
4500+

Λευκό (Gloss, Satin,Mat) 750 mL 2,5 L

Βάσεις (Gloss, Satin,Mat) 750 mL 2,25 L

ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ

ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΑ-ΒΕΝΤΑΛΙΕΣΑΠΟ∆ΟΣΗ

ΑΡΑΙΩΣΗ

ΧΡΟΝΟΣ ΣΤΕΓΝΩΜΑΤΟΣ

Με νερό
5-15%

Στην αφή
1-2 h

Επαναβαφή
6-8 h

Για δύο στρώσεις 
6-8 m2/L

Για µία στρώση
12-15 m2/L

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Ματ Σατινέ Γυαλιστερό

AQUAVIT ECO
Οικολογική Ριπολίνη Νερού Πολυουρεθάνης 
για εσωτερική και εξωτερική χρήση

Πλεονεκτήµατα:

• Ενισχυµένη µε UV φίλτρα για τη µέγιστη αντοχή στην εξωτερική χρήση
• Με πολυουρεθάνη για βέλτιστη σχέση σκληρότητας και ελαστικότητας
• Κατηγορία Α+ στην ποιότητα αέρα εσωτερικών χώρων

Λευκό και χιλιάδες 
αποχρώσεις µέσω 
του Συστήµατος 
∆ηµιουργίας 
Αποχρώσεων Vitex 
Coloring

ΞΥΛΙΝΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ - ΡΙΠΟΛΙΝΕΣ

Μικροβιολογικά
ελεγµένο

Οικολογικό 
χρώµα

Χρώµα 
κατάλληλο 
για παιδικά 
παιχνίδια

Σύστηµα 
αξιολόγησης
 «πράσινων 

κτιρίων»

Πολυουρεθανικό ακρυλικό, οικολογικό 
βερνικόχρωµα νερού κατάλληλο 
για εσωτερικές αλλά και εξωτερικές 
επιφάνειες από ξύλο, µέταλλο, σοβά, 
γυαλί, PVC, αλουµίνιο, γαλβανισµένες, κ.λ.π. 
Πιστοποιηµένο σύµφωνα µε τα κριτήρια του 
Συµβουλίου Απονοµής Οικολογικού Σήµατος 
της Ε.Ε. και σύµφωνα µε το πρότυπο EN 71-3 
για τη µη µετανάστευση βαρέων µετάλλων 
από παιδικά παιχνίδια και αντικείµενα. 
Είναι χαµηλής οσµής κατά την εφαρµογή 

του διότι δεν περιέχει αµµωνία ή άλλες 
επικίνδυνες ουσίες, όπως αρωµατικούς 
υδρογονάνθρακες, ελεύθερη φορµαλδεΰδη, 
βαρέα µέταλλα ή αλκυλοφαινολαιθοξυλικές 
ενώσεις. Εφαρµόζεται εύκολα, απλώνει 
οµοιόµορφα, χωρίς να αφήνει βενιές 
και µατίσεις. Έχει εξαιρετική λευκότητα, 
µεγάλη καλυπτικότητα, εξαιρετική αντοχή 
στο συχνό πλύσιµο και άριστη πρόσφυση 
ακόµα και σε επιφάνειες βαµµένες µε 
αλκυδικό χρώµα (λαδοµπογιά).

Ιξώδες
95 ± 10 KU (ASTM D 562, 25°C)

Πυκνότητα
1,27 ± 0,02 Kg / L (ISO 2811) 
για το λευκό

Στιλπνότητα
• Στις 60° (ISO 2813):
< 5 µονάδες (µατ) 
20-40 µονάδες (σατινέ) 
> 75 µονάδες (γυαλιστερό)

Ποιότητα αέρα 
εσωτερικών

 χώρων



ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΑ-ΒΕΝΤΑΛΙΕΣ
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ΠΟΕ (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις) Ο∆ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ

Τα άνω τεχνικά δεδοµένα, πληροφορίες, συστάσεις και οδηγίες βασίζονται 
στην µακρόχρονη εµπειρία µας και σε εργαστηριακούς ελέγχους και 
έχουν σκοπό µόνο την περιγραφή του προϊόντος και τον προσδιορισµό 
της εφαρµογής του. Ωστόσο ο τελικός χρήστης θα πρέπει να ελέγχει 
την καταλληλότητα του προϊόντος για την χρήση που το προορίζει. Η 
εταιρεία µας εγγυάται την ποιότητα του ίδιου του προϊόντος, ενώ σε κάθε 
περίπτωση δεν φέρει καµία ευθύνη για οποιεσδήποτε ζηµιές ή φθορές 
προκληθούν στην περίπτωση που το προϊόν δεν έχει χρησιµοποιηθεί για 
την κατάλληλη εφαρµογή και σύµφωνα µε τις οδηγίες χρήσης του. Η 
εταιρεία έχει το δικαίωµα αναθεώρησης του παρόντος εντύπου χωρίς 
προειδοποίηση.

“Εσωτερικών /Εξωτερικών διακοσµήσεων και 
επενδύσεων από ξύλο και µέταλλο”
Οριακή τιµή 130 g/L.
Μέγιστη περιεκτικότητα προϊόντος <80 g/L
ΠΟΕ (έτοιµο προς χρήση) 

Παρακαλούµε εξετάστε τις οδηγίες προφύλαξης στην ετικέτα 
του δοχείου. Για λεπτοµερείς οδηγίες για τους κινδύνους και 
την ασφάλεια κατά τη χρήση, παρέχεται ∆ελτίο ∆εδοµένων 
Ασφαλείας εφόσον ζητηθεί.
Τηλ. Κέντρου ∆ηλητηριάσεων: 210 7793 777 

ΠΕ∆ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΑ

TIPS

ΒΗΜΑΤΑ 

Εξωτερικές ή εσωτερικές νέες ξύλινες και µεταλλικές επιφάνειες ή παλιές βαµµένες επιφάνειες µε 
χρώµατα νερού ή βερνικοχρώµατα διαλύτου (όπως πόρτες, παράθυρα, ντουλάπια κ.ά.).

Κατάλληλο και για εσωτερικούς τοίχους (σε satin ή gloss φινίρισµα)

Οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές και στεγνές , χωρίς λάδια ή σκουριές και να έχουν λειανθεί.
Οι ξύλινες επιφάνειες, µετά την κατάλληλη προεργασία (πέρασµα µε συντηρητικό ξύλου Diaxyl Extra 
Νερού, στοκάρισµα, σπατουλάρισµα µε Acrylic Putty και λείανση), ασταρώνονται µε Velatura Eco.
Στη συνέχεια, τρίβεται η επιφάνεια µε κατάλληλο γυαλόχαρτο και αποµακρύνεται η σκόνη.

Καινούργιες επιφάνειες από σοβά, µπετόν, τούβλα, γυψοσανίδες, κ.λπ., καθώς και σπατουλαρισµένες 
επιφάνειες ασταρώνονται µε Acrylan Unco Eco.
Επιφάνειες λερωµένες από νικοτίνη, καπνά, µαρκαδόρους, καφέδες και άλλα είδη λεκέδων 
ασταρώνονται µε Blanco Eco.

Οι µεταλλικές επιφάνειες ασταρώνονται µε αντισκωριακό αστάρι (Anti-Rust Primer, Μίνιο 
Primer ή Αστάρι Μετάλλων). Οι µεταλλικές γυαλιστερές επιφάνειες (γαλβανισµένες, αλουµινίου, κ.λ.π.) 
ασταρώνονται µε Velatoura Eco.

1 2 3

5°C-38°C 
Τα δοχεία πρέπει να διατηρούνται κλειστά 
σε σκιερό µέρος µακριά από την ηλιακή 
ακτινοβολία.

Αραιώνουµε µε νερό 5-10% 
(πινέλο/ρολό) ή 10-15% (πιστόλι 
airless) και αναδεύουµε καλά 
πριν την χρήση.

Εφαρµόζουµε την πρώτη στρώση µε 
ρολό, πινέλο ή πιστόλι airless.

Επαναβάφουµε µετά 
από 6-8 ώρες.

• Εφαρµογή στους 5-35°C και <80% RH.
• Το προϊόν πρέπει να χρωµατίζεται 
αποκλειστικά µε το σύστηµα χρωµατισµού 
Vitex Coloring στην προτεινόµενη
βάση χρωµατισµού.
• Τα εργαλεία καθαρίζονται αµέσως µετά τη 
χρήση µε νερό και αν χρειάζεται µε σαπούνι 
ή απορρυπαντικό.
• Επιφάνειες βαµµένες µε Aquavit Eco 
πλένονται χρησιµοποιώντας µαλακό 
σφουγγάρι µε νερό και σε περίπτωση 

επίµονων λεκέδων µε απαλό, άχρωµο
απορρυπαντικό, µετά την πάροδο 
τουλάχιστον τριών εβδοµάδων από τη βαφή 
τους.
• Να ελαχιστοποιείτε τη σπατάλη χρώµατος 
υπολογίζοντας την ποσότητα χρώµατος που 
θα χρειαστείτε.
• Να ανακτάτε τα περισσεύµατα χρώµατος 
για να τα επαναχρησιµοποιήσετε. Μετά την 
εφαρµογή του χρώµατος, σφραγίστε καλά 
το δοχείο και αποθηκεύστε το για µελλοντική 

χρήση.
• Μην αδειάζετε τα υγρά πλύσης στον 
υδροφόρο ορίζοντα.
Ζητήστε συµβουλές από την τοπική 
αυτοδιοίκηση για την διάθεση και 
αποκοµιδή τους.
• Περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε 
τους λόγους για τους οποίους απονεµήθηκε 
το οικολογικό σήµα σε αυτό το προϊόν 
διατίθενται στο δικτυακό τόπο: 
http://www.ecolabel.eu
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