
Spray νερού Κιμωλίας, 
Μεταλλικά χρώματα, Glitter, 

Μαρκαδόροι χρώματος κιμωλίας, 
Ειδικά προϊόντα... 
και πολλά ακόμη



F16 Indian Elephant

@crissfore



Chalky Look Spray

Το πρώτο Σπρέι «κιμωλίας». Απολαύστε την ομορφιά του 
πολύ ματ φινιρίσματος, χαρακτηριστικό των χρωμάτων 
Fleur, επίσης σε εκείνες τις περιπτώσεις όπου ζητείται  μια 
ταχύτερη εφαρμογή.
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The first “chalky look” spray. Enjoy the beauty of the very 
matt finish typical of Fleur paint, also in those cases where a 
quicker application is requested.

@crissfore



ΤΟ ΠΙΟ ΜΑΤ
Εφέ Κιμωλίας.

ΠΡΟΪΟΝ ΝΕΡΟΥ
Κατάλληλο επίσης για 

εξωτερικές εφαρμογές.

ΑΡΙΣΤΗ ΠΡΟΣΦΥΣΗ
Για τις περισσότερες 

επιφάνειες δεν 
χρειάζεται αστάρι.

ΔΕΝ ΣΤΑΖΕΙ
Τέλειο φινίρισμα.

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ
ΚΑΛΥΠΤΙΚΟ 

Γρήγορη εφαρμογή.

NO

THE MATTEST 
Chalky look.

WATER-BASED
Suitable also 
for outdoor applications.

EXCELLENT ADHESION
No need to prime 
on most 
surfaces.

NO DRIPPING
Perfect finish.

EXCELLENT 
COVERAGE 
Fast application.

Σπρέι κιμωλίας: γιατί να τo 
χρησιμοποιήσουμε 
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ΑΠΟΔΟΣΗ:
100 ml = 0,7 m2 ca.

300 ml = 2  m2 ca.

COVERAGE: 
100 ml = 0,7 m2 ca. 
300 ml = 2 m2 ca.



Σπρέι κιμωλίας: Υψηλή 
περιεκτικότητα σε ορυκτά στοιχεία

Ορυκτά στοιχεία 
Το ματ φινίρισμα μιας επιφάνειας βαμμένης με τα προϊόντα  
Fleur τονίζει τους όγκους και φωτίζει τις αποχρώσεις. 
Αυτή η ιδιαιτερότητα επιτυγχάνεται χάρη στην αυστηρή 
επιλογή εξαιρετικών λεπτών ορυκτών πρώτων υλών  και 
χρωστικών, τα οποία διαθλούν το φως και το απλώνουν 
πάνω στην επιφάνεια. Κοιτάζοντας οποιαδήποτε επιφάνεια 
βαμμένη με Σπρέι κιμωλίας Fleur, έχετε την οπτική αίσθηση 
της βύθισης σας στο βάθος των χρωμάτων.

3

Mineral content 
The matt finish of a surface painted with Fleur highlights 
volumes and emphasizes shades and lights. 
This peculiarity is obtained thanks to an accurate selection 
of extremely fine minerals and pigments, which refract light 
and spread it on the surface. Looking at any surface painted 
with Fleur, you have the visual sensation of sinking into the 
depht of the colours.



Σπρέι κιμωλίας: Πού να τα 
χρησιμοποιήσουμε

Πού να τα χρησιμοποιήσουμε
Όλα τα σπρέι κιμωλίας Fleur μπορούν να εφαρμοστούν 
απευθείας σε κάθε επιφάνεια. 
Σε περίπτωση επιφανειών μεγάλη χρήσης ή για να αποφύγετε 
τη σκουριά, συνιστάται η χρήση ενός από τα παρακάτω 
αστάρια ή βερνίκια για να προσθέσετε πρόσφυση και αντοχή.
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Where to use it
All Fleur sprays can be applied directly on every surface. 
In case of high wear surfaces or to prevent rust, it is 
recommended to use one of our primers or varnishes, in 
order to add adhesion and resistance.



Chalky Look - Χρώματα όψης 
Κιμωλίας - Χρωματολόγιο 
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F19 Pink Rococò
100 ml
300 ml

64056
63876

F01 Titanium White
100 ml
300 ml

64055
63860

F50 Miami Milk
100 ml
300 ml

64060
63864

F49 Cape Town Blue
100 ml
300 ml

64057
63868

F80 Penelope’s Pink

300 ml 63849
100 ml -

F04 Cream Love

300 ml 63861
100 ml -

F11 Greige
100 ml
300 ml

64058
63862

F40 Primary Yellow

300 ml 63872
100 ml -

F59 Istanbul Interior

300 ml 63866
100 ml -

F24 Crazy Horse

300 ml 63879
100 ml -

F63 Copenhagen Blue

300 ml 63869
100 ml -

F18 Burnt Umber

300 ml 63882
100 ml -

F66 Trendsetter Blue

300 ml 63871
100 ml -

F75 Smoky
100 ml
300 ml

64059
63881

F77 Black
100 ml
300 ml

64061
63883

F15 Chocolate Blush

300 ml 63878
100 ml -

F27 Tomato Red

300 ml 63875
100 ml -

F64 Primary Cyan
100 ml
300 ml

-
63870

F16 Indian Elephant

300 ml 63863
100 ml -

F42 Yellow Ochre

300 ml 63873
100 ml -

F54 The Green Queen

300 ml 63867
100 ml -

ΑΠΟΔΟΣΗ: 100 ml = 0,7 m2 ca. - 300 ml = 2  m2 ca.
COVERAGE: 100 ml = 0,7 m2 ca. - 300 ml = 2 m2 ca.



Αστάρι Ξύλου
Kατάλληλο για πορώδεις και απορροφητικές επιφάνειες. 
Βελτιώνει την πρόσφυση και σφραγίζει τους πόρους.

Αστάρι γενικής χρήσεως
Κατάλληλο για γυαλιστερή ή μη πορώδη επιφάνεια. Βελτιώνει 
την πρόσφυση.

Αντισκωριακό μετάλλων
Για την πρόληψη της σκουριάς, ειδικά για μέταλλα.

Wood Primer
Suitable for porous and absorbing surfaces. It improves 
adhesion and seal the pores.

Universal Primer
Suitable for glossy or non-porous surfaces. It improves 
adhesion.

Metal Anti-Rust Primer 
Ideal to prevent rust, specific for metallic surfaces.

Αστάρια

300 ml 63857

P01 Ξύλου
Wood

300 ml 63854

P02 Γενικής χρήσεως
Universal

300 ml 63855

P04 Αντισκωριακό 
Μετάλλων 

Metal Antirust

 ΑΠΟΔΟΣΗ = 300 ml: 2 m2 ca. | COVERAGE: 300 ml = 2 m2 ca.
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Φινίρισμα Αντι-UV, γυαλιστερό, σατινέ, ματ διαφανή  
βερνίκια: για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Αυξάνουν 
την αντίσταση του χρώματος. 
ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Μην εφαρμόζετε το ματ βερνίκη σε επιφάνειες 
με υψηλή απορροφητικότητα, όπως το ακατέργαστο ξύλο.

Anti-UV Finishes, Gloss, Satin, Matt, for indoor and 
outdoor. They increase the resistance of the colour. 
TIP: do not apply the matt varnish on highly absorbing 
surfaces, such as raw wood.

Βερνίκια σε Σπρέι 

Κερί προστασίας σε σπρέι

300 ml 63885300 ml 63884
V02 Σατινέ - SatinV01 Γυαλιστερο - Gloss

300 ml 63886
V03 Ματ - Matt

ANTI
UV

300 ml (63805)

Wax Finish Spray 
Water-based spray wax, ideal as a protective 
finish for furniture and accessories. Suitable 
for indoors. To obtain a glossier effect, wait 2 
hours and polish a cotton cloth.

Κερί προστασίας σε σπρέι - Προϊόν ΝΕΡΟΥ
Κερί σε σπρέι με βάση το νερό, ιδανικό ως προστατευτικό 
φινίρισμα για έπιπλα και αξεσουάρ. Κατάλληλο για 
εσωτερικούς χώρους. Για να αποκτήσετε ένα περισσότερο 
γυαλιστερό αποτέλεσμα, περιμένετε 2 ώρες και στην 
συνέχεια γυαλίστε με ένα βαμβακερό πανί.

ΑΠΟΔΟΣΗ: 300 ml = 1,5 m2 ca. | COVERAGE: 300 ml = 1,5 m2 ca.

ΑΠΟΔΟΣΗ: 300 ml: 2 m2 ca. | COVERAGE: 300 ml: 2 m2 ca.
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Μεταλλικά σπρέι

Μεταλλικά σπρέι
Σπρέι με βάση το νερό με υψηλή περιεκτικότητα σε 
μεταλλικές χρωστικές, κατάλληλα για όλες τις επιφάνειες.

F94 Copper Club 

100 ml 64045
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Metallic Sprays
Water-based sprays with high content of metallic pigments, 
suitable for all surfaces.

F90 Aston Silver

100 ml
300 ml

64042
63801

F92 Lingotto

100 ml
300 ml

64040
63800

ΑΠΟΔΟΣΗ: 300 ml = 2 m2 ca. - 100 ml = 0,7 m2 ca. 
COVERAGE: 300 ml = 2 m2 ca. - 100 ml = 0,7 m2 ca.

@lananilab



Σπρέι χρώματος Μαυροπίνακα

Σπρέι χρώματος Μαυροπίνακα
Το σπρέι μαυροπίνακα μετατρέπει οποιαδήποτε επιφάνεια 
σε χώρο γραφής: τοίχοι, έπιπλα και οποιοδήποτε 
αντικείμενο. Εύκολο στην εφαρμογή και τον καθαρισμό, 
μόλις στεγνώσει. Με βάση το νερό.

F77 Blackboard
300 ml 63803
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Chalkboard Spray
The chalkboard spray turns any surface into a writing space: 
walls, furniture and any object. Easy to apply and to clean 
once dry.  Water-based.

ΑΠΟΔΟΣΗ: 300 ml = 2 m2 ca. | COVERAGE: 300 ml = 2 m2 ca. 

@aboutgarden



Σπρέι Glitter Finish

Silver
100 ml 64046

Gold
100 ml 64047

Rainbow
100 ml 64048
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Σπρέι Glitter Finish
Διαφανές σπρέι με Glitter. Ιδανικό για να προσθέσετε μια 
λαμπερή και κομψή όψη στις δημιουργίες σας. Κατάλληλο 
για εφαρμογή σε οποιαδήποτε επιφάνεια: τοίχοι, έπιπλα, 
αξεσουάρ, κλπ. Με βάση το νερό.

Glitter Finish Spray
Clear glitter spray perfect to add a shiny and elegant touch 
to your projects. Suitable for application on any surface: 
walls, furniture, accessories, etc. Water-based.

ΑΠΟΔΟΣΗ: 100 ml = 0,7 m2 ca. | COVERAGE: 100 ml = 0,7 m2 ca.  
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Σπρέι και πώς να τα 
χρησιμοποιούμε σωστά

12 έως 20 εκ.

63891 63892 63893

Λεπτή 
βαλβίδα
Ιδανική για 

λεπτομέρειες, 
γραμμές και λεπτές 

επιφάνειες.

Βαλβίδα γενικής 
χρήσεως 

Κατάλληλη για 
οποιαδήποτε 

χρήση, ειδικά για 
δημιουργία σκιών, 

μεσαίων γραμμών και 
επιφανειών.

Βαλβίδα 
Superfast 

Ιδανική για βαφή 
μεγαλύτερων 
επιφανειών.

Fine nozzle
Ideal for details, 
lines, and thin 

surfaces.

Universal nozzle 
Suitable for any use, 
especially for shades, 

medium-size lines 
and surfaces.

Superfast nozzle 
Ideal to paint 

bigger surfaces.

Βαλβίδες ψεκασμού

Πώς τα χρησιμοποιούμε σωστά
1. Ανακινήστε καλά.
2. Ψεκάστε με γρήγορες κινήσεις από απόσταση 12 έως 20 εκ.
3. Για να αποφύγετε την φραγή της βαλβίδας, μετά τον 
ψεκασμό γυρίστε το δοχείο ανάποδα και ψεκάστε ελαφρώς.

How to use it 
1. Shake well.
2. Spray with fast movements from 12 to 20 cm.
3. To avoid obstruction of the nozzle, after spraying turn the 
bottle upside down and spray.



Τεχνικές με τα Σπρέι
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Τεχνική Στένσιλ
1. Εφαρμόστε το χρώμα 
βάσης.
2. Τοποθετήστε το στένσιλ 
και προστατέψτε την 
υπόλοιπη επιφάνεια, 
για να αποφύγετε τους 
ανεπιθύμητους λεκέδες. 
3. Ψεκάστε το επιλεγμένο 
χρώμα.

Stencil 
1. Apply the base colour. 2. Position the stencil and protect the 
rest of the surface, in order to avoid undesired stains. 
3. Spray the selected colour. 

Fine art
Use the spray to add details to your paintings. Hold the can near 
the surface and proceed with quick and resolved movements. 
Tilt the can to make thinner lines.

Τεχνική Fine art
Χρησιμοποιήστε το σπρέι για να προσθέσετε λεπτομέρειες 
στα έργα ζωγραφικής σας. Κρατήστε το δοχείο κοντά στην 
επιφάνεια και ψεκάστε με γρήγορες και δυναμικές κινήσεις. 
Ανακινήστε το δοχείο για να δημιουργήσετε λεπτότερες 
γραμμές.



Τεχνικές με τα Σπρέι
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Τεχνική 
Ντεγκραντέ
1. Βάψτε όλη την 
επιφάνεια με το 
ανοιχτότερο χρώμα.
2. Ενώ το χρώμα είναι 
ακόμη υγρό, επικαλύψτε 
με άλλα χρώματα μέχρι να 
φτάσετε στην επιθυμητή 
χρωματική μετάβαση.

Τεχνική “Φθαρμένου-Χρησιμοποιημένου»  
1. Εφαρμόστε το χρώμα βάσης. 2. Εφαρμόστε το Multi-purpose 
shabby wax/κερί σε εκείνα τα σημεία όπου θέλετε να επιτύχετε 
το εφέ “φθαρμένου-χρησιμοποιημένου”. 3. Εφαρμόστε το τελικό 
χρώμα. 4. Τρίψτε μέχρι να μπορείτε να δείτε το χρώμα βάσης. 
Αφήστε το να στεγνώσει μεταξύ των στρώσεων. Μπορείτε να 
προστατέψετε την εργασία σας με το Κερί προστασίας.

Degradé
1. Paint the whole surface with the lightest colour. 
2. While the colour is still wet, overlap the other colours until 
you reach the desired transition.

Shabby & distressed
1. Apply the base colour. 2. Apply the Multi-Purpose Shabby Wax in 
those spots where you want to achieve the “used” look. 3. Apply the 
top colour. 4. Sand until you get to see the base colour. Allow it to 
dry in between coats. You can protect the work with the Wax Finish. 



Glitter σε σκόνη 

Glitter
Εξαιρετικά λεπτή σκόνη Glitter, κατάλληλη για όλες τις 
επιφάνειες. Mπορεί να αναμειχθεί με όλα τα χρώματα και 
τα βερνίκια Fleur και όχι μονο. Για να επιτευχθεί ολικά 
καλυμμένη επιφάνεια, αναμιγνύουμε το Glitter με το 
γυαλιστερό βερνίκι Fleur Gloss Varnish σε αναλογία 1:1.

Glitter 
Extremely fine powder glitter, suitable for all surfaces, it 
can be mixed with all Fleur colors and varnishes. In order to 
obtain a total look effect, mix glitter with Fleur Gloss Varnish 
in a 1:1 ratio. 
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1:1

Glitter Βερνίκια 
Varnish



Glitter

90 g 82251

90 g 82253

90 g 82254

90 g 82259

90 g 82268 90 g 82257

90 g 82262

90 g 82266 90 g 82264

Gold

Champagne
90 g 82255

Royal Gold

Silver

Powder Rose

90 g 82252
Antique Gold

Coffee Black

90 g 82261
Lilac Lavender

90 g 82256
Cherry Red

Light Blue Sage Green
90 g 82258

Jade Green

90 g 82270
White Rainbow
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Μεταλλικό χρώμα  
Μεταλλικό χρώμα που περιέχει ειδικού τύπου και μεγάλης 
αντοχής ακρυλικά στοιχεία. Κατάλληλο για όλες τις 
επιφάνειες αλλά και για εξωτερική χρήση Προϊόν νερού. 

Μεταλλικά χρώματα

F95 Jet Set Bronze
130 ml 12505

F94 Copper Club
130 ml 12504

F93 Cosmo Rose Gold
130 ml 12095

130 ml 130 ml
330 ml 330 ml

F90 Aston Silver F91 Champagne
12501 12502
12801 12802

130 ml
330 ml

F92 Lingotto
12503
12803

Metallics
Metallic paint with a high content of metallic pigments, 
suitable for all surfaces. Water-based. 

ΑΠΟΔΟΣΗ: 130 ml = 1 m2 ca. - 330 ml = 2,5 m2 ca. 
COVERAGE: 130 ml = 1 m2 ca. - 330 ml = 2,5 m2 ca.
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Προστατευτικά Βερνίκια 

Βερνίκια 
Προστατευτικό βερνίκι. Στεγνώνει γρήγορα, κατάλληλο 
για επιφάνειες που προορίζονται για βαριά χρήση, δεν 
κιτρινίζει. Προϊόν νερού.

Varnishes
Water-based, protective Varnish with heavy duty finish.
Fast drying, non-yellowing finish.

330 ml 12655330 ml 11654
V02 Σατινέ - SatinV01 Γυαλιστερο - Gloss

ΑΠΟΔΟΣΗ: 330 ml = 5 m2 ca. | COVERAGE: 330 ml = 5 m2 ca.
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Μέσο Κρακελαρίσματος 

Μέσο Κρακελαρίσματος
Μέσο με βάση το νερό ιδανικό για να δημιουργήσετε το 
εφέ κρακελαρισμένης επιφάνειας σε κάθε αντικείμενο. 
Κατάλληλο για ξύλο και οποιαδήποτε βαμμένη επιφάνεια. 
Για να δημιουργήσετε το εφέ κρακελέ μεταξύ δύο χρωμάτων 
νερού, εφαρμόστε το χρώμα φόντου, στη συνέχεια, 
μία στρώση Medium Crackle και τέλος μια στρώση του 
δεύτερου χρώματος. Αφήστε να στεγνώσει μεταξύ των 
στρώσεων. 
ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ: εφαρμόστε το Medium Crackle με 
διασταυρωμένες πινελιές. Ενώ εφαρμόζετε το δεύτερο 
χρώμα, προσέξτε να μην ξαναβάφετε πάνω στην ήδη 
βαμμένη επιφάνεια, για να μην διακόψετε τη διαδικασία.

130 ml 
(12603)

330 ml 
(12653)

Crackle Medium 
Water-based Medium ideal to obtain a cracked surface 
on objects. Suitable on wood and any painted surface. 
To get the crackle effect between two colours, apply the 
background colour, then a coat of Crackle Medium and 
finally a coat of the second colour. Allow to dry between 
one step and the other. 
TIPS: apply the Crackle Medium with crossed brush strokes. 
While applying the second colour, pay attention not to go 
over the already painted surface, in order not to interrupt 
the process.

ΑΠΟΔΟΣΗ: 130 ml: 1 m2 ca. - 330 ml: 2,5 m2 ca. 
COVERAGE: 130 ml: 1 m2 ca. - 330 ml: 2,5 m2 ca.
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Κερί πολλαπλών χρήσεων  

Κερί πολλαπλών χρήσεων  
Κερί με κρεμώδη σύσταση, κατάλληλο για διαφορετικές 
χρήσεις: Μπορεί να χρωματιστεί και να αναμιχθεί  με τα 
χρώματα Fleur και να χρησιμοποιηθεί για την τεχνική 
«Φθαρμένου-παλαιωμένου»  ή ως πλούσιο φινίρισμα. 

Multi-Purpose Shabby Wax
Wax with creamy consistency, suitable for different uses: 
it can be dyed with Fleur colours and used for the shabby 
technique or as rich finish. 

100 ml 
(12624)

ΑΠΟΔΟΣΗ: 100 ml = 2 m2 ca. | COVERAGE: 100 ml = 2 m2 ca.
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100 ml 
(12624)

@creareperamore



Μαρκαδόροι  
χρώματος κιμωλίας

Μαρκαδόροι  χρώματος κιμωλίας 
Μαρκαδόροι κιμωλίας με βάση το νερό ματ φινιρίσματος. 
Διατίθενται σε επιλογή αποχρώσεων Fleur. Κατάλληλοι για 
όλες τις επιφάνειες. Πλάτος γραμμής: μεσαία μύτη 2-4 mm.

Markers for artists 
Water-based markers with matt finish. Available in a 
selected range of Fleur colours. Suitable for all surfaces. 
Stroke width: medium tip 2-4 mm.

F74 New York Loft
2-4 mm 16001

F49 Cape Town Blue
2-4 mm 16005

F42 Yellow Ochre
2-4 mm 16008

F59 Istanbul Interior
2-4 mm 16006

F12 James Taupe
2-4 mm 16009

F20 Pretty Ballerina
2-4 mm 16004

F36 Cherry Lips
2-4 mm 16011

F51 Welcome Green
2-4 mm 16007

F17 Chocolate Wish
2-4 mm 16010

F75 Smoky
2-4 mm 16002

F01 Titanium White
2-4 mm 16000

F77 Black
2-4 mm 16003
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Πινέλα

Χειροποίητα Ιταλικά πινέλα υψηλής ποιότητας με συνθετικές 
μακριές τρίχες. Πολύ απαλές άκρες για ομαλό φινίρισμα. 
Δεν υπάρχει απώλεια τριχών. Εύκολος καθαρισμός. Χρήση 
σε χρώματα νερού, διαλυτικού και εποξειδικά. 

Brushes hand made in Italy with high quality lanced-shaped 
synthetic bristle. Very soft tips for an even finish. No bristle 
loss. Easy clean. Hand made in Italy.

Γενικής χρήσεως
Universal

1,5 x 6 cm (14013)

Γενικής χρήσεως
Universal

1,5 x 5 cm (14004)

Γενικής χρήσεως
Universal

1,5 x 4 cm (14012)

Γενικής χρήσεως
Universal

1,5 x 3 cm (14003)

Πινέλο κεριού 
Wax Brush

n. 22 (14024)

Μεγάλες επιφάνειες  
Big Surfaces

4x14 cm (14002)

Μεγάλες επιφάνειες 
Big Surfaces

3x7 cm (14001)
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www.fleurpaint.com
Fleur is a brand of Colorificio Centrale S.r.l.

Via Industria 12/14/16
25030 Torbole Casaglia (BS) - ITALY

Tel. + 39 030 2151004 - info@fleurpaint.com
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