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τεχνίτης < αρχαία ελληνική τεχνίτης < τέχνη < τίκτω
τεχνίτης- (ουσιαστικό)
1. ο επαγγελματίας που ασκεί μια τέχνη,
συνήθως ένα χειρωνακτικό επάγγελμα,
ή
2. έχει μια ειδική τεχνική εκπαίδευση
αυτός που είναι εξαιρετικά επιδέξιος σε κάτι

ΓΡΗΓΟΡΕΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ

Στην ETALON γνωρίζουμε πόσο πολύτιμος είναι ο χρόνος σας, ως
εκ τούτου, έχουμε αναπτύξει ορισμένα προϊόντα σε όλη την γκάμα
μας, τα οποία θα σας βοηθήσουν να εξοικονομήσετε χρόνο καθ ‘όλη
τη διαδικασία επισκευής. Όπου και να δείτε το σήμα μας- -να είστε
σίγουροι ότι αυτό το προϊόν ETALON θα μειώσει κατά μέσο όρο τον
χρόνο και θα ενισχύσει την παραγωγικότητα στο βαφείο σας.

* Το QR Code είναι ένα barcode αναγνώσιμο από κινητό

τηλέφωνο. Tην εφαρμογή QR reader για το iPhone σας ή
Αndroid μπορείτε να την κατεβάσετε από το iTunes ή playstore. Θα συναντήσετε πολλά τέτοια σε αυτόν τον κατάλογο,
τα οποία θα σας συνδέσουν με διάφορα βίντεο και άρθρα.

Κόλληση & Στεγανοποίηση / σελ. 16
Σύστημα Γυαλίσματος / σελ. 22
Μόνωση / σελ. 32
Καθαρισμός & Αναλώσιμα /σελ. 36
Φίλτρα Φούρνου Βαφής / σελ. 40
Προστασία & Ασφάλεια / σελ. 42
Λειαντικά Etalon & Αξεσουάρ / σελ. 46
Λειαντικά SIA / σελ. 53
Πιστόλια Βαφής DEVILBISS / σελ. 57
Marine / σελ. 61
DELMEQ / σελ. 63

Αξιολογήσεις πελατών από όλον τον κόσμο
Η Total Bodyshop Supplies συνεργάζεται με την Etalon στη Νέα
Ζηλανδία για πέντε χρόνια. Ο Αλέξανδρος και η ομάδα του μας
διευκολύνουν πάντα με τεχνική υποστήριξη και συμβουλές, σύμφωνα
με τις πληροφορίες που τους δίνουμε. Τα προϊόντα που παρέχουν
είναι όλα αποτέλεσμα συνεχών δοκιμών καθώς πρέπει να τηρούν
συγκεκριμένες προδιαγραφές ώστε να είναι αντάξια του Etalon brand.
Οι πελάτες μας εμπιστεύονται την Etalon και ζητάνε συγκεκριμένα τα
προϊόντα της. Αν αναζητάτε μακροχρόνια συνεργασία με κάποιον που
να μπορείτε να εμπιστευτείτε, τότε η Etalon είναι το κατάλληλο brand
για εσάς.
Kelvin Daly,
Ιδιοκτήτης Total Bodyshop Supplies.
Wellington, Νέα Ζηλανδία

Το ET970 βερνίκι παρέχει
εξαιρετική
γυαλάδα
και
στεγνώνει γρήγορα σε σχέση
με άλλα βερνίκια της αγοράς.
O Etasoft στόκος γενικής
χρήσης είναι ο καλύτερος,
καθώς δεν αφήνει πόρους
και
παρέχει
εξαιρετικά
αποτελέσματα.
Γραμματόπουλος Νικηφόρος,
Ιδιοκτήτης Φανοβαφείου
Ελλάδα

Όταν θέλω να πετύχω το
τέλειο γυαλιστικό αποτέλεσμα,
χρησιμοποιώ
την
αλοιφή
ET1010 απόλυτης κοπτικότητας
σε συνδυασμό με την αλοιφή
προστασίας
Nano.
Επίσης
προτιμώ το βερνίκι Airdry 975
για γρήγορο στέγνωμα.
Diamantis Chantzis,
Τεχνικός σύμβουλος BMW Velmar
Ελλάδα

Προσθέσαμε την Etalon στην γκάμα των προϊόντων μας και έγινε
αμέσως καλοδεχούμενη από τους πελάτες μας. Η B.S.Supplies
προτείνει την Etalon ως μάρκα που αντιπροσωπεύει ποιότητα και
καινοτόμα προϊόντα. Έχουμε λάβει φανταστικές κριτικές από τους
πελάτες μας για το αναβαθμισμένο βερνίκι AirDry UHS 975, το οποίο
παρέχει ουσιαστική οικονομία χρόνου και χρήματος χάρη στους
γρήγορους χρόνους του.
Stephen O’Reilly BA (Hons) Bus Ad,
Υπεύθυνος πωλήσεων B.S.Supplies (Stoke on Trent) Ltd
Stoke-on-Trent, Αγγλία

Συστήνω στους πελάτες μου την αλοιφή προστασίας Nano,
ακόμα και για τα παράθυρα του αυτοκινήτου, για τις εξαιρετικές
υδροφοβικές της ιδιότητες. Η αλοιφή ΕΤ1010 είναι εύκολη
στη χρήση, καθώς δεν στεγνώνει ακόμα και κάτω από τον ήλιο.
Προτείνω επίσης την αλοιφή ET2010 για εύκολη διόρθωση των
ολογραμμάτων και γρήγορο γυάλισμα.
Θεόδωρος Τσαγκαλης,
Τεχνικός σύμβουλος Custom Design
Ελλάδα

Το Etalon Etaprime είναι ένα από τα καλύτερα 2Κ
αστάρια που έχουμε χρησιμοποιήσει ποτέ!
Reem Mansour,
The Collision Experts
Frankfort Illinois, USA
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Στόκοι

ETABASE
ΣΤΟΚΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Στόκος γενικής χρήσης, με καλές γεμιστικές ιδιότητες.
Χρησιμοποιείται σε όλες τις μεταλλικές επιφάνειες, τις
παλιές βαφές, το αλουμίνιο, το γαλβανισμένο ατσάλι και
το φάιμπεργκλας. Ελαστικός και εύκολος στο τρίψιμο.
ET530VUP-180

1.8kg, μπεζ

12 τεμ/κιβ

ET530VUP-100

1kg, μπεζ

12 τεμ/κιβ

ET530VUP-050

0.5kg, μπεζ

18 τεμ/κιβ

ETALIGHT PREMIUM
ΣΤΟΚΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Premium ελαφρύς στόκος γενικής χρήσης για γέμισμα
και ολοκλήρωση εργασιών σε όλες τις μεταλλικές επιφάνειες, συμπεριλαμβανομένων των γαλβανισμένου χάλυβα, αλουμινίου και φάιμπεργκλας. Ελαστικός. Εύκολο
τρίψιμο. Ιδανικό για εφαρμογή σε χοντρά στρώμματα.
ET5200PRL-150

1.5L, μπεζ

8 τεμ/κιβ

ETAGLASS ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΟΣ
ΣΤΟΚΟΣ ΤΡIΧΑ

Στόκος με βάση τον πολυεστέρα και ίνες γυαλιού για
όλους τους τύπους των μεταλλικών επιφανειών, συμπεριλαμβανομένου του γαλβανισμένου χάλυβα, αλουμινίου
και φάιμπεργκλας. Οι μοναδικές του ιδιότητες γεμίσματος επιτρέπουν την εφαρμογή του σε χοντρά στρώματα.
ET5700GP-300

3kg, πράσινο

4 τεμ/κιβ

ET5700GP-100

1kg, πράσινο

12 τεμ/κιβ

ΕΚΚΕΝΤΡΟ ΤΡΙΒΕΙΟΥ

P40-180
ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΧΡΩΜΑΤΟΣ
& ΣΤΟΚΟΥ
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P240 - 1500
ΑΣΤΑΡΙ & ΒΕΡΝΙΚΙ

5mm Έκκεντρο

2,5-3mm Έκκεντρο
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Στόκοι

ETAFINE ΨΙΛΟΣ ΣΤΟΚΟΣ

Στόκος για όλους τους τύπους των μεταλλικών επιφανειών, συμπεριλαμβανομένου του γαλβανισμένου χάλυβα,
αλουμινίου και φάιμπεργκλας. Εύκολο τρίψιμο με το χέρι
και με το τριβείο. Ιδανικός για την τελική ολοκλήρωση
των εργασιών. Διαθέσιμος με κόκκινο και λευκό σκληρυντή για εφαρμογές σε σκάφη.
ET5300FP-100/R

1kg, λευκός κόκκινος σκληρυντής

6 τεμ/κιβ

ET5300FP-100/W

1kg, λευκός λευκός σκληρυντής

6 τεμ/κιβ

ETAPLAST ΣΤOΚΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ

Στόκος για τις εργασίες επαναβαφής πλαστικών εξαρτημάτων των οχημάτων, όπως προφυλακτήρες, καθρέπτες
και άλλα. Ταχυστέγνωτος, εξαιρετικά ελαστικός, με άριστη
πρόσφυση στα περισσότερα είδη πλαστικών.
ET5300PP-100

1kg, μαύρο

10 τεμ/κιβ

ETAGLAZE
1K ΨΙΛΟΣ ΣΤΟΚΟΣ ΝΙΤΡΟΥ

Ψιλός στόκος 1Κ . Ιδανικός για να γεμίζει μικρές γρατζουνιές, χτυπήματα από πετραδάκια, τρυπούλες και
βαθουλώματα. Εφαρμόζεται και πάνω από το αστάρι για
να καλύψει μικρές ατέλειες. Καλή πρόσφυση σε χάλυβα
και παλιές βαφές.
ET5100NP-025

250g, γκρι-πράσινο

12 τεμ/κιβ

*

ελαφρύς στόκος
στόκος αλουμινίου
πολυεστερικός στόκος τρίχα
στόκος πλαστικών
7
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Αστάρια

1K ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΑΣΤΑΡΙ

1Κ αστάρι με υψηλές γεμιστικές ιδιότητες. Ιδανικό για καινούργια ανταλλακτικά, γρήγορες δουλειές και μικροεπισκευές. Εύκολο στην εφαρμογή και το τρίψιμο.
Συμβατό με VOC.

2Κ ΕΠΟΞΙΚΟ ΑΣΤΑΡΙ 3:1

Εποξικό αστάρι αραίωσης 3:1. Παρέχει
αντιδιαβρωτική προστασία και πρόσφυση
σε επιφάνειες από μέταλλο, ατσάλι, αλουμίνιο και φάιμπεργκλας. Εύκολη εφαρμογή
με ρολό, πιστόλι, ηλεκτροστατικό πιστόλι,
με HVLP ή συμβατικό εξοπλισμό ψεκασμού.

ET5600AP-01

αστάρι 1kg,
γκρι

6 τεμ/κιβ

ET5400EP-A075

αστάρι
750ml, γκρί

ET5600AP-04

αστάρι 4kg,
γκρι

4 τεμ/κιβ

ET5400EH-B025 σκληρυντής
250ml, γκρί

ETAPRIME 4:1 2Κ HS
ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΑΣΤΑΡΙ
ΥΨΗΛΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ

Υψηλών στερεών, 2Κ ακρυλικό αστάρι, με
εξαιρετικές γεμιστικές ιδιότητες. Ταχυστέγνωτο, παρέχει ευκολία στο τρίψιμο. Μπορεί να εφαρμοστεί υγρό σε υγρό με 30-50%
ακρυλικό διαλυτικό Etalon.

ETABASE 4:1 2Κ
ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΑΣΤΑΡΙ

2Κ ακρυλικό αστάρι 4:1, με καλές γεμιστικές
ιδιότητες και εύκολο στο τρίψιμο. Κατάλληλο για εφαρμογή πάνω από πολυεστερικό
στόκο, ασταρωμένη επιφάνεια και παλιές
βαφές. Συμβατό με όλες τις επιστρώσεις
αυτοκινήτου.

6 τεμ/κιβ

ET4400AF-10/G
SET

σετ 1L + 250ml 6 σετ/κιβ
σκληρυντής, γκρι

ET440VAF-10/B σετ 1L + 250ml
6 σετ/κιβ
SET FAST
σκληρυντής, μαύρο

12 τεμ/
κιβ

ET4400AF-40/G

4L, γκρι

2 τεμ/κιβ

σκληρυντής, 1L

6 τεμ/κιβ

ET440VAF-10/G σετ 1L + 250ml
SET FAST
σκληρυντής, γκρι

6 σετ/κιβ

ET4401HF-100

ET440VAF-10/G σετ 1L + 250ml
SET EXFAST
σκληρυντής, γκρι

6 σετ/κιβ

ET440VAF-30/G 3L, γκρι

4 τεμ/κιβ

ET995-*075

12 τεμ/κιβ

σκληρυντής, 750ml

* σκληρυντής αργός/νορμάλ/
γρήγορος/πολύ γρήγορος
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Αστάρια, Βερνίκια

ETAPRIME 5:1 2K HS
ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΑΣΤΑΡΙ
ΥΨΗΛΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ

Υψηλών στερεών 2Κ ακρυλικό αστάρι με
εξαιρετικές γεμιστικές ιδιότητες. Μπορεί να
χρησιμοποιηθεί αντί του στόκου πιστολιού,
εξασφαλίζοντας οικονομία στο χρόνο επισκευής και στην κατανάλωση του υλικού.
Μπορεί να πιάσει 300 μικρά πάχος σε τρείς
στρώσεις. Κατάλληλο για ξηρό και υγρό
τρίψιμο με το χέρι ή με το τριβείο.
ET5500AF-08/G

ET5500AF-08/B

σετ
800ml+160ml
σκληρ., γκρι

12 σετ/κιβ

σετ
800ml+160ml
σκληρ., μαύρο

12 σετ/κιβ

ET5500AF-08/W σετ
800ml+160ml
σκληρ., άσπρο

12 σετ/κιβ

ETAFLEX 1K ΑΣΤΑΡΙ
ΠΡΟΣΦΥΣΗΣ ΓΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ

Διάφανο αστάρι πλαστικών που εξασφαλίζει πρόσφυση σε προφυλακτήρες, καθρέφτες και σπόϊλερ. Συμβατό με όλα τα
υπάρχοντα συστήματα επαναβαφής.
ET5500PP-100

1L, διάφανο 6 τεμ/κιβ

ETABLEND ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ
ΣΒΗΣΙΜΑΤΟΣ

Το Etablend διαλυτικό σβησίματος προσφέρει εύκολο και γρήγορο τρόπο για
σβησίματα σε βερνίκια και 2Κ χρώματα.
Μαλακώνει το παλιό βερνίκι για τέλεια
πρόσφυση καινούριας επίστρωσης για
αποφυγή διαφορών μεταξύ παλιάς και
νέας βαφής.
ET994-FDT01

*

Πλήρης γκάμα από σκληρυντές,
συμβατούς με τα 2Κ προϊόντα ETALON
όπως τα βερνίκια: 960, 990 και αστάρι 4:1.
∆ιατίθενται σε αργό, κανονικό, γρήγορο και
πολύ γρήγορο σε συσκευασίες των 250ml,
500ml, 750ml, 1L και 2.5L .

1L

12 τεμ/κιβ

960 SR ETACLEAR
2K ΒΕΡΝΙΚΙ 2:1

Πολυχρηστικό ακρυλικό βερνίκι με υψηλή
γυαλάδα. Εξαιρετική προστασία από την
υπεριώδη ακτινοβολία. Εργασίες συναρμολόγησης και γυαλίσματος μπορούν να
πραγματοποιηθούν μετά από 30 λεπτά σε
60°C. Κατάλληλο για μερικές και ολικές
βαφές. Συμβατό με VOC.
ΕΤ960-SR01 1L

12 τεμ/κιβ

ΕΤ960-SR05 5L

4 τεμ/κιβ

ET995-*05

500ml, σκληρ.

12 τεμ/κιβ

ET995-*25

2.5L, σκληρ.

4 τεμ/κιβ

* σκληρυντής αργός/νορμάλ/
γρήγορος/πολύ γρήγορος
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Βερνίκια
975 UHS AIRDRY 2K
ΒΕΡΝΙΚΙ 2:1
Το Etalon AirDry Βερνίκι είναι μια πραγματική καινοτομία στη βιομηχανία επαναβαφής αυτοκινήτου. Χάρη στη ρητίνη που
διαθέτει στη σύνθεσή του, επιταχύνει το
στέγνωμα συνδυάζοντας υψηλή ποιότητα και αξιοπιστία για γρήγορες και ακριβείς βαφές. Δε χρειάζεται φούρνο βαφής
καθώς είναι έτοιμο σε μόλις 60-70 λεπτά,
ακόμα και σε θερμοκρασία δωματίου. Για
ακόμα ταχύτερα αποτελέσματα χρησιμοποιήστε φούρνο βαφής μόνο για 6-7 λεπτά στους 60C°.
• Συμβατό με VOC<420g/l

990 HS ETACLEAR SR 2Κ
ΒΕΡΝΙΚΙ 2:1

Ταχυστέγνωτο βερνίκι με υψηλή γυαλάδα και εύκολη ροή ψεκασμού. Ιδανικό για
τοπικές βαφές.
Συμβατό με VOC.
ET990-SR01/N

σετ 1L +
500ml σκληρ.
νορμάλ

12 σετ/κιβ

σετ 1L +
500ml σκληρ.
αργός

12 σετ/κιβ

ET990-SR05

5L

4 σετ/κιβ

ET991-SLOW/25

2.5L σκληρ.,
αργός

4 σετ/κιβ

ET991-NORM/25 2.5L σκληρ.,
νορμάλ

4 σετ/κιβ

ET990-SR01/S
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• Ανθεκτικό στην ακτινοβολία UV-διατηρεί
τη γυαλάδα σε βάθος χρόνου

970 UHS ETACLEAR 2Κ
ΒΕΡΝΙΚΙ 2:1

Ακρυλικό βερνίκι πολύ υψηλών στερεών
συμβατό με VOC (<420 g/l) για την υψηλότερη ποιότητα σε εργασίες επαναβαφής
αυτοκινήτου. Κρυστάλλινη, βαθιά γυαλάδα τόσο σε χρώματα νερού όσο και σε διαλύτη. Η πλήρης γκάμα από σκληρυντές
το καθιστά ιδανικό για κάθε περιβάλλον.
ET970-UHS01

1L

12 τεμ/κιβ

ET970-UHS05

5L

4 τεμ/κιβ

ET970-**05

500ml,
σκληρυντής

12 τεμ/κιβ

ET970-**25

2.5L,
σκληρυντής

4 τεμ/κιβ

* σκληρυντής αργός/νορμάλ/
γρήγορος/πολύ γρήγορος

• Ευκολία στην εφαρμογή -σε 1,5 στρώσεις
χωρίς αναμονή ή σε 2 πλήρεις στρώσεις
με αναμονή 5 λεπτών με τη χρήση ενός
σκληρυντή.
Το Etalon Air Dry UHS 975 βερνίκι είναι μέρος της νέας σειράς προϊόντων
Thunderline, που εξειδικεύονται στην
αύξηση των κερδών και της παραγωγικότητας στο σύγχρονο βαφείο, προσφέροντας εξοικονόμηση χρόνου και
χρημάτων.

• Κατάλληλο για τοπικές και γενικές βαφές
ET975-UHS01

1L

12 τεμ/κιβ

ET975-UHS05

5L

3 τεμ/κιβ

ET975-HARD05 500ml,
σκληρυντής

12 τεμ/κιβ

ET975-HARD25 2.5L,
σκληρυντής

3 τεμ/κιβ
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Βοηθητικά Υλικά Βαφής
ΕΤΑΤΗΙΝ ΑΚΡΥΛΙΚΟ
ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ

Πλήρης γκάμα από πρωτογενές
ακρυλικό διαλυτικό κατάλληλο για
την αραίωση όλων των ακρυλικών
βερνικιών, ασταριών και υποστρωμάτων. Διατίθεται σε αργό, κανονικό και γρήγορο.
ET992-1/SLOW

1L 20 τεμ/κιβ

ET992-1/NORMAL 1L 20 τεμ/κιβ

995 ΣΚΛΗΡΥΝΤΕΣ

ET992-1/FAST

1L 20 τεμ/κιβ

ET992-5/SLOW

5L 4 τεμ/κιβ

ET992-5/NORMAL 5L 4 τεμ/κιβ

Πλήρης γκάμα από σκληρυντές, συμβατοί με τα 2Κ προϊόντα ETALON όπως τα βερνίκια: 960, 98PL και αστάρι 4:1.
Διατίθενται σε αργό, κανονικό, γρήγορο και πολύ γρήγορο
σε συσκευασίες των 250ml, 500ml, 750ml, 1L και 2.5L .

ET992-5/FAST

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ

Υψηλής ποιότητας υλικό με βάση διαλύτη, για τον καθαρισμό και την απολίπανση της επιφάνειας πριν την βαφή.

ET995-SLOW05

500ml ,αργός

12 τεμ/κιβ

ET995-NORM05

500ml, νορμάλ

12 τεμ/κιβ

ET995-FAST05

500ml, γρήγορος

12 τεμ/κιβ

ET/ANTISIL-1

1L

6 τεμ/κιβ

ET995-EXFAST05

500ml, πολύ γρήγορος

12 τεμ/κιβ

ET/ANTISIL-5

5L

4 τεμ/κιβ

ET995-NORM075

750ml, νορμάλ

12 τεμ/κιβ

ET995-FAST075

750ml, γρήγορος

12 τεμ/κιβ

ET995-EXFAST075

750ml, πολύ γρήγορος

12 τεμ/κιβ

ET995-SLOW10

1L, αργός

12 τεμ/κιβ

ET995-NORM10

1L, νορμάλ

12 τεμ/κιβ

ET995-FAST10

1L, γρήγορος

12 τεμ/κιβ

ET995-EXFAST10

1L, πολύ γρήγορος

12 τεμ/κιβ

ET995-SLOW25

2.5L, αργός

4 τεμ/κιβ

ET995-NORM25

2.5L, νορμάλ

4 τεμ/κιβ

ET995-FAST25

2.5L, γρήγορος

4 τεμ/κιβ

ET995-EXFAST25

2.5L, πολύ γρήγορος

4 τεμ/κιβ

5L 4 τεμ/κιβ

ΕΤΑΝΙΤRΟ ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ
ΝΙΤΡΟΥ
Υψηλής ποιότητας διαλυτικό με
βάση το νίτρο για καθαρισμό πιστολιών βαφής και εργαλείων.
ET993-1/NITRO

1L

20 τεμ/κιβ

ET993-5/NITRO

5L

4 τεμ/κιβ

ET993-18/NITRO 18L 1 δοχείο

11

SPRAY GUN SET UP SELECTOR: Gun Inlet Pressure 2.0 bar or as stated
LACKDATENBLATT: Eingangsdruck: ca. 2.0 bar wie unten angegeben
PISTOLET ET TABLEAU DES REGLAGES: Pression à l’entrée du pistolet 2.0 bar ou comme indiqué
SCHEDA ALLESTIMENTO AEROGRAFO: pressione aria 2,0 bar o come indicato
CONFIGURACIONES DE PISTOLAS: Presión a la entrada de la pistola 2.0 bar o según lo indicado

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΥΛΙΚΟ

ΑΣΤΑΡΙ

1K Αστάρι

-

-

1.4-1.6

-

HVLP/B+ 1.3

TE10 1.3-1.4

-

-

2K Εποξικό Αστάρι

-

-

1.6-1.8

-

2K 4:1 Αστάρι

-

-

1.6-1.8

-

2K 4:1 Αστάρι
WET-ON-WET

HVLP/B+ 1.3

TE10 1.4

-

TE5 0.8

-

-

1.6-1.8

-

975 UHS

HVLP/B+ 1.1/1.2

TE10 1.3/ TE20 1.3

-

HV5 1.0

970 UHS

HVLP/B+ 1.1/1.2

TE10 1.3/ TE20 1.3

-

HV5 1.0

990 HS SR

HVLP/B+ 1.2/1.3

TE10 1.3/ TE20 1.3

-

HV5 1.0

960 SR / 98PL SR

HVLP/B+ 1.2/1.3

TE10 1.3/ TE20 1.3

-

HV5 1.0

1K Αστάρι Πλαστικών

2K 5:1 HS Αστάρι
ΒΕΡΝΙΚΙ

25
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ΣΠΡΕΪ

www.etalon.gr

ETABLEND ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ
ΣΒΗΣΙΜΑΤΟΣ ΣΕ ΣΠΡΕΪ
Προσφέρει εύκολο και γρήγορο τρόπο για σβησίματα σε
βερνίκια και 2Κ χρώματα. Μαλακώνει το παλιό βερνίκι για
τέλεια πρόσφυση καινούριας επίστρωσης για αποφυγή
διαφορών μεταξύ παλιάς και νέας βαφής.
ET994-FDT/S

400ml

12 τεμ/κιβ

ΣΠΡΕΪ ΖΑΝΤΑΣ ΑΣΗΜΙ

ΑΝΤΙΣΚΩΡΙΑΚΟ ΣΠΡΕΪ ΑΣΤΑΡΙ

Σπρέι υψηλής ποιότητας ασημί. Ιδανικό για βαφές ζαντών σε αυτοκίνητα και μοτοσυκλέτες.

Ταχυστέγνωτο και εύκολο στην εφαρμογή γεμιστικό αστάρι με μεγάλες αντιδιαβρωτικές ιδιότητες. Ιδανικό για το
αστάρωμα σε γαλβανισμένες επιφάνειες, γυμνό μέταλλο
και αλουμίνιο. Βαφόμενο.

ET854003-S

400ml silver

6 τεμ/κιβ

ET814003-G

400ml

6 τεμ/κιβ

Καθαρισμός βαλβίδας

Μετά από κάθε εργασία,
γυρίστε το σπρέι ανάποδα
και ψεκάστε για μερικά
δευτερόλεπτα.

* Γνωρίζουμε ότι εργάζεστε πολύ σκληρά για να κάνετε την δουλειά της
επαναβαφής αόρατη, για αυτό προσπαθούμε με κάθε τρόπο να
σας βοηθήσουμε να το πετύχετε.
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ΣΠΡΕΪ

www.etalon.gr

ΣΠΡΕΪ ΑΣΤΑΡΙ ΓΚΡΙ

Γρήγορο στέγνωμα και εύκολο τρίψιμο.
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως γεμιστικό
αστάρι πρόσφυσης για τοπικές βαφές.
ET804001-G

14

400ml, γκρί

6 τεμ/κιβ

ΣΠΡΕΪ ΒΕΡΝΙΚΙ

Ταχυστέγνωτο, διαφανές ακρυλικό βερνίκι
για το φινίρισμα τοπικών επισκευών.
ET894000-C

400ml, διάφανο

6 τεμ/κιβ

ΣΠΡΕΪ ΜΑΥΡΟ ΜΑΤ

Ταχυστέγνωτο χρώμα σε σπρέι γενικής
χρήσης.
ET854002-BM

400ml,
μαύρο ματ

6 τεμ/κιβ

ΕΠΟΞΙΚΟ ΣΠΡΕΪ ΑΣΤΑΡΙ

Εποξικό αστάρι με εξαιρετικές αντιδιαβρωτικές ιδιότητες και πολύ καλή μόνωση απο
την υγρασία. Ιδανικό για μικροεπισκευές.
Κατάλληλο για όλες σχεδόν τις επιφάνιες
συμπεριλαμβανομένων των: ατσάλι, γαλβανισμένο και ανοξείδωτο χάλυβα, αλουμίνιο και παλιά επιχρίσματα. Μπορεί να
χρησιμοποιηθεί υγρό σε υγρό και καλύπτεται με κάθε είδους βαφή. Με ρυθμιζόμενο ακροφύσιο για καλύτερο φινίρισμα.
ΕΤ824004-LG

500ml,
ανοιχτό γκρι

12 τεμ/κιβ

ΕΤ824004-DG

500ml,
σκούρο γκρι

12 τεμ/κιβ

ΣΠΡΕΪ

www.etalon.gr

ΣΠΡΕΪ ΥΠΟΔΑΠΕΔΙΑΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Σπρέι πίσσας σαγρέ με αντιδιαβρωτικές και ηχομονωτικές
ιδιότητες με βάση το καοτσούκ και τη ρητίνη.
ET/UC-S500B

500ml, μαύρο

12 τεμ/κιβ

ΜΑΥΡΟ ΣΠΡΕΪ
ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΗΡΩΝ

ΣΠΡΕΪ ΚΕΝΟ ΔΙΑΛΥΤΗ

Κενό Σπρέι διαλύτη για γέμισμα μέχρι 100 ml χρώματος διαλύτη.

Σαγρέ ταχυστέγνωτο σπρέι, ειδικά σχεδιασμένο για τη
βαφή των προφυλακτήρων.
ET874002-B

400ml, μαύρο

6 τεμ/κιβ

ET300007

*

400ml

12 τεμ/κιβ

Προϊόντα για πραγµατικούς

Ακολουθήστε μας
στο facebook!
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Συγκολλητικά & Στεγανωτικά Υλικά

1Κ PU ΑΡΜΟΚΟΛΛΑ

Ταχυστέγνωτη αρμόκολλα πολυουρεθάνης για ελαστικές
συγκολλήσεις και στεγανοποίηση αρμών, κολλήσεων
και μεταλλικών ενώσεων. Εύκολη στην εφαρμογή και
με το πινέλο. Βαφόμενη μετά από 30 λεπτά.

1Κ PU-ΚΟΛΛΑ ΠΑΡΜΠΡΙΖ

Υψηλής ποιότητας, εύκαμπτη, ταχυστέγνωτη κόλλα
πολυουρεθάνης για την συγκόλληση όλων των κολλητών παρμπρίζ του αυτοκινήτου. Χρόνος στεγνώματος
& ασφαλούς αποχώρησης αυτοκινήτου με δύο αερόσακους - 60 λεπτά.

ΑΡΜΟΚΟΛΛΑ ΠΙΝΕΛΟΥ

Ταχυστέγνωτη ελαστική αρμόκολλα πινέλου για στεγανοποίηση όλων των ραφών και αρμών
των αυτοκινήτων. Βαφόμενη. Δεν τρέχει, δεν ξεφλουδίζει, έχει άριστη πρόσφυση στις μεταλλικές, ασταρωμένες και βαμμένες επιφάνειες.

ΕΤ/PU-7200W

310ml, λευκό

12 τεμ/κιβ

ΕΤ/W-9000

310ml, μαύρο

12 τεμ/κιβ

ET/B-7100

0.85kg, γκρι

12 τεμ/κιβ

ΕΤ/PU-7200B

310ml, μαύρο

12 τεμ/κιβ

ΕΤ/P-901

ΕΤ/Β-7101

πινέλο αρμόκολλας

36 τεμ/πακ

ΕΤ/PU-7200G

310ml, γκρί

12 τεμ/κιβ

30ml, αστάρι/ενεργοποιητής 25 τεμ/κιβ
μαύρο

ΕΤ/PA-03

πινελάκι εφαρμογής

50 τεμ/κουτί
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Συγκολλητικά & Στεγανωτικά Υλικά

2Κ ΚΟΛΛΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ

Εξασφαλίζει υψηλή απόδοση στη συγκόλληση και επισκευή και
στους δύο τύπους πλαστικών (θερμοσκληρυνόμενα και θερμοπλαστικά) συμπεριλαμβανομένων των άκαμπτων και εύκαμπτων
πλαστικών. Στεγνώνει μόλις σε 1 λεπτό. Ιδανική για μικρές δομικές επισκευές σε προφυλακτήρες και άλλα πλαστικά μέρη του
οχήματος. Επίσης, κατάλληλη για δομική συγκόλληση χάλυβα,
αλουμινίου, ξύλου και γυαλιού. Είναι άοσμη και σκληραίνει σε
θερμοκρασία δωματίου. Διατίθεται πιστόλι εφαρμογής. Παρέχει
εύκολη, ομαλή χρήση. Στιβαρό και αξιόπιστο εργαλείο.
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ΕΤ/PU-9050

50ml, μαύρο

12 τεμ/κουτί

ET/BX-70

πιστόλι εφαρμογής

τεμάχιο

ET/NOZ-44

σωληνάρια εφαρμογής

12 τεμ/σακ.

ΚΟΛΛΗΣΗ & ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ

www.etalon.gr

Συγκολλητικά & Στεγανωτικά Υλικά

ΤΑΙΝΙΑ
ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΕΩΣ

Μαύρη ταινία PE-FOAM, διπλής
όψεως με επίστρωση ακρυλικής
κόλλας. Για ισχυρές συγκολλήσεις στο εσωτερικό και το εξωτερικό του αυτοκινήτου.
ΕΤ2100610

6mm x 10m

10 τεμ/κουτί

ΕΤ2100910

9mm x 10m

10 τεμ/κουτί

ΕΤ2101210

12mm x 10m

10 τεμ/κουτί

ΕΤ2101910

19mm x 10m

10 τεμ/κουτί

ΤΑΙΝΙΑ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΕΩΣ
ΓΙΑ ΣΗΜΑΤΑ

Πολύ λεπτή διάφανη ταινία διπλής όψεως
με ισχυρή κόλλα, σχεδιασμένη για την αντικατάσταση των σημάτων των αυτοκινήτων.
ET/LT 50X300

50 x 300mm

10 τεμ/πακ

ΠΙΣΣΟΧΑΡΤΑ

Ηχοαπορροφητικά αυτοκόλλητα φύλλα πισσόχαρτου. Για μόνωση από κραδασμούς και
διάφορους θορύβους.
ET/FLEX-50 ανάγλυφο,
50 x 50cm x 2mm
ET/FLAT-50

10 τεμ/κιβ

λείο,
10 τεμ/κιβ
50 x 50cm x 3.5mm
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Συγκολλητικά & Στεγανωτικά Υλικά

ΠΙΣΤΟΛΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΧΡΩΜΑ ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΗΡΩΝ

Μαύρο χρώμα 1Κ πλαστικών σαγρέ για προφυλακτήρες αυτοκινήτων και φορτηγών.
Προσαρμόζοντας τον αέρα στο πιστόλι βαφής επιτυγχάνουμε διαφορετική υφή, όμοια
με το εργοστασιακό φινίρισμα.

ΥΛΙΚΟ ΥΠΟΔΑΠΕΔΙΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Υλικό υποδαπέδιας προστασίας σαγρέ με αντιδιαβρωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες, με βάση το καουτσούκ και τη ρητίνη.
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ΕΤ/UC-1000B

1kg, μαύρο

ΕΤ/UC-1000G

1kg, γκρι

12 τεμ/κιβ
12 τεμ/κιβ

ΕΤ/UC-1000W 1kg, άσπρο

12 τεμ/κιβ

ET/AG-205

πιστόλι εφαρμογής για alligator + υλικό υποδαπέδιας
προστασίας

τεμάχιο
τεμάχιο

ET/NOZ-205

ακροφύσιο για πιστόλι εφαρμογής

ET/TUBE

σωληνάκι για πιστόλι εφαρμογής

τεμάχιο

PS-6

πιστόλι πίσσας με λάστιχο

τεμάχιο

ET900BBP-100

1kg, μαύρο

6 τεμ/κιβ

ΚΟΛΛΗΣΗ & ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ

www.etalon.gr

Συγκολλητικά & Στεγανωτικά Υλικά
ALLIGATOR

Διατίθεται σε δύο βασικά χρώματα
Mαύρο

∆ιάφανο

2Κ προστατευτικό χρώμα με βάση την πολυουρεθάνη. Πολύ υψηλή μηχανική και χημική
αντοχή. Το προϊόν χρησιμοποιείται για τη βελτίωση της ηχομόνωσης και της προστασίας των
μεταλλικών επιφανειών από την διάβρωση, την
τριβή και τα χτυπήματα στις βαμμένες επιφάνειες. Κατάλληλο επίσης και για άλλες επιφάνειες όπως: ξύλο, πλαστικό και φάιμπεργκλας.

ΠΙΣΤΟΛΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΜΑΥΡΟ και ΔΙΑΦΑΝΟ*
* χρωματιζόμενο μπορεί να γίνει
οποιοδήποτε χρώμα

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ

ΝΑΥΤΙΛΙΑ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Διαρκής προστασία του αμαξώματος του
αυτοκινήτου όπως στους θόλους των
τροχών, στα εσωτερικά πάνελ, το κάτω
μέρος του αμαξώματος, καθώς και σε καρότσες pickups, φορτηγά και άλλα επαγγελματικά οχήματα.

Εξοπλισμός ορυχείων, αποθήκες, δεξαμενές, εξωτερικές επιφάνειες των αγωγών.

ET/ALIG-079BL σετ

790gr, μαύρο + 210gr καταλύτης UV

4 σετ/κιβ

ET-ALIG-079TR σετ

790gr, διαφανές χρωματιζώμενο +
210gr καταλύτης UV

4 σετ/κιβ

ET/AG-205

πιστόλι εφαρμογής για alligator +
υλικό υποδαπέδιας προστασίας

τεμάχιο

ET/NOZ-205

ακροφύσιο για πιστόλι εφαρμογής

τεμάχιο

ET/TUBE

σωληνάκι για πιστόλι εφαρμογής

τεμάχιο

PS-6

πιστόλι πίσσας με λάστιχο

τεμάχιο

Επισκευή και φινίρισμα των καταστρωμάτων, των εσωτερικών χώρων των διαμερισμάτων, του κινητήρα, της σκάλας
και άλλων επιφανειων.

Σκάλες, πόρτες, περιφράξεις, δάπεδα, κιγκλιδώματα και άλλα.
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ET1010

Αλοιφή absolute έξτρα κοπτική
Εξαιρετικός συνδυασμός κοπτικής και
γυαλιστικής δράσης. Είναι σχεδιασμένη
για τις πιο απαιτητικές εργασίες γυαλίσματος, αφαιρώντας γρατζουνιές ακόμα και
από γυαλόχαρτα P1200, αφήνοντας ένα
βαθύ γυάλισμα στην επιφάνεια.
ΕΤ1010

μπουκάλι 1kg

ET1010/250 μπουκάλι 250g

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Με αλοιφαδόρο και γούνινο
δίσκο ή λευκό σφουγγάρι
ETALON.

* gloss = γυαλάδα
cut = κοπτικότητα

6 τεμ/κιβ
12 τεμ/κιβ
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ET2010

Αλοιφή absolute κοπτική
Ιδανική για να αφαιρεί εύκολα τις γρατζουνιές δίνοντας παράλληλα άψογη γυαλάδα,
χωρίς ολογράμματα στα σκούρα χρώματα.
Ανάλογα με το σφουγγάρι που χρησιμοποιείται, η αλοιφή αλλάζει τις ιδιότητες της.
Ιδανική για φρεσκοβαμμένες επιφάνειες.
ΕΤ2010

μπουκάλι 1L

ΕΦΑΡΜΟΓH

6 τεμ/κιβ

Με αλοιφαδόρο, χρησιμοποιώντας τη σειρά
σφουγγαριών ETALON (ανάλογα με την
ανάγκη του γυαλίσματος, χρησιμοποιείστε τον
αντίστοιχο κωδικό σφουγγαριού).
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cut
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ΕΤ1001

10

Αλοιφή γυαλίσματος χονδρή
Ιδανική για την αντιμετώπιση περιπτώσεων όπως “τρεξίματα”, “φλούδα πορτοκαλιού” και βαθιές γρατζουνιές.
ΕΤ1001

μπουκάλι 1kg

6 τεμ/κιβ
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cut
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ΕΤ1003

10

Αλοιφή γυαλίσματος ψιλή
Εξασφαλίζει τέλειο, βαθύ και διαρκές γυάλισμα χωρίς ολογράμματα. Ενδείκνυται για
απομάκρυνση γρατζουνιών που υπολείπονται μετά την χονδρή ή την μεσαία αλοιφή.
ΕΤ1003

μπουκάλι 1L

ΜΗΝ χρησιμοποιείτε το ίδιο σφουγγάρι με διαφορετικές αλοιφές

Αλοιφές Γυαλίσµατος

6 τεμ/κιβ

ΕΦΑΡΜΟΓH

Με λευκό ή μπλε σφουγγάρι ή με
μαύρο γούνινο δίσκο ETALON.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Με αλοιφαδόρο και
πορτοκαλί ή μαύρο
σφουγγάρι ETALON.
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Αλοιφές Γυαλίσµατος

ET4004

Gloss Trap Σφραγιστικό γυαλιστικό
Υψηλής ποιότητας, ανθεκτικό και υδροφοβικό πολυμερές σφραγιστικό για βερνίκια αυτοκινήτου, ναυτιλιακά
χρώματα και επιφάνειες gelcoat. Προστατεύει την επιφάνεια και διατηρεί τη γυαλάδα. Εξαιρετικό αποθητικό
νερού και σκόνης.
ET4004

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

500ml

10 τεμ/κιβ

Με αλοιφαδόρο και μαύρο σφουγγάρι ή με το χέρι με ειδικό
μαλακό πανί μικροϊνών MICROSHINE ή σφουγγάρι χειρός.
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ΑΛΟΙΦΗ ΝΑΝΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Εισχωρεί βαθιά στην επιφάνεια μέσω των δεκάδων χιλιάδων συνθετικών μορίων, παρέχοντας πολύ μεγαλύτερης
διάρκειας προστασία με εξαιρετική αντοχή στις ακτίνες
UV και στην υγρασία. Αφήνει μια βαθειά γυαλάδα στα
χρώματα αυτοκινήτου και σκάφους και στις επιφάνειες
gelcoats και φάιμπεργκλας.
ET9503

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

250ml

Με ETALON σφουγγαράκια χειρός ή
πανί μικροϊνών Microshine.

6 τεμ/κιβ

ΑΛΟΙΦΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΛΛΑ

Αλοιφή για όλα τα μεταλλικά μέρη: χρώμιο, ορείχαλκος,
χαλκός, νικέλιο, ανοξείδωτο ατσάλι και άλλες επιφάνειες.
Καθαρίζει, γυαλίζει, αφαιρεί τη σκουριά και αφήνει στην
επιφάνεια ένα φίλμ προστασίας.
ΕΤ/MET-930/750

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

750ml

6 τεμ/κιβ

Με σφουγγαράκι χειρός ή σφαίρα γυαλίσματος ETALON και
στην συνέχεια καθαρίζουμε με το πανί μικροϊνών ETALON.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΥΑΛΙΣΜΑΤΟΣ
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ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟΣ
ΑΛΟΙΦΑΔΟΡΟΣ WIEDERKRAFT

Μεταβλητή ταχύτητα 700-2500 στροφές ανά λεπτό, ενσωματωμένη αισθητήρια μονάδα ελέγχου φορτίου που
προσφέρει σταθερή ταχύτητα εξόδου. Με σύστημα ομαλής εκκίνησης για τη μείωση πιθανότητας καψίματος του
βερνικιού και αποφυγή διασκορπισμού της αλοιφής. Με
εργονομικό σχεδιασμό για καλύτερο έλεγχο. Η θέση του
ανεμιστήρα για την ψύξη του μοτέρ βοηθάει στην μείωση
της θερμοκρασίας στην επιφάνεια εργασίας. Στο κουτί περιλαμβάνεται ανταλλακτικό σετ με καρβουνάκια.
WDK/PM-800

Ισχύς
Στροφές RPM
Ø σφουγγαριού

1 τεμ/κουτί

800W
700-2500 RPM
Μέγιστο 180mm

ET
ETALON
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΕΚΚΕΝΤΡΟΣ
ΑΛΟΙΦΑΔΟΡΟΣ

ETALON αλοιφαδόρος διατίθεται με έκκεντρο 15mm ή
12mm. Προστατεύει την επιφάνεια γυαλίσματος διατηρώντας χαμηλά τη θερμοκρασία της κατά την εργασία. Εύκολη
χρήση ακόμη και για αρχάριους. Αφήνει τέλεια επιφάνεια
χωρίς ολογράμματα και κυκλικές γρατζουνιές. Διατίθεται
σε premium συσκευασία για την εύκολη μετακίνησή του.
ET/RPM-ORB15

τεμάχιο

ET/RPM-ORB12

τεμάχιο

Μοντέλο
Ισχύς
Στροφές RPM
Ø βάσης
Ø σφουγγαριού
Βάρος
Σπείρωμα
Καλώδιο
Έκκεντρο

ET/RPM-ORB15
500W
700-2500 RPM
127 mm
130-150 mm
2.6 kg
M8
5m
15mm

ET/RPM-ORB12
500W
700-3000 RPM
76 mm
76-80 mm
1.9 kg
5-16/24
5m
12mm
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Τα αποτελέσµατα ενός γυαλίσµατος εξαρτώνται από
τη σωστή επιλογή της αλοιφής και του σφουγγαριού.
Το γράφημα δείχνει πώς να επιλέξετε τον καλύτερο συνδυασμό
αλοιφής / σφουγγαριού από το σύστημα ETALON.

Αφαίρεση Ολογραμμάτων &
Επαναφορά Γυαλάδας

Μαλακό μαύρο
ανάγλυφο σφουγγάρι

Προστασία
& Κέρωμα

Μαλακό μαύρο
σφουγγάρι

Μέτριο πορτοκαλί
σφουγγάρι

Επισκευή
Φαναριών

Μικρές
Γρατζουνιές
& Ανανέωση
Χρώματος

Επισκευή
Φαναριών

Σκληρό μπλέ
σφουγγάρι

Λευκό σφουγγάρι
Diamond

Βαθιές
Γρατζουνιές

Μαύρος diamond
γούνινος δίσκος

ET1010
26

ET1001

ET2010

ET1003

ET4004

ΕΤ9503

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΥΑΛΙΣΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΣΟΧΗ

ET1003

ET1001

ET1003

ET1003

ET2010

ή

ET1010

γυαλισμένες επιφάνειες που
χρειάζονται προστασία

ή

Για άριστα αποτελέσματα
και εξοικονόμηση χρόνου
ελέγξτε την επιφάνεια
μετά από κάθε βήμα με
το ειδικό προϊόν TOP
INSPECTION

Για οποιαδήποτε άλλη
απορία επισκεφθέιτε τη
σελίδα μας www.etalon.gr ή
ρωτήστε τον τεχνικό μας.

ή

ΕΤ9503

5

Τελείωμα /
Κέρωμα

Κιτρινισμένα και
θαμπά φανάρια,
Γρατζουνισμένα
και θαμπά διάφανα
πλαστικά

ET1010

4

Ξεθάμπωμα
φαναριών
και διάφανων
πλαστικών

Μικρές γρατζουνιές
Ολογράμματα
Μειωμένη γυαλάδα

ή

ET1003

3

Αφαίρεση
ολογραμμάτων
/ επαναφορά
γυαλάδας

Χρώμα φθαρμένο από τον καιρό
Θαμπό χρώμα
Πολλαπλές γρατζουνιές από τις
βούρτσες των πλυντηρίων

SEALANTS, ADHESIVES & SEALING MATERIALS

ET2010

2

Γυάλισμα /
Επιδιώρθωση
παλαιού
χρώματος

Θάμπωμα
Τρεξίματα
Άχνες
Μπιμπίκια
Φλούδα πορτοκαλιού

ET4004

1

Φρεσκοβαμμένες
επιφάνειες

Χρησιμοποιήστε
διαφορετικό σφουγγάρι για
κάθε αλοιφή
Μέγιστη ταχύτητα αλοιφαδόρου
2000-2500RPM

Καθαρίζετε καλά
την επιφάνεια με ETALON
microfiber πανί, πριν και
μετά από κάθε βήμα

Ελέγχετε τακτικά τη
θερμοκρασία της επιφάνειας
Mην γυαλίζετε κάτω από
τον ήλιο

ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΥΑΛΙΣΜΑΤΟΣ

www.etalon.gr
ΣΥΜΒΟΥΛΗ!

Σφουγγάρια γυαλίσµατος

Ενώ τα σφουγγάρια γυαλίσματος με ύψος 5 εκατοστών έχουν μεγαλύτερη αντοχή, τα σφουγγάρια των 2,5 εκατοστών ύψος
παρέχουν ευκολότερο χειρισμό, ιδιαίτερα στις κάθετες επιφάνειες.

μαλακό

σκληρό

WHITE DIAMOND
ΣΦΟΥΓΓAΡΙ ΓΥΑΛΙΣΜΑΤΟΣ
Λευκό πολύ σκληρό σφουγγάρι γυαλίσματος με αυξημένες κοπτικές ιδιότητες,
κατάλληλο για τις πιο απαιτητικές εργασίες. Σε συνδυασμό με τις αλοιφές ET1001
ή ΕΤ1010, αφαιρεί τις βαθιές γρατζουνιές
που προκύπτουν από τη χρήση γυαλόχαρτου με νούμερο 1500 και άνω.
ΕΤ1502500
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150 x 25 mm

2 τεμ/κουτί

μαλακό

σκληρό

ΜΠΛΕ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙ
ΓΥΑΛΙΣΜΑΤΟΣ, ΣΚΛΗΡΟ

Κατάλληλο για εφαρμογή με χονδρή αλοιφή γυαλίσματος, αφαίρεση ατελειών βαψίματος και βαθιών γρατζουνιών. Ιδανικό
για αποτελεσματικό γυάλισμα παλαιών
και φρεσκοβαμμένων χρωμάτων.
ΕΤ1502502
ΕΤ1505000

150 x 25mm,
μπλε

2 τεμ/κουτί

150 x 50mm,
λευκό

50 τεμ/κιβ

μαλακό

σκληρό

ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙ
ΓΥΑΛΙΣΜΑΤΟΣ, ΜΕΤΡΙΟ

Κατάλληλο για απομάκρυνση επιφανειακών γρατζουνιών και διόρθωση
μικροατελειών.

μαλακό

σκληρό

ΜΑΥΡΟ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙ
ΓΥΑΛΙΣΜΑΤΟΣ, ΠΟΛΥ
ΜΑΛΑΚΟ

Εγγυάται υψηλή απόδοση σε συνδυασμό
με τις αλοιφές γυαλίσματος ET1003 και
ET4004 για την απομάκρυνση των ολογραμμάτων και την ενίσχυση της γυαλάδας.

ΕΤ0762503

76 x 25mm

30 τεμ/κιβ

ΕΤ1502503

150 x 25mm

2 τεμ/κουτί

ΕΤ1505003

150 x 50mm

50 τεμ/κιβ

ΕΤ1502504

150 x 25mm

2 τεμ/κουτί

50 τεμ/κιβ

ΕΤ1505004

150 x 50mm

50 τεμ/κιβ

ΕΤ1505004B

150 x 50mm,
M14

50 τεμ/κιβ

ΕΤ1505003B

150 x 50mm,
M14

ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΥΑΛΙΣΜΑΤΟΣ
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Σφουγγάρια γυαλίσµατος

μαλακό

σκληρό

ΜΑΥΡΟ ΑΝΑΓΛΥΦΟ
ΣΦΟΥΓΓΑΡΙ ΓΥΑΛΙΣΜΑΤΟΣ,
ΠΟΛΥ ΜΑΛΑΚΟ

Παρέχει τέλεια γυαλιστερή επιφάνεια χωρίς ολογράμματα σε συνδυασμό με τις
αλοιφές ET1003 και ET4004.
ΕΤ1502505 150 x 25mm 2 τεμ/κουτί

μαλακό

σκληρό

BLACK DIAMOND
ΓΟΥΝΙΝΟΣ ΔΙΣΚΟΣ

Δίσκος από κουρεμένη γούνα Merino ανώτατης ποιότητας με σύστημα Velcro. Κοπτικός, κατάλληλος για απαιτητικές εφαρμογές όπως βαθιές γρατζουνιές, παλιά και
ξεθωριασμένα χρώματα. Προσφέρει υψηλή γυαλάδα και γρήγορα αποτελέσματα.
ET/DLZ150PR

γούνα
Γρήγορη και επιθετική δράση κοπής
∆εν ανεβάζει την θερµοκρασία της
επιφάνειας ακόµα και σε υψηλές στροφές
Χνούδι κατά την διάρκεια του γυαλίσµατος
∆ύσκολη συντήρηση
Αφήνει σηµάδια και ολογράµµατα, ειδικά σε σκούρα χρώµατα

Ø 150mm

μαλακό

σκληρό

ΓΟΥΝΙΝΟΣ ΔΙΣΚΟΣ

Δίσκος από κουρεμένη γούνα με σύστημα
Velcro. Κοπτικός, κατάλληλος για απαιτητικές εφαρμογές όπως βαθιές γρατζουνιές,
παλιά και ξεθωριασμένα χρώματα.
ΕΤ/DLZ150

Ø 150mm

30 τεμ/κιβ

τεμάχιο

σφουγγάρι

μαλακό

σκληρό

ΔIΣΚΟΣ ΓΥΑΛIΣΜΑΤΟΣ
ΜΕ ΜΙΚΡΟΪΝΕΣ

Δίσκος γυαλίσματος με μικροΐνες ειδικά
σχεδιασμένος για αφαίρεση δύσκολων
γρατζουνιών από ιδιαίτερα σκληρά χρώματα και βερνίκια. Πολύ ανθεκτικός με
ασύγκριτη κοπτικότητα. Η αφρώδης βάση
του το καθιστά ευκολόχρηστο και η ειδική
τρύπα στο κέντρο επιτρέπει την εύκολη
τοποθέτηση. Δουλεύει άψογα με τους έκκεντρους και έκκεντρους/περιστροφικούς
αλοιφαδόρους.
ET150MIC2

Ø 150mm, μετριος τεμάχιο

ET083MIC2

Ø 83mm, μετριος

τεμάχιο

∆ιατίθεται σε µεγάλη ποικιλία σκληρότητας
Aποτελέσµατα χωρίς σηµάδια και ολογράµµατα
Ποικιλία χρωµάτων για καλύτερη διάκριση
Εύκολος καθαρισµός
Γρήγορη θέρµανση της επιφάνειας

ΠΡΟΣΟΧΗ! Τα προϊόντα ETALON
απευθύνονται αποκλειστικά
σε πραγματικούς επαγγελματίες,
που δίνουν προσοχή στην
λεπτομέρεια και είναι περήφανοι για
την δουλειά τους.
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Πανάκια & Αξεσουάρ Γυαλίσµατος

ΣΦΑΙΡΑ / ΚΩΝΟΣ
ΓΥΑΛΙΣΜΑΤΟΣ

Ειδικά σχεδιασμένα για γυαλίσμα δύσκολα προσβάσιμων μερών όπως: ζάντες,
φανάρια, αξεσουάρ για μοτοσυκλέτες και
σκάφη. Ιδιαίτερα αποτελεσματικά σε ευαίσθητα μέταλλα και βαμμένες επιφάνειες.
Χρησιμοποιήστε τα με ένα απλό τρυπάνι.
ET/FBALL

σφαίρα γυαλίσματος

ET/FCONE κώνος γυαλίσματος

τεμάχιο
τεμάχιο

ΓΟΥΝΙΝΗ ΣΦΑΙΡΑ
ΓΥΑΛΙΣΜΑΤΟΣ

Σφαίρα από φυσικό μαλλί, ειδικά σχεδιασμένη για γυάλισμα δύσκολα προσβάσιμων μερών, όπως: ζάντες, φανάρια,
αξεσουάρ για μοτοσυκλέτες και σκάφη.
Ιδιαίτερα αποτελεσματική για φθαρμένες
και σκουριασμένες επιφάνειες. Χρησιμοποιείται με ένα απλό τρυπάνι.
ET/WBALL-76

Ø 76mm

τεμάχιο

MICROSPONGE
ΣΦΟΥΓΓΑΡΑΚΙ ΧΕΙΡΟΣ

Εξαιρετικά μαλακό σφουγγαράκι με ύφασμα μικροινών 9x13x4cm. Δεν δημιουργεί γδαρσίματα και γρατζουνιές. Ιδανικό
για την επάλειψη sealant και κεριού σε
οποιαδήποτε γυαλισμένη επιφάνεια απο
μέταλλο, χρώμιο, ανοξείδωτο χάλυβα και
αλουμίνιο. Αφήνει ένα τέλειο λεπτό στρώμα ομοιόμορφα, οποιουδήποτε προϊόντος.
Λειτουργεί με αλοιφές, κεριά, sealants και
detailing sprays.
ET/MICROSPONGE

30

τεμάχιο

MICROSHINE

- Γαλάζιο πανί μικροΐνών για καθαρισμό
και γυάλισμα. Ιδανικό για την απομάκρυνση νερών, των καταλοίπων από τις αλοιφές και τον καθαρισμό της επιφάνειας.
Δεν χαράσσει τις επιφάνειες.
- Πορτοκαλί 2 σε 1 διπλής όψης πανί μικροινών. Η πλευρά με τις μακριές ίνες είναι
ιδανική για την αφαίρεση των υπολειμμάτων . Ενώ η πλευρά με τις κοντές ίνες είναι
ιδανική για το τελικό φινίρισμα.
*Τα χρώματα ποικίλλουν
ΕΤ/MICRO-01

0.36 x 0.36m

20 τεμ/κιβ

ΕΤ/MICRO-02

0.40 x 0.40m

20 τεμ/κιβ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΥΑΛΙΣΜΑΤΟΣ
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Πανάκια & Αξεσουάρ Γυαλίσµατος

ΒΑΣΗ ΑΛΟΙΦΑΔΟΡΟΥ

ΠΑΝΙ ΓΥΑΛΙΣΜΑΤΟΣ

Αναλώσιμο μαλακό πανί για γυάλισμα με
εξαιρετικές απορροφητικές ικανότητες
χωρίς να αφήνει χνούδι.
ΕΤ/PW-3240 0.32 x 0.40m

Αργιλικό τακάκι για απομάκρυνση άχνας
και διάφορων ρύπων από τις επιφάνειες
του αυτοκινήτου. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και χωρίς λιπαντικά, μόνο με νερό.
200gr

ΕΤ123PLAT/M

μέτρια, Ø 123mm

τεμάχιο

ΕΤ148PLAT/M

μέτρια, Ø 148mm

τεμάχιο

ET75PLAT/M14-M μέτρια, Ø 75mm

τεμάχιο

50 τεμ/πακ

ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΔΡΑΠΑΝΟ

ΑΡΓΙΛΙΚΟ ΤΑΚΑΚΙ

ΕΤ/CLAY-003

Βάση αλοιφαδόρου Μ14, μαλακή ή μέτρια,
για χρήση όλων των σφουγγαριών με σύστημα Velcro.

τεμάχιο

Βάση για σφουγγάρια γυαλίσματος και γυαλόχαρτα 75mm. Εφαρμόζεται σε οποιοδήποτε τρυπάνι.
ET75PLAT/S

για τρυπάνι,
Ø 75mm

τεμάχιο
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Ταινίες Μονώµατος

ΧΑΡΤΟΤΑΙΝΙΑ

80οC

Επαγγελματική χαρτοταινία για ακριβείς
και καθαρές εφαρμογές κατά τη διάρκεια
βαφής της επιφάνειας. Δυνατή προσκόλληση σε όλους τους τύπους χρωμάτων και
ασταριών. Απομακρύνεται εύκολα, χωρίς να αφήνει κατάλοιπα κόλλας. Αντοχή
θερμοκρασίας μέχρι και 80° С.

ΧΑΡΤΟΤΑΙΝΙΑ
PREMIUM

110οC

Επαγγελματική χαρτοταινία για ακριβείς
και καθαρές εφαρμογές κατά τη διάρκεια
βαφής της επιφάνειας. Δυνατή προσκόλληση σε όλους τους τύπους χρωμάτων και
ασταριών. Απομακρύνεται εύκολα, χωρίς να αφήνει κατάλοιπα κόλλας. Αντοχή
θερμοκρασίας μέχρι και 110° С.

ΤΑΙΝΙΑ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ

Λεπτή μπλε ταινία διαχωρισμού και σχεδίων. Πολύ ελαστική για αποτελεσματικές
εφαρμογές, με εύκολη πρόσφυση σε όλες
τις επιφάνειες. Ανθεκτική σε νερό, διαλύτες και θερμοκρασίες μέχρι και 130° С. Δεν
αφήνει γραμμή διαχωρισμού. Ιδανική λύση
για τους επαγγελματίες αερογραφίας.

ΕΤ0801850

18mm x 50yd*

48 τεμ/κιβ

ΕΤ1101850

18mm x 50yd* 48 τεμ/κιβ

ΕΤ0802450

24mm x 50yd

36 τεμ/κιβ

ΕΤ1102450

24mm x 50yd

36 τεμ/κιβ

ΕΤ/FLB-03

3mm x 33m

20 τεμ/κουτί

ΕΤ0803650

36mm x 50yd

24 τεμ/κιβ

ΕΤ1103650

36mm x 50yd

24 τεμ/κιβ

ΕΤ/FLB-06

6mm x 33m

20 τεμ/κουτί

ΕΤ0804850 48mm x 50yd
* yd = γιάρδες

18 τεμ/κιβ

ΕΤ1104850

48mm x 50yd

18 τεμ/κιβ

ΕΤ/FLB-09

9mm x 33m

20 τεμ/κουτί

* yd = γιάρδες
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Ταινίες Μονώµατος

ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΗ ΤΑΙΝΙΑ
ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Ταινία υψηλής ποιότητας, με βάση από υφασμάτινο πλέγμα, πολύ ανθεκτική σε χαμηλές και υψηλές θερμοκρασίες. Η ανθεκτική της επιφάνεια την κάνει κατάλληλη για
κάλυψη και προστασία κατά την διάρκεια του τριψίματος.
ΕΤ/CST-62100

50mm x 50m, ασημί

18 τεμ/κιβ

ET/CST-62100B

50mm x 50m, μαύρη

18 τεμ/κιβ

ΔΙΑΤΡΗΤΗ ΤΑΙΝΙΑ ΠΑΡΜΠΡΙΖ

Ταινία μόνωσης για το παρμπρίζ, τους εμπρός και πίσω
προβολείς, καθώς και τα φλας. Διάτρητη για ευκολία στη
χρήση χωρίς να απαιτεί εργαλεία κοπής. Δεν αφήνει κατάλοιπα κόλλας. Ανθεκτική σε όλα τα χρώματα και σε
θερμοκρασία μέχρι και 150°C . Διαθέτει διαφανή πλαστική λωρίδα διπλής αποκόλλησης που ταιριάζει σε όλους
τους τύπους παρμπρίζ.
ET/TMT-5010

50mm x 10m

16 τεμ/κιβ

ΚΟΡΔΟΝΙ ΜΟΝΩΜΑΤΟΣ

Επαγγελματικό κορδόνι μόνωσης αρμών από αφρώδες
υλικό που αποτρέπει τη δημιουργία ατελειών κατά την
εργασία βαφής. Έχει την ιδανική διάσταση για τοποθέτηση είτε σε στενό είτε σε μεγαλύτερο κενό και καλύπτει
το 95% όλων των κενών του αυτοκινήτου. Διαθέτει μόνο
μία αυτοκόλλητη άκρη για τέλεια και ασφαλή εφαρμογή. Δεν αφήνει κατάλοιπα κόλλας. Αντοχή θερμοκρασίας μέχρι και 80° С.
ΕΤ/FM-1350

34

13mm x 50m

κουτί
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Υλικά Μόνωσης

ΜΑΧΑΙΡΙ ΚΟΠΗΣ ΝΑΙΛΟΝ

Μαχαίρι κοπής νάιλον με ειδικό πλαστικό
κάλυμμα για ασφαλές εφαρμογές.
ET3000265

72 τεμ/κουτί

ΝΑΙΛΟΝ ΜΟΝΩΜΑΤΟΣ

Επαγγελματικό νάιλον μόνωσης αυτοκινήτου και
διάφορων μερών του κατά την εργασία βαφής.
Εξαιρετικά αποτελεσματικό στην συγκράτηση
άχνας. Βαφόμενο. Στατικά φορτισμένο και ανθεκτικό στην υπέρυθρη ακτινοβολία. Πάχος 10 μm.
ET/CRM-150

4 x 150m

1 ρολό/κουτί

ET/CRM-100

6 x 100m

1 ρολό/κουτί

Ακολουθήστε μας
στο facebook!
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Κερόπανα & Πανιά

ΚΥΜΑΤΙΣΤΟ ΚΕΡΟΠΑΝΟ

Κερόπανο από κυματιστή βαμβακερή γάζα μεγάλης επιφάνειας για αποτελεσματική απομάκρυνση σκόνης και
καλύτερη αίσθηση κατά την χρήση του. Δεν στεγνώνει
και δεν αφήνει χνούδι. Δεν περιέχει σιλικόνη. Περιεκτικότητα σε κερί: Υψηλή
ET/T-641

0.85 x 0.90m

100 τεμ/κιβ

Τα ποιοτικά κερόπανα
μειώνουν σημαντικά τις
ατέλειες που δημιουργούνται
από τη σκόνη (μπιμπίκια) κατά
τη διαδικασία της βαφής.
36

ΛΕΥΚΟ ΚΕΡΟΠΑΝΟ

Λευκό κερόπανο από 100% βαμβακερή γάζα για αποτελεσματική απομάκρυνση σκόνης από την επιφάνεια. Συμβατό
με όλα τα χρώματα. Δεν στεγνώνει και δεν αφήνει χνούδι.
Δεν περιέχει σιλικόνη. Περιεκτικότητα σε κερί: Μεσαία
ΕΤ4004251

0.75 x 0.42m

10 τεμ/κουτί

ΜΠΛΕ ΚΕΡΟΠΑΝΟ ΓΙΑ ΧΡΩΜΑ

Μπλέ μη υφασμένο κερόπανο για ενδιάμεσο καθαρισμό
κατα την εφαρμογή χρώματος διπλής. Με κυψελώδη
επιφάνεια για τον αποτελεσματικό εγκλωβισμό της σκόνης. Ειδικά σχεδιασμένο για υδατοδιάλυτα χρώματα. Δεν
στεγνώνει και δεν αφήνει χνούδι. Δεν περιέχει σιλικόνη.
Περιεκτικότητα σε κερί: Χαμηλή
ΕΤ4000003

0.32 x 0.40m

10 τεμ/κουτί

Ακολουθήστε μας
στο facebook!
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Κερόπανα & Πανιά

ΠΑΝΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ BLUETEX

Μη υφασμένο πανί από 100% πολυπροπυλένιο. Καθαρίζει τέλεια απομακρύνοντας γράσο,
λάδια, λιπαντικά, σκόνη, βρωμιά και πίσσα από
την επιφάνεια του αυτοκινήτου. Εξαιρετικά απορροφητικό με μεγάλη αντοχή στα διαλυτικά. Δεν
αφήνει χνούδι.
BLUETEXR500

0.32 x 0.36 m

500 τεμ/ρολό

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΔΟΧΕΙΑ ΑΝΑΜΕΙΞΗΣ
Πλαστικά δοχεία ανάμειξης και αποθήκευσης χρωμάτων και υποστρωμάτων. Κατασκευασμένα από πολυπροπυλένιο ανθεκτικό σε διαλύτες. Με αναγραφόμενη κλίμακα ανάμειξης από 1:1 έως 5:1.
ET/MIX-0385

δοχείο 385ml

200 τεμ/κιβ

ET/MIX-0750

δοχείο 750ml

200 τεμ/κιβ

ET/MIX-1400

δοχείο 1400ml

200 τεμ/κιβ

ET/MIX-2300

δοχείο 2300ml

100 τεμ/κιβ

ET/LID-0385

καπάκι 385ml

200 τεμ/κιβ

ET/LID-0750

καπάκι 750ml

200 τεμ/κιβ

ET/LID-1400

καπάκι 1400ml

200 τεμ/κιβ

ET/LID-2300

καπάκι 2300ml

200 τεμ/κιβ
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ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΒΕΡΓΑ
ΑΝΑΜΕΙΞΗΣ ΧΡΩΜΑΤΩΝ

Μοναδικό design! Χάρη στο ειδικό τους σχήμα οι πλαστικές βέργες ανάμειξης Etalon επιτρέπουν την αφαίρεση
όλου του χρώματος από τα τοιχώματα της συσκευασίας.
Καθαρίζονται εύκολα. Δεν πρέπει να λείπουν από κανένα
χρωματοπωλείο. Εξοικονομούν χρόνο και χρήμα.

38

ET/MSTICK-27

27 εκ.

30 τεμ/κιβ

ET/MSTICK-20

20 εκ.

30 τεμ/κιβ

ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΣΠΑΤΟΥΛΑ

Πλαστικές σπάτουλες για στόκους. Έυκαμπτες και επαναχρησιμοποιούμενες.
ET/PTPLAST-1

50 τεμ/κιβ

“TOUCH-UP” ΜΠΟΥΚΑΛΑΚΙ 2 ΣΕ 1

Πλαστικό μπουκαλάκι χρώματος, με πινέλο στη μία άκρη
και βελόνα στην άλλη. Επιδιορθώνει ακόμα και τις πιο μικρές γρατζουνιές. Το αεροστεγές καπάκι δεν αφήνει το
χρώμα να στεγνώσει.
ET/TOUCH-21

50 τεμ/πακ

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ

ΦΙΛΤΡΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ

Χωνάκια μιας χρήσης για γρήγορο και ασφαλές φιλτράρισμα χρωμάτων και βερνικιών. Κατάλληλο για συμβατικά και υδατοδιάλυτα χρώματα.
ET3101900

190μm

1000 τεμ/κιβ

ET3101250

125μm

1000 τεμ/κιβ

τεχνίτης < αρχαία ελληνική τεχνίτης
< τέχνη < τίκτω (ουσιαστικό)
- ο επαγγελματίας του οποίου η
δουλειά είναι συνεχώς σε υψηλό
επίπεδο.

www.etalon.gr

ΔΟΧΕΙΟ ΨΕΚΑΣΜΟΥ

Ειδικό δοχείο υποπίεσης για ψεκασμό καθαριστικών.
Εξαιρετικά ανθεκτικό στους διαλύτες.

ET/PRS-585

1L

τεμάχιο

ΠΙΝΕΛΑΚΙΑ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ

Πινελάκια διόρθωσης κατάλληλα για απομάκρυνση σκόνης και χνουδιών, καθώς και για τοποθέτηση και αφαίρεση βαφής. Ευλύγιστα και εργονομικά, για χρήση ακόμα
και στα δύσκολα προσβάσιμα σημεία.
PROTOUCH 100

100 τεμ/συσκευασία

Ακολουθήστε μας
στο facebook!
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ΠΡΟ-ΦΙΛΤΡΟ

Είναι το πρώτο φίλτρο στην εισαγωγή του
αέρα, παρέχει προστασία από σκόνες και
σκουπίδια που βρίσκονται στον εξωτερικό
χώρο του φούρνου βαφής. Το προφίλτρο
έχει αντοχή λειτουργίας έως και 400 ώρες.
ΕPF-200G/070

70cmx20m

14m2/ρολό

ΕPF-200G/100

1mx20m

20m2/ρολό

ΕPF-200G/200

2mx20m

40m2/ρολό

ΦΙΛΤΡΟ ΔΑΠΕΔΟΥ
(PAINTSTOP)

Κατασκευασμένο από ίνες γυαλιού για
να κατακρατά την άχνα κατά τη βαφή,
με αποτέλεσμα ο αέρας της καμπίνας
να βγαίνει στο περιβάλλον χωρίς βλαβερές ουσίες. Η αντοχή λειτουργίας του
είναι περίπου στις 150 ώρες.

EPS-250G/070

70cmx20m

14m2/ρολό

EPS-250G/075

75cmx20m

15m2/ρολό

EPS-250G/080

80cmx20m

16m2/ρολό

EPS-250G/085

85cmx20m

17m2/ρολό

EPS-250G/100

1mx20m

20m2/ρολό

EPS-250G/200

2mx20m

40m2/ρολό

ΦΙΛΤΡΟ ΟΡΟΦΗΣ
ΕΜΠΟΤΙΣΜΕΝΟ ΜΕ ΚΕΡΙ

Φίλτρο με επίστρωση κολλώδης ουσίας για την
κατακράτηση των μικροσωματιδίων, προσφέροντας
καθαρές βαφές χωρίς μπιμπίκια. Το φίλτρο οροφής
έχει αντοχή λειτουργίας έως και 1500 ώρες.
ETF-630G/062

62cm x 20m

12.4m2/ρολό

ETF-630G/070

70cm x 20m

14m2/ρολό

ETF-630G/085

85cm x 20m

17m2/ρολό

ETF-630G/115

1.15m x 20m

23m2/ρολό

ETF-630G/100

1m x 20m

20m2/ρολό

ETF-630G/101

1m x 21m

21m2/ρολό

ETF-630G/150

1.5m x 20m

30m2/ρολό

ETF-630G/200

2m x 20m

40m2/ρολό

ΣΑΚΟΦΙΛΤΡΑ

Τοποθετούνται στην αντιρρυπαντική μονάδα
για την κατακράτηση και της τελευταίας ουσίας
άχνας (χρώματος-βερνικιού). Η αντοχή λειτουργίας τους είναι έως και 400 ώρες.
ET/BAGF-NV

ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ
ΕΝΕΡΓΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ

Έχει μορφή κόκκου και τοποθετείται στην έξοδο
της αντιρρυπαντικής μονάδας κατακρατώντας
τις βλαβερές οσμές των υλικών βαφής πριν
αυτά εισέρθουνε στο περιβάλλον. Ο άνθρακας αλλάζει κάθε 3000 ώρες ή κάθε 5 χρόνια.
ET/CARB-25
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τεμάχιο

25kg

σάκος
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ΥΛΙΚΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΦΟΥΡΝΩΝ ΒΑΦΗΣ
Εφαρμόζεται στα εσωτερικά τοιχώματα φούρνων βαφής, δημιουργώντας διαφανές προστατευτικό φιλμ που προστατεύει από σκόνη και τα
εκνεφώματα του πιστολιού. Ξεπλένεται εύκολα
με ζεστό νερό.
ΕΤ/C180-5

BMF - Booth Masking Film

5L

4 τεμ/κιβ

Το ΒΜF είναι ένα φιλμ 5 στρώσεων σχεδιασμένο να προστατεύει τα τοιχώματα των φούρνων βαφής από άχνες
και βρωμιές. Αντέχει στις θερμοκρασίες έως 100°C. Θερμοκρασία εφαρμογής: 12-40°C. Προστατευτικά στρώματα: πέντε (5) αυτοκόλλητα φύλλα από πολυπροπυλένιο (PP). Αρίθμηση σε κάθε φύλλο απο 1 εως 5 για την
ευκολία χρήσης.
ET/BMF-W80

0.75m x 80m

ρολό

Αντιμετωπίζετε δυσκολίες στην ολοκλήρωση της δουλειάς ή το
αποτέλεσμα δεν είναι ικανοποιητικό;
Μη διστάσετε να ρωτήσετε τον τεχνικό μας, ο οποίος θα λύσει
οποιαδήποτε απορία σας!

techsupport@alexport.gr
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ΓΑΝΤΙΑ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ

Premium

Αξεπέραστης ποιότητας γάντια νιτριλίου. Πολύ ανθεκτικά, άνετα, με
αντοχές σε διαλυτικά, λάδια, γράσα και βρωμιές. Ενδείκνυνται για επαγγελματική χρήση. Με εσωτερικό pH 5.5 για υγιή χέρια. Διατίθενται σε
ανάγλυφα πορτοκαλί με 7mils πάχος, και σε μαύρα με 6mils πάχος.
Περιέχονται 100 τεμάχια στο κουτί. ΕΝ420:2003+Α1:2009, EN3741:2016+Α1:2018 , ΕΝ374-5:2016
ET/BGL-L

Μαύρα, L

10 κουτιά/κιβ

ET/BGL-XL

Μαύρα, XL

10 κουτιά/κιβ

ET/BGL-M

Μαύρα, M

10 κουτιά/κιβ

ET/OGGL-L

Πορτοκαλί, ανάγλυφα L

10 κουτιά/κιβ

ET/OGGL-XL

Πορτοκαλί, ανάγλυφα XL

10 κουτιά/κιβ
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A1P2 ΗΜΙΜΑΣΚΑ ΒΑΦΗΣ

Σετ μάσκας μισού προσώπου Α1P2 από
σιλικόνη για μέγιστη προστασία από σκόνη, αναθυμιάσεις και οργανικούς ατμούς.
Είναι κατάλληλη για εργασίες με χρώματα
αυτοκινήτων, σκαφών, ηλεκτροσυγκόλληση, γενικές βαφές και λείανση. Το σετ
περιλαμβάνει μία ημιμάσκα A1P2 , δύο
πλαστικούς δακτύλιους προφίλτρου, δύο
προφίλτρα P2 και δύο φίλτρα Α1.
Εγκεκριμένη σύμφωνα με EN140:1998.
ET/PLMASK
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Σετ Ημι-μάσκας A1P2
-M-

A1P3 ΗΜΙΜΑΣΚΑ ΒΑΦΗΣ

Μια μοναδική μάσκα προστασίας που έχει
σχεδιαστεί για να αγκαλιάζει το περίγραμμα του προσώπου, έχοντας τέλεια εφαρμογή και μειώνοντας την κούραση από την
χρήση. Προσφέρει άριστο οπτικό πεδίο.
Εγκεκριμένη σύμφωνα με EN14387 A1P3
για προστασία από τοξική σκόνη, αναθυμιάσεις, οργανικές οσμές και ατμούς. Διατίθενται και ανταλλακτικά φίλτρα.
SPR503

A1P3 ημιμάσκα βαφής τεμάχιο
με φίλτρα Μ/L

SPR341

A1P3 ανταλλακτικά
φίλτρα

2 τεμ/
πακ

SPM420

σετ προφίλτρα,
10 ζεύγη

πακέτο

SPM421

ανταλλακτικό σετ,
5 ζεύγοι + 2 δακτύλιοι
συγκράτησης

πακέτο

τεμάχιο

ET/PL-P2 Προφίλτρο σκόνης
Ρ2

10 τεμ/
πακ

ET/PL-RT Πλαστικός δακτύλιος
προφίλτρου

τεμάχιο

ET/PL-A1 Ανταλλακτικό φίλτρο
οσμών Α1

2 τεμ/
πακ

ΑΝΑΛΩΣΙΜΗ
ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΜΑΣΚΑ
P1 ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ

Παρέχει προστασία από την σκόνη που
είναι μέχρι και 4 φορές περισσότερη από
το κατώτερο επιτρεπόμενο όριο (OEΕ*).
Διαθέτει βαλβίδα εκπνοής για άνεση στη
χρήση και για να μην ανεβαίνει η θερμοκρασία εντός της μάσκας. Καλύπτει προδιαγραφές CE 0086 EN149:2001.
ΕΤ/ΗΥ8612

FFP1

10 τεμ/κουτί

ΑΝΑΛΩΣΙΜΗ
ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ
ΜΑΣΚΑ P1 ΜΕ ΕΝΕΡΓΟ
ΑΝΘΡΑΚΑ ΚΑΙ ΒΑΛΒΙΔΑ

Το φίλτρο ενεργού άνθρακα εξουδετερώνει τις βλαβερές οσμές. Παρέχει προστασία από την σκόνη που είναι μέχρι και
4 φορές περισσότερη από το κατώτερο
επιτρεπόμενο όριο (OEΕ*). Διαθέτει βαλβίδα εκπνοής. Καλύπτει προδιαγραφές CE
0086 EN149:2001.
ΕΤ/ΗΥ8616

* OEΕ - Όριο Eπαγγελµατικής Έκθεσης

FFP1

10 τεμ/κουτί

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ

ΠΟΛΥΕΣΤΕΡ ΦΟΡΜΕΣ &
ΜΠΟΥΦΑΝ ΒΑΦΕΑ

Πολυέστερ μπουφάν και φόρμα βαφέα από
ανθεκτικό συνθετικό ύφασμα. Αντιστατικό,
δεν αφήνει χνούδι και δεν περιέχει σιλικόνη.
Πλένεται στο πλυντήριο στους 30˚С.

www.etalon.gr

ΑΝΑΛΩΣΙΜΗ ΦΟΡΜΑ
ΒΑΦΕΑ

Φόρμα βαφέα με κατηγορία προστασίας ΙΙΙ, τύπο
5-6, από ανθεκτικό μη υφασμένο υλικό πολυπροπυλενίου και πολυαιθυλενίου. Ειδικά σχεδιασμένη για να αναπνέει το πίσω μέρος της και να
εξασφαλίζει τέλεια εφαρμογή. Αντιστατική, δεν
αφήνει χνούδι και δεν περιέχει σιλικόνη.

ET/HY9778-J2

Μπουφάν - M -

50 τεμ/κιβ

ET/HY9778-J3

Μπουφάν - L -

50 τεμ/κιβ

ET/HY9778-J4

Μπουφάν - XL -

50 τεμ/κιβ

ET/HY9778-J5

Μπουφάν - XXL -

50 τεμ/κιβ

ET/OVR-02

-Μ-

50 τεμ/κιβ

ET/HY9778-O2

Φόρμα - M -

50 τεμ/κιβ

ET/OVR-03

-L-

50 τεμ/κιβ

ET/HY9778-O3

Φόρμα - L -

50 τεμ/κιβ

ET/OVR-04

- XL -

50 τεμ/κιβ

ET/HY9778-O4

Φόρμα - XL -

50 τεμ/κιβ

ET/OVR-05

- XXL -

50 τεμ/κιβ

ET/HY9778-O5

Φόρμα - XXL -

50 τεμ/κιβ
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ΛΕΙΑΝΤΙΚΑ ETALON & ΑΞΕΣΟΥΑΡ

ΛΕΙΑΝΤΙΚΑ ETALON

1975 ETACUT ΔΙΣΚΟΙ

Άριστη σχέση τιμής και ποιότητας. Κατασκευάζονται ειδικά
για την Etalon από τα μεγαλύτερα εργοστάσια λειαντικών
προϊόντων στην Ευρώπη. Ανθεκτικό και αποτελεσματικό προϊόν. Είναι συμβατό με όλους τους πάτους τριβείου
150mm. Ευέλικτο, πολυχρηστικό προϊόν, κατάλληλο για
εργασίες με στόκους, αστάρια, φάιμπεργκλας, ξύλο και
άλλα συμπαγή υλικά.

www.etalon.gr

D141.0150.0040

Ø 150, P40

50 τεμ/κιβ

D141.0150.0060

Ø 150, P60

50 τεμ/κιβ

D141.0150.0080

Ø 150, P80

100 τεμ/κιβ

D141.0150.0120

Ø 150, P120

100 τεμ/κιβ

D141.0150.0150

Ø 150, P150

100 τεμ/κιβ

D141.0150.0180

Ø 150, P180

100 τεμ/κιβ

D141.0150.0240

Ø 150, P240

100 τεμ/κιβ

D141.0150.0320

Ø 150, P320

100 τεμ/κιβ

D141.0150.0400

Ø 150, P400

100 τεμ/κιβ

D141.0150.0500

Ø 150, P500

100 τεμ/κιβ

D141.0150.0600

Ø 150, P600

100 τεμ/κιβ
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ΛΕΙΑΝΤΙΚΑ ETALON

www.etalon.gr

SPONGE
1980 ETASPONGE

1970 ETACUT
SOFT ROLL

Μαλακά λειαντικά σφουγγαράκια γυαλίσματος σε περφορέ ρολό για χρήση
σε στόκους, αστάρια, χρώματα και βερνίκια.Ιδανικό για στρογγυλές άκρες,
καμπύλες χωρίς να αφήνουν βαθιές
γρατζουνιές. Για υγρή και ξηρή λείανση.
R901.11525.0240

115mm x 25m (P240)

ρολό

R901.11525.0320

115mm x 25m (P320)

ρολό

R901.11525.0400

115mm x 25m (P400)

ρολό

R901.11525.0500

115mm x 25m (P500)

ρολό

R901.11525.0600

115mm x 25m (P600)

ρολό

1980 COMBI ETABLOCK

Λειαντικός κύβος για ξηρή και υγρή λείανση. Ελάχιστη στόμωση. Σχεδιασμένο για ευέλικτη λείανση
σε δύσκολες επιφάνειες.
COMBI ETABLOCK FINE
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125x90x25mm 20 τεμ/κιβ

Λειαντικό σφουγγαράκι σχεδιασμένο για ξηρή και υγρή λείανη. Ιδανικό για όλες τις
εργασίες προετοιμασίας σε αστάρι, βερνίκι, χρώμα, στόκο, σε δύσκολες και καμπυλοτές επιφάνειες του οχήματος
ETASPONGE MEDIUM

P180-P320

20 τεμ/κιβ

ETASPONGE FINE

P320-P600

20 τεμ/κιβ

ETASPONGE SUPERFINE

P600-P800

20 τεμ/κιβ

ETASPONGE ULTRAFINE

P800-P1000

20 τεμ/κιβ

ETASPONGE MICROFINE

P1200-P1500

20 τεμ/κιβ

1980 4SIDE SPONGE

Τετράπλευρο λειαντικό σφουγγάρι για ξηρή και υγρή λείανση. Ελάχιστη στόμωση.
Σχεδιασμένο για ευέλικτη λείανση σε διάφορες επιφάνειες, συμπεριλαμβανομένων
των μετάλλων, χρώματος, ξύλου, στόκου, ασταριού και άλλες.
4S ETASPONGE COARSE

68x97x25mm

20 τεμ/κιβ

4S ETASPONGE MEDIUM

68x97x25mm

20 τεμ/κιβ

4S ETASPONGE FINE

68x97x25mm

20 τεμ/κιβ

4S ETASPONGE SUPERFINE

68x97x25mm

20 τεμ/κιβ

ΛΕΙΑΝΤΙΚΑ & ΑΞΕΣΟΥΑΡ

ΤΡΟΧΟΣ ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ
ΤΑΙΝΙΩΝ

Ειδικός τροχός για γρήγορη και αποτελεσματική αφαίρεση προστατευτικών ταινιών και αυτοκόλλητων ταινιών διπλής
όψεως. Δεν καταστρέφει την επιφάνεια
του χρώματος. Μέγιστος αριθμός στροφών 2500/ λεπτό.
ET/RW-84

τροχός, Ø 90mm

τεμάχιο

ET/RW-ADP

αντάπτορας

τεμάχιο

www.etalon.gr

ΤΑΚΟΣ ΓΙΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΕΣ

Τάκος για μαργαρίτες με Velcro. Ιδανικός
για τοπικές επιδιορθώσεις. Διαθέτει μαλακή και μέτρια πλευρά.

DAISY PAD V

Ø 35mm

ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΡΑΣΠΑ ΧΕΙΡΟΣ

Ελαστική ράσπα χειρός με σύστημα Velcro. Ιδανική για
λείανση μεγάλων επιφανειών με καμπύλες.
VEL HAND BLOCK 70 x 400/PL

70 x 400mm

τεμάχιο

τεμάχιο
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ΛΕΙΑΝΤΙΚΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ

www.etalon.gr

ΡΑΣΠΑ ΧΕΙΡΟΣ

“Ούτε το ταλέντο χωρίς
οδηγίες, ούτε οδηγίες
χωρίς ταλέντο μπορούν
να παράγουν τον τέλειο
τεχνίτη.”
- Βιτρούβιος
50

Ράσπα χειρός για λειαντικά φύλλα. Ελαφριά, με απορρόφηση σκόνης, ειδικά σχεδιασμένη για άνετη εφαρμογή στο χέρι και
ευκολία στη χρήση.
VEL HAND
BLOCK 70x198

velcro,
70x198mm

1 τεμ/κιβ

VEL HAND
BLOCK 70x400

velcro,
70x400mm

1 τεμ/κιβ

ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΠΑΤΟΣ

Μαλακός, πολύτρυπος, ενδιάμεσος πάτος
τριβείου 150mm για τέλειο φινίρισμα.
ET/INP-350

Ø 150mm

τεμάχιο

ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΣ ΠΑΤΟΣ

Ειδικός ενδιάμεσος πάτος 150mm για την
προστασία του τριβείου από σταγόνες
νερού. Ταιριάζει σε όλους τους τύπους
τριβείων.
ET/INF-PAD

Ø 150mm

τεμάχιο

ΛΕΙΑΝΤΙΚΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ

ΣΕΤ ΤΑΚΩΝ ΧΕΙΡΟΣ

Πλήρες σετ με 6 τάκους για όλα τα γυαλόχαρτα.
ET/SAND-SET6

σετ 6 τάκων

www.etalon.gr

ΒΑΣΗ ΧΕΙΡΟΣ

Βάση χειρός για λείανση, κατάλληλη για
δίσκους 150mm με Velcro.
ET/HP-320

Ø 150mm

τεμάχιο

ΤΑΚΟΣ ΧΕΙΡΟΣ

Τάκος χειρός για δίσκους 150mm με
Velcro. Το ειδικό σχήμα του εξασφαλίζει
εύκολη πρόσβαση και λείανση πολύ δύσκολων σημείων.
ET/PS-340

150mm

τεμάχιο

ΦΙΛΤΡΑ ΑΝΩ ΔΟΧΕΙΟΥ

Σετ φίλτρων 230μm. Συμβατά με όλους
τους τύπους πιστολιών βαφής.

ET/SGF-5

σετ 5 τεμαχίων

πακέτο
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ΛΕΙΑΝΤΙΚΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ

www.etalon.gr

ΠΟΥΔΡΑ ΟΔΗΓΟΣ ΤΡΙΨΙΜΑΤΟΣ

Μαύρη πούδρα για την εμφάνιση των ατελειών κατά την
λείανση. Κατάλληλη για ξηρό και υγρό τρίψιμο. Στην συσκευασία περιέχεται και η βάση εφαρμογής. Δεν μπουκώνει το γυαλόχαρτο. Άμεση εμφάνιση ατελειών.
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ΠΟΛΥΤΡΥΠΟΣ ΠΑΤΟΣ

Πάτος τριβείου με 14+1 τρύπες για όλους τους τύπους
λειαντικών δίσκων 150mm. Το σύστημα multihole εξασφαλίζει μεγαλύτερη διάρκεια ζωής στο δίσκο και υψηλή απόδοση.

ET/DG-00B

150gr, μαύρο,
με σφουγγαράκι

12 τεμ/κιβ

ET/BP-315M για δίσκους όλων των τύπων,
μέτριος

1 τεμ/κουτί

ET/DG-15B

150gr, μαύρο,
χωρίς σφουγγαράκι

18 τεμ/κιβ

ET/BP-311M Ø 150, μέτριος

1 τεμ/κουτί

ET/BP-310S

1 τεμ/κουτί

Ø 150, μαλακός

ΕΚΚΕΝΤΡΑ ΤΡΙΒΕΙΑ ΑΕΡΟΣ

Τριβεία αέρος 150mm με έκκεντρο 5 και 2,5 mm. Ελαφριά, ανθεκτικά και πολυχρηστικά εργαλεία.
ET/CVS-ORB50

τριβείο αέρος έκκεντρου
τύπου 5mm, Ø 150mm

1 τεμ/
κουτί

ET/CVS-ORB25

τριβείο αέρος έκκεντρου
τύπου 2,5mm, Ø 150mm

1 τεμ/
κουτί

ΛΕΙΑΝΤΙΚΑ SIA

ΛΕΙΑΝΤΙΚΑ SIA

www.etalon.gr

1950 SIASPEED ΔΙΣΚΟΣ 14+1

Λειαντικοί δίσκοι για ιδιαίτερα γρήγορη και αποτελεσματική αφαίρεση παλαιού χρώματος και λείανση στόκων, ασταριών, πλαστικών, φαϊμπεργκλας και
άλλων επιφανειών. Το σύστημα 14+1 τρύπες έχει την
ιδιότητα να απορροφάει την σκόνη από όλη την επιφάνεια του δίσκου, αποφεύγοντας έτσι το ‘’μπούκωμα’’ στο κέντρο και τις άκρες του, με αποτέλεσμα να
παρατείνεται αισθητά η διάρκεια ζωής του δίσκου.
Εφαρμόζεται σε όλους τους πάτους της αγοράς.
SIASPEED 14+1

Ø 150, P40-P60

50 τεμ/κουτί

SIASPEED 14+1

Ø 150, P80-P600

100 τεμ/κουτί

SIASPEED 14+1

Ø 150, P800-P1500

50 τεμ/κουτί

SIASPEED D80

Ø 80, P600

50 τεμ/κουτί

1913 SIAWAT ΝΤΟΥΚΟΧΑΡΤΟ

Αδιάβροχο ντουκόχαρτο μεγάλης αντοχής. Κατάλληλο για τρίψιμο με νερό, για λείανση όλων
των υλικών, εκτός των πολυεστερικών στόκων.

SIAWAT 23x28 P320 - P1200

230x280mm

50 τεμ/κουτί

SIAWAT 23x14 P1500 - P2500

230x140mm

50 τεμ/κουτί

1960 SIAREXX
ΦΥΛΛΟ ΞΗΡΑΣ ΤΡΙΒΗΣ

Ειδικό λειαντικό σε φύλλα για τρίψιμο στο χέρι. Ιδανικό για
τρίψιμο πολυεστερικών στόκων, γεμιστικών ασταριών,
μαλακού και σκληρού ξύλου και άλλων επιφανειών.
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SIAREXX SHEET P40

230x280mm

25 τεμ/κουτί

SIAREXX SHEET
P60-P150

230x280mm

50 τεμ/κουτί

SIAREXX SHEET
P180-P320

230x280mm

100 τεμ/κουτί

ΛΕΙΑΝΤΙΚΑ SIA

www.etalon.gr

ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΡΑΣΠΑ ΧΕΙΡΟΣ

Ρυθμιζόμενη ράσπα χειρός για λειαντικά φύλλα. Χάρη
στον ειδικό τροχό ρύθμισης της καμπυλότητας της επιφάνειας, η λείανση κοίλων και κυρτών επιφανειών γίνεται
εξαιρετικά εύκολη και αποτελεσματική. Ελαφριά και πολύτρυπη για καλύτερη απορρόφηση σκόνης εξασφαλίζοντας καθαρό περιβάλλον εργασίας.
SIA VEL HAND BLOCK 70x198 70x198mm

τεμ

1950 SIASPEED
ΛΕΙΑΝΤΙΚO ΡAΣΠΑΣ

Ειδικό λειαντικό ράσπας με 66 τρύπες για
απορρόφηση σκόνης. Ιδανικό για χονδρό και
ενδιάμεσο τρίψιμο πολυεστερικών στόκων και
γεμιστικών ασταριών. Διάτρητο, για εύκολη
προσαρμογή σε ράσπες 70х400mm και
70х200mm.
SIASPEED 66HSTR P60

70 x 400mm

50 τεμ/κουτί

SIASPEED 66HSTR P80

70 x 400mm

50 τεμ/κουτί

SIASPEED 66HSTR P100-P400

70 x 400mm

50 τεμ/κουτί
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ΛΕΙΑΝΤΙΚΑ SIA
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6120 SIAVLIES
ΠΕΤΣΕΤΑΚΙΑ, ΡΟΛΑ ΚΑΙ
ΔΙΣΚΑΚΙΑ
Ειδικό τρισδιάστατο λειαντικό σε φύλλα,
ρολά και δισκάκια. Εύχρηστο και ανθεκτικό, για λείανση στο χέρι ή με τριβείο,
με εύκολη πρόσβαση ακόμα και στα πιο
δύσκολα σημεία.
ΚΟΚΚΙΝΟ Very Fine: Για το ματάρισμα
νέων επιφανειών, παλαιών βαφών,
επιφανειών αλουμινίου και αφαίρεση
σκουριάς.
ΓΚΡΙ Ultra Fine: Για το ματάρισμα επιφανειών πριν τη βαφή και για σβησίματα.
ΚΙΤΡΙΝΟ Micro Fine: Για το ματάρισμα
ευαίσθητων επιφανειών, με δυνατότητα
γυαλίσματος χωρίς επαναβαφή.

SIAVLIES
SHEET RED

152x229mm, 10 τεμ/κουτί
κόκκινo

SIAVLIES DISC
RED

Ø 150mm,
κόκκινο

10 τεμ/κουτί

SIAVLIES ROLL 100mmx10m,
RED
κόκκινο

ρολό

SIAVLIES
SHEET GREY

152x229mm, 10 τεμ/κουτί
γκρι

SIAVLIES DISC
GREY

Ø 150mm,
γκρι

10 τεμ/κουτί

SIAVLIES ROLL 100mmx10m,
GREY
γκρι

ρολό

SIAVLIES
152x229mm, 10 τεμ/κουτί
SHEET YELLOW κίτρινο

SIAVLIES DISC
YELLOW

Ø 150mm,
κίτρινο

10 τεμ/κουτί

SIAVLIES ROLL 100mmx10m,
YELLOW
κίτρινο

ρολό

7940 SIAAIR
ΕΙΔΙΚΑ ΛΕΙΑΝΤΙΚΑ ΔΙΣΚΑΚΙΑ

Μαλακός λειαντικός δίσκος με σύστημα Velcro και
με βάση απο σφουγγάρι. Ιδανικός για το τελειωτικό τρίψιμο με λίγο νερό, πριν τη βαφή και για το
φινίρισμα βερνικιών, με δυνατότητα χρήσης ακόμα
και σε δύσκολες επιφάνειες. Ιδανικό για εργασίες
γυαλίσματος. Ταιριάζει σε όλους τους υπάρχοντες
πάτους της αγοράς.
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1913 SIAWAT
ΜΑΡΓΑΡΙΤΕΣ ΛΕΙΑΝΣΗΣ

Δισκάκια λείανσης νερού 37mm με σύστημα Velcro
ή αυτοκόλλητο σε dispenser για τοπικές επιδιορθώσεις. Εφαρμόζονται με ειδική βάση.
100 τεμ/κουτί

Ø 80mm

10 τεμ/κουτί

SIAWAT DAISY PSA
P2000/P2500

Ø 37mm

SIAAIR D80
P1000-P4000

100 τεμ/κουτί

Ø 150mm

10 τεμ/κουτί

SIAWAT DAISY
P2000-2500

Ø 37mm

SIAAIR D150
P600-P4000

DAISY PAD V

Ø 37mm

τεμάχιο

ΠΙΣΤΟΛΙΑ ΒΑΦΗΣ

Νέα εμπρόσθια αρχιτεκτονική.
Βελτιωμένη διαχείριση αέρα
και υλικών. Νέα σταθεροποιημένη κατά 75% βεντάλια, για
ισορροπημένη και ακριβή απόδοση χρώματος.

Αναβαθμισμένα καπάκια αέρος.
DV1-B – για εφαρμογές χρωμάτων
νερού και συμβατικών χρωμάτων με
κατανάλωση αέρα μόνο 395 l/min
Νέας γενιάς πιστόλι βαφής.
Το Devilbiss DV1 είναι ένα ολοκαίνουριο πιστόλι βαφής, σχεδιασμένο από το μηδέν. Ελαφρύ και ισορροπημένο με μοντέρνο, εργονομικό
design το οποίο δίνει τον απόλυτο
έλεγχο στο χέρι του βαφέα. Εύκολο
στον χειρισμό και τον καθαρισμό.

Καινοτόμος σχεδιασμός μπεκ.
Σειρά από τρία μπεκ 1.1mm,
1.2mm και 1.3mm με μοναδική πατενταρισμένη τεχνολογία Devilbiss Laminar Flow
Architecture™
Καινοτόμα βαλβίδα αέρος.
Νέος σχεδιασμός της βαλβίδας
αέρος True-Balance για τέλεια
ευθυγράμμιση της βελόνας και
μείωση της φθοράς των εξαρτημάτων.

www.etalon.gr

Αναβαθμισμένη σκανδάλη.
Ειδικά σχεδιασμένη, για ομαλότερη αίσθηση και καλύτερο έλεγχο ροής αέρα και του
χρώματος.

Επανασχεδιασμένος ρυθμιστής
της βαλβίδας αέρος.
Το DV1 συνδυάζει την είσοδο του
αέρα και την βαλβίδα ρύθμισης του
αέρα σε ένα ομοαξονικό εξάρτημα. Τοποθετημένο σε εργονομική θέση επιτρέπει μεγαλύτερο έλεγχο του αέρα.

DV1-C-000-*-B

σετ καπάκι και *μπεκ 1.1, 1.2,
1.3

τεμάχιο

DV1-C-000-*-B+

σετ καπάκι και *μπεκ 1.1, 1.2,
1.3

τεμάχιο

DV1-C-BAR-*-B

πιστόλι με ψηφιακό μανόμετρο
και *μπεκ 1.1, 1.2, 1.3

τεμάχιο

DV1-C-BAR-*-B+

πιστόλι με ψηφιακό μανόμετρο
και *μπεκ 1.1, 1.2, 1.3

τεμάχιο
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ΠΙΣΤΟΛΙΑ ΒΑΦΗΣ

www.etalon.gr

Υψηλής απόδοσης επαγγελματικά πιστόλια ψεκασμού.
- Ένα ελαφρύ πιστόλι DeVilbiss που αναπτύχθηκε για τους πολυάσχολους
επαγγελματίες βαφείς που χρειάζονται την απόλυτη ποιότητα στο φινίρισμα.
- Σειρά από τέσσερα καπάκια αέρος προηγμένης τεχνολογίας (ένα HVLP
και τρία High Efficiency) για βέλτιστη απόδοση στην εφαρμογή χρωμάτων
είτε συμβατικών είτε νερού.
- Ο εργονομικός σχεδιασμός του πιστολιού για ακόμα καλύτερη εφαρμογή
και ισορροπία που προσφέρει άνεση και καλύτερο έλεγχο.
- Τρία υψηλής απόδοσης μπεκ παρέχουν εξαιρετική ευελιξία σε ευρύ φάσμα κλιματικών συνθηκών και πυκνότητας υλικών.
- Ομοαξονική, ειδικά σχεδιασμένη σκανδάλη πιστολιού δίνει ομαλότερη
αίσθηση και ακόμη καλύτερο έλεγχο ροής του αέρα και του χρώματος
για ευκολία στις δύσκολες εργασίες όπως το σβήσιμο.
- Το πιστόλι διατίθεται σε τρία διαφορετικά χρώματα, ο κορμός αλουμινίου είναι ανοδιωμένος με μπλε, χρυσή ή μαύρη επικάλυψη, βοηθώντας
στο διαχωρισμό με σαφήνεια των πιστολιών για τις διαφορετικές εφαρμογές στο βαφείο.
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PROLT-GHV30-1213-*

σετ καπάκι HV30 και μπεκ 1,2 και 1,3

τεμάχιο

PROLT-GHV30-1314-*

σετ καπάκι HV30 και μπεκ 1,3 και 1,4

τεμάχιο

PROLT-GTE10-1213-*

σετ καπάκι ΤΕ10 και μπεκ 1,2 και 1,3

τεμάχιο

PROLT-GTE10-1314-*

σετ καπάκι ΤΕ10 και μπεκ 1,3 και 1,4

τεμάχιο

PROLT-GTE20-1213-*

σετ καπάκι ΤΕ20 και μπεκ 1,2 και 1,3

τεμάχιο

PROLT-GTE20-1314-*

σετ καπάκι ΤΕ20 και μπεκ 1,3 και 1,4

τεμάχιο

PROLT-GT110-1213-*

σετ καπάκι T110 και μπεκ 1,2 και 1,3

τεμάχιο

PROLT-GT11O-1314-*

σετ καπάκι T110 και μπεκ 1,3 και 1,4

τεμάχιο

* GD = ΧΡΥΣΟ | BU = ΜΠΛΕ | BK = ΜΑΥΡΟ

ΠΙΣΤΟΛΙΑ ΒΑΦΗΣ

www.etalon.gr

FLG-5

SLG-620

Τεχνολογία ψεκασμού

Trans-Tech

Πίεση εισαγωγής αέρα

2 Bar

Πίεση εισαγωγής αέρα

2 Bar

Κατανάλωση αέρα (καπάκι G5)

250 λίτρα/λεπτό

Κατανάλωση αέρα (καπάκι G5)

277 λίτρα/λεπτό

Δοχείο

550 ml

Δοχείο

560 ml

Βάρος με το δοχείο

640 γρ.

Βάρος με το δοχείο

642 γρ.

Σπείρωμα

1/4

Σπείρωμα

1/4

Πιστόλι με FLG-5 καπάκι αέρος Trans tech
και μπεκ 1,4 ή 1,8. Γενικής χρήσης για ψεκασμό υλικών βαφής αυτοκινήτου.
Ιδανικό για ψεκασμό ασταριών και στόκων
πιστολιού. Ενσωματώνει την μοναδική τεχνολογία DeVilbiss High Efficiency.
Εργονομικά σχεδιασμένος κορμός του πιστολιού για άνεση στη δουλειά. Πολύ ελαφρύς αλλά ταυτόχρονα ανθεκτικός κορμός
από αλουμίνιο.
Εύκολη ρύθμιση βεντάλιας, ροής χρώματος
και πίεσης αέρα. Δεν συνίσταται για χρήση με
υδατοδιάλυτα χρώματα
FLG-G5-**

Πιστόλι με G5 καπάκι αέρος Transtech
και μπεκ* 1.4, 1.8

Πιστόλι SLG με μπεκ 1,3 και 1,8 για εφαρμογή χρώματος, βερνικιού και ασταριού. Οικονομικό πιστόλι γενικής χρήσης. Ελαφρύς
κορμός από αλουμίνιο. Άνετη ρύθμιση ροής
χρώματος και βεντάλιας.

τεμάχιο
SLG-620-**

Πιστόλι SLG με μπεκ* 1.3, 1.8

τεμάχιο
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ΠΙΣΤΟΛΙΑ ΒΑΦΗΣ

www.etalon.gr

Πιστόλι υψηλής απόδοσης για αστάρια και
στόκους πιστολιού. Υψηλής απόδοσης καπάκι αέρος PR10 με προηγμένη τεχνολογία
ψεκασμού.
Κατάλληλο για όλα τα αστάρια, συμπεριλαμβανομένων και των τελευταίας γενιάς υδατοδιάλυτων υλικών. Διαθέσιμα μπέκ σε διαφορετικά μεγέθη για αστάρια και πολυεστέρες
διαφόρων πυκνοτήτων. Πρώτης κατηγορίας
ψεκασμός και ατμοποίηση υλικού. Χρησιμοποιεί νέα βαλβίδα αέρα σχεδιασμένη για ομαλό έλεγχο σκανδάλης.
Νέο εργονομικό σώμα πιστολιού που ταιριάζει στο χέρι και δίνει καλή αίσθηση.
Μεγάλη βεντάλια ψεκασμού για γρήγορη και
εύκολη εφαρμογή. Σφυρήλατο σώμα πιστολιού με σκληρό ανοδιωμένο φινίρισμα για καλύτερη προστασία. Μεγάλη οικονομία υλικού.

Πιστόλι βαφής υψηλής απόδοσης για μικροεπισκευές.
Το SRiPRO Lite έχει τέλεια αίσθηση σκανδάλης που επιτρέπει καλύτερο έλεγχο για τις
πολύ μικρές επισκευές. Ελαφρύ και βελτιωμένο για άνετο χειρισμό.
Εργονομικό σώμα πιστολιού με βελτιωμένη
αίσθηση, άνεση και έλεγχο. Ο ισορροπημένος
σχεδιασμός της βαλβίδας αέρα παρέχει ακριβή έλεγχο των χρωμάτων και του αέρα. Διαφορετικές επιλογές σε καπάκια αέρος, για να
ταιριάζουν σε όλα τα σύγχρονα υλικά επαναβαφής. Μια σειρά από διαφορετικά σε μεγέθοι
μπεκ για διαφορετικές πυκνότητες υλικών.
Η περίφημη ποιότητα Devilbiss για τέλειο ψεκασμό και ατμοποίηση του χρώματος.
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SRIPROL-HV5-**

HVLP * μπεκ 0.8, 1.0, 1.2 , 1.4

τεμάχιο

SRIPROL-TE5-**

Trans tech * μπεκ 0.8, 1.0, 1.2 , 1.4

τεμάχιο

PRILT-GPR10-**

Πιστόλι με PR10 καπάκι* μπεκ 1.4, 1.6, 1.8,
2.0, 2.5

τεμάχιο

MARINE

www.etalon.gr

MARiNE ENGINE PAINT
Γρήγορο στέγνωμα και υψηλή αντοχή
στις γρατζουνιές, στους ατμοσφαιρικούς
παράγοντες και τις καιρικές συνθήκες.

ETALON MARINE ΣΠΡΕΪ ΒΑΦΗΣ

Εξαιρετική ακρίβεια των αποχρώσεων

Εξειδικευμένα χρώματα για το βάψιμο και το ρετουσάρισμα
των θαλάσσιων μηχανών. Γνήσιες αποχρώσεις από τις πιο
γνωστές μάρκες εσωτερικών και εξωτερικών μηχανών
θαλάσσης.

Ειδικά διαμορφωμένα για τις δύσκολες
θαλάσσιες συνθήκες
Ενδείκνυται για βαφή, επαναβαφή και
ρετουσάρισμα
Ιδανικό για ιδιωτική και επαγγελματική
χρήση, καθώς είναι εύκολο στη χρήση με
αποτέλεσμα που διαρκεί
Το χρώμα μπορεί να περαστεί ξανά
οποιαδήποτε στιγμή

ΙΔΑΝΙΚΑ ΓΙΑ ΕΞΩΛΕΜΒΙΕΣ ΚΑΙ
ΕΣΩΛΕΜΒΙΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ

Χάρη στα χαρακτηριστικά τους έχουν μεγάλη αντοχή στην
επαφή με το λάδι, τα καύσιμα και στις υψηλές θερμοκρασίες.
Κατασκευάζονται με τις αυστηρότερες προδιαγραφές και δε
βλάπτουν το όζον.
VOLVO PENTA GREEN

400ml

6 τεμ/κιβ

YANMAR GREY METALLIC

400ml

6 τεμ/κιβ

SUZUKI BLACK METALLIC

400ml

6 τεμ/κιβ

YAMAHA DARK GREY METALLIC

400ml

6 τεμ/κιβ

YAMAHA WHITE

400ml

6 τεμ/κιβ

CATERPILLAR YELLOW

400ml

6 τεμ/κιβ

HONDA MARINE GREY METALLIC

400ml

6 τεμ/κιβ

JOHNSON GREY METALLIC

400ml

6 τεμ/κιβ

SUZUKI GREY METALLIC

400ml

6 τεμ/κιβ

JOHNSON EVINRUDE WHITE

400ml

6 τεμ/κιβ

MERCURY BLACK

400ml

6 τεμ/κιβ

YAMAHA BLUISH GREY METALLIC

400ml

6 τεμ/κιβ
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MARINE

www.etalon.gr
ΑΛΟΙΦΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΛΛΑ

Αλοιφή για όλα τα μεταλλικά μέρη: χρώμιο,
ορείχαλκος, χαλκός, νικέλιο, ανοξείδωτο ατσάλι και άλλες επιφάνειες. Καθαρίζει, γυαλίζει,
αφαιρεί τη σκουριά και αφήνει στην επιφάνεια
ένα φίλμ προστασίας.
ΕΤ/MET-930/750

750ml

6 τεμ/κιβ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Με σφουγγαράκι χειρός ή σφαίρα γυαλίσματος
ETALON και στην συνέχεια καθαρίζουμε με το πανί
με μικροϊνες ETALON.

Το Liquid Patch είναι το πιο καινοτόμο προϊόν για τη μόνιμη επισκευή και μόνωση διαφόρων υλικών από PVC,
neoprene, δέρμα, σουέτ, βινύλιο και πολλά άλλα.
Το Liquid Patch έχει δημιουργηθεί σε στρατιωτικό εργαστήριο της πρώην Σοβιετικής Ένωσης για τις γρήγορες
επισκευές στρατιωτικού εξοπλισμού σε πεδίο μάχης.
Τώρα αυτό το υλικό είναι διαθέσιμο για το ευρύ κοινό.
Το Liquid Patch δεν πρέπει να λείπει από κανένα επαγγελματία ή ερασιτέχνη που ασχολείται με ναυτιλία, ψάρεμα, σκάφος, κάμπινγκ ή κατάδυση.

ΓΟΥΝΙΝΟΣ ΔΙΣΚΟΣ
ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΕΩΣ

Μαλακός, μέτριος ή κοπτικός, κατάλληλος για μεγάλες επιφάνειες όπως σκάφη,
φορτηγά και λεωφορεία.

μαλακό
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σκληρό

ΕΤ/2WOOL-A

Ø 200mm
άσπρος, κοπτικός

τεμάχιο

ΕΤ/2WOOL-S

Ø 200mm
άσπρος, μαλακός

τεμάχιο

ΕΤ/2WOOL-M

Ø 180mm
κίτρινος, μέτριος

τεμάχιο

ΕΤ/WAD-M14

αντάπτορας M14

τεμάχιο

LP20BLACK

20ml, μαύρο

τεμάχιο

LP20BLUE

20ml, μπλέ

τεμάχιο

LP20DARKGREY

20ml, σκούρο γκρί

τεμάχιο

LP20GREEN

20ml, πράσινο

τεμάχιο

LP20GREY

20ml, γκρί

τεμάχιο

LP20OLIVE

20ml, χακί

τεμάχιο

LP20RED

20ml, κόκκινο

τεμάχιο

LP20WHITE

20ml, άσπρο

τεμάχιο

LP20YELLOW

20ml, κίτρινο

τεμάχιο

www.etalon.gr

Ηλεκτρικό Τριβείο
Το νέο καινοτόμο εργαλείο στη γκάμα προϊόντων από την Alexport – ελαφρύ,
εργονομικό τριβείο που συνδυάζει το μικρό μέγεθος και τη δύναμη τριβείων
αέρος με τα πλεονεκτήματα και την ευελιξία ηλεκτρικών εργαλείων. Διατίθενται δύο μοντέλα με έκκεντρο 2.5 και 5mm για κάθε ανάγκη σε ένα σύγχρονο συνεργείο-βαφείο.
Κύρια πλεονεκτήματα:
 Ισχυρή απόδοση, χάρη στον κινητήρα χωρίς καρβουνάκια.
 Εξαιρετική αναλογία βάρους προς ισχύ (1380gr/350W).
 Εργονομικός σχεδιασμός.
 Ρυθμιζόμενη ταχύτητα 7 επιπέδων.
 Χαμηλή δόνηση.
 Πολύτρυπος πάτος που ταιριάζει σε όλους τους λειαντικούς δίσκους.
 Το χαμηλό προφίλ διευκολύνει την εργασία σε μεγάλες και κάθετες επιφάνειες, όπως στην επισκευή σκαφών.
 Ιδανικό τριβείο για τα συνεργεία με χαμηλή παροχή αέρα.
 Τέλειο εργαλείο για κινητά συνεργεία.

Τεχνικά χαρακτηριστικά:
Τύπος: κεντρική αναρρόφηση σκόνης
Έκκεντρο: 2,5 και 5 mm
Βάρος: 1380 γρ
Ισχύς: 350 W
Ύψος: 9,5 εκατοστά
Τύπος κινητήρα: χωρίς καρβουνάκια 230V
Έλεγχος ταχύτητας: 7 επίπεδα (4000/5000/6000/7000/
8000/9000/10.000 rpm)

706500

έκκεντρο 2.5mm

706502

έκκεντρο 5mm
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Ηλεκτρικό Τριβείο Ράσπας
Το νέο καινοτόμο εργαλείο στη γκάμα προϊόντων της Alexport – ελαφρύ, εργονομικό τριβείο που συνδυάζει το μικρό μέγεθος και τη δύναμη τριβείων
αέρος με τα πλεονεκτήματα και την ευελιξία ηλεκτρικών εργαλείων. Διατίθεται με έκκεντρο 3mm για κάθε ανάγκη σε ένα σύγχρονο συνεργείο-βαφείο.
Κύρια πλεονεκτήματα:
 Ισχυρή απόδοση, χάρη στον κινητήρα χωρίς καρβουνάκια.
 Εξαιρετική αναλογία βάρους προς ισχύ (1530gr/350W).
 Εργονομικός σχεδιασμός.
 Ρυθμιζόμενη ταχύτητα 8 επιπέδων.
 Χαμηλή δόνηση.
 Πολύτρυπος πάτος που ταιριάζει σε όλα τα λειαντικά
φύλλα ράσπας 70x200mm.
 Το χαμηλό προφίλ διευκολύνει την εργασία σε μεγάλες
και κάθετες επιφάνειες.
 Ιδανικό τριβείο για τα συνεργεία με χαμηλή παροχή αέρα.

Τεχνικά χαρακτηριστικά:
Τύπος: κεντρική αναρρόφηση σκόνης
Έκκεντρο: 3 mm
Βάρος: 1530 γρ
Ισχύς: 350 W
Ύψος: 10,5 εκατοστά
Τύπος κινητήρα: χωρίς καρβουνάκια 230V
Έλεγχος ταχύτητας: 8 επίπεδα (5000/5500/6000/6500/
7000/7500/8.000/8500rpm)

706535
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έκκεντρο 3mm

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ETALON;
Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας
www.etalon.gr

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
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Η εταιρεία Alexport διαθέτει
ένα ευρύ δίκτυο εμπόρων σε
περισσότερες από 30 χώρες σε
όλο τον κόσμο. Ολοκληρωμένες
υπηρεσίες μετά την πώληση,
τεχνική υποστήριξη & μάρκετινγκ
σε συνδυασμό με τη δυναμική
και σύγχρονη μάρκας εγγυάται
επιτυχία.

ETALON είναι το brand της εταιρείας ALEXPORT.
Η ETALON είναι αποτέλεσμα συνεχών δοκιμών
προϊόντων και ενδελεχής έρευνας της τρέχουσας
αγοράς σε αυτοκινητοβιομηχανία και φανοποιία.

Η ETALON είναι ένας συνδυασμός
από τα καλύτερα υλικά που
παράγονται σήμερα, και όχι απλά
μια εναλλακτική λύση για τα
υπάρχοντα προϊόντα στην αγορά.

ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΥΛΙΚΑ

Ο

Στόχος μας είναι να παρέχουμε ένα
πλήρες σύστημα επαγγελματικών
προϊόντων, με ολοκληρωμένες σειρές
που καλύπτουν τις καθημερινές
ανάγκες των πραγματικών
επαγγελματιών της φανοβαφής.

ΣΤΟΧΟΣ

Παρουσίαση των ναυτιλιακών
χρωμάτων Marine Engine Spray
και του βερνικιού Airdry 975
Επέκταση
στην Αμερική

Σύναψη
συνεργασίας με

Παρουσίαση του ETALON blog

Παρουσίαση σειράς
ναυτιλιακών προϊόντων

Σύναψη συνεργασίας

2011

2010
2008
2006

2002

Δημιουργία του brand

Ίδρυση της εταρίας
ALEXPORT

2015

Παρουσίαση των
λειαντικών ETALON.
Επέκταση στη Νέα Ζηλανδία
και στην Αυστραλία

Δημιουργία της σειράς
“Αστάρια, Στόκοι, Βερνίκια”
AUTOMECHANIKA

Σύναψη συνεργασίας με
AUTOMECHANIKA
Επιτυγχάνουμε εξαγωγές σε 30 χώρες

Επιτυγχάνουμε εξαγωγές
σε 10 χώρες

2005
2004

2016

2013
2012

Επιτυγχάνουμε εξαγωγές
σε 20 χώρες

2017

Παρουσιάζεται η
σειρά φίλτρων για
φούρνους βαφής

Γεννιέται η θαυματουργή
αλοιφή ET1010

2018

