Σ. ΜΠΕΖΑΣ & Μ. ΛΕΩΝ Ε.Π.Ε.
BARDAHL ΣΠΡΕΥ ΒΑΦΗΣ ΒΕΡΝΙΚΙ 400ml
(64304)

BARDAHL ΣΥΜΠ/ΜΑΤΙΚΟ ΒΕΝΖΙΝΗΣ
“OCTANE BOOSTER” 150ml (104011)

Δίνει μια μακράς διαρκείας, ανθεκτική διαφανή στρώση
σε κάθε είδους επιφάνειες. Η διάφανη ακρυλική βαφή
μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ζάντες, αλουμινίου ή σιδερένιες, σε επιφάνειες ήδη βαμμένες ή τελείως άβαφτες
μετάλικές ή χρωμιωμένες. Αυτό το χρώμα έχει μια
άριστη πρόσφυση στην τελευταία επίστρωση και παρέχει
μία προστατευτική επικάλυψη η οποία αντιστέκεται στην
σκουριά, στους λεκέδες, στο ξεφλούδισμα και στο ξεθώριασμα από τον ήλιο.

- Αυξάνει

στιγμιαία την περιεκτικότητα σε οκτάνια της
βενζίνης κατά 4-5 βαθμούς με αποτέλεσμα μία ομοιόμορφη και ελεγχόμενη καύση.
- Αυξάνει την δύναμη και την διάρκεια ζωής της μηχανής.
- Καταργεί τους χτύπους από την προανάφλεξη και έκρηξη της βενζίνης χαμηλής περιεκτικότητας σε οκτάνια.
- Αναστέλει το φαινόμενο της προανάφλεξης που προκαλείται από κατάλοιπα στον θάλαμο ανάφλεξης.

BARDAHL ΣΠΡΕΥ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ
ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ 400ml (66704)

BARDAHL ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΒΕΝΖΙΝΗΣ
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΡΜΠΥΡΑΤΕΡ-INJECTOR
300ml (12109)

Σταματάει την διαρροή και φουσκώνει τα ελαστικά.
Επισκευάζει τρυπημένα ελαστικά και τα φουσκώνει άμεσα χωρίς να χρειάζεται να αφαιρεθεί ο τροχός. Αυτό το
προϊόν είναι κατάλληλο για tubeless ελαστικά και ελαστικά με αεροθάλαμο. Αυτό το προϊόν βασίζεται σε λάτεξ και
είναι ακίνδυνο για την καμπυλότητα των ελαστικών.

Θεραπεία σοκ για το σύστημα καθαρισμού και προστασίας στο σύστημα τροφοδοσίας των κινητήρων βενζίνης.
Επαναφορά της αρχικής απόδοσης του κινητήρα που
μειώνεται από την συσσώρευση κατάλοίπων στα μπεκ,
βαλβίδες και στον θάλαμο καύσης. Κατάλληλο για
κινητήρες βενζίνης με άμεσο ψεκασμό ή καρμπυρατέρ.

BARDAHL ΦΛΑΝΤΖΑ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 120gr (69001)
BARDAHL ΣΠΡΕΥ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 400ml (66304)
Ένα αποδοτικό λιπαντικό για μηχανικά μέρη κατασκευασμένα από πλαστικό, καουτσούκ, νεοπρέν, συγκολλημένα υφάσματα, ξύλο, κλπ. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί με ασφάλεια σε μέταλα ή σε περιοχές τριβής
μέταλο-με-συνθετικό, για να λιπάνει και να μειώσει την
φθορά. Παρέχει ένα λείο, μακράς διαρκείας φιλμ που παραμένει καθαρό και δεν αφήνει να συσσωρεύονται σκουριές, γράσο ή κατάλοιπα.

- Υψηλής ποιότητας χημική ένωση φλάντζας.
- Γ ια κιβώτια ταχυτήτων,αντλίες νερού, καπάκια μηχανής, κάρτερ κλπ.
- Μη αγώγιμο προιόν.
- Αντέχει σε θερμοκρασίες από -50°C έως 260°C.
- Αποφύγετε την μόνιμη επαφή με βενζίνη.

BARDAHL ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΨΥΓΕΙΟΥ
“FAST FLUSH” 300 ml (24) (14012)

BARDAHL ΣΠΡΕΥ ΧΡΩΜΑ ΜΑΥΡΟ ΜΑΤ
ΘΕΡΜΟΑΝΘΕΚΤΙΚΟ 800°C 400 ml (64204)
Μία μαύρη ματ μπογιά που στεγνώνει γρήγορα με αντοχή
έως 800°C.
Δίνει μία αγωνιστική όψη στις επιφάνειες και τις προστατεύει από την αντανάκλαση, τον ήλιο και το φώς.

www.bele.gr

Το καθαριστικό ψυγείου Bardahl Fast Flush χρησιμοποιεί υγραντικά στοιχεία και διαλύτες για να καθαρίσουν τα
θερμομονωτικά κατάλοιπα που συσσωρεύονται από τα
αντιψυκτικά. Τα υγραντικά στοιχεία σπάνε τις μοριακές
εντάσεις που κρατάνε ενωμένα τα ανεπιθύμητα υλικά.
Οι διαλύτες εισχωρούν σε όλες τις περιοχές που παραμένουν τα κατάλοιπα,,σπάζουν και διαλύουν τις ανεπιθύμητες ουσίες. έτσι ωστε να μπορουν να ξεπλυθούν
από το σύστημα.
Το καθαριστικό ψυγείου Bardahl μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο πριν όσο και μετά από το αντιψυκτικό. Θα πρέπει να χρησιμοποιείται πριν από την συμπλήρωση του
ψυγείου με νέο αντιψυκτικό. Χρησιμοποιήστε το προϊόν
αυτό κάθε φορά που υπάρχει μικρή υπερθέρμανση.
Μην προσθέτετε περισσότερο από ότι προβλέπεται, αυτό
μπορεί να έχει αρνητικές επιπτώσεις.

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΧΗΜΙΚΩΝ
BARDAHL USA

BARDAHL ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΟ ΣΠΡΕΥ
ΙΜΑΝΤΩΝ ΚΙΝΗΣΕΩΣ 400ml (79404)
Μετά από ένα ορισμένο χρονικό διάστημα ο ιμάντας θα
ραγίσει, και θα αρχίσει να γλυστράει και ή μετάδοση
δεν θα λειτουργεί σωστά. Η ολίσθηση του ιμάντα μπορεί
επίσης να προκαλέσει ερεθιστικό σφύριγμα. Η γήρανση, οξείδωση, σκλήρυνση και η ξήρανση θα μειώσει τη
διάρκεια ζωής του ιμάντα σημαντικά. Το αντιολισθητικο
σπρέυ Bardahl θα δώσει ένα άμεσο αποτέλεσμα και θα
αυξήσει την ελκτική δύναμη του ιμάντα κατά 50%. Θα
επιμηκύνει τη διάρκεια ζωής του ιμάντα, εμποδίζοντας
τα ραγίσματα και θα αυξήσει την μεταδιδόμενη ισχύ με
τη μείωση της ολίσθησης.

BARDAHL ΑΝΤΙΣΚΟΥΡΙΑΚΟ ΣΠΡΕΥ
K9 ΠΟΛ/ΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 400ml (602029)
Λιπαντικό σπρέυ πολλαπλών χρήσεων υψηλής λιπαντικότητας, μειώνει την τριβή και τη φθορά, επιτρέπει μια
δράση προστασίας ενάντια στους εξωτερικούς παράγοντες και την υγρασία. Περιέχει χημικές ουσίες ικανές
να διεισδύσουν, μία φόρμουλα «ακραία πίεσης» η οποία
επιτρέπει στο προϊόν να επικαλύψει τα μεταλικά μέρη
με λιπαντικό φιλμ για προστασία. Επίσης σας επιτρέπει
να απομακρύνετε εύκολα τα παξιμάδια που έχουν αποκλειστεί από την οξείδωση ή να θέσουν σε λειτουργία
τους άξονες που έχουν κολλήσει.
- Προστατεύει τα εξαρτήματα και τις μεταλικές
επιφάνειες για μεγάλο διάστημα.

BARDAHL ΓΡΑΣΟ ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΤΡΟΧΩΝ
500gr (54705)
Αυτό το γράσο περιέχει σάπωνες λιθίου και ειδικά
πρόσθετα πίεσης. Είναι σχεδιασμένο για να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις λίπανσης απλών και αντιτριβικών
ρουλεμάν, γραναζιών και συνδέσμων. Το πρόβλημα: Το
γράσο είναι ένα λιπαντικό αναμεμειγμένο με ένα πυκνωτικό. Διαφορετικά πυκνωτικά δίνουν διαφορετικές
ιδιότητες για χρήση σε διάφορετικές συνθήκες: υψηλές
ή χαμηλές θερμοκρασίες, υψηλή πίεση, επαφή με το
νερό και ούτω καθεξής. Αλλά αν χρησιμοποιεις πολλά
διαφορετικά γράσα είναι άβολο και δαπανηρό και θα
μπορούσε να σημαίνει ότι δεν είναι διαθέσιμο το σωστό όταν αυτό είναι απαραίτητο. Η λύση Bardahl με το
γράσο πολλαπλών χρήσεων είναι ένα ευέλικτο μίγμα
πηκτικού λιθίου, υψηλής ποιότητας λαδιού και ειδικά πρόσθετα ΕΡ. Αυτό το γράσο έχει υψηλό σημείο τήξης, καλή
αντοχή στο νερό και μικρή διάσπαση στην πίεση. Αρχίζει
να στερεοποιήται σε θερμοκρασίες μικρότερες των -20°C.
Το γράσο πολλαπλών χρήσεων Bardahl παρέχει
εξαιρετική μηχανική σταθερότητα και έχει εμπλουτιστεί
με ειδικά πρόσθετα για τη βελτίωση της απόδοσης σε
ακραίες πιέσεις και για να προστατεύει από την φθορά.
Αυτό το γράσο είναι ένα ανώτερο γράσο πολλαπλών
χρήσεων σχεδιασμένο για να παρέχει επιπλέον προστασία
σε υψηλές θερμοκρασίες και περιοχές μεγάλης τριβής.

BARDAHL ΑΝΤΙΣΚΟΥΡΙΑΚΟ ΣΠΡΕΥ 400ml (68204)
Το καλύτερο διεισδυτικό λάδι της αγοράς: λιπαίνει, διεισδύει, προστατεύει, απωθεί την υγρασία και την σκουριά. Όλες οι μεταλικές
επιφάνειες εκτίθενται στη διάβρωση και την αλλοίωση από το νερό,
την βρωμιά, κλπ. Αυτή η διάβρωση και αλλοίωση παρεμποδίζουν την
ελεύθερη κίνηση και οδηγούν σε υπερβολική φθορά ή πλήρη αχρηστία. Ξένα σώματα κολλάνε πάνω στα κοινά λιπαντικά σχηματίζοντας
λάσπη, η οποία εμποδίζει την καλή λίπανση. Επιπλέον, ορισμένες
επαφές έχουν δυσκολία να φτάσουν σε ηλεκτρική επαφή. Υγρασία και
διάβρωση στις επαφές αυτές σημαίνουν είτε ακανόνιστη λειτουργία
ή ολική αποτυχία. Το σούπερ σπρέυ Bardahl περιέχει διαλύτες, μία
διεισδυτική φόρμουλα, «πολική έλξη», ένα αντι-οξειδωτικό, και ένα
υψηλής ποιότητας λάδι για την ανώτερη λίπανση. Οι διαλύτες ξεπλένουν την βρωμιά και λάσπη κατά την εφαρμογή, επιτρέποντας άλλα
συστατικά από το σούπερ σπρέυ να φτάσουν τις μεταλικές επιφάνειες.
Το διεισδυτικό έχει χαμηλή επιφανειακή τάση, που του επιτρέπει να
ρέει σε σφικτά σημεία και να μεταφέρει τα υπόλοιπα υλικά μαζί του.
Το αντι-οξειδωτικό λειτουργεί χημικά για να αποφευχθεί η οξείδωση,
η αιτία της σκουριάς και της διάβρωσης. Η φόρμουλα «πολική έλξη»
Bardahl της ακραίας πίεσης, κολλάει στο μέταλλο παρέχοντας μια μόνιμη υψηλής αντοχής μοριακή ταινία για την περαιτέρω μείωση της
φθοράς. Περαιτέρω προστασία τριβής ενισχύεται από το λάδι υψηλής
ποιότητας.

BARDAHL ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ ΓΙΑ MOTO
(-40°C) 1L (740040)
- Υψηλή απόδοση σε υψηλές θερμοκρασίες και στην
μεταφορά της θερμότητας
- Άριστη αντοχή στην σκουριά και τη διάβρωση
- Μέγιστη προστασία ενάντια στο ψύχος -38°C

BARDAHL ΓΡΑΣΟ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ M.P.G. PLUS
400gr ή 600gr (502035)
- Ισχυρό λιπαντικό δράσης στην υψηλή πίεση
- Ανώτερη δύναμη κατά της φθοράς, αντισκωριακό και
αντιδιαβρωτικό
- Ανθεκτικό στο ξεθώριασμα που προκαλείται από το νερό.

BARDAHL ΓΡΑΣΟ ΛΙΘΙΟΥ ΑΣΠΡΟ,
ΣΠΡΕΥ 400ml (74504)
Αποτρέπει την σκουριά και τη διάβρωση, μειώνει την
τριβή και τη φθορά.
Πολύ υψηλή λίπανση, αντιδιαβρωτικό, ανθεκτικό στο
νερό έως τους 90°C, μειώνει την τριβή και τη φθορά,παρέχει μακροχρόνια λίπανση όλων των κινούμενων μερών.
Λευκό γράσο λιθίου υψηλής ποιότητας, με ΕΡ-ιδιότητες.
Περιέχει μια λεπτόκοκκη PTFE (Teflon) και σύνθεση
ορυκτών και συνθετικών λαδιών.
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Μηχανισμοί φρένων, τμήματα Οδηγού, αρθρώσεις,
συνδέσεις, μπαταρίες, αντλίες νερού, κλειδαριές, όλα τα
είδη των ρουλεμάν. Αντοχή σε θερμοκρασίες μεταξύ -20°C
και +130°C.

www.bele.gr

BARDAHL ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΗ ΚΡΕΜΑ ΧΕΡΙΩΝ
500gr ή 3 lit (60305)

BARDAHL ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΣΠΡΕΥ ΚΑΡΜΠΥΡΑΤΕΡ
400ml (60004)

- Καθαρίζει πλήρως και αποτελεσματικά το δέρμα.
Συνιστάται για συνεργεία και εργαστήρια.
- Αφαιρεί πεισματικούς λεκέδες όπως μελάνι, λάδι,
μπογιά, κόλλες και χρώματα με βάση το λάδι.
- Έχει πιστοποιηθεί από την κλινική του πανεπιστημίου του Dusseldorf Γερμανίας.

- Αφαιρεί γρήγορα και αποτελεσματικά βρωμιές, όπως
γράσο, λάδι, λάσπη και κατάλοιπα άνθρακα
- Λύνει το πρόβλημα των ακανόνιστων ρελαντί και τα
κενά στην επιτάχυνση
- Δεν βλάπτει τα πλαστικά εξαρτήματα και καουτσούκ.

BARDAHL ΚΟΛΛΑ SUPER GLUE 20ml (98001)

BARDAHL ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΣΠΡΕΥ
ΓΡΑΣΩΝ / ΜΗΧΑΝΗΣ 400ml (61204)

Είναι μία κυανοακρυλική άμεσης δράσης κόλλα που
ενώνει μία μεγάλη ποικιλία υλικών όπως πλαστικά,
ξύλο, χαρτόνι, δέρμα κλπ. Δρά σε δευτερόλεπτα.

- Ένας διαλύτης με βάση το απολιπαντικό.
- Απομακρύνει λάδι, γράσο και βρωμιά από τις εξωτερικές επιφάνειες των κινητήρων μοτοσικλετών.
- Δεν θα βλάψει τις καλωδιώσεις ή τα βαμμένα μέρη.

BARDAHL ΚΟΛΛΑ ΒΙΔΩΝ Τ142
ΜΕΤΡΙΑ 50ml (97001)
Η κόλλα βιδών T142 αποτρέπει την χαλάρωση που προκαλείται από τους κραδασμούς και προστατεύει τις βίδες
από διαρροή και διάβρωση.
Η σύνθεση είναι ανθεκτική σε χημικά, καύσιμα, λιπαντικά. Χρώμα μπλε. Χρόνος σκλήρυνσης 20 λεπτά.

BARDAHL ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΣΠΡΕΥ
ΓΡΑΣΩΝ / ΦΡΕΝΩΝ 600ml (78106)
- Λειτουργεί και στεγνώνει γρήγορα χωρίς να αφήνει
ίχνος
- Χρησιμοποιείται αποτελεσματικά στον καθαρισμό
των αλυσίδων, στα μηχανικά μέρη, κινητήρες, ηλεκτρικά κλπ. Καθαρίζει τις αποθέσεις που συσσωρεύονται στα στοιχεία του συστήματος φρένων (δίσκο,
δαγκάνα, ταμπούρο, κτλ.)

BARDAHL ΚΟΛΛΑ ΒΙΔΩΝ Τ171 ΔΥΝΑΤΗ
50ml (97011)
Η κόλλα βιδών T171 αποτρέπει την χαλάρωση που προκαλείται από τους κραδασμούς και προστατεύει τις βίδες
και τα παξιμάδια από διαρροή και διάβρωση.
Η σύνθεση είναι ανθεκτική σε χημικά, καύσιμα, λιπαντικά. Εξαλείφει την ανάγκη διπλού παξιμαδιού ασφαλείας.
Επιτρέπει την χρήση ανταλλακτικών με μειωμένο πάχος
χύτευσης και εξαλείφει τα ραγίσματα χύτευσης. Εφαρμόζεται σε σημεία που δεν απαιτείται περιοδική αποσυναρμολόγηση.
Χρώμα κόκκινο. Χρόνος σκλήρυνσης 20 λεπτά.

BARDAHL ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΣΠΡΕΥ ΗΛΕΚΤΡ.
ΕΠΑΦΩΝ 400ml (61004)
Καθαρίζει και προστατεύει όλες τις ηλεκτρικές επαφές,
αφαιρώντας γράσο, υπολείματα λαδιού και βρωμιάς.
Διεισδύει γρήγορα, αφαιρώντας την υγρασία και δημιουργεί ένα μη αγώγιμο προστατευτικό φιλμ.

www.bele.gr

BARDAHL ΚΟΛΛΑ ΜΟΝΙΜΗΣ
ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ R138 50ml (97021)
- Χρησιμοποιείται για μόνιμη συναρμολόγηση ρουλεμάν,
τροχαλιών, γραναζιών κλπ.
- Καλύπτει κενά των 0,05 έως 0,2 mm.
- H ταχύτητα σκλήρυνσης είναι μεγάλη.
- Χρώμα πράσινο.

BARDAHL ΛΙΠΑΝ. ΣΠΡΕΥ ΑΛΥΣΙΔΑΣ
“FOAMY CHAIN LUBE” 400ml (601029)

BARDAHL ΣΠΡΕΥ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟΠΟΙΗΣΗΣ
400ml (60804)

- Ισχυρό λιπαντικό δρά κατά της υψηλής πίεσης (Extreme
Pressure)
- “Αφρώδης” φόρμουλα για μια υψηλή διείσδυση
- Ανώτερη δύναμη κατά της φθοράς, αντισκωριακό και
αντιδιαβρωτικό
- Ανθεκτικό στο ξεθώριασμα που προκαλείται από το
νερό.

Το αδιάβροχο σπρέυ Bardahl παρέχει τη μέγιστη προστασία από την είσοδο της υγρασίας, βρωμιάς, της όξινης βροχής κ.λ.π. Προστατεύει για παράδειγμα: τέντες,
πανιά, σακάκια και παπούτσια. Καρποί δέντρων, περιττώματα πουλιών μπορούν να αφαιρεθούν πιο εύκολα.
Η τακτική χρήση επεκτείνει την ουσιαστική ζωή του
υφάσματος στο οποίο εφαρμόζεται. Επίσης, βελτιώνει την δυνατότητα του υλικού να απωθεί το νερό. Το
σκεύασμα δεν θα βλάψει χρώμα, χρώμιο, γυαλί και
πλαστικό. Περιέχει ένα σύστημα φιλτραρίσματος των
ακτίνων UV για την καταπολέμηση της γήρανσης και
του ξεθωριασματος.

BARDAHL ΣΠΡΕΥ ΑΦΑΙΡΕΤΙΚΟ
ΦΛΑΝΤΖΩΝ - ΜΠΟΓΙΑΣ 400 ml (77004)
BARDAHL ΛΙΠΑΝ. ΣΠΡΕΥ ΑΛΥΣΙΔΑΣ
“HIGH SPEED CHAIN” 400ml (600029)
- Ισχυρό λιπαντικό δρά κατά της υψηλής πίεσης (Extreme
Pressure)
- “Αφρώδης” φόρμουλα για μια υψηλή διείσδυση
- Ανώτερη δύναμη κατά της φθοράς, αντισκωριακό και
αντιδιαβρωτικό
- Ανθεκτικό στο ξεθώριασμα που προκαλείται από το
νερό.

Το αφαιρετικό φλαντζών και μπογιάς είναι ένα ισχυρότατο αφαιρετικό για παλιές φλάντζες και κατάλοιπα
άνθρακα. Θα αφαιρέσει τις περισσότερες κυταρικές,
ακρυλικές, αλκυδικές μπογιές καθώς και μπογιές
βυνιλίου από ξύλινες, μεταλλικές, κεραμικές και πολλές άλλες επιφάνειες.

BARDAHL ΣΠΡΕΥ ΒΑΦΗΣ
“RACING BLACK” 400ml (64104)
BARDAHL ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΦΙΛΤΡΩΝ ΑΕΡΑ
(ΣΥΜΠΥΚΩΜΕΝΟ) 1L (701039)
Ειδικό λάδι για την περιποίηση του φίλτρου αέρα. Προϊόν
για επαγγελματίες, συμπυκνωμένο, κατάλληλο και για
αγωνιστική χρήση.
Εμποδίζει την εισροή στον κινητήρα ύπουλων στερεών
και υγρών σωματίδιων που συγκεντρώνονται από το
δρόμο και το περιβάλλον. Η προ-αραίωση σε διαλύτη
δίνει ανώτερες ιδιότητες διείσδυσης, συγκολλητικότητα
και ευκολία στη χρήση.
- Μέγιστη πρόσφυση για ανώτερη ικανότητα διήθησης
- Μακροχρόνια περιποίηση
- Συμπυκνωμένη φόρμουλα (πάνω από 15 εφαρμογές).

BARDAHL ΠΑΣΤΑ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΕΞΑΤΜΙΣΕΩΝ 170gr (66501)
- Χρησιμεύει αρχικά ως λιπαντικό διευκολύνοντας
έτσι σημαντικά την συναρμολόγηση.
- Το προϊόν σκληραίνει μόνο του από την θερμότητα
των καυσαερίων και έτσι σχηματίζει ένα αεροστεγές
σφράγισμα και στεγανοποιεί τις συνδέσεις των σωληνώσεων.
- Ανθεκτικό στην θερμότητα μετά την επισκευή.
- Ανθεκτικό στην διάβρωση και τις δονήσεις.

Ένα ματ / σατέν ακρυλικό χρώμα που στεγνώνει γρήγορα
και δίνει υψηλή αντοχή σε γρατζουνιές. Παρέχει μια «επίπεδη» μη αντανακλαστική επιφάνεια και προστατεύει από
την αντανάκλαση του ήλιου και της φωτεινής δέσμης. Δίνει
σε όλα τα είδη των επιφανειών μία σπορ εμφάνιση και παρέχει ένα σκληρό και διακοσμητικό τελείωμα.
Ιδιότητες: Το σπρέυ δίνει ένα μαύρο σατέν, σκληρό, ανθεκτικό ακρυλικό επίχρισμα. Συνιστάται να χρησιμοποιείτε
πρώτα ένα καλής ποιότητας primer.

BARDAHL ΣΠΡΕΥ
ΒΑΦΗΣ PRIMER ΓΚΡΙ 400ml (64004)
Μια υψηλής ποιότητας primer για όλους τους τύπους
βαφής. Αυτό το primer μπορεί να μπεί σε υγρή ή ξηρή
λειασμένη επιφάνεια και εξασφαλίζει καλύτερη πρόσφυση του χρώματος.
Αυτό το primer αποτελεί επίσης ένα ισχυρό εμπόδιο στη
διάβρωση όλων των γυμνών μεταλλικών επιφανειών .
Το primer Bardahl δίνει μία λεπτή επίστρωση για επαγγελματική χρήση. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί
σε ξύλο ως αστάρι sealer. Το Bardahl Primer μπορεί
να τριφτεί για πολυστρωματική κατασκευή, η μέθοδος
που χρησιμοποιείται πιο συχνά από τους επαγγελματίες
κατασκευαστές και ανακπαλαιωτες για την επίτευξη της
βέλτιστης ομαλότητας σε επίπεδες επιφάνειες και ανατομικές δομές.

