
✓ Εφαρµόζεται απευθείας στη σκουριά  
✓ ∆εν χρειάζεται αστάρι
✓ Εµποδίζει τη σκουριά
✓ Προστατεύει, διακοσµεί & Αναζωογονεί 
✓ Εύκολο στη χρήση 
✓ Το προϊόν δεν περιέχει ξυλόλη

Granville® is an easy to use high quality metal paint 
that provides a long lasting protective and decorative 
finish to metals.
Το Granville® είναι ενα εύκολο στη χρήση υψηλής ποιότητας µεταλλικό 
χρώµα που παρέχει ενα µακρόχρονο προστατευτικό και διακοσµητικό 
φινίρισµα στα µέταλλα.

✓ Can apply direct to rust
✓ No primer required
✓ Stops rust
✓ Protects, decorates & rejuvenates
✓ Easy to apply
✓ Does not contain xylene

EASY 
TO USE

8
UP TO 8 YEARS
PROTECTION*

✓

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΕΧΡΙ 
8 ΧΡΟΝΙΑ*

ΕΥΚΟΛΟ ΣΤΗ
ΧΡΗΣΗ

IDEAL FOR
WARM CLIMATES

Ι∆ΑΝΙΚΟ ΓΙΑ
ΖΕΣΤΟ ΚΛΙΜΑ

NO SPECIAL THINNER
REQUIRED

∆ΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ
ΕΙ∆ΙΚΟ ∆ΙΑΛΥΤΙΚΟ

COLOUR CHART

HAMMERED ΣΦΥΡΗΛΑΤΑ

SMOOTH ΓΥΑΛΙΣΤΕΡΑ

Due to the nature of the printing process, colours and 
shades may vary from the swatches shown.

Λόγω της διαδικασίας εκτύπωσης, τα χρώµατα και οι 
αποχρώσεις µπορεί να διαφέρουν από το χρωµατολόγιο.

ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
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ANTI-RUST
PRIMER

UNDERCOAT

GLOSS

1 TIN TREATMENT

FORMULA
ΚΑΝΤΕ ΤΗΝ ∆ΟΥΛΕΙΑ
ΣΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ

ΜΕ ΤΗΝ 3 σε 1 ΣΥΝΘΕΣΗ
ΤΗΣ Granville®

ΧΡΩΜΑΤΑ
COLOURS

20

MADE IN THE UK

ΠΑΡΑΓΕΤΑΙ ΣΤΟ
ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ

250ml, 750ml, 2.5L & 5L
Available | ∆ιαθέσιµα σε:



By Brush: Do not thin. Use a suitable size brush and apply paint evenly and 
thickly using multi-directional strokes, then level out to avoid runs and sags.  

 n           . n previously 
n   n n  n n n     n . n  

metal, 2 coats are required.

Πινέλο: εν χρειά εται αραίωση. ρησιµοποιήστε πινέλο κατάλληλου µεγέ ους 
για να εφαρµόσετε το χρώµα οµοιόµορφα και σε παχιά στρώση, µε κινήσεις 
προς διάφορες κατευ ύνσεις. Στη συνέχεια, οµαλοποιήστε για να αποφύγετε 
τρε ίµατα και ανοµοιοµορφίες του χρώµατος. Μια δεύτερη παχιά στρώση 
µπορεί να ακολου ήσει µετά από  ώρες, εάν απαιτείται. Για µεταλλικές 
επιφάνειες που έχουν αφεί στο παρελ όν και ρίσκονται σε καλή κατάσταση, 
µία στρώση αρκεί. Για γυµνές σκουριασµένες µεταλλικές επιφάνειες, 
απαιτούνται δύο στρώσεις.

By Spray: Thin paint with white spirit (between 5 - 10% depending upon 
equipment used).  Apply multiple coats, allowing paint to dry between coats, 

n   n    .

Cleaning brushes/sprayers - use white spirit or turpentine substitute.
Store in a dry well ventilated area and protect from frost and strong sunlight.

Καθάρισµα ούρτσας πιστολιού  χρησιµοποιήστε νέφτι.  Απο ηκεύστε 
το προ όν σε ηρό και καλά αερι όµενο χώρο και προστατεύεστε το από παγετό 
και ισχυρή ηλιακή ακτινο ολία.

Σπρέι:  Αραιώστε τη αφή µε νέφτι µετα ύ  και  ανάλογα µε τον 
ε οπλισµό που χρησιµοποιείτε . Εφαρµόστε πολλαπλές στρώσεις αφήνοντας 
τον απαραίτητο χρόνο στεγνώµατος µετα ύ των επιστρώσεων, 
χρησιµοποιώντας πιστόλι ψεκασµού πίεσης   .

IMPORTANT - Ensure edges, heavily pitted areas and 
corners are adequately covered - particularly on wrought 
iron gates, garden furniture, fences etc.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ  Βε αιω είτε ότι οι άκρες, οι περιοχές µε 
έντονα σηµάδια και οι γωνίες καλύπτονται επαρκώς  
ειδικά σε πύλες από σφυρήλατο χάλυ α, έπιπλα κήπου, 
φράχτες κτλ. 

It is recommended on all surfaces to wire brush or 
abrade to loosen and remov   n  , 
degrease by washing with detergent and water then 
allow to dry. Stir paint thoroughly before use and 

n  n. n n  , . . 
aluminium or galvanised, an appropriate primer 
should be used.

Τρί ετε απαλά την επιφάνεια αφαιρώντας την 
σκουριά και τα σα ρά υπολείµµατα χρώµατος µε 
συρµατό ουρτσα. α αρίστε την επιφάνεια 
πλένοντας την µε απορρυπαντικό και νερό και αφήστε 
να στεγνώσει. Ανακατεύεται προσεκτικά το χρώµα 
πριν τη χρήση και κατά την διάρκεια της εφαρµογής. 
Σε δύσκολες για άψιµο επιφάνειες όπως το 
αλουµίνιο ή γαλ ανι έ, χρησιµοποιήστε το κατάλληλο 
αστάρι. 

PREPARATION

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ
By Roller:   n    n  over the area evenly. 
Some thinning may be required (by up to 5% using white spirit).

Ρολό: ρησιµοποιήστε ρολό από φυσικές ίνες και άψτε την επιφάνεια 
οµοιόµορφα. Ενδέχεται να χρειαστεί αραίωση έως  µε νέφτι

5-6 4hrs 4hrs

Coverage
per litre*

2, Tasou Leivaditi Street
3118-Lemesos Cyprus
Tel: 25872125
Fax: 25872175
E-mail: info@patriotis.com

Touch Dry Recoatm
άλυψη 

ανά λίτρο
ρόνος

στεγνώµατος
Επόµενη
επίστρωση

* Depending on metal preparation and application
* Αναλόγως προετοιµασίας του µετάλλου και εφαρµογής

 Stir Regularly while in use, close lid when done
 Ανακατεύετε τακτικά κατά τη χρήση , κλείστε το καπάκι όταν τελειώσετε

Web: www.patriotis.com
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