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ΦΙΝΟΜΑΣΙΝ ΑΕ

ΑΛΟΙΦΕΣ ΓΥΑΛΙΣΜΑΤΟΣ ΙΤΑΛΙΑΣ - DETAILING
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120083 9.DACOARSE250 250 ml 15,00 €
120082 9.DACOARSE 1000 ml 40,00 €

Σ Π

120081 9.DAFINE250 250 ml 15,00 €
120085 9.DAFINE 1000 ml 40,00 €

• Νέα σύνθεση αλοιφής για συνεργασία με έκκεντρους αλοιφαδόρους
    της RUPES (BIGFOOT) και αλοιφαδόρους με γρανάζια (MILLE).
• Η DA COARSE έχει μελετηθεί με νέα σύνθεση με εξαιρετική κοπτική 
    ικανότητα για χρήση σε επαγγελματίες βαφείς αυτοκινήτων και επισκευ-
    αστές επιφανειών. 
• Ικανή να απομακρύνει γραντζουνιές απο τριβή που έχουν προκύ ει απο 
    γυαλόχαρτα P1500 και άνω.
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• Νέα σύνθεση αλοιφής για συνεργασία με έκκεντρους αλοιφαδόρους
    της RUPES (BIGFOOT) και αλοιφαδόρους με γρανάζια (MILLE).
• Η DA FINE παρέχει εξαιρετική κοπτική ικανότητα παράλληλα με υ ηλο
    επίπεδο γυαλάδας και φινιρίσματος.
• Ιδανική για βαφεία, συνεργεία επισκευής σκαφών και επαγγελματίες 
    στον χώρο του γυαλίσματος επιφανειών (detailers).

• Για βέλτιστα αποτελέσματα γυαλίσματος η RUPES  προτείνει γνήσια 
    σφουγγάρια γυαλίσματος , βλέπε σελ. 69 (DA - Coarse - 100/150/180)

• Για βέλτιστα αποτελέσματα γυαλίσματος η RUPES  προτείνει γνήσια 
    σφουγγάρια γυαλίσματος ,  βλέπε σελ. 69 (DA - Fine - 100/150/180)
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ΑΛΟΙΦΕΣ ΓΥΑΛΙΣΜΑΤΟΣ ΙΤΑΛΙΑΣ - DETAILING
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9.XC1 1000 ml ΣΥΜΒΑΤΗ ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ 40,00 €

Σ  Σ   Σ 

• Αλοιφές με κατάλληλη σύνθεση για γυάλισμα και προστασία σκαφών και επιφανειών πολυ-
    εστέρα, gelcoat κ.α. Εξαιρετική κοπτικότηtα και εργασιμότητα ακόμη και σε ακραίες καιρικές
    συνθήκες ( ύχος και καύσωνα). Universal σύνθεση για συνεργασία με περιστροφικούς, 
    έκκεντρους αλλά και αλοιφαδόρους με γρανάζια.
• Για γούνες διπλής ό ης και σφουγγάρια Marine βλέπε σελ. 69-76
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9.PURE250 250 ml ΣΥΜΒΑΤΗ ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ 15,00 €
9.PURE 1000 ml ΣΥΜΒΑΤΗ ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ 40,00 €
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• Η UNO PURE παρουσιάζει νέα σύνθεση για μέγιστο αποτέλεσμα γυαλάδας σε συνεργασία με 
    όλους τους τύπους αλοιφαδόρων (έκκεντροι, περιστροφικοί, γρανάζια). Απόλυτα απευθυνό-
    μενο σε επαγγελματίες και λάτρεις του γυαλίσματος.
• ογο - καθαρό τελικό φινίρισμα χωρίς filler, σιλικόνη, κεραμικά κτλ.
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9.PROTECT250 250 ml ΣΥΜΒΑΤΗ ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ 15,00 €
9.PROTECT 1000 ml ΣΥΜΒΑΤΗ ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ 40,00 €
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• Η UNO PROTECT είναι μιας εξαιρετικής ποιότητας τελική αλοιφή φινιρίσματος με δημιουργία 
    φίλμ προστασίας επιφανειών  μέχρι και για 60 ημέρες μετά την εφαρμογή της. Το προιόν είναι 
    ενα προσεκτικό  μίγμα απο κερί καρναούβης και συνθετικών υλικών ώστε να προσφέρει 
    μέγιστη γυαλάδα και απόλυτη προστασία. Ικανή για πέρασμα με το χέρι ή και με αλοιφαδόρο.
• Κατάλληλη για κάθε είδος αλοιφαδόρου, έκκεντρου γραναζιών ή περιστροφικού


