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Αποκλειστική Συλλογή MUSKITA  

Καλωσορίσατε στην νέα εποχή χρωματισμών Muskita. Η συλλογή Superdurable της Muskita αποτελείται 
από μια σειρά με ειδικά φινιρίσματα εμπνευσμένα από τα χρώματα της Γης - μάρμαρα, γρανίτες, 
πολύτιμους λίθους σε γήινους χρωματισμούς, που ενσαρκώνουν την ομορφιά και τη δύναμη της φύσης.
 
Η GiColor Ιταλίας δημιούργησε αποκλειστικά για τη Muskita τη νέα συλλογή Superdurable χρωμάτων 
με μοντέρνα φινιρίσματα, έντονους χρωματικούς τόνους, απαλές αποχρώσεις, μεταλλικές, με λεία ή 
ανάγλυφη ματ υφή, χρησιμοποιώντας υλικά φιλικά προς το περιβάλλον.

Τα φινιρίσματα δημιουργήθηκαν με τη νέα τεχνολογία πούδρας GiColor Superdurable, εξασφαλίζοντας 
ότι πληρούνται και υπερκαλύπτονται ακόμα και οι πιο αυστηρές απαιτήσεις και προδιαγραφές των 
προτύπων QUALICOAT, Κλάσης 2, υπερανθεκτικών βαφών, επιτυγχάνοντας αντοχή τρεις φορές 
μεγαλύτερη από τα φινιρίσματα Κλάσης 1. Η ανώτερη ποιότητα φινιρίσματος, τα καθιστά ιδανικά για 
βέλτιστη αντοχή και αντίσταση στις καιρικές συνθήκες για εφαρμογές σε έργα με υψηλές απαιτήσεις 
και προδιαγραφές απόδοσης, αποτελώντας την κορυφαία επιλογή από επαγγελματίες και ηγέτες της 
βιομηχανίας διεθνώς. 
 
  

MUSKITA Aluminium Industries Ltd

Our products are certified by: 
Τα προϊόντα μας είναι πιστοποιημένα από:

LIMASSOL/ ΛΕΜΕΣΟΣ
Limassol Industrial Area 
PO Box 50322, 3603 Limassol, Cyprus
Email: info@muskita.com.cy

Headquarters & 
Factory   Tel:   +357 25 844444
   Fax:  +357 25 393671

Sales   Tel:   +357 25 844440

Showroom  Tel:   +357 25 716103

Technical Support Tel:   +357 25 844427
   Fax:  +357 25 393671

NICOSIA/ ΛΕΥΚΩΣΙΑ 
Strovolos Industrial Area

Sales   Tel:   +357 22 517500
   Fax:  +357 22 515277

Showroom  Tel:   +357 22 519008

Technical Support Tel:   +357 22 517500
   Fax:  +357 22 570510

LARNACA/ ΛΑΡΝΑΚΑ
72 Acropoleos Avenue

Sales   Tel:  +357 24 531090
   Fax: +357 24 531365

Showroom   Tel:  +357 24 530946

PAFOS/ ΠΑΦΟΣ
80 Mesogis Avenue

Sales   Tel:  +357 26 222555
   Fax: +357 26 222556

Showroom  Tel:  +357 26 222555

Quality   Durability   Exclusivity

Welcome to the new age of colours by Muskita. 

Muskita’s Superdurable Collection is composed of a range of specialty finishes inspired by the 
colours of Earth - marbles, granites, precious stones and earth tones that embody both the beauty 
and strength of nature. 

Created exclusively for Muskita by GiColor of Italy our new collection of environmentally friendly 
Superdurable contemporary finishes is composed of a palette of dense pigmented tones, soft shades, 
metallic hints and smooth or sanded matte textures. 

The finishes are made with GiColor’s Superdurable Class 2 powder coating technology. This ensures 
they meet and exceed the strictest industry requirements and standards of QUALICOAT Class 2 
Superdurable powders, achieving durability three times that of Class 1 finishes. The superior quality 
of the finishes together with their excellent durability and resistance against weathering agents 
makes them ideal for projects with high performance requirements, constituting the top choice for 
professionals and industry leaders worldwide. 

With over half a century of experience in 
aluminium, Muskita sets the standard for 
excellence in the industry. Muskita is one 
of the largest, independent powder coaters 
in Europe that is approved and certified by 
the internationally recognised quality label 
QUALICOAT. This certification ensures our 
products meet and exceed the strictest 
European and international quality standards. 
Our state of the art facilities together with our 
vertical integration, experience and knowledge, 
guarantee the superior quality of our products 
throughout the entire sequence of production 
and the flexibility to meet all your design 
concepts, from standard projects to customised 
solutions. 

Με εμπειρία πάνω από 50 χρόνια στο αλουμίνιο, 
η Muskita θέτει τα πρότυπα για την αριστεία 
στην βιομηχανία. Η Muskita κατέχει ένα από 
τα μεγαλύτερα και πιο σύγχρονα εργοστάσια 
βαφής αλουμινίου στην Ευρώπη το οποίο είναι 
εγκεκριμένο και πιστοποιημένο από το διεθνώς 
αναγνωρισμένο οργανισμό QUALICOAT. Η 
πιστοποίηση αυτή διασφαλίζει ότι τα προϊόντα 
μας υπερκαλύπτουν τα πιο αυστηρά ευρωπαϊκά 
και διεθνή πρότυπα ποιότητας. Οι εγκαταστάσεις 
κάθετης βαφής αποτελούν την αιχμή της 
τεχνολογίας, ενώ η εμπειρία και η τεχνογνωσία 
εγγυώνται την άριστη ποιότητα των προϊόντων 
μας καθ’ όλη την παραγωγική διαδικασία, 
παρέχοντας ταυτόχρονα την δυνατότητα και 
ευελιξία εκπλήρωσης οποιασδήποτε σχεδιαστικής 
ιδέας.

Maintenance Instructions
Cleaning frequency is dependent on the severity of the environment (i.e. levels of humidity, pollution, heat, solar exposure etc.). In areas with 
mild environmental conditions (e.g. little traffic, far from coastal areas) regular cleaning inside and outside every 3 – 6 months is recommended to 
maintain the paint long-term. In areas with more severe environmental conditions (industrial, coastal areas) regular cleaning inside and outside every 
1– 3 months is recommended to maintain the paint long-term. 

In both cases dust deposits and other pollutants should be removed with water and a soft detergent with a neutral pH. Clean with a soft wet sponge 
and neutral soap, followed by rinsing with water, before drying with a soft cloth. Hard sponges, wire and cleaning solvents should be avoided. 
Silicone residues should be removed with cotton wool and blue spirit. 

Rough surface finishes should be avoided in high dust areas. Micro dust combined with high humidity, extreme solar exposure and heat might make 
the surface appear to be dull and difficult to clean, even though the paint quality in terms of adhesion is excellent.

Οδηγίες συντήρησης
Η συχνότητα καθαρισμού εξαρτάται από την δριμύτητα των καιρικών και περιβαλλοντικών συνθηκών (π.χ. επίπεδα υγρασίας, ατμοσφαιρική ρύπανση, 
θερμοκρασία, έκθεση στην ηλιακή ακτινοβολία).  Σε περιοχές με ήπιες περιβαλλοντικές συνθήκες (π.χ. χαμηλή κυκλοφοριακή κίνηση, απομακρυσμένες 
από παράκτιες περιοχές) συστήνεται τακτικός καθαρισμός εσωτερικά και εξωτερικά κάθε 3 – 6 μήνες, για την διατήρηση της βαφής μακροχρόνια.  Σε 
περιοχές με έντονες περιβαλλοντικές συνθήκες (π.χ. βιομηχανικές, παράκτιες περιοχές) συστήνεται τακτικός καθαρισμός εσωτερικά και εξωτερικά 
κάθε 1 – 3 μήνες, για την διατήρηση της βαφής μακροχρόνια.

Και στις δύο περιπτώσεις επικαθίσεις σκόνης ή άλλων ρύπων πρέπει να απομακρύνονται με νερό και ελαφρύ απορρυπαντικό με ουδέτερο pH.  Αρκεί 
ένα βρεγμένο μαλακό σφουγγάρι, ουδέτερο σαπούνι και μετά ξέπλυμα με νερό και στέγνωμα με μαλακό πανί.  Αποφεύγετε σκληρό σφουγγάρι, σύρμα, 
διαλυτικά καθαρισμού.  Οικοδομικά υλικά όπως τσιμέντο, ασβέστης, γύψος, επικολλητικές ταινίες, σελοτέιπ, πρέπει να απομακρύνονται αμέσως μετά 
την τοποθέτηση στην οικοδομή. Υπολείμματα σιλικόνης απομακρύνονται με βαμβάκι και μπλε οινόπνευμα. 

Οι βαφές με ανάγλυφη υφή (texture) πρέπει να αποφεύγονται σε περιοχές με υψηλή συχνότητα και πυκνότητα σκόνης στην ατμόσφαιρα.  Τα σωματίδια 
σκόνης σε συνδυασμό με τα υψηλά επίπεδα υγρασίας, την υπερβολική έκθεση στην ηλιακή ακτινοβολία και τις υψηλές θερμοκρασίες, μπορεί να 
επιφέρει θολότητα στην επιφάνεια και δυσκολία στον καθαρισμό, παρά το γεγονός ότι η ποιότητα της βαφής στο θέμα προσκόλλησης είναι εξαιρετική. 

In respect of the environment, 
Muskita’s pretreatment is chrome 

free and all materials used are free 
of heavy metals. 

Στα πλαίσια της περιβαλλοντικής 
πολιτικής της, η Muskita δεν 

χρησιμοποιεί χρώμιο στην 
προεπεξεργασία και οι βαφές της 

δεν περιέχουν βαρέα μέταλλα. 

The powder coating products of Muskita Aluminium Industries Ltd are painted following the specifications and 
controls of the European Standards of QUALICOAT. 

Colouration: This sample colour catalogue should be considered indicative; the colours shown are in approximation. 
For this reason, there might be a relative deviation from the final product. Moreover, the product’s exposure to usual 
weather conditions might lead to partial distortion of colour and gloss in the long term. 
Note: Colours may be withdrawn without prior notification.

Τα προϊόντα ηλεκτροστατικής βαφής της Muskita Aluminium Industries Ltd βάφονται ακολουθώντας πιστά τις 
προδιαγραφές ποιότητας και τους ελέγχους του Ευρωπαϊκού προτύπου QUALICOAT.

Χρωματισμοί: Το παρόν χρωματολόγιο να θεωρηθεί ενδεικτικό μόνο και κατά προσέγγιση στο τελικό χρώμα. Για το λόγο 
αυτό μπορεί να υπάρξει σχετική απόκλιση από τον τελικό χρωματισμό.  Η έκθεση του προϊόντος στις συνήθεις καιρικές 
συνθήκες πιθανόν να επιφέρει διαχρονικά μερική αλλοίωση του χρωματισμού καθώς επίσης και της στιλπνότητας 
πάντοτε μέσα στα όρια που καθορίζει η QUALICOAT.
Σημείωση: Χρώματα μπορούν να αποσυρθούν χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

www.muskita.com.cy

Gloss Retention Over Time: 
Colours of Earth Superdurable Collection 

Change in Colour Over Time: 
Colours of Earth Superdurable Collection 
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Η GiColor Ιταλίας δημιούργησε αποκλειστικά για τη Muskita τη νέα συλλογή Superdurable χρωμάτων 
με μοντέρνα φινιρίσματα, έντονους χρωματικούς τόνους, απαλές αποχρώσεις, μεταλλικές, με λεία ή 
ανάγλυφη ματ υφή, χρησιμοποιώντας υλικά φιλικά προς το περιβάλλον.

Τα φινιρίσματα δημιουργήθηκαν με τη νέα τεχνολογία πούδρας GiColor Superdurable, εξασφαλίζοντας 
ότι πληρούνται και υπερκαλύπτονται ακόμα και οι πιο αυστηρές απαιτήσεις και προδιαγραφές των 
προτύπων QUALICOAT, Κλάσης 2, υπερανθεκτικών βαφών, επιτυγχάνοντας αντοχή τρεις φορές 
μεγαλύτερη από τα φινιρίσματα Κλάσης 1. Η ανώτερη ποιότητα φινιρίσματος, τα καθιστά ιδανικά για 
βέλτιστη αντοχή και αντίσταση στις καιρικές συνθήκες για εφαρμογές σε έργα με υψηλές απαιτήσεις 
και προδιαγραφές απόδοσης, αποτελώντας την κορυφαία επιλογή από επαγγελματίες και ηγέτες της 
βιομηχανίας διεθνώς. 
 
  

MUSKITA Aluminium Industries Ltd

Our products are certified by: 
Τα προϊόντα μας είναι πιστοποιημένα από:

LIMASSOL/ ΛΕΜΕΣΟΣ
Limassol Industrial Area 
PO Box 50322, 3603 Limassol, Cyprus
Email: info@muskita.com.cy

Headquarters & 
Factory   Tel:   +357 25 844444
   Fax:  +357 25 393671

Sales   Tel:   +357 25 844440

Showroom  Tel:   +357 25 716103

Technical Support Tel:   +357 25 844427
   Fax:  +357 25 393671

NICOSIA/ ΛΕΥΚΩΣΙΑ 
Strovolos Industrial Area

Sales   Tel:   +357 22 517500
   Fax:  +357 22 515277

Showroom  Tel:   +357 22 519008

Technical Support Tel:   +357 22 517500
   Fax:  +357 22 570510

LARNACA/ ΛΑΡΝΑΚΑ
72 Acropoleos Avenue

Sales   Tel:  +357 24 531090
   Fax: +357 24 531365

Showroom   Tel:  +357 24 530946

PAFOS/ ΠΑΦΟΣ
80 Mesogis Avenue

Sales   Tel:  +357 26 222555
   Fax: +357 26 222556

Showroom  Tel:  +357 26 222555

Quality   Durability   Exclusivity

Welcome to the new age of colours by Muskita. 

Muskita’s Superdurable Collection is composed of a range of specialty finishes inspired by the 
colours of Earth - marbles, granites, precious stones and earth tones that embody both the beauty 
and strength of nature. 

Created exclusively for Muskita by GiColor of Italy our new collection of environmentally friendly 
Superdurable contemporary finishes is composed of a palette of dense pigmented tones, soft shades, 
metallic hints and smooth or sanded matte textures. 

The finishes are made with GiColor’s Superdurable Class 2 powder coating technology. This ensures 
they meet and exceed the strictest industry requirements and standards of QUALICOAT Class 2 
Superdurable powders, achieving durability three times that of Class 1 finishes. The superior quality 
of the finishes together with their excellent durability and resistance against weathering agents 
makes them ideal for projects with high performance requirements, constituting the top choice for 
professionals and industry leaders worldwide. 

With over half a century of experience in 
aluminium, Muskita sets the standard for 
excellence in the industry. Muskita is one 
of the largest, independent powder coaters 
in Europe that is approved and certified by 
the internationally recognised quality label 
QUALICOAT. This certification ensures our 
products meet and exceed the strictest 
European and international quality standards. 
Our state of the art facilities together with our 
vertical integration, experience and knowledge, 
guarantee the superior quality of our products 
throughout the entire sequence of production 
and the flexibility to meet all your design 
concepts, from standard projects to customised 
solutions. 

Με εμπειρία πάνω από 50 χρόνια στο αλουμίνιο, 
η Muskita θέτει τα πρότυπα για την αριστεία 
στην βιομηχανία. Η Muskita κατέχει ένα από 
τα μεγαλύτερα και πιο σύγχρονα εργοστάσια 
βαφής αλουμινίου στην Ευρώπη το οποίο είναι 
εγκεκριμένο και πιστοποιημένο από το διεθνώς 
αναγνωρισμένο οργανισμό QUALICOAT. Η 
πιστοποίηση αυτή διασφαλίζει ότι τα προϊόντα 
μας υπερκαλύπτουν τα πιο αυστηρά ευρωπαϊκά 
και διεθνή πρότυπα ποιότητας. Οι εγκαταστάσεις 
κάθετης βαφής αποτελούν την αιχμή της 
τεχνολογίας, ενώ η εμπειρία και η τεχνογνωσία 
εγγυώνται την άριστη ποιότητα των προϊόντων 
μας καθ’ όλη την παραγωγική διαδικασία, 
παρέχοντας ταυτόχρονα την δυνατότητα και 
ευελιξία εκπλήρωσης οποιασδήποτε σχεδιαστικής 
ιδέας.

Maintenance Instructions
Cleaning frequency is dependent on the severity of the environment (i.e. levels of humidity, pollution, heat, solar exposure etc.). In areas with 
mild environmental conditions (e.g. little traffic, far from coastal areas) regular cleaning inside and outside every 3 – 6 months is recommended to 
maintain the paint long-term. In areas with more severe environmental conditions (industrial, coastal areas) regular cleaning inside and outside every 
1– 3 months is recommended to maintain the paint long-term. 

In both cases dust deposits and other pollutants should be removed with water and a soft detergent with a neutral pH. Clean with a soft wet sponge 
and neutral soap, followed by rinsing with water, before drying with a soft cloth. Hard sponges, wire and cleaning solvents should be avoided. 
Silicone residues should be removed with cotton wool and blue spirit. 

Rough surface finishes should be avoided in high dust areas. Micro dust combined with high humidity, extreme solar exposure and heat might make 
the surface appear to be dull and difficult to clean, even though the paint quality in terms of adhesion is excellent.

Οδηγίες συντήρησης
Η συχνότητα καθαρισμού εξαρτάται από την δριμύτητα των καιρικών και περιβαλλοντικών συνθηκών (π.χ. επίπεδα υγρασίας, ατμοσφαιρική ρύπανση, 
θερμοκρασία, έκθεση στην ηλιακή ακτινοβολία).  Σε περιοχές με ήπιες περιβαλλοντικές συνθήκες (π.χ. χαμηλή κυκλοφοριακή κίνηση, απομακρυσμένες 
από παράκτιες περιοχές) συστήνεται τακτικός καθαρισμός εσωτερικά και εξωτερικά κάθε 3 – 6 μήνες, για την διατήρηση της βαφής μακροχρόνια.  Σε 
περιοχές με έντονες περιβαλλοντικές συνθήκες (π.χ. βιομηχανικές, παράκτιες περιοχές) συστήνεται τακτικός καθαρισμός εσωτερικά και εξωτερικά 
κάθε 1 – 3 μήνες, για την διατήρηση της βαφής μακροχρόνια.

Και στις δύο περιπτώσεις επικαθίσεις σκόνης ή άλλων ρύπων πρέπει να απομακρύνονται με νερό και ελαφρύ απορρυπαντικό με ουδέτερο pH.  Αρκεί 
ένα βρεγμένο μαλακό σφουγγάρι, ουδέτερο σαπούνι και μετά ξέπλυμα με νερό και στέγνωμα με μαλακό πανί.  Αποφεύγετε σκληρό σφουγγάρι, σύρμα, 
διαλυτικά καθαρισμού.  Οικοδομικά υλικά όπως τσιμέντο, ασβέστης, γύψος, επικολλητικές ταινίες, σελοτέιπ, πρέπει να απομακρύνονται αμέσως μετά 
την τοποθέτηση στην οικοδομή. Υπολείμματα σιλικόνης απομακρύνονται με βαμβάκι και μπλε οινόπνευμα. 

Οι βαφές με ανάγλυφη υφή (texture) πρέπει να αποφεύγονται σε περιοχές με υψηλή συχνότητα και πυκνότητα σκόνης στην ατμόσφαιρα.  Τα σωματίδια 
σκόνης σε συνδυασμό με τα υψηλά επίπεδα υγρασίας, την υπερβολική έκθεση στην ηλιακή ακτινοβολία και τις υψηλές θερμοκρασίες, μπορεί να 
επιφέρει θολότητα στην επιφάνεια και δυσκολία στον καθαρισμό, παρά το γεγονός ότι η ποιότητα της βαφής στο θέμα προσκόλλησης είναι εξαιρετική. 

In respect of the environment, 
Muskita’s pretreatment is chrome 

free and all materials used are free 
of heavy metals. 

Στα πλαίσια της περιβαλλοντικής 
πολιτικής της, η Muskita δεν 

χρησιμοποιεί χρώμιο στην 
προεπεξεργασία και οι βαφές της 

δεν περιέχουν βαρέα μέταλλα. 

The powder coating products of Muskita Aluminium Industries Ltd are painted following the specifications and 
controls of the European Standards of QUALICOAT. 

Colouration: This sample colour catalogue should be considered indicative; the colours shown are in approximation. 
For this reason, there might be a relative deviation from the final product. Moreover, the product’s exposure to usual 
weather conditions might lead to partial distortion of colour and gloss in the long term. 
Note: Colours may be withdrawn without prior notification.

Τα προϊόντα ηλεκτροστατικής βαφής της Muskita Aluminium Industries Ltd βάφονται ακολουθώντας πιστά τις 
προδιαγραφές ποιότητας και τους ελέγχους του Ευρωπαϊκού προτύπου QUALICOAT.

Χρωματισμοί: Το παρόν χρωματολόγιο να θεωρηθεί ενδεικτικό μόνο και κατά προσέγγιση στο τελικό χρώμα. Για το λόγο 
αυτό μπορεί να υπάρξει σχετική απόκλιση από τον τελικό χρωματισμό.  Η έκθεση του προϊόντος στις συνήθεις καιρικές 
συνθήκες πιθανόν να επιφέρει διαχρονικά μερική αλλοίωση του χρωματισμού καθώς επίσης και της στιλπνότητας 
πάντοτε μέσα στα όρια που καθορίζει η QUALICOAT.
Σημείωση: Χρώματα μπορούν να αποσυρθούν χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

www.muskita.com.cy

Gloss Retention Over Time: 
Colours of Earth Superdurable Collection 

Change in Colour Over Time: 
Colours of Earth Superdurable Collection 
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Colours of Earth
Superdurable Collection

Obsidian Black               580S

Parian White               560S

Azurite Blue                520S

Almandine Brick               550S

Blue Moonstone               525S

Basalt Grey               535S

Marble Beige               545S

Sandstone                540S

Saturnia Gold               570S

Grey Slate               530S

Green Jade                515S

Connemara Green              510S
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Αποκλειστική Συλλογή MUSKITA  

Καλωσορίσατε στην νέα εποχή χρωματισμών Muskita. Η συλλογή Superdurable της Muskita αποτελείται 
από μια σειρά με ειδικά φινιρίσματα εμπνευσμένα από τα χρώματα της Γης - μάρμαρα, γρανίτες, 
πολύτιμους λίθους σε γήινους χρωματισμούς, που ενσαρκώνουν την ομορφιά και τη δύναμη της φύσης.
 
Η GiColor Ιταλίας δημιούργησε αποκλειστικά για τη Muskita τη νέα συλλογή Superdurable χρωμάτων 
με μοντέρνα φινιρίσματα, έντονους χρωματικούς τόνους, απαλές αποχρώσεις, μεταλλικές, με λεία ή 
ανάγλυφη ματ υφή, χρησιμοποιώντας υλικά φιλικά προς το περιβάλλον.

Τα φινιρίσματα δημιουργήθηκαν με τη νέα τεχνολογία πούδρας GiColor Superdurable, εξασφαλίζοντας 
ότι πληρούνται και υπερκαλύπτονται ακόμα και οι πιο αυστηρές απαιτήσεις και προδιαγραφές των 
προτύπων QUALICOAT, Κλάσης 2, υπερανθεκτικών βαφών, επιτυγχάνοντας αντοχή τρεις φορές 
μεγαλύτερη από τα φινιρίσματα Κλάσης 1. Η ανώτερη ποιότητα φινιρίσματος, τα καθιστά ιδανικά για 
βέλτιστη αντοχή και αντίσταση στις καιρικές συνθήκες για εφαρμογές σε έργα με υψηλές απαιτήσεις 
και προδιαγραφές απόδοσης, αποτελώντας την κορυφαία επιλογή από επαγγελματίες και ηγέτες της 
βιομηχανίας διεθνώς. 
 
  

MUSKITA Aluminium Industries Ltd

Our products are certified by: 
Τα προϊόντα μας είναι πιστοποιημένα από:

LIMASSOL/ ΛΕΜΕΣΟΣ
Limassol Industrial Area 
PO Box 50322, 3603 Limassol, Cyprus
Email: info@muskita.com.cy

Headquarters & 
Factory   Tel:   +357 25 844444
   Fax:  +357 25 393671

Sales   Tel:   +357 25 844440

Showroom  Tel:   +357 25 716103

Technical Support Tel:   +357 25 844427
   Fax:  +357 25 393671

NICOSIA/ ΛΕΥΚΩΣΙΑ 
Strovolos Industrial Area

Sales   Tel:   +357 22 517500
   Fax:  +357 22 515277

Showroom  Tel:   +357 22 519008

Technical Support Tel:   +357 22 517500
   Fax:  +357 22 570510

LARNACA/ ΛΑΡΝΑΚΑ
72 Acropoleos Avenue

Sales   Tel:  +357 24 531090
   Fax: +357 24 531365

Showroom   Tel:  +357 24 530946

PAFOS/ ΠΑΦΟΣ
80 Mesogis Avenue

Sales   Tel:  +357 26 222555
   Fax: +357 26 222556

Showroom  Tel:  +357 26 222555

Quality   Durability   Exclusivity

Welcome to the new age of colours by Muskita. 

Muskita’s Superdurable Collection is composed of a range of specialty finishes inspired by the 
colours of Earth - marbles, granites, precious stones and earth tones that embody both the beauty 
and strength of nature. 

Created exclusively for Muskita by GiColor of Italy our new collection of environmentally friendly 
Superdurable contemporary finishes is composed of a palette of dense pigmented tones, soft shades, 
metallic hints and smooth or sanded matte textures. 

The finishes are made with GiColor’s Superdurable Class 2 powder coating technology. This ensures 
they meet and exceed the strictest industry requirements and standards of QUALICOAT Class 2 
Superdurable powders, achieving durability three times that of Class 1 finishes. The superior quality 
of the finishes together with their excellent durability and resistance against weathering agents 
makes them ideal for projects with high performance requirements, constituting the top choice for 
professionals and industry leaders worldwide. 

With over half a century of experience in 
aluminium, Muskita sets the standard for 
excellence in the industry. Muskita is one 
of the largest, independent powder coaters 
in Europe that is approved and certified by 
the internationally recognised quality label 
QUALICOAT. This certification ensures our 
products meet and exceed the strictest 
European and international quality standards. 
Our state of the art facilities together with our 
vertical integration, experience and knowledge, 
guarantee the superior quality of our products 
throughout the entire sequence of production 
and the flexibility to meet all your design 
concepts, from standard projects to customised 
solutions. 

Με εμπειρία πάνω από 50 χρόνια στο αλουμίνιο, 
η Muskita θέτει τα πρότυπα για την αριστεία 
στην βιομηχανία. Η Muskita κατέχει ένα από 
τα μεγαλύτερα και πιο σύγχρονα εργοστάσια 
βαφής αλουμινίου στην Ευρώπη το οποίο είναι 
εγκεκριμένο και πιστοποιημένο από το διεθνώς 
αναγνωρισμένο οργανισμό QUALICOAT. Η 
πιστοποίηση αυτή διασφαλίζει ότι τα προϊόντα 
μας υπερκαλύπτουν τα πιο αυστηρά ευρωπαϊκά 
και διεθνή πρότυπα ποιότητας. Οι εγκαταστάσεις 
κάθετης βαφής αποτελούν την αιχμή της 
τεχνολογίας, ενώ η εμπειρία και η τεχνογνωσία 
εγγυώνται την άριστη ποιότητα των προϊόντων 
μας καθ’ όλη την παραγωγική διαδικασία, 
παρέχοντας ταυτόχρονα την δυνατότητα και 
ευελιξία εκπλήρωσης οποιασδήποτε σχεδιαστικής 
ιδέας.

Maintenance Instructions
Cleaning frequency is dependent on the severity of the environment (i.e. levels of humidity, pollution, heat, solar exposure etc.). In areas with 
mild environmental conditions (e.g. little traffic, far from coastal areas) regular cleaning inside and outside every 3 – 6 months is recommended to 
maintain the paint long-term. In areas with more severe environmental conditions (industrial, coastal areas) regular cleaning inside and outside every 
1– 3 months is recommended to maintain the paint long-term. 

In both cases dust deposits and other pollutants should be removed with water and a soft detergent with a neutral pH. Clean with a soft wet sponge 
and neutral soap, followed by rinsing with water, before drying with a soft cloth. Hard sponges, wire and cleaning solvents should be avoided. 
Silicone residues should be removed with cotton wool and blue spirit. 

Rough surface finishes should be avoided in high dust areas. Micro dust combined with high humidity, extreme solar exposure and heat might make 
the surface appear to be dull and difficult to clean, even though the paint quality in terms of adhesion is excellent.

Οδηγίες συντήρησης
Η συχνότητα καθαρισμού εξαρτάται από την δριμύτητα των καιρικών και περιβαλλοντικών συνθηκών (π.χ. επίπεδα υγρασίας, ατμοσφαιρική ρύπανση, 
θερμοκρασία, έκθεση στην ηλιακή ακτινοβολία).  Σε περιοχές με ήπιες περιβαλλοντικές συνθήκες (π.χ. χαμηλή κυκλοφοριακή κίνηση, απομακρυσμένες 
από παράκτιες περιοχές) συστήνεται τακτικός καθαρισμός εσωτερικά και εξωτερικά κάθε 3 – 6 μήνες, για την διατήρηση της βαφής μακροχρόνια.  Σε 
περιοχές με έντονες περιβαλλοντικές συνθήκες (π.χ. βιομηχανικές, παράκτιες περιοχές) συστήνεται τακτικός καθαρισμός εσωτερικά και εξωτερικά 
κάθε 1 – 3 μήνες, για την διατήρηση της βαφής μακροχρόνια.

Και στις δύο περιπτώσεις επικαθίσεις σκόνης ή άλλων ρύπων πρέπει να απομακρύνονται με νερό και ελαφρύ απορρυπαντικό με ουδέτερο pH.  Αρκεί 
ένα βρεγμένο μαλακό σφουγγάρι, ουδέτερο σαπούνι και μετά ξέπλυμα με νερό και στέγνωμα με μαλακό πανί.  Αποφεύγετε σκληρό σφουγγάρι, σύρμα, 
διαλυτικά καθαρισμού.  Οικοδομικά υλικά όπως τσιμέντο, ασβέστης, γύψος, επικολλητικές ταινίες, σελοτέιπ, πρέπει να απομακρύνονται αμέσως μετά 
την τοποθέτηση στην οικοδομή. Υπολείμματα σιλικόνης απομακρύνονται με βαμβάκι και μπλε οινόπνευμα. 

Οι βαφές με ανάγλυφη υφή (texture) πρέπει να αποφεύγονται σε περιοχές με υψηλή συχνότητα και πυκνότητα σκόνης στην ατμόσφαιρα.  Τα σωματίδια 
σκόνης σε συνδυασμό με τα υψηλά επίπεδα υγρασίας, την υπερβολική έκθεση στην ηλιακή ακτινοβολία και τις υψηλές θερμοκρασίες, μπορεί να 
επιφέρει θολότητα στην επιφάνεια και δυσκολία στον καθαρισμό, παρά το γεγονός ότι η ποιότητα της βαφής στο θέμα προσκόλλησης είναι εξαιρετική. 

In respect of the environment, 
Muskita’s pretreatment is chrome 

free and all materials used are free 
of heavy metals. 

Στα πλαίσια της περιβαλλοντικής 
πολιτικής της, η Muskita δεν 

χρησιμοποιεί χρώμιο στην 
προεπεξεργασία και οι βαφές της 

δεν περιέχουν βαρέα μέταλλα. 

The powder coating products of Muskita Aluminium Industries Ltd are painted following the specifications and 
controls of the European Standards of QUALICOAT. 

Colouration: This sample colour catalogue should be considered indicative; the colours shown are in approximation. 
For this reason, there might be a relative deviation from the final product. Moreover, the product’s exposure to usual 
weather conditions might lead to partial distortion of colour and gloss in the long term. 
Note: Colours may be withdrawn without prior notification.

Τα προϊόντα ηλεκτροστατικής βαφής της Muskita Aluminium Industries Ltd βάφονται ακολουθώντας πιστά τις 
προδιαγραφές ποιότητας και τους ελέγχους του Ευρωπαϊκού προτύπου QUALICOAT.

Χρωματισμοί: Το παρόν χρωματολόγιο να θεωρηθεί ενδεικτικό μόνο και κατά προσέγγιση στο τελικό χρώμα. Για το λόγο 
αυτό μπορεί να υπάρξει σχετική απόκλιση από τον τελικό χρωματισμό.  Η έκθεση του προϊόντος στις συνήθεις καιρικές 
συνθήκες πιθανόν να επιφέρει διαχρονικά μερική αλλοίωση του χρωματισμού καθώς επίσης και της στιλπνότητας 
πάντοτε μέσα στα όρια που καθορίζει η QUALICOAT.
Σημείωση: Χρώματα μπορούν να αποσυρθούν χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

www.muskita.com.cy
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