελίας

P301 571300.0006

κωδικός προμηθευτή κωδικός παραγγελίας

P324 571300.0000

κωδικός προμηθευτή κωδικός παραγγελίας

P305 571300.0007 

κωδικός προμηθευτή κωδικός παραγγελίας

P304 571203.0007

ü Δεν λερώνει.

ü Μαλακώνει τα υπολλείματα  
σιλικόνης για την εύκολη  
απομάκρυνσή τους. 

 
ü Μίγμα διαλυτών. 
ü Δεν διαβρώνει τις επιφάνειες.

 210 28 88 700
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ΣΠΡΕΙ  
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 1 KIBΩΤΙΟ = 6 ΤΕΜΑΧΙΑ
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163ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS A.E.

ΣΠΡΕΙ AYTOKINHTOY

ΣΠΡΕΙ ΓΥΑΛΙΣΤΙΚΟ ΤΑΜΠΛΟ 400 ML 

ü Κατάλληλο για ταμπλό,  
πλαστικές ή μη απορροφητικές 
επιφάνειες, όπως συνθετικό 
δέρμα.                                                                                                              

ü Εξαιρετικά γυαλιστερό  
αποτέλεσμα. 

ü Απωθεί το νερό & τη βρωμιά. 
ü Άχρωμο, με ευχάριστο άρωμα. 
 

Οδηγίες χρήσης:  
Ψεκάστε από απόσταση 20cm και  
απλώστε το προϊόν με ένα μαλακό  
πανί. Αφήστε την καμπίνα να αεριστεί 
για μερικά λεπτά. 

 

κωδικός προμηθευτή κωδικός παραγγελίας

Α450 571202.0000

ΣΠΡΕΙ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ
ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ 400ML 

ΣΠΡΕΙ ΑΦΡΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ  
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ & ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ 400ML

ü Ιδανικό για κλιματιστικά και  
συστήματα κλιματισμού για το 
σπίτι, το αυτοκίνητο και το  
γραφείο. 

 
ü Καθαρίζει αφαιρώντας βρωμιά  

και οσμές. 
ü Με εύκαμπτο ρουξούνι 60cm.

κωδικός προμηθευτή κωδικός παραγγελίας

A461 571202.0020

ü Για τον βαθύ καθαρισμό σε  
ταπετσαρίες & πατάκια  
αυτοκινήτου.         

ü Απομακρύνει εύκολα και  
γρήγορα λεκέδες, από  
υφάσματα, καναπέδες, χαλιά,  
μοκέτες. 

ü Στεγνώνει γρήγορα.                                      
ü Ευχάριστη οσμή.

κωδικός προμηθευτή κωδικός παραγγελίας

A471 571202.0018
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ΣΠΡΕΙ AYTOKINHTOY

ΣΠΡΕΙ ΑΝΤΙΠΑΓΩΤΙΚΟ 
ΓΙΑ ΤΖΑΜΙΑ 250 ML 

ü Απομακρύνει τον πάγο από  
παράθυρα και παρμπρίζ  
αυτοκινήτων. 

ü Kαθαρίζει και βελτιώνει 
την ορατότητα. 

 
ü Εμποδίζει τη δημιουργία  

πάγου χρησιμοποιώντας το  
προληπτικά. 

ü Για καλύτερο αποτέλεσμα,  
ψεκάστε το παρμπρίζ από την 
προηγούμενη μέρα πριν πιάσει 
πάγο.

κωδικός προμηθευτή κωδικός παραγγελίας

Α455 571202.0004

ΣΠΡΕΙ ΦΡΕΝΩΝ 500 ML 

ü Χρησιμοποείται για τον  
καθαρισμό φρένων,   
συμπλεκτών και άλλων 
μηχανικών εξαρτημάτων. 

                                                                                                           
ü Αφαιρεί βρωμιά, γράσσο,  

υπολείμματα και άλλα  
λιπαντικά στοιχεία. 

ü Δεν χρειάζεται ξέπλυμα. 
 
 

κωδικός προμηθευτή κωδικός παραγγελίας

A462 571202.0016

ΣΠΡΕΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  
ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ 400ML 

ü Προστατεύει τα ελαστικά. 
 
ü Προλαμβάνει το σχηματισμό  

ρωγμών. 
ü Διατηρεί το αρχικό τους 

χρώμα.  
ü Δεν χρειάζεται σκούπισμα.

κωδικός προμηθευτή κωδικός παραγγελίας

Α460 571202.0005

ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 1 KIBΩΤΙΟ = 6 ΤΕΜΑΧΙΑ
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165ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS A.E.

ΣΠΡΕΙ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ

ü Ιδανική λύση για τον καθαρισμό 
του εσωτερικού & εξωτερικού 
μέρους του καρμπυρατέρ.        

ü Kατάλληλο για την απολίπανση 
διαφόρων μηχανικών μερών  
του αυτοκινήτου. 

 
ü Καθαρίζει σε βάθος τα λίπη  

και τις ακαθαρσίες που  
δημιουργούνται από τη  
ρύπανση.

κωδικός προμηθευτή κωδικός παραγγελίας

A470 571202.0006

ΣΠΡΕΙ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ
ΚΙΝΗΤΗΡΑ 400 ML ΚΑΡΜΠΥΡΑΤΕΡ 400ML

ΣΠΡΕΙ ΚΟΡΝΑ 250ML 

ü Ιδανικό για αυτοκίνητα,  
μοτοσυκλέτες και σκούτερ. 

 
ü Καθαρίζει σε βάθος διαλύοντας 

λίπη και έλαια. 
ü Με ισχυρή διαλυτική δράση,  

απομακρύνει από τα μηχανικά 
μέρη υπολείματα ασφάλτου  
και πίσσας.

κωδικός προμηθευτή κωδικός παραγγελίας

A473 571202.0019

ü Ισχύς 124db στα δύο μέτρα.      
ü Διάρκεια παρατεταμένης χρήσης: 

120 δευτερόλεπτα.

κωδικός προμηθευτή κωδικός παραγγελίας

T001 800000.3621
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