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Κωδ: ΤΟΤΑΛΡΕΣ 

 

ΣΕΤ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΠΙ∆ΙΟΡΘΩΣΗΣ TOTAL RESTORATION 
Ο∆ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 

 
 
 
Το Total Restoration διαθέτει διάφορα µολύβια για να επισκευάζετε και να επιδιορθώνετε σχεδόν τα πάντα στο σπίτι σας, το 
γραφείο κτλ. 
 
Το σετ περιλαµβάνει: 
- (1) Μαρκαδόρο γενικής επιδιόρθωσης: κλείνει και σφραγίζει οπές σε δευτερόλεπτα. Συγκολλά οποιαδήποτε επιφάνεια µέχρι 130 
κιλά. Κεραµικές, µεταλλικές, γυάλινες, PVC, πλακάκια, τσιµέντο, αλουµίνιο, δέρµα και ξύλο. 
- (1) Μαρκαδόρο επιδιόρθωσης γρατζουνιών (αυτοκίνητα): Η ειδική σύνθεση Invisi-Clear UV λειτουργεί στη στιγµή πάνω σε 
γρατζουνιές αυτοκινήτων, ποδηλάτων, µηχανών κτλ. Είναι αποτελεσµατικό σε όλα τα χρώµατα.  
- (3) Μαρκαδόρους επιδιόρθωσης γρατζουνιών(για έπιπλα): Ελαττώνει την όψη των γρατζουνιών, επουλώνει τις χαρακιές των 
ξύλινων επιφανειών. ∆ιατίθεται σε τρεις ξύλινες αποχρώσεις, οι οποίες µπορούν να αναµιχθούν για να σας προσφέρουν την 
απόχρωση που επιθυµείτε. Ιδανικό για έπιπλα σπιτιού, γραφείου, καρέκλες, τραπέζια, κρεβάτια κτλ.  
- (1) Μαρκαδόρο για φρεσκάρισµα αρµών: Φρεσκάρει τους αρµούς του µπάνιου, της κουζίνας ή της βεράντας άµεσα και 
φαίνονται σαν καινούριοι.  
- (1) Ταινία επιδιόρθωσης: Πολύ ανθεκτική ταινία από σιλικόνη η οποία συγκολλά και κλείνει αεροστεγώς σχεδόν τα πάντα. 
Ιδανική για καλώδια, σύρµατα, λάστιχα κήπου, λαβές εργαλείων, χερούλια ποδηλάτων κτλ.  
- Οδηγίες χρήσεως 
 
 
 

Πολύ ισχυρή διπλή κόλλα/ µαρκαδόρος γενικής επιδιόρθωσης 
Η ισχυρή κόλλα διαθέτει δύο σύριγγες, η µία περιέχει εποξική ρητίνη και η άλλη σκληρυντικό. Όταν αναµιγνύονται σε ίσες 
ποσότητες, η ρητίνη και το σκληρυντικό διαµορφώνουν µία ισχυρή και άκαµπτη κόλλα µέσα σε λίγα λεπτά.  

 
Στεγνώνει σε 6 λεπτά και είναι αποτελεσµατική σε ξύλο, γυαλί, πλακάκια, µέταλλα, κεραµικά και άλλα. 
 

• Μπορείτε να την επεξεργάζεστε για περίπου 4 λεπτά. Στεγνώνει σε 6 λεπτά και σκληραίνει σε µία ώρα. 
• Είναι αποτελεσµατική στις περισσότερες επιφάνειες.  
• Είναι αδιάβροχη εφόσον έχει σκληρύνει. 
• Αξιολόγηση αντοχής: 2450 psi 
• ∆εν είναι κατάλληλη για επικόλληση κέρινου χαρτιού, τεφλόν ή πολυαιθυλένη  
(αν έχετε αµφιβολίες κάντε µία µικρή δοκιµή) 
 
 
 

 
 
 
 
 
Προειδοποιήσεις: 
Συνίσταται να φοράτε γάντια χηµικής προστασίας για να αποτρέψετε δερµατικούς ερεθισµούς.  
Συνίσταται να φοράτε προστατευτικά γυαλιά ή ειδική µάσκα. 
Πλυθείτε καλά µετά την χρήση, κυρίως αν προηγείται του φαγητού, το ποτού, του καπνίσµατος και της χρήσης τουαλέτας. 
Πλύνετε τα γάντια και τα γυαλιά που έχουν έρθει σε επαφή.  
Αερίστε καλά τους χώρους όπου έχετε χρησιµοποιήσει την κόλλα. 
Θερµοκρασία αποθήκευσης: 32 βαθµοί Κελσίου 
Αποθηκεύεται σε στεγνό και δροσερό µέρος µε επαρκή αερισµό.  
 
 

Κόψτε 

Κολλήστε 

- σφραγίζει ρωγµές και τρύπες 
- εύκολη στη χρήση µε το απλικατέρ 
- είναι διάφανη 
- µπορείτε να την βάψετε 
- αδιάβροχη, µπορεί να χρησιµοποιηθεί σε εξωτερικούς χώρους 
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Έντονες παρενέργειες: 
Αναπνοή: Μπορεί να προκαλέσει αναπνευστικά προβλήµατα. Μπορεί να ερεθιστούν η µύτη, ο λαιµός και τα πνευµόνια. 
Μάτια: Μπορεί να προκαλέσει ερεθισµό στα µάτια.  
∆έρµα: Μπορεί να προκαλέσει ήπιο δερµατικό ερεθισµό 
Κατάποση: Μπορεί να είναι ιδιαίτερα επιβλαβής σε περίπτωση κατάποσης. 
 
Πρώτες βοήθειες:  
Αναπνοή: Βγείτε έξω σε καθαρό αέρα. Αν τα συµπτώµατα παραµείνουν, καλέστε έναν γιατρό. 
Επαφή µε τα µάτια: Ξεπλύνετε αµέσως µε τρεχούµενο νερό κάτω από τα µάτια για τουλάχιστον 20 λεπτά. Αφαιρέστε τους 
φακούς επαφής. 
Επαφή µε το δέρµα: Ξεπλύνετε αµέσως µε πολύ νερό για τουλάχιστον 20 λεπτά. Βγάλτε αµέσως τα ρούχα που έχουν έρθει σε 
επαφή µε την κόλλα. Σηµείωση προς τους ιατρούς: Η εφαµοργή κορτικοειδούς κρέµας έχει αποδειχθεί αποτελεσµατική σε 
δερµατικούς ερεθισµούς. 
Κατάποση: Προκαλέστε εµετό. Γυρίστε το κεφάλι πλαγίως. 
Σηµείωση: Ποτέ µην χορηγήσετε κάποιο φάρµακο από το στόµα σε ασθενή που έχει χάσει τις αισθήσεις του.  
Μετά τις πρώτες βοήθειες, σας συµβουλεύουµε να σας εξετάσει κάποιος ιατρός. 
 

Μαρκαδόρος επιδιόρθωσης γρατζουνιών για αυτοκίνητα 
Επουλώνει, γεµίζει και επιδιορθώνει τις γρατζουνιές. 
Με την ειδική σύνθεση Invisi-Clear UV λειτουργεί στη στιγµή πάνω σε γρατζουνιές αυτοκινήτων, ποδηλάτων, µηχανών 

 
 
Οδηγίες:  

 
Κουνήστε δυνατά τον µαρκαδόρο µε το καπάκι του, 

 
Σε µία µικρή επιφάνεια, πιέστε ελαφρώς τη µύτη του µαρκαδόρου µέχρι να γίνει υγρή.  

 
Καλύψτε (ζωγραφίστε) µε τον µαρκαδόρο την περιοχή που έχει γρατζουνιστεί. Εφαρµόστε το γρήγορα καθώς στεγνώνει πολύ 
σύντοµα. 

ΠΡΙΝ ΜΕΤΑ 



  

 

 
Τηλεµάρκετινγκ Α.Ε. Σολωµού 56, 14234 Ν.Ιωνία 210-2708250 www.tmstore.gr Σελίδα 3 από 4 

tmstore.gr 

 

 
Σκουπίστε το επιπλέον διάλυµα µε ένα στεγνό χαρτί. Αφήστε το να στεγνώσει καλά κάτω από το φως του ηλίου. (24-48 ώρες)  
Σηµείωση : Αν οι γρατζουνιές είναι βαθιές ενδέχεται να µην γίνει πλήρης κάλυψη.  
 

Χρησιµοποιήστε το σε αυτοκίνητα, φορτηγά, βανάκια, µηχανές,  
 
Προσοχή! Κρατήστε το προϊόν µακριά από παιδιά 
 
Πολύ σηµαντικό: Κλείνετε το καπάκι µετά από κάθε χρήση  
Ο µαρκαδόρος σκληραίνει αν εκτεθεί. Για τον λόγο αυτό πρέπει να κλείνετε πάντα το καπάκι όταν δεν το χρησιµοποιείτε. 
Χρησιµοποιείτε τον µαρκαδόρο στους 13 βαθµούς Κελσίου. ∆ουλεύετε σε σκιά και αφήνετε να στεγνώσει στο φως ηλίου. 
 
Πρώτες βοήθειες:  
Επαφή µε µάτια: Ξεπλένετε µε άφθονο νερό για 15 λεπτά. Συµβουλευτείτε έναν ιατρό άµεσα. 
Κατάποση: Ξεπλύνετε το στόµα σας κι έπειτα καλέστε έναν ιατρό. 
Αν το εισπνεύσετε: Μετακινηθείτε σε εξωτερικούς χώρους 
Επαφή µε το δέρµα: Ξεπλένετε µε νερό άµεσα. 
 
 
 
 
 
 
 

Μαρκαδόρος για φρεσκάρισµα των αρµών 
Φρεσκάρει τους αρµούς του µπάνιου, της κουζίνας ή της βεράντας άµεσα και φαίνονται σαν καινούριοι. 
Τα πλακάκια σας θα φαίνονται σαν καινούρια!  
 

 
 
Οδηγίες:  
Καθαρίστε λίγο την περιοχή των αρµών που πρόκειται να φρεσκάρετε και εφαρµόστε τον µαρκαδόρο όπως θα κάνατε µε έναν 
κανονικό µαρκαδόρο και παρακολουθήστε τους αρµούς σας καθώς φρεσκάρονται και καθαρίζονται στο λεπτό! 
Σηµείωση: Κατάλληλο µόνο για λευκούς και µαύρους αρµούς. 
 
Μην αντικαταστήσετε τα πλακάκια σας! Απλά ανανεώστε τα! 
 
Λειτουργεί σε δευτερόλεπτα. 
 
 
 

- ανεξίτηλος 
- µη τοξικός 
- αδιάβροχος 
- άοσµος 
- αποτελεσµατικός σε όλα τα 

χρώµατα 

ΠΡΙΝ 
ΜΕΤΑ 

ΠΡΙΝ ΜΕΤΑ 
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Μαρκαδόρος επιδιόρθωσης γρατζουνιών για έπιπλα 
Επιδιορθώνει στο λεπτό όλες τις αποχρώσεις του ξύλου 

 
 
Ξεκινήστε µε τον πιο ανοιχτόχρωµο µαρκαδόρο. Έπειτα από µερικές, επιτυχείς εφαρµογές, περάστε την επιφάνεια µε πιο 
σκούρο. Αν µετά από δύο ή τρεις εφαρµογές, το χρώµα δεν σας ικανοποιεί και εξακολουθεί να είναι ανοιχτόχρωµο, περάστε 
στον πιο σκούρο µαρκαδόρο.  
 

1. Περάστε µε την άκρη από τσόχα πάνω από την ρωγµή προς την κατεύθυνση της υφής του επίπλου. 
2. Αµέσως µετά τρίψτε γρήγορα µε ένα απαλό ύφασµα για να αφαιρέσετε το επιπλέον χρώµα. 
3. Τοποθετήστε το καπάκι µετά την χρήση. 
4. Αφήστε το χρώµα να στεγνώσει για 5 λεπτά πριν το γυαλίσετε. 

 
• Κλείνει χαρακιές και γρατζουνιές πάνω σε ξύλινα έπιπλα, τραπέζια, καρέκλες, πλαίσια κτλ για να ανανεώσει τα 

φθαρµένα σηµεία και να τα φρεσκάρει. 
 

• 3 αποχρώσεις του ξύλου µπορούν να ανακατευτούν για να σας προσφέρουν ακόµα περισσότερες αποχρώσεις έτσι ώστε 
να ταιριάζουν στο χρώµα του επίπλου σας. 

 
• Ανθεκτικό στο τρίψιµο και αδιάβροχο. 

 
• Είναι εύκολο στην χρήση του και στεγνώνει γρήγορα. 

 

Ταινία επιδιόρθωσης:  
Σταµατάει τις διαρροές, επισκευάζει ηλεκτρικά και είναι ιδανική για πολλές άλλες χρήσεις. 
Πολύ ανθεκτική ταινία από σιλικόνη η οποία συγκολλά και κλείνει αεροστεγώς σχεδόν τα πάντα. Ιδανική για καλώδια, σύρµατα, 
λάστιχα κήπου, λαβές εργαλείων, χερούλια ποδηλάτων κτλ. 

 
Αποκλειστική διάθεση στην Ελλάδα: ΤΗΛΕΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Α.Ε. ΣΟΛΩΜΟΥ 56 - 14234 Ν. ΙΩΝΙΑ - 210 2708250 

- γρήγορο στέγνωµα 
- µόνιµη συνταγή 
- άοσµο 
- µη τοξικό 
- εύκολο στη χρήση 
- αδιάβροχο 
- η αναστρέψιµη µύτη 

παρατείνει την διάρκεια 
ζωής του 

ΠΡΙΝ  ΜΕΤΑ 

Πριν Μετά  

Πριν Μετά 

Κατάλληλη για: 
- ∆ιαρροές σωλήνων  
- Καλώδια συσκευών 
- Ηλεκτρικά καλώδια 
- Λάστιχα κήπου 
- Σωλήνες κενού 
- Σωλήνες καλοριφέρ 
- Γραµµές καταιονισµού 
- Πασσάλους 
- Αµπέλια 
- Σπασµένα κλαδιά 

Πολλαπλών χρήσεων. 
Μπορείτε να το χρησιµοποιείτε είτε σε 
στεγνές είτε σε υγρές επιφάνειες. 

 


