
O Super Ήρωας  
του Χρώματος

Κορυφαία φροντίδα 
για τις επιφάνειες, 
τον άνθρωπο, το περιβάλλον.

Best-in-class πλαστικό χρώμα 
για εσωτερική χρήση

Σε βελουτέ ματ (Eggshell) 
και ματ φινίρισμα.

vitex.gr



ΚΑΘΑΡΈΣ ΚΑΙ  
ΑΝΘΈΚΤΙΚΈΣ ΈΠΙΦΑΝΈΙΈΣ

Με πιστοποιημένη αντιμυκητιακή δράση οι επιφάνειες προστατεύονται (ιδιαίτερα σε χώρους  
με αυξημένα ποσοστά υγρασίας) από την ανάπτυξη μυκήτων όπως η μούχλα, πάνω σε αυτές.

 Η οικογένεια Vitex Care εγκαινιάζει τη νέα εποχή για την ευκολία καθαρισμού των βαμμένων επιφανειών. 
Επιλέγοντας είτε eggshell είτε ματ φινίρισμα έχουμε ασυναγώνιστη ευκολία καθαρισμού και αντοχή 

στην πλυσιμότητα, με τις αποχρώσεις να παραμένουν αναλλοίωτες. Ακόμα και οι πιο δύσκολοι λεκέδες 
απομακρύνονται εύκολα με αποτέλεσμα να έχουμε πάντα φρέσκες και καθαρές επιφάνειες. 

Best-in-class ευκολία καθαρισμού για την αναστάτωση  
από το καθάρισμα λεκέδων

Αντιμικροβιακή δράση ενάντια στη φθορά  
των βαμμένων επιφανειών από μικρόβια

Ισχυρή αντιμυκητιακή δράση ενάντια στη μούχλα  
για τους τοίχους

Με αντιμικροβιακή δράση οι βαμμένες επιφάνειες προστατεύονται από μικροοργανισμούς, 
αξιολογημένα από τον τον Διεθνή Φορέα Ελέγχων και Εργαστηριακών δοκιμών IMSL.



ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ  
ΠΈΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΈΙΦΟΡΙΑ

Τα χρώματα Vitex Care είναι πρωτοπόρα για τον ολιστικό σχεδιασμό και την οικο-καινοτομία και έχουν 
αξιολογηθεί για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις στον κύκλο ζωής τους με βάση τα διεθνή πρότυπα EN 15804 

& ISO 14025. Το ECO-EPD (Environmental Product Declaration) είναι μία επαληθευμένη από ανεξάρτητο 
αρμόδιο φορέα Περιβαλλοντική Δήλωση Προϊόντος και συμβάλλει στη διαμόρφωση ενός ολοκληρωμένου  

υπεύθυνου brand παρέχοντας αξιόπιστες και μεθοδολογικά ελεγμένες πληροφορίες για την αξιολόγηση της 
περιβαλλοντικής επίδοσης των προιόντων. Οι ECO Περιβαλλοντικές Προϊοντικές Δηλώσεις  

των Vitex Care χρωμάτων βρίσκονται αναρτημένες στο ευρωπαϊκό ECO PORTAL. 

Με μειωμένες εκπομπές ρύπων Διοξειδίου του άνθρακα CO
2 
στον κύκλο ζωής τους  

τα χρώματα Vitex Care συμβάλλουν σε ένα χαμηλό ανθρακικό αποτύπωμα. 

Οι συσκευασίες των Vitex Care αποτελούνται από 50% ανακυκλωμένο πλαστικό.

Συμμορφωμένα με τo Σύστημα Αξιολόγησης Πράσινων Κτιρίων LEED v4.1 και το Σύστημα WELL Building  
σχετικά με την ανθρώπινη υγεία και ευεξία, τα χρώματα Vitex Care δίνουν έμφαση στα οφέλη  

για το περιβάλλον, την οικονομία, την υγεία και την κοινότητα.

ECO-EPD - Έγκριτη περιβαλλοντική δήλωση για όλο τον κύκλο ζωής του χρώματος

Χαμηλή περιβαλλοντική επίπτωση με μειωμένο αποτύπωμα CO₂ στον κύκλο ζωής

Χρήση ανακυκλωμένων υλικών στη συσκευασία για μειωμένες  
συνέπειες από τη χρήση του

Συμμόρφωση με τα Συστήματα Αξιολόγησης Πράσινων κτιρίων για μείωση  
του ενεργειακού και περιβαλλοντικού αποτυπώματός τους

MRPI® registration
1.1.00189.2021



ΚΟΡΥΦΑΙΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑ  
ΈΣΩΤΈΡΙΚΟΥ ΑΈΡΑ

Indoor Air Comfort GOLD & A+ για πολύ χαμηλές εκπομπές VOC

Πρακτικά άοσμα με απουσία βλαβερών πτητικών ουσιών

Υποαλλεργικά χρώματα για μειωμένη έκθεση σε αλλεργιογόνα

Με ειδική σύνθεση χαμηλής οσμής τα χρώματα Vitex Care είναι πρακτικά άοσμα:
• Κατά τη διάρκεια της εφαρμογής 

• Μετά την εφαρμογή

Με πολύ χαμηλές εκπομπές πτητικών ενώσεων συμβάλλουν σε ένα καθαρό  
και ασφαλές εσωτερικό περιβάλλον. Τα χρώματα Vitex Care φέρουν την πιστοποίηση  

“Indoor Air Comfort GOLD” του κορυφαίου οργανισμού ελέγχων και πιστοποιήσεων Eurofins  
και κατατάσσονται στην κατηγορία A+, ικανοποιώντας πλήρως τα πιο αυστηρά κριτήρια για τις εκπομπές  

VOC και είναι τα Best-in-Class παγκοσμίως για την ποιότητα εσωτερικού αέρα.

Πιστοποιημένα χρώματα από το BRITISH ALLERGY FOUNDATION που συνεισφέρουν  
στην ελάττωση των αλλεργιογόνων ουσιών, προσφέροντας έτσι ασφαλέστερους χώρους διαμονής 

 ιδιαίτερα για άτομα με προβλήματα αλλεργιών και άσθματος.



ΈΠΙΛΈΞΤΈ ΤΟ ΙΔΑΝΙΚΟ ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
To φινιρίσμα που θα επιλέξετε καθορίζει σε πολύ μεγάλο βαθμό  

την τελική αίσθηση που θα δίνει ο χώρος. Το Ματ φινίρισμα είναι μία 
ασφαλής επιλογή που συγχωρεί ατέλειες του τοίχου δείχνοντας ένα τελικό 

ομοιόμορφο αποτέλεσμα. To Βελουτέ ματ (eggshell) φινίρισμα έχει μία 
πολύ χαμηλή γυαλάδα που κάνει τους χώρους πραγματικά υπέροχους! 

Ταιριάζει σε οποιοδήποτε χώρο αναδεικνύοντας ακόμα περισσότερο τις 
τελικές αποχρώσεις χαρίζοντας ένα ιδιαίτερο και εντυπωσιακό στυλ!

Προϊόν Vitex Care

Χρήση Εσωτερικοί τοίχοι

Απόδοση 15-18m2

Συσκευασίες
Λευκό 750mL 3L 10L

Βάσεις 1L 3L 10L

Ματ  
φινίρισμα

Βελουτέ ματ 
(eggshell) 
φινίρισμα

Χρωματίζονται  
σε χιλιάδες αποχρώσεις



Στην Vitex σχεδιάσαμε και αναπτύξαμε μία σειρά χρωμάτων 
με γνώμονα το ευ ζην. Σας παρουσιάζουμε την οικογένεια Vitex Care  

που αποτελεί την απόλυτη λύση για κορυφαία προστασία  
για τις επιφάνειες, τον άνθρωπο και το περιβάλλον.

Για καθαρές  
και ανθεκτικές επιφάνειες

Για κορυφαία ποιότητα  
εσωτερικού αέρα 

Για την προστασία  
του περιβάλλοντος και την αειφορία

vitex.gr 210.5589.400


