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WARNING: 
Our data sheets are prepared on the basis of average results of our tests. However, our  
technical advice is given in good faith but without warranty. In fact, different supports, conditions  
of application systems, dilutions are determinant for the final result and often beyond any 
control. The user must test the product to see if suitable for his needs.  
We will ensure the continuity of the chemical - physical characteristics. 
 
 

 



ΔΙΑΦΑΝΟ EXTRA ΔΥΝΑΤΟ (GEL)ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ EXTRA ΔΥΝΑΤΟ (GEL)ΓΟΜΑΛΑΚΑΣ EXTRA ΔΥΝΑΤΟ (GEL)– EXTRA ΔΥΝΑΤΟ (GEL)Χωρίς EXTRA ΔΥΝΑΤΟ (GEL)κερί

Φυσικό EXTRA ΔΥΝΑΤΟ (GEL)διάφανο EXTRA ΔΥΝΑΤΟ (GEL)υπόστρωμα EXTRA ΔΥΝΑΤΟ (GEL)γομαλάκας, κατασκευασμένο από υψηλής 
ποιότητας διάφανη γομαλάκα χωρίς κερί. Χάρη στα υψηλά στερεά του, το υλικό 
αυτό είναι η ιδανική βάση για παραδοσιακό ζεστό και φωτεινό φινίρισμα σε 
κλασικά έπιπλα. Το διάφανο υπόστρωμα είναι απαραίτητο όταν δουλεύετε με
ανοιχτόχρωμα ξύλα, όπως το πεύκο.

Κωδ. Συσκ. Τεμ.

5000 500 ml 12

ΞΑΝΘΟ EXTRA ΔΥΝΑΤΟ (GEL)ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ EXTRA ΔΥΝΑΤΟ (GEL)ΓΟΜΑΛΑΚΑΣ EXTRA ΔΥΝΑΤΟ (GEL)– EXTRA ΔΥΝΑΤΟ (GEL)Γνήσιο EXTRA ΔΥΝΑΤΟ (GEL)φυσικό EXTRA ΔΥΝΑΤΟ (GEL)ξανθό

Φυσικό EXTRA ΔΥΝΑΤΟ (GEL)κεχριμπαρένιο EXTRA ΔΥΝΑΤΟ (GEL)υπόστρωμα EXTRA ΔΥΝΑΤΟ (GEL)γομαλάκας, κατασκευασμένο από υψηλής 
ποιότητας ξανθιά γομαλάκα με κερί. Χάρη στα υψηλά στερεά του, το υλικό αυτό είναι η 
ιδανική βάση για παραδοσιακό ζεστό και φωτεινό φινίρισμα σε κλασικά έπιπλα.

Κωδ. Συσκ. Τεμ.

5004 500 ml 12

ΒΕΡΝΙΚΙ EXTRA ΔΥΝΑΤΟ (GEL)ΓΟΜΑΛΑΚΑΣ EXTRA ΔΥΝΑΤΟ (GEL)– EXTRA ΔΥΝΑΤΟ (GEL)Χωρίς EXTRA ΔΥΝΑΤΟ (GEL)κερί

Έτοιμο EXTRA ΔΥΝΑΤΟ (GEL)προς EXTRA ΔΥΝΑΤΟ (GEL)χρήση EXTRA ΔΥΝΑΤΟ (GEL)βερνίκι EXTRA ΔΥΝΑΤΟ (GEL)γομαλάκας, κατασκευασμένο με τον παραδοσιακό τρόπο, 
καθιστά δυνατό το φινίρισμα όλων των εσωτερικών ξύλινων επιφανειών επιτυγχάνοντας 
υψηλά επίπεδα φωτεινότητας ενώ διατηρεί μια ευχάριστη απαλότητα. Το φυσικό 
κεχριμπαρένιο του χρώμα βοηθάει να επιτύχετε ένα ζεστό και έντονο φινίρισμα, ιδιαίτερα 
συνδεδεμένο με τα κλασικά έπιπλα. Για ιδιαίτερα εφέ, το βερνίκι μπορεί να χρωματιστεί με 
τη βαφή πολλαπλών χρήσεων της Borma.
Διαθέσιμες EXTRA ΔΥΝΑΤΟ (GEL)αποχρώσεις: ΑR Πορτοκαλί, RU Ρουμπινί,NE Μαύρο, TR Διάφανο.

Πορτοκαλί Ρουμπινί EXTRA ΔΥΝΑΤΟ (GEL)Κόκκινο

Κωδ. Συσκ. Τεμ. Κωδ. Συσκ. Τεμ.

0002AR 500 ml 12 0002RU 500 ml 12

Μαύρο Διάφανο

Κωδ. Συσκ. Τεμ. Τ
ι
Κωδ. Συσκ. Τεμ.

0002NE 500 ml 12 0002TR 500 ml 12
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PACKAGE: 

The product comes in 1 Lt, 5 Lt, 10 Lt, 25 Lt tanks. 
 

STORAGE: 
Store in a fresh, well ventilated place; keep the container closed when not in use. Keep away 
from heat, flames, sparkles and other sources of ignition. 

 

WARNING: 
Our data sheets are prepared on the basis of average performance of our tests. However, our 
technical advices are given in good faith but without any warranty. In fact different supports, 
conditions of application, industrial plants, dilutions are determinant for the final result, and 
are often beyond our control. The user must try the product to see if it is suitable for his 
needs. We will ensure the continuity of the chemical-physical characteristics. 
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