
ΦΛΑΝΤΖΟΚΟΛΛΕΣ – ΚΟΛΛΕΣ 
ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΩΝ 

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΧΕΡΙΩΝ



Τα καθαριστικά χεριών Fast Orange είναι η τέλεια επιλογή για καθαρά

χέρια χωρίς να τα αφήνουν σκασμένα. Είναι βιοδιασπώμενα με φυσική

μυρωδιά πορτοκαλιού. Ενισχυμένα με αλόη, λανολίνη, γλυκερίνη και

άλλα μαλακτικά για να απαλύνουν τα ωμά, τραχιά χέρια. Παρέχουν

βαθιά καθαριστική δράση, χωρίς χρήση νερού, αφαιρώντας και τις πιο

επίμονες βρωμιές από γράσα, λιπαντικά, ρητίνης βερνικιού, κόλλας,

πίσσας, χρώματος, μελάνης, σιλικόνης και πολλών άλλων.

PERMATEX Code: 25218



Τα καθαριστικά χεριών Fast Orange είναι η τέλεια επιλογή για καθαρά

χέρια χωρίς να τα αφήνουν σκασμένα. Είναι βιοδιασπώμενα με φυσική

μυρωδιά πορτοκαλιού. Ενισχυμένα με αλόη, λανολίνη, γλυκερίνη και

άλλα μαλακτικά για να απαλύνουν τα ωμά, τραχιά χέρια. Παρέχουν

βαθιά καθαριστική δράση, χωρίς χρήση νερού, αφαιρώντας και τις πιο

επίμονες βρωμιές από γράσα, λιπαντικά, ρητίνης βερνικιού, κόλλας,

πίσσας, χρώματος, μελάνης, σιλικόνης και πολλών άλλων.

PERMATEX Code : 35404



Προστατευτικό ιμάντων (αεροζόλ), ειδικά σχεδιασμένο για να παρατείνει

τη διάρκεια ζωής τους. Διαπερνά τις ίνες στους ιμάντες σχήματος «V» για

να αποκαταστήσει την ευκαμψία και την ευελιξία. Αποτρέπει την

ολίσθηση λόγω θερμότητας, κρύου, υγρασίας, σκόνης και

επισμάλτωσης. Εξαλείφει το τρίξιμο και την ολίσθηση.

PERMATEX Code : 80073



Αντισκωριακό σπρέι (αεροζόλ), εξαιρετικό για εργασίες

αποσυναρμολόγησης. Εξαιρετικά ισχυρό διεισδυτικό και λιπαντικό,

ιδανικό για χαλάρωση, ολίσθηση των ξεβιδωνόμενων παξιμαδιών, βιδών

ή οποιουδήποτε άλλου μεταλλικού τμήματος που καταλαμβάνεται από τη

σκουριά, την επίδραση χρόνου ή την έκθεση σε ρύπους. Όταν

εφαρμόζεται κατά τη συναρμολόγηση, αποτρέπει την συσσώρευση

οξειδίων και εξασφαλίζει περαιτέρω αποσυναρμολόγηση.

PERMATEX Code : 35611



Προϊόν (αεροζόλ) ειδικά σχεδιασμένο για αποτελεσματικό και γρήγορο

καθαρισμό και απολίπανση των ρύπων που συσσωρεύονται στα

εξαρτήματα ηλεκτρονικών-ηλεκτρικών κυκλωμάτων. Δεν αφήνει στερεά

κατάλοιπα μόλις εφαρμοστεί. Δεν είναι επιθετικό για τα τμήματα από

καουτσούκ που χρησιμοποιούνται στα συστήματα. Δεν περιέχει

χλωριωμένες ή φθοριωμένες ενώσεις (CFCs) που είναι επιβλαβείς για

το περιβάλλον. Το προϊόν βελτιώνει την απόδοση του ηλεκτρικού-

ηλεκτρονικού εξοπλισμού, των επαφών και των εξαρτημάτων. Διατηρεί

επαφές, μπουζί, βύσματα, τερματικά κλπ. καθαρά και στεγνά. Όταν

χρησιμοποιείται με πλαστικά, συνιστάται η πραγματοποίηση

προηγούμενης δοκιμής.

PERMATEX Code : 35661



Aπανθρακοποιητής για την αφαίρεση υπολειμμάτων αιθάλης στα μπεκ 

του κινητήρα. Το προϊόν έχει επίσης σχεδιαστεί για να αφαιρεί φλάντζες 

σιλικόνης.

PERMATEX Code : 35671



Παχύρευστη πάστα. Κατάλληλη για στεγανοποίηση και επισκευή

ρωγμών. Επισκευάζει και στεγανοποιεί σιγαστήρες εξατμίσεων,

καταλυτικούς μετατροπείς. Θερμοκρασία +1000°C.

PERMATEX Code : 80335



Αλοιφή διάκενων. Βοηθάει στην ακριβή τοποθέτηση των

επεξεργασμένων επιφανειών. Για σημεία εδράνων, βαλβίδων,

εργαλείων. Εύκολο καθάρισμα. Προτεινόμενες εφαρμογές: ρουλεμάν,

βαλβίδες, εργαλεία και μηχανικά σύνολα στενής ανοχής.

PERMATEX Code : 80038



Συγκρατητικό για ρουλεμάν. Χαμηλού ιξώδους, γρήγορης σκλήρυνσης

αναερόβια κόλλα που αυξάνει τη δύναμη των συγκροτημάτων

προσαρμογής πρέσας έως .005 ″ σε διάμετρο. Προσθέτει έως και 3.000

PSI ισχύος συγκράτησης. Συμμορφώνεται με το ASTM D5363 AN0411

(Mil-R-46082, Type I). Προτεινόμενες εφαρμογές: κυλινδρικά

εξαρτήματα, ρουλεμάν, τάπες λαδιού, μπουλόνια δαχτυλιδιών και πείροι

διαφορικής ασφάλισης .

PERMATEX Code: 60950



Στεγανοποιητικό σπειρωμάτων με Τεφλόν. Υψηλό εύρος θερμοκρασιών :

-54°C και +204°C. Δυνατότητα μέχρι 5.000 psi. Σφραγίζει και

αντιστέκεται στην πίεση αέρα, λαδιού, φυσικού αερίου και υδραυλικών

συστημάτων. Εφαρμογές σε εξαρτήματα κλιματισμού, ρακόρ

αισθητήρων θερμοκρασίας κ.α.

PERMATEX Code : 80632



Κόλλα σπειρωμάτων σε μπουκάλι 50ml. Για μόνιμες εφαρμογές υψηλού

βαθμού συγκράτησης, με εύρος θερμότητας από -54°C έως +149°C και

διάμετρο σπειρωμάτων από 3/8''-1''(10mm - 25mm).

PERMATEX Code : 27150/27152



Ασφαλιστικό χαμηλού βαθμού συγκράτησης, όπου χρειάζονται συχνές

ρυθμίσεις. Εύκολο ξέσφιγμα βίδας με εργαλεία χειρός. Εφαρμογές σε

βίδες με σπείρωμα έως 6 mm. Κατάλληλο για καρμπυρατέρ, προβολείς,

πεταλούδα, τσοκ και βίδες ρύθμισης ψεκασμού καυσίμου.

PERMATEX Code : 24024



Ασφαλιστικό μεσαίου βαθμού συγκράτησης, αποτρέπει το λασκάρισμα

λόγω δονήσεων. Προστατεύει τα σπειρώματα από την οξείδωση. Λύσιμο

με εργαλεία χειρός. Εφαρμογές σε σπειρώματα 6 mm έως 20 mm.

Θερμοκρασίες: -54°C έως +149°C.

PERMATEX Code : 24212



Ασφαλιστικό μεσαίου βαθμού συγκράτησης, αποτρέπει το λασκάρισμα

λόγω δονήσεων. Προστατεύει τα σπειρώματα από την οξείδωση. Λύσιμο

με εργαλεία χειρός. Εφαρμογές σε σπειρώματα 6 mm έως 20 mm.

Θερμοκρασίες: -54°C έως +149°C.

PERMATEX Code : 24250/24252



Στεγανοποιητικό σπειρωμάτων σε λευκή πάστα με PTFE

(Τεφλόν). Μεσαίας συγκράτησης υψηλών θερμοκρασιών από -54°C έως

+204°C. Εφαρμογές σε βενζίνη, λάδι, νερό, γλυκόλη, υγρά υδραυλικού,

φρέον, υγρό κιβωτίου μετάδοσης, υγρό φρένων.

PERMATEX Code : 59235



Ασφαλιστικό σπειρωμάτων μόνιμης συγκράτησης, υψηλής αντοχής, που

εφαρμόζεται σε βίδες βαρέος εξοπλισμού μεγέθους 3/8" έως 1" (10mm

έως 25mm). Χρησιμοποιείται σε περιπτώσεις όπου η

αποσυναρμολόγηση δεν είναι ιδιαίτερα πιθανή. Υψηλή αντοχή στους

κραδασμούς και ακραίες χημικές συνθήκες περιβάλλοντος. Προστατεύει

από οξείδωση και διαρροές. Θερμοκρασίες: -54°C έως +149°C.

PERMATEX Code: 26250



Υψηλού βαθμού συγκράτησης για μόνιμες συνδέσεις. Προσθέτει 3000psi

συγκρατική δύναμη στις εφαρμογές, ασφαλίζει κατά των κραδασμών. Για

την αποσυναρμολόγηση απαιτείται υψηλή θερμοκρασία και εργαλεία. Για

εφαρμογές από 10mm-25mm. Δεν συνιστάται για πλαστικά μέρη.

Μπορεί να απαιτεί θερμότητα ή ειδικά εργαλεία για αφαίρεση.

PERMATEX Code : 27110/27112



Ένα υψηλής απόδοσης, ανθεκτικό σε διαλύτες σφραγιστικό που

κλειδώνει και σφραγίζει μέταλλα, κωνικά σπειρώματα σωλήνων και

εξαρτημάτων. Ειδικά σχεδιασμένο για αλουμίνιο, ανοξείδωτο χάλυβα,

γαλβανισμένο μέταλλο και άλλα αδρανή μέταλλα. Εύρος θερμοκρασίας

από -54°C έως 204°C. Περιέχει PTFE.

PERMATEX Code : 56750 



Κόλλα ταχείας ωρίμανσης, χαμηλής αντοχής, σχεδιασμένη για κλείδωμα

πλαστικών σπειρωμάτων και συνδετήρων. Είναι σχεδιασμένη για χρήση

σε σημεία όπου τα τυπικά αναερόβια σπειρώματα μπορούν να

υποβαθμίσουν τα πλαστικά νήματα. Αποτρέπει τη διαρροή, τη διείσδυση

υγρασίας και σταθεροποιείται σε δευτερόλεπτα για να σχηματίσει έναν

μόνιμο, διαφανή δεσμό.

PERMATEX Code : 19920



Το LOCTITE 518 σκληραίνει, όταν βρίσκεται σε απουσία αέρα, μεταξύ

στενά συνδεμένων μεταλλικών επιφανειών. Πρόκειται για ένα αναερόβιο

υλικό στεγανοποίησης φλαντζών, σχεδιασμένο για χρήση σε άκαμπτες

επιφάνειες σιδήρου, αλουμινίου και σε επιφάνειες συναρμογής με

χαλύβδινες φλάντζες. Γεμίζει κενά έως 0,25mm και σχηματίζει μια

εύκαμπτη σφράγιση, ανθεκτική στα χημικά, η οποία δεν σχίζεται και δεν

αποσυντίθεται. Τα μέρη αποσυναρμολογούνται εύκολα, ακόμη και μετά

από εκτεταμένη χρήση. Οι τυπικές εφαρμογές περιλαμβάνουν τη

στεγανοποίηση στενών συνδέσεων μεταξύ άκαμπτων μεταλλικών

επιφανειών και φλαντζών. Χρησιμοποιείται επίσης ως παχύρρευστη

φλάντζα, σε άκαμπτες συνδέσεις φλάντζας, π.χ. συστήματα μετάδοσης
και περιβλήματα κινητήρων.



Το LOCTITE 406 είναι μία κόλλα στιγμής ειδικά σχεδιασμένη για την

ταχεία συγκόλληση πλαστικών και ελαστικών υλικών. Αυτό το προϊόν

προσφέρει εξαιρετικά χαμηλό ιξώδες. Για ταχεία συγκόλληση πλαστικών

και ελαστικών υλικών (ΝBR, EPDM κλπ.)



Ένα συγκολλητικό και πληρωτικό σύστημα διάρκειας 15 λεπτών, το

οποίο εξαλείφει την ανάγκη συγκόλλησης. Επισκευάζει, γεμίζει και κολλά

σε σίδηρο, χάλυβα, ορείχαλκο, μπρούτζο, αλουμίνιο και χαλκό. Μόλις

αποξηραθεί, μπορεί να τρυπηθεί, να χτυπηθεί, να διαπεραστεί με

σπείρωμα, να λειανθεί και να βαφεί. Αντέχει στα περισσότερα υγρά

αυτοκινήτων και καθαρισμού. Αντέχει σε θερμοκρασίες έως

180°C διαλείπουσα. Πάνω από 3.000 PSI διατμητική αντοχή.

PERMATEX Code : 14600



Ασφαλές για αισθητήρες, με χαμηλή οσμή, μη διαβρωτικό. Εξαιρετική 

αντοχή στο λάδι και ανοχή στις κινήσεις των αρθρώσεων. Οκτώ φορές 

πιο εύκαμπτο από τις φλάντζες φελλού. Τρεις φορές πιο ανθεκτικό στο 

λάδι από τις συμβατικές σιλικόνες. Εύρος θερμοκρασίας -54°C έως 

+260°C διαλείπουσα. Ανθεκτικό σε υγρά αυτοκινήτων και εμπορίου 

καθώς και σε κραδασμούς.

PERMATEX Code : 85084



Στεγανοποιητική ρευστή σιλικόνη RTV (σωληνάριο), χωρίς διαλύτη,

κατάλληλη για να ρέει σε ρωγμές και αρμούς που είναι δύσκολα

προσεγγίσιμοι, για να δημιουργήσει μία διαυγή, σκληρή εύκαμπτη

στεγανοποίηση. Ανθεκτική σε οποιεσδήποτε καιρικές συνθήκες, ακραίες

θερμοκρασίες, κραδασμούς, χημικά και αδιάβροχη. Κατάλληλη για

παρμπρίζ, ηλιοροφές, παράθυρα, προβολείς, υαλοπίνακες ναυτιλίας,

αεραγωγούς RV. Θερμοκρασίες -62°C έως +204°C.

PERMATEX Code : 81730



Υψηλής αντοχής έτοιμο προς χρήση στεγανωτικό αυτοκινήτου. Μονώνει,

στεγανοποιεί και επισφραγίζει. Δεν στεγνώνει ούτε γίνεται εύθραυστο.

Οικονομικό μαύρο σφραγιστικό.

PERMATEX Code : 80338



Μη διαβρωτικό υλικό κατασκευής φλάντζας, σχεδιασμένο κυρίως για

χρήση σε αλουμίνιο, σίδηρο, χάλυβα και επιφάνειες ζευγαρώματος.

Ιδανικό για επί τόπου και έκτακτες επισκευές ή όταν μια συμβατική

φλάντζα δεν είναι διαθέσιμη. Γεμίζει τα κενά έως .015" και δημιουργεί ένα

στρώμα ανθεκτικό στα διαλυτικά που δεν θα σκιστεί ή φθαρεί κατά τη

διάρκεια της χρήσης. Τα εξαρτήματα αποσυναρμολογούνται εύκολα,

ακόμη και μετά από παρατεταμένη χρήση. Το παλαιό υλικό φλάντζας

μπορεί να αφαιρεθεί μέσα σε λίγα λεπτά με ένα απλό μαχαίρι.

PERMATEX Code : 51813



Φλαντζόκολλα υψηλής θερμοκρασίας σε σωληνάριο 80ml. Είναι

σχεδιασμένη για βαρέος τύπου εφαρμογές και ακραίες θερμοκρασίες
(διακοπτόμενη -54°C έως 343°C)

PERMATEX Code : 81160/35151/81161

ΠΡΟΣΟΧΗ Δεν συνιστάται για χρήση ως φλάντζα κεφαλής και σε επαφή
με βενζίνη.



Φλαντζόκολλα σε σωληνάριο 80ml. Για εφαρμογές σε κάρτερ λαδιών,

καπάκι κιβωτίου ταχυτήτων, καπάκι βαλβίδων, καπάκι χρονισμού και

διαφορικού σε θερμοκρασίες για σύντομα διαστήματα (-54°C έως

+260°C).

PERMATEX Code : 82180/35124

ΠΡΟΣΟΧΗ Δεν συνιστάται για χρήση σε επαφή με βενζίνη.



Φλαντζόκολλα σε φυσίγγιο 300ml. Για εφαρμογές σε κάρτερ λαδιών,

καπάκι κιβωτίου ταχυτήτων, καπάκι βαλβίδων, καπάκι χρονισμού και

διαφορικού σε θερμοκρασίες για σύντομα διαστήματα (-54°C έως

+260°C).

PERMATEX Code : 24105

ΠΡΟΣΟΧΗ Δεν συνιστάται για χρήση σε επαφή με βενζίνη.



Φλαντζόκολλα υψηλής θερμοκρασίας της PERMATEX σε

φυσίγγιο 300ml. Είναι σχεδιασμένη για βαρέος τύπου εφαρμογές και

ακραίες θερμοκρασίες (διακοπτόμενη -54°C έως +343°C)

PERMATEX Code : 81409/35153

ΠΡΟΣΟΧΗ Δεν συνιστάται για χρήση ως φλάντζα κεφαλής και σε επαφή

με βενζίνη.



Φλαντζόκολλα σε φυσίγγιο 300ml. Για εφαρμογές σε κάρτερ λαδιών,

καπάκι κιβωτίου ταχυτήτων, καπάκι βαλβίδων, καπάκι χρονισμού και

διαφορικού σε θερμοκρασίες για σύντομα διαστήματα (-54°C έως

+260°C).

PERMATEX Code : 82195/35136

ΠΡΟΣΟΧΗ Δεν συνιστάται για χρήση σε επαφή με βενζίνη.



Φλαντζόκολλα σε σωληνάριο 80ml. Για εφαρμογές σε κάρτερ λαδιών,

καπάκι κιβωτίου ταχυτήτων, καπάκι βαλβίδων, καπάκι χρονισμού και

διαφορικού σε θερμοκρασίες για σύντομα διαστήματα (-54°C έως

+260°C).

PERMATEX Code : 89145/35134

ΠΡΟΣΟΧΗ Δεν συνιστάται για χρήση σε επαφή με βενζίνη.



Γκρι εύκαμπτη φλαντζόκολλα (σωληνάριο). Για δίχρονους και 

τετράχρονους κινητήρες. Ο δεσμός με βάση διαλύτη σφραγίζει πλήρως 

μέσα σε 20 λεπτά. Σχηματίζει έναν σκληρό εύκαμπτο δεσμό που είναι 

ιδιαίτερα αποτελεσματικός σε ακανόνιστες και ανώμαλες επιφάνειες 

αρθρώσεων. Αντιστέκεται στη βενζίνη και άλλα επιβλαβή υγρά. 

Θερμοκρασίες από 177°C συνεχόμενη, 204°C διακοπτόμενη.

PERMATEX Code : 29132



Για εφαρμογές σε φλάντζες κυλίνδρων, καρμπυρατέρ, εξατμίσεων και

άλλων εφαρμογών με υψηλές θερμοκρασίες. Βαθμίδα θερμοκρασιών

από - 45°C έως +260°C.

PERMATEX Code : 80697



Ειδικά σχεδιασμένη για πιο γρήγορο, μακροχρόνιο δέσιμο. Λειτουργεί σε 

μη πορώδη υλικά, όπως μέταλλο, πλαστικό, καουτσούκ, βινύλιο, χαρτί, 

ξύλο, υφάσματα και φλάντζες από φελλό. Ο μόνιμος, διαφανής δεσμός 

γεμίζει κενά σε 0,004". Εφαρμόζεται εύκολα, ακριβώς εκεί που το 

χρειάζεστε.

PERMATEX Code : 49450



Γενικής χρήσης εποξική κόλλα 2 συστατικών. Παρέχει πολύ ισχυρή

συγκόλληση στις περισσότερες επιφάνειες υλικών για σύνθετες

κολλήσεις πολλαπλών υλικών. Δεν ζαρώνει, δεν χρειάζεται σφίξιμο,

γεμίζει κενά, είναι σχεδόν διάφανη και άχρωμη. Ισχυρή αντίσταση στο

νερό, στους διαλύτες και τους κραδασμούς. Ιδανική για τη συγκόλληση

άκαμπτων υλικών. Εύρος θερμοκρασίας -51°C έως 82°C.

PERMATEX Code : 84101



Επισκευάζει, στεγανοποιεί, μονώνει, κολλά και ασφαλίζει μέταλλα,

γυαλιά, υφάσματα, βινύλια, αεροτομές, οροφές βινυλίων, κεραμικά,

βαμμένες επιφάνειες και φθαρμένα ηλεκτρικά καλώδια. Εφαρμόζεται σε

οριζόντιες ή κάθετες επιφάνειες. Δεν επηρεάζεται από κραδασμούς. Μη

εύφλεκτη, μη τοξική. Εύρος θερμοκρασίας -59°C έως 204°C.

PERMATEX Code : 80855



Σφραγίζει και επισκευάζει επιφάνειες όπως γυαλί, μέταλλο, πλαστικό,

ύφασμα, βινύλιο. Προστατεύει από τα ηλεκτρικά καλώδια. Μπορεί να

εφαρμοστεί σε οριζόντιες ή κάθετες επιφάνειες. Αδιάβροχη και ευέλικτη.

Εύρος θερμοκρασίας -59°C έως 204°C. Προτεινόμενες εφαρμογές:

Παρμπρίζ, κουφώματα, ηλεκτρικές συνδέσεις, κορυφές βινυλίου και

στέγες.

PERMATEX Code : 80050



Φλαντζόκολλα σε σωληνάριο. Στεγνώνει αργά σε ένα εύκαμπτο και όχι

σκληρό στεγανοποιητικό αυξάνοντας την αξιοπιστία των φλαντζών έναντι

των διαρροών. Εξαιρετικό για συνδέσμους μετάλλου με μέταλλο. Το

προϊόν διατηρεί αποτελεσματικές ιδιότητες σε επαφή με το νερό, την

αιθυλενογλυκόλη, τη βενζίνη, το λάδι κινητήρα, τις βαλβολίνες, το

θαλασσινό νερό και το γράσο.

PERMATEX Code : 80011



Φλαντζόκολλα σε σωληνάριο. Στεγνώνει αργά σε ένα εύκαμπτο και όχι

σκληρό στεγανοποιητικό αυξάνοντας την αξιοπιστία των φλαντζών έναντι

των διαρροών. Εξαιρετικό για συνδέσμους μετάλλου με μέταλλο. Το

προϊόν διατηρεί αποτελεσματικές ιδιότητες σε επαφή με το νερό, την

αιθυλενογλυκόλη, τη βενζίνη, το λάδι κινητήρα, τις βαλβολίνες, το

θαλασσινό νερό και το γράσο.

PERMATEX Code : 80016



Αδιάβροχο μαύρο καλυπτικό υγρό για ηλεκτρικές συνδέσεις. Αντικαθιστά 

την ηλεκτρική μονωτική ταινία. Αποτρέπει την υγρασία και τη διάβρωση, 

στεγνώνει γρήγορα, παραμένει εύκαμπτο μετά την σκλήρυνση, είναι 

ανθεκτικό στις ακτίνες UV του ήλιου.

PERMATEX Code : 85120



Μείγμα ισχυρής φλαντζόκολλας σε μπουκάλι 59ml. Για γενικής χρήσης

εφαρμογές σε χαμηλές θερμοκρασίες και χαμηλές πιέσεις. Βαθμίδα

θερμοκρασίας -54°C έως +177°C.

PERMATEX Code : 20539



Κόλλα για συγκράτηση κάθε είδους κυλινδρικών εξαρτημάτων, όπως 

ρουλεμάν μέσα σε περιβλήματα, χιτώνια κυλίνδρων, καπάκια κινητήρα, 

γρανάζια σε άξονες κλπ. Πράσινο υγρό. Υψηλός βαθμός συγκράτησης. 

Διάσταση σπειρώματος: μέχρι 0,15mm. Θερμοκρασιακή αντοχή: 

+175°C. Για συνδέσεις που απαιτούν υψηλό βαθμό συγκράτησης. 

Καλύπτει τα μικρά διάκενα στα επισκευαζόμενα μέρη. Στεγανοποιεί τις 

συνδέσεις και τις προστατεύει από φθορά και τριβή. Αποσυναρμολόγηση 

μπορεί να γίνει με συνήθη εργαλεία και θέρμανση (300°C)


