
Χρώματα Chalky Look υγρά
και Τεχνικές, υγρά Βερνίκια

και Αστάρια, Κεριά και
Τεχνικές, Pouring, ΥΓΡΟ ΓΥΑΛΙ,  

Σκουριά
Σίδηρου και Χαλκού, Στένσιλ
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Πολύ ματ φινίρισμα, όψης κιμωλίας.                                                           
Περιέχει ορυκτά στοιχεία
Πολύ φωτεινές ματ αποχρώσεις.   
Υψηλή περιεκτικότητα χρωστικών                                                              
Πολύ ζωντανές αποχρώσεις, εξαιρετικά καλυπτικό.                  
Άριστη πρόσφυση  
Για τις περισσότερες επιφάνειες δεν χρειάζεται αστάρι.                                                     
Εξαιρετική εργασιμότητα
Γρήγορη εφαρμογή.                      
Προϊόν φιλικό προς το περιβάλλον
Σχεδόν μηδενικής εκπομπής ΠΟΕ και ανακυκλώσιμη  
συσκευασία.

Extremely matt, chalk-like finish.
Mineral content
Vibrant matt colours.
High content of pigments
Vibrant colours, excellent coverage.
Excellent adhesion
No need to prime on most surfaces.
Great brushability
Quick application.
Eco-friendly
Recyclable packaging.

Αστάρι Ξύλου 
Κατάλληλο για πορώδεις και απορροφητικές 
επιφάνειες.

Wood Primer
For absorbing surfaces.

Αστάρι Γενικής Χρήσεως
Για όλες τις μη απορροφητικές επιφάνειες.

Universal Primer
For smooth and non-absorbing surfaces. 

Τα χρώματα Fleur έχουν εξαιρετική πρόσφυση και μπορούν 
να εφαρμοστούν απευθείας σε οποιαδήποτε επιφάνεια χωρίς 
να χρειάζεται χρήση ασταριού. Ωστόσο, σε περιπτώσεις 
επιφανειών που προορίζονται για πολύ έντονη χρήση, για να 
προσθέσετε μεγαλύτερης αντοχή  και πρόσφυση, μπορείτε 
να χρησιμοποιήσετε ένα από τα παρακάτω συγκεκριμένα 
αστάρια.

Fleur has an excellent adhesion and can be applied directly 
on any surface with no need to prime. However, in case of 
high wear surfaces, in order to add resistance and adhesion, 
you might use a specific primer.

Chalky Look υγρό
Chalky Look
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ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ
Ακατέργαστο Ξύλο
Τερακότα
MDF
Σκυρόδεμα
Καμβάς

ABSORBING SURFACES      
Raw wood 
Terracotta
Bisque
Concrete
Canvas

NON ABSORBING
SURFACES      
Metal
Plastic
Glass
Laminate
Varnished wood

ΜΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΕΣ 
ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ
Μέταλλο
Πλαστική ύλη
Γυαλί
Φορμάικα - Μελαμίνη
Βερνικωμένο ξύλο

Τι μπορείτε να διακοσμήσετε με την Fleur;
What can you decorate with Fleur?
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F03 Chalk White F08 Magnolia

F31 Tropical 
Sunset

F01 Titanium 
White

F07 Sugar

F20 Pretty 
Ballerina

F04 Cream Love

F16 Indian 
Elephant

F27 Tomato 
Red

F06 Taupe 
Sophistication

F12 James 
Taupe

F80 Penelope’s 
Pink

F36 Cherry 
Lips

F28 Primary 
Magenta

F73 Mr Grey F18 Burnt 
Umber

F50 Miami Milk

F74 New York 
Loft

F49 Cape 
Town Blue

F62 Lucy in the 
Sky

F57 
French Mood

F75
Smoky

F59 Istanbul 
Interior

F63 Copenhagen 
Blue

F51 Welcome 
Green

F40 Primary 
Yellow

F77 Black

F54 The Green 
Queen

F66 Trendsetter 
Blue

F64 Primary 
Cyan

F81 Miss
Petronila

Χρωματολόγιο Υγρών Αποχρώσεων Chalky Look 
Chalky Look Colour Chart

Συσκευασία
Key

= 130 ml = 330 ml
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Βερνίκι Touchme
Touchme Varnish

Transparent and extremely matt, soft, wax-based finish.
It gives furniture a visual and tactile velvety effect.

Διαφανές και εξαιρετικά ματ, μαλακό-βέλβετ φινίρισμα 
βερνικιού με βάση το κερί.
Δίνει στα έπιπλα μια οπτική και απτική βελούδινη όψη. 

Προστατευτικά βερνίκια
Protective Varnishes

Protective varnish, water-based, available in gloss, satin and 
matt. Perfect as a finishing coat. Heavy-duty, fast drying, 
non-yellowing finish.

Προστατευτικό βερνίκι, με βάση το νερό, διαθέσιμο σε 
γυαλιστερό, σατινέ και ματ. Ιδανικό για τελικό φινίρισμα. Για 
έντονη χρήση, με γρήγορο στέγνωμα, φινίρισμα που δεν 
κιτρινίζει.

ΜΟΡΦΗ
FORMAT

ΚΩΔΙΚΟΣ
CODE

68661 120 ml

Γυαλιστερό
Gloss

ΜΟΡΦΗ
FORMAT

ΚΩΔΙΚΟΣ
CODE

12604
12654

130 ml
330 ml

Ματ
Matt

ΜΟΡΦΗ
FORMAT

ΚΩΔΙΚΟΣ
CODE

12606
12656

130 ml
330 ml

Σατινέ
Satin

ΜΟΡΦΗ
FORMAT

ΚΩΔΙΚΟΣ
CODE

12605
12655

130 ml
330 ml
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Αστάρι Γενικής Χρήσεως
Universal Primer

White acrylic basecoat for non-absorbing surfaces, such as 
laminate, varnished wood, metals, glass and plastic.
After application, let it dry for 24 hours.

Λευκό ακρυλικό αστάρι για μη απορροφητικές επιφάνειες, 
όπως φορμάικα και μελαμίνη, βαμμένο ξύλο, για τα 
περισσότερα μέταλλα, γυαλί, και πλαστικό. Μετά την 
εφαρμογή αφήστε να στεγνώσει για 24 ώρες.

ΜΟΡΦΗ
FORMAT

ΚΩΔΙΚΟΣ
CODE

12652 330 ml



8

Κεριά και
Τεχνικές
Διακόσμησης 
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Τεχνική: Φθαρμένου-παλαιωμένου σε ξύλο
Technique: Shabby on Wood

Η ιδέα ότι κάτι φθαρμένο (=παλαιωμένο) μπορεί να θεωρηθεί 
ταυτόχρονα εκλεπτυσμένο, μπορεί να φαίνεται ελαφρώς 
παράδοξο, όμως οι δύο έννοιες συναντώνται σε αυτό το 
διακοσμητικό ύφος, στο οποίο τα έπιπλα και τα αντικείμενα 
επίπλωσης είναι διακοσμημένα για να αναδεικνύουν την 
αυθεντική και πρωτότυπη πτυχή.

The idea that something worn out (=shabby) can be 
considered at the same time refined, can seem like a paradox; 
yet the two concepts come together in this decorative style 
in which furniture and furnishing objects are decorated to 
bring out the authentic and original aspect.

Τι χρειάζεστε;
What do you need?

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ
• Fleur Citrus Remover/Αφαιρετικό κεριού (12622-12672) 
• Κερί Πολλαπλών χρήσεων  (12624-12644-12674)                                                 
• 1 Fleur Chalky Look υγρό Χρώμα της επιλογής σας                       
• Λειαντικό σφουγγάρι μεσαίας κοκκομετρίας (κοκ.120)    
• Πινέλο: Universal Blue Series (14012)
• Πινέλο Κεριού (82365)                                                                        

INGREDIENTS
• Citrus Wax Remover (12622-12672)
• Shabby Multi-purpose Wax (12624-12644-12674) 
• 1 Fleur Chalky Look Colour of your choice
• Abrasive Sponge with Coarse Grain (90963)
• Brushes: Universal Blue Series (14012)
• Wax Pink Series (82365)

21



11

Πώς γίνεται;
How is it done?

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 
1. Καθαρίστε σχολαστικά την επιφάνεια και αφαιρέστε τυχόν 
προϋπάρχον κερί. 
2. ΚΕΡΙ: Εφαρμόστε το Κερί Πολλαπλών χρήσεων στα σημεία, που 
θέλετε να δείτε το υποκείμενο χρώμα π.χ. άκρα, καλούπια, εγκοπές. 
Αφήστε να στεγνώσει για 2 ώρες.
3. BHMA 1o: Εφαρμόστε το επιλεγμένο χρώμα και αφήστε να 
στεγνώσει. 
4. Τρίψτε προς την κατεύθυνση των βενών του ξύλου 
χρησιμοποιώντας το ειδικό λειαντικό σφουγγαράκι, μέχρι να γίνει 
ορατό το χρώμα του ξύλου.
ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ: Για προστασία, εφαρμόστε Κερί Πολλαπλών χρήσεων 
ή το  κερί προστασίας σε Spray σε όλη την επιφάνεια με ομοιόμορφο 
τρόπο. Αφαιρέστε το περίσσιο προϊόν με ένα πανί. Αφήστε να 
στεγνώσει για 2ώρες.
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ: Χρησιμοποιήστε το νερό για τα 
χρώματα Fleur. Χρησιμοποιήστε το Remover/Αφαιρετικό κεριού 
Citrus για το κερί.

PROCEDURE 
1. Clean the surface thoroughly and remove any wax residues. 
Choose the Chalky Look colour you want to use. 
2. WAX: Apply the Multi-purpose Shabby Wax where you want to let 
the wood underneath be seen, such as edges, sides and moldings. 
Let it dry for 2 hours. 
3. FIRST STEP: Paint the entire surface with the chosen colour and 
let it dry for 2 hours. 
4. Sand in the direction of the wood veining, using the special 
coarse-grained abrasive sponge, until the colour of the wood 
becomes visible. 
FINISH: For greater protection and durability, apply a coat of 
Shabby Multi-purpose Wax with the appropriate brush. Let it dry for 
2 hours and polish with a cotton cloth. 
TOOLS CLEANING: Use Water for Fleur colours. Use Citrus Wax 
Remover for wax.

3 4
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Τεχνική: Φθαρμένου-παλαιωμένου με 2 αποχρώσεις 
Technique: Shabby with 2 Colours

Η τεχνική Φθαρμένου-Παλαιωμένου/Shabby Chic είναι 
ένα εξαιρετικά αγαπημένο ύφος διακόσμησης  που σας 
επιτρέπει να αποκαταστήσετε τα έπιπλα σας, δίνοντάς τους 
μια δεύτερη ζωή. Χαρακτηρίζεται από λευκά χρώματα και 
παστέλ αποχρώσεις που ακολουθούν τους κανόνες του 
ευχάριστα δημιουργικού εφέ vintage.

Shabby Chic is an extremely appreciated style that allows 
you to restore furniture, giving it a second life characterised 
by white colours and pastel shades that follow the rules of 
the pleasantly worn-out vintage effect.

Τι χρειάζεστε;
What do you need?

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ
• 2 Fleur Chalky Look Χρώματα της επιλογής  σας 
• Κερί  Πολλαπλών χρήσεων (12624-12644-12674)  
• Λειαντικό σφουγγάρι με μεσαίο κόκκο                                                                             
• Πινέλο: Universal Blue Series (14012)
• Πινέλο Κεριού (82365)    

INGREDIENTS
• 2 Fleur Chalky Look Colours of your choice
• Multi-purpose Shabby Wax (12624-12644-12674) 
• Sponge Abrasive with Coarse Grain (90963)
• Universal Brush Blue Series (14012)
• Brush for Wax Pink Series (82365)

21
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Πώς γίνεται;
How is it done?

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 
Καθαρίστε σχολαστικά την επιφάνεια και αφαιρέστε τυχόν 
προϋπάρχον κερί. Επιλέξτε τις αποχρώσεις Fleur Chalky Look που 
θα χρησιμοποιήσετε. 
1. ΒΗΜΑ 1ο: Εφαρμόστε το επιλεγμένο χρώμα σε ολόκληρη την 
επιφάνεια και αφήστε να στεγνώσει για 2 ώρες. 
2. ΚΕΡΙ: Εφαρμόστε το Κερί Πολλαπλών χρήσεων/Multi-purpose 
Shabby Wax στα σημεία , που θέλετε να δείτε το υποκείμενο χρώμα 
π.χ. άκρα, καλούπια, εγκοπές. Αφήστε να στεγνώσει για 2-3 ώρες. 
3. ΒΗΜΑ 2ο: Βάψτε με το 2ο επιλεγμένο χρώμα ολόκληρη την 
επιφάνεια και αφήστε να στεγνώσει για 2 ώρες.
4. Τρίψτε προς την κατεύθυνση των βενών του ξύλου 
χρησιμοποιώντας το λειαντικό σφουγγαράκι μεσαίου κόκκου μέχρι 
το πρώτο χρώμα να αρχίσει να φαίνεται. 
ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ: Για μεγαλύτερη προστασία και αντοχή εφαρμόστε το 
κερί Πολλαπλών χρήσεων Κερί/Multi-purpose Shabby Wax σε όλη 
την επιφάνεια με ομοιόμορφο τρόπο. Αφήστε να στεγνώσει για 2 
ώρες και γυαλίστε με ένα βαμβακερό πανί.
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ: Citrus Wax Remover για το κερί.

PROCEDURE 
Clean the surface thoroughly and remove any wax residues. Choose 
the Chalky Look colours you want to use. 
1. FIRST STEP: Paint the entire surface with the first chosen colour 
and let it dry for 2 hours. 
2. WAX: Apply the Multi-purpose Shabby Wax where you want to 
see the underlying colour, such as edges, sides and moldings. Let 
it dry for 3 hours. 
3. SECOND STEP: Paint the entire surface with the second colour 
and let it dry for 2 hours. 
4. Sand in the direction of the wood veining, using the special 
coarse-grained abrasive sponge, until the first colour is visible. 
FINISH: For better protection and durability, apply a coat of Multi-
purpose Shabby Wax with the appropriate brush. Let it dry for 2 
hours and polish with a cotton cloth. 
TOOLS CLEANING: Use Citrus Wax Remover for wax.

3 4
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Κερί με κρεμώδη σύσταση, κατάλληλο για διαφορετικές 
χρήσεις: μπορεί να χρωματιστεί με χρώματα Fleur και να 
χρησιμοποιηθεί για την τεχνική Φθαρμένου/Shabby ή ως 
πλούσιο φινίρισμα.
ΑΠΟΔΟΣΗ: 100 ml = 2 m2 (περίπου).

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.
COVERAGE: 100 ml = 2 m2 ca.

Κερί σε πάστα • Paste Wax Κερί σε σπρέι • Spray Wax

Σημείωση: Τα βερνίκια και τα κεριά είναι διαθέσιμα σε  
                       υγρά/πάστα και σε σπρέι.
Note: Varnishes and waxes available
            in liquid and spray version.

Πολύ μαλακό κερί ιδανικό ως προστατευτικό φινίρισμα για 
έπιπλα. Με βάση το νερό.

Very soft wax ideal as a protective finish for furniture.
Water-based.

Κερί Πολλαπλών χρήσεων/Shabby Wax
Multi-Purpose Shabby Wax

Κερί φινιρίσματος νερού 
Finishing Wax

ΜΟΡΦΗ
FORMAT

ΚΩΔΙΚΟΣ
CODE

12624 100 ml
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Τεχνική: Πατίνα με Λευκό Κερί
Technique: Patina with Whitening Wax

Το ιδανικό κερί για την επίστρωση χρωματιστών επιφανειών, 
μπορεί να αναμειχθεί επίσης με τα χρώματα Fleur για να 
δημιουργήσει ένα vintage εφέ. Εφαρμόστε το χρώμα βάσης 
και αφήστε να στεγνώσει. Εφαρμόστε το λευκό κερί με το 
ειδικό πινέλο και αφαιρέστε το επιπλέον κερί με βαμβακερό 
πανί. 
ΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΘΑΡΙΖΟΝΤΑΙ: με το αφαιρετικό κεριού -  
Citrus Wax Remover (12622 - 12672).

Wax perfect to coat coloured surfaces, it can also be mixed 
with Fleur colours to create a vintage look.
Apply the base colour and let it dry. Apply the Whitening 
Wax with the special brush and remove the excess with a 
cotton cloth. 
TOOLS CLEANING: Citrus Wax Remover (12622-12672).

Τεχνική: Πατίνα με Σκούρο Κερί Παλαίωσης 
Technique: Patina with Antiquing Wax

Σκούρο Κερί ιδανικό για τη δημιουργία εφέ αντικέ-
παλαίωσης. Ιδανικό για επιφάνειες με ανάγλυφα και 
χαρακτικά. Εφαρμόστε ένα ανοιχτόχρωμο φόντο και αφήστε 
να στεγνώσει. Εφαρμόστε το Σκούρο Κερί Παλαίωσης με το 
ειδικό πινέλο και αφαιρέστε το επιπλέον κερί με βαμβακερό 
πανί.
ΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΘΑΡΙΖΟΝΤΑΙ: με το αφαιρετικό κεριού -  
Citrus Wax Remover (12622 - 12672).

Perfect wax to create antiqued effects. Ideal on surfaces with 
bas-reliefs and engravings. Apply a light background colour 
and let it dry. 
Apply the Antiquing Wax with the special brush and remove 
the excess with a cotton cloth. 
TOOLS CLEANING: Citrus Wax Remover (12622-12672).

ΜΟΡΦΗ
FORMAT

ΚΩΔΙΚΟΣ
CODE

83593 100 ml

Λευκό Κερί
Whitening Wax

ΜΟΡΦΗ
FORMAT

ΚΩΔΙΚΟΣ
CODE

83595 100 ml

Σκούρο Κερί Παλαίωσης
Antiquing Wax
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Fluid
Art
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Τι είναι το Pouring;
Το Pouring Art γεννήθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες και 
επιτρέπει τη δημιουργία αφηρημένων πολύχρωμων έργων 
τέχνης με εφέ «σταξίματος», «μαρμάρου» ή με «μπαλώματα» 
χρώματος.

Η τέχνη του Pouring/Έκχυσης
The Art of Pouring

What is Pouring? 
The Pouring Art was born in the United States and allows the 
creation of abstract multi-coloured artworks with dripping 
effect, marble effect or with patches of colour.

Ετοιμάστε τόσα δοχεία χρώματος όσα τα  επιλεγμένα χρώματα.
1. Ρίξτε σε κάθε δοχείο ένα χρώμα Chalky look 130ml ή 330ml + την 
αντίστοιχη ίδια ποσότητα μέσο (medium) για το pouring, Ανακατέψτε 
καλά.
2. Αργά, ρίξτε κάθε χρώμα σε ένα μεγαλύτερο δοχείο, δημιουργώντας 
επικαλυπτόμενα στρώματα χρωμάτων.
3. Τοποθετήστε την επιφάνεια που θέλετε να διακοσμήσετε στο 
άνοιγμα του δοχείου.
4. Αναποδογυρίστε με γρήγορη κίνηση. Περιμένετε μερικά 
δευτερόλεπτα και στη συνέχεια αφαιρέστε το δοχείο, αφήνοντας το 
χρώμα να εξαπλωθεί στην επιφάνεια.
5. Είναι δυνατό να ελέγξετε την εξάπλωση του χρώματος 
μετακινώντας την επιφάνεια.

1η Τεχνική: Προετοιμάστε και αναποδογυρίστε
Technique 1: Layer and Flip

Prepare as many cups as the chosen colours. 
1. Pour into each container a 130ml or 330ml Chalky look color + the 
corresponding same amount of pouring medium, mix well.
2. Slowly pour each colour into one cup, creating overlapping layers.
3. Put the surface to decorate on the opening of the cup.  
4. Flip with a fast movement. Wait a few seconds, then remove the 
cup, letting the colour spread over the surface. 
5. It is possible to control the colour expansion by moving the surface. 

1 2 3

54
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ΥΠΕΡ ΔΙΑΦΑΝΕΣ 
ΥΓΡΟ ΓΥΑΛΙ 1:1
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ΥΠΕΡ ΔΙΑΦΑΝΕΣ ΥΓΡΟ ΓΥΑΛΙ 1:1
Super Clear Resin 1:1

ΜΗ κιτρινίζουσα ρητίνη – ΥΓΡΟ ΓΥΑΛΙ – από την Fleur,  επίστρωσης 
και χύτευσης ιδανική για την επίτευξη υψηλής στιλπνότητας 
LIQUID GLASS EFFECT σε οποιαδήποτε επίπεδη, μη απορροφητική 
επιφάνεια. Δεν περιέχει διαλύτες, είναι αυτοεπιπεδούμενο, με 
σχεδόν ΜΗΔΕΝΙΚΕΣ πτητικές οργανικές ενώσεις, και ανθεκτικό στην 
υπεριώδη ακτινοβολία. Χρησιμοποιείτε σε καλά αεριζόμενο χώρο. 
Ιδανικό για τραπέζια, κοσμήματα, καλούπια σιλικόνης και έργα τέχνης. 
Το ιδανικό βάθος έκχυσης είναι μεταξύ 1 και 3 cm. Για μεγαλύτερο 
πάχος ρίξτε περισσότερες στρώσεις και αφήστε τις να στεγνώσουν 
μεταξύ των εφαρμογών. Εφαρμόζεται και με πινέλο. Εφαρμόζεται σε 
θερμοκρασίες μεταξύ 21° και 29°C. Ανακατέψτε τα δύο συστατικά σε 
ένα μόνο δοχείο σε αναλογία 1:1 και ανακατέψτε αργά για τρία λεπτά. 
Αφήστε να σταθεί για δύο λεπτά και εφαρμόστε μέσα σε 30-40 λεπτά. 
Για να εξαλείψετε τις φυσαλίδες αέρα, εφαρμόστε λίγη θερμότητα 
(για παράδειγμα, με ένα πιστόλι θερμότητας). Για διακοσμητικά εφέ, 
προσθέστε Fleur Glitter, Χρωστικά σε σκόνη ή Υγρά. Καθαρίστε τα 
εργαλεία με προϊόντα με βάση το οινόπνευμα.

Επιλέξτε τη μορφή ΥΓΡΟΥ ΓΥΑΛΙΟΥ σας
Pick your Resin format

Solvent-free, self-levelling, low VOC, UV-resistant, non-yellowing 
coating and casting resin ideal for achieving a high-gloss LIQUID 
GLASS EFFECT on any flat, non-absorbent surface. Use in a well-
ventilated area. Perfect for tabletops, jewellery, silicone moulds, and 
artwork. The ideal depth of the pour is between 1 to 3 cm; for higher 
thickness pour more layers and let them dry between applications. 
Applicable by brush. Apply at temperatures between 21° and 29°C. 
Mix the two components in a single container in 1:1 proportion and 
stir slowly for three minutes. Allow to stand for two minutes and apply 
within 30-40 minutes. To eliminate air bubbles, apply some heat (for 
example, with a heat gun). For decorative effects, add Fleur Glitter, 
Pigments, and Dyes. Clean the tools with alcohol-based products.

ΜΟΡΦΗ
FORMAT

ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΣΤΡΩΣΗ*
COVERAGE PER COAT*

ΚΩΔΙΚΟΣ
CODE

12668

12669

12670

12675

12676

Kit A+B = 240 ml

Kit A+B = 480 ml

A+B = 950 ml

A+B = 1,9 Lt

A+B = 3,8 Lt

0,25 m2

0,50 m2

0,95 m2

2 m2

4 m2

*Η κάλυψη έχει δοκιμαστεί σε επαρκώς προετοιμασμένες ή μη απορροφητικές επιφάνειες και υπολογίζεται ανά 1mm πάχους.
*Coverage tested on adequately prepared or non-absorbent surfaces and calculated per 1mm of thickness. 
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Χρωστικές σε σκόνη
Powder Pigments

Υγρές Χρωστικές
Liquid Dyes

ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ χρωστικές σε σκόνη που συνδυάζονται με το 
ΥΓΡΟ ΓΥΑΛΙ  Fleur Super Clear Resin. Προσθέστε σε μικρές 
ποσότητες μέχρι να φτάσετε στο επιθυμητό αποτέλεσμα. 
Χρησιμοποιήστε μέγ. 20% της χρωστικής για μονόχρωμο 
αποτέλεσμα. Ανακατέψτε καλά.

Υγρή χρωστική με βάση το αλκοόλ. Προσθέστε σε 
μικρές ποσότητες (μέγ. 2%) μέχρι να έχετε το επιθυμητό 
αποτέλεσμα. Ανακατέψτε καλά.

Metallic Powder Pigment for Fleur Super Clear Resin, you 
can also combine it with Fleur Clear Varnish. Add in small 
quantities until you reach the desired effect. Use max. 20% of 
the pigment for a solid colour effect. Mix well.

Alcohol-based Liquid Dye. Add in small quantities (max. 2%) 
until you obtain the desired effect. Mix well. 

ΧΡΩΜΑ
COLOUR

ΧΡΩΜΑ
COLOUR

ΜΟΡΦΗ
FORMAT

ΜΟΡΦΗ
FORMAT

ΚΩΔΙΚΟΣ
CODE

ΚΩΔΙΚΟΣ
CODE

12688
12689
12690
12691
12692
12693
12694

12695
12696
12697
12698
12699
12700

Pearly White
Red Sunset
Pearly Pink
Ocean Blue

Copper
Silver

Glow in the Night

White
Neon Green

Pink Magenta
Gold

Choco Brown
Turquoise Blue

5 gr
5 gr
5 gr
5 gr
5 gr
5 gr
5 gr

10 ml
10 ml
10 ml
10 ml
10 ml
10 ml

Χρωστικές σε σκόνη
Powder Pigments

Υγρές Χρωστικές
Liquid Dyes

Pearly White Pearly Pink Red Sunset Copper Ocean Blue Silver Glow in the Night

White Gold Pink Magenta Neon Green Turquoise Blue Choco Brown
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ΥΓΡΟ ΓΥΑΛΙ  Fleur + Powder Glitter
Glitter Resin + Powder Glitter

ΥΓΡΟ ΓΥΑΛΙ  Fleur + φύλλο χρυσού 
Glitter Resin + Gold Leaf

Προσθέστε σε μικρές ποσότητες μέχρι να έχετε το επιθυμητό 
αποτέλεσμα. Ανακατέψτε τα Glitter μαζί για να λάβετε 
διαφορετικά χρώματα.
ΗΜΙΔΙΑΦΑΝΕΣ ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ: προσθέστε έως και 20% της 
χρωστικής Glitter στο ΥΓΡΟ ΓΥΑΛΙ Fleur. 
ΠΛΗΡΗΣ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ: προσθέστε το 50% της 
χρωστικής Glitter στη ρητίνη.

Προσθέστε το φύλλο σε μικρές ποσότητες μέχρι να έχετε το 
επιθυμητό αποτέλεσμα. ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕ ΥΓΡΟ ΓΥΑΛΙ  
Fleur: Ρίξτε μια  βασική στρώση ΥΓΡΟΥ ΓΥΑΛΙΟΥ Fleur του 
επιθυμητού πάχους και προσθέστε μερικές μεταλλικές 
νιφάδες. Αφήστε τα να βυθιστούν στη ρητίνη βοηθώντας 
με ένα ξύλινο ραβδί και μετακινήστε τις νιφάδες για να 
δημιουργήσετε ένα διακοσμητικό αποτέλεσμα.

Add in small quantities until you obtain the desired effect. 
Mix the Glitters together to get different colours. 
SEMI-CLEAR EFFECT: add up to 20% of the Glitter pigment 
to the Resin. 
FULL-COATING EFFECT: add 50% of the Glitter Pigment to the 
Resin. 

Add the leaf in small quantities until you obtain the desired 
effect. DIRECTIONS OF USE WITH THE RESIN: Pour a base layer 
of Super Clear Resin of the desired thickness and add a few 
metallic flakes. Let them sink into the resin with a wooden 
stick and move the flakes around to create a decorative effect. 
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Καλούπια σιλικόνης
Silicone Moulds

Δαχτυλίδια (Κωδ. 12711)

Rings (Cod. 12711)

Εξαγωνικό κουτί κοσμημάτων (Κωδ. 12714)

Hexagonal jewel box (Cod. 12714)

Σκουλαρίκια/Κρεμαστά Μοντέρνο Στυλ (Κωδ. 12713)

Earrings/Pendants Modern Style (Cod. 12713)

Σκουλαρίκια/Κρεμαστά Κλασικό Στυλ (Κωδ. 12712)

Earrings/Pendants Classic Style (Cod. 12712)
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Πραγματική 
Σκουριά 
Σιδήρου
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Πραγματική 
Σκουριά 
Χαλκού
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Πλεονεκτήματα - Advantages

Χρώμα Σκουριάς Σιδήρου 
Rust

Ανοιχτόχρωμο χρώμα 
Σκουριάς Σιδήρου

Light Rust

Αστάρι
Primer

130 ml (12607)
330 ml (12657)

Ενεργοποιητής 
σκουριάς σιδήρου
Reagent 

130 ml (12610)
330 ml (12660)

Χρώμα Σκουριάς 
Σιδήρου
Rust

130 ml (12608)
330 ml (12658)

Ανοιχτόχρωμο χρώμα 
Σκουριάς Σιδήρου
Light Rust

130 ml (12609)
330 ml (12659)

Φινίρισμα παύσης 
οξείδωσης
Anti-oxidant

130 ml (12611)
330 ml (12661)

Προϊόν Νερού
Water-based

Εύκολο στην χρήση
Easy to use

REAL
Rust

Πραγματική Οξείδωση
Real oxidation

Προϊόντα - Products

Πραγματική Σκουριά Σιδήρου
Real Rust
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Πως δουλεύει; 
Το προϊόν χρώμα Σκουριάς σιδήρου/Rust περιέχει μικρά 
σωματίδια σιδήρου που οξειδώνονται όταν εφαρμόζεται 
ο συγκεκριμένος Ενεργοποιητής σκουριάς σιδήρου. Το 
αποτέλεσμα είναι μια πραγματική επίστρωση σκουριάς, η 
οποία μπορεί να είναι περισσότερο ή λιγότερο ομοιογενής 
ανάλογα με τον τύπο εφαρμογής (ρολό, πινέλο, σφουγγάρι 
θαλάσσης, κλπ.).

Πώς γίνεται;
1. Δύο στρώσεις χρώμα Σκουριά σιδήρου/Rust.
2. Μια στρώση Ενεργοποιητή σκουριάς σιδήρου.
3. Μια στρώση Φινιρίσματος παύσης οξείδωσης για 
     μεγαλύτερη προστασία.

Προαιρετικά
1 στρώση του Ασταριού/Primer για την απομόνωση της 
βάσης.

Πραγματική Σκουριά Σιδήρου
Real Rust

How it works? 
The product Rust contains tiny iron particles that oxidize 
applying the specific Reagent. The result is a real rust coating, 
which can be more or less homogeneous according to the 
type of  application (roller, brush, sea sponge, etc.).

How can you make it?
1. Two coats of Rust.
2. One coat of Reagent.
3. One coat of Anti-oxidant Finish for greater protection.

Optional
One coat of Primer to insulate the base.

@thenuancesoflife_blog
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Οξείδωση Χαλκού
Verdigris

Ανοιχτόχρωμη Οξείδωση 
Χαλκού

Light Verdigris

Αστάρι
Primer

130 ml (12613)
330 ml (12663)

Ενεργοποιητής 
σκουριάς Χαλκού
Reagent

 
130 ml (12616)
330 ml (12666)

Χρώμα 
Χαλκού
Copper

130 ml (12614)
330 ml (12664)

Ανοιχτόχρωμο 
χρώμα Χαλκού
Light Copper

130 ml (12615)
330 ml (12665)

Φινίρισμα παύσης 
οξείδωσης
Anti-oxidant

130 ml (12617)
330 ml (12667)

REAL
verdig

ris

Προϊόν Νερού
Water-based

Εύκολο στην χρήση
Easy to use

Πραγματική Οξείδωση
Real oxidation

Πλεονεκτήματα - Advantages

Προϊόντα - Products

Πραγματική Σκουριά Χαλκού
Real Verdigris
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Πως δουλεύει;
Το προϊόν Οξείδωση Χαλκού/Verdigris περιέχει μικροσκοπικά 
σωματίδια χαλκού που οξειδώνονται όταν εφαρμόζεται 
ο συγκεκριμένος Ενεργοποιητής σκουριάς Χαλκού. Το 
αποτέλεσμα είναι μια πραγματική επίστρωση Οξειδωμένου 
Χαλκού, η οποία μπορεί να είναι περισσότερο ή λιγότερο 
ομοιογενής ανάλογα με τον τύπο εφαρμογής (ρολό, πινέλο, 
σφουγγάρι θαλάσσης, κλπ.).

Πώς γίνεται;
1. Δύο στρώσεις Χρώματος χαλκού
2. Μια στρώση Ενεργοποιητή Οξείδωσης χαλκού
3. Μια στρώση Φινιρίσματος παύσης οξείδωσης για 
     μεγαλύτερη προστασία.

Προαιρετικά
1 στρώση του Ασταριού/Primer για την απομόνωση της 
βάσης.

Πραγματική Σκουριά Χαλκού
Real Verdigris

How it works? 
The product Verdigris contains tiny copper particles that 
oxidize applying the specific Reagent. The result is a real 
verdigris coating, which can be more or less homogeneous 
according to the type of application (roller, brush, sea sponge, 
etc.).

How can you make it?
1. Two coats of Copper.
2. One coat of Reagent.
3. One coat of Anti-oxidant Finish for greater protection.

Optional
One coat of Primer to insulate the base.

@la_colorette
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@lacasadi_lalla
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Στένσιλ
Stencil

Πώς γίνεται
How to do

Επαναλαμβανόμενα Στένσιλ για διαχρονικές τεχνικές 
εφαρμογές. Κατάλληλα για οποιουσδήποτε χώρους, 
μικρούς τοίχους και αξεσουάρ. Προσφέρουν ατελείωτους 
συνδυασμούς και αμέτρητες χρωματικές και διακοσμητικές 
προσαρμογές. Η διαφορετικές διαστάσεις των σχεδίων 
τους τα καθιστούν κατάλληλα για φαρδιές επιφάνειες 
παραμένοντας απόλυτα εύχρηστα.

Επιλέξτε τον συνδυασμό χρωμάτων.
1. Εφαρμόστε το βασικό χρώμα και αφήστε το να στεγνώσει.
2. Στερεώστε το Στένσιλ στην επιφάνεια χρησιμοποιώντας 
κολλητική ταινία.
3. Εφαρμόστε το χρώμα στο Στένσιλ με πινέλο ή ρολό
ανάλογα με τη διάσταση της επιφάνειας.
ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ: Εφαρμόστε 2 στρώσεις χρώματος και 
χρησιμοποιήστε λίγο προϊόν για να αποφύγετε τα τρεξίματα 
του πολύ χρώματος.

Modular stencils perfect to convey the timeless appeal of 
tapestry. They make any spaces, small walls and accessories 
unique by taking advantage of endless combinations of 
colour and decorative customisations. The dimension of the 
pattern is also suitable for wide surfaces while remaining 
easy to handle.

Choose the colour combination. 
1. Lay the base colour and let it dry.
2. Fix the stencil on the surface using masking tape.
3. Apply the colour onto the stencil with brush or roller 
according the dimension of the surface.
TIPS: Apply 2 coats of color and use little product to avoid 
smearings.
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Στένσιλ Εσωτερικής διακόσμησης 18x50cm
Interior Design 18x50cm

Κωδ. 75095 - 18x50cm
Daffodils 

Κωδ. 75097 - 18x50cm
Braided Damask 

Κωδ. 75484 - 18x50cm
Bon Ton

Κωδ. 75485 - 18x50cm
Royal Tile

Κωδ. 75486 - 18x50cm
Arabesque

Κωδ. 75096 - 18x50cm
Braided Damask 



38

Στένσιλ Περιγράμματος 5x25cm και 6x36cm
Borders 5x25cm and 6x36cm

Στένσιλ Μακρύ Περιγράμματος 15x40cm και 15x70cm
Long Borders 15x40cm and 15x70cm

Κωδ. 71649 - Tea Time

Κωδ. 71400 - n.400

Κωδ. 71401 - n.401

Κωδ. 71100 - n.200

Κωδ. 71102 - n.202

Κωδ. 71204 - n.304
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Στένσιλ Hobby και Χειροτεχνίας 21x29,7cm
Hobby and Craft 21x29,7cm

Κωδ. 71375 - Industrial

Κωδ. 71636 - Country Hearts & Bugs n.506 Κωδ. 71738 - Alphabet n.605

Κωδ. 71739 - Alphabet n.606 Κωδ. 71741 - Pois n.512

Κωδ. 71376 - Love
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Στένσιλ Εσωτερικής διακόσμησης 35x40cm
Interior Design 35x40cm

Κωδ. 71610 - Stencil Motivo Barocco n.1 Κωδ. 71615 - Peach Blossom n.6

Κωδ. 71501 - Alphabet n.601



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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