Οικολογικό πλαστικό χρώμα
κορυφαίας εγγυημένης ποιότητας

Επιλέγω Artex eco γιατί...

Είναι πιστοποιηµένο οικολογικό
χρώµα σύµφωνα µε την πιο πρόσφατη
ισχύουσα Κοινοτική Νοµοθεσία.
Η υψηλή του απόδοση σηµαίνει
µειωµένη κατανάλωση χρώµατος
και άρα µειωµένη κατανάλωση
φυσικών πόρων.
Συνεισφέρει στην προστασία του
περιβάλλοντος τόσο κατά τη χρήση
του όσο και σε ολόκληρη
την παραγωγική του διαδικασία.
Διαρκεί στο χρόνο µειώνοντας
σηµαντικά τις δαπάνες συντήρησης και
την κατανάλωση ενέργειας.

…για τον καταναλωτή που νοιάζεται για το περιβάλλον
χωρίς να συμβιβάζεται σε ποιότητα,
αντοχές ή αισθητικό αποτέλεσμα.

Καθοδηγούµενη από µια ιδιαίτερη οικολογική ευαισθησία, η ΧΡΩΤΕΧ δεσµεύεται και συντονίζει
όλες τις δραστηριότητές της µε βασικό γνώµονα τη φροντίδα για τον άνθρωπο και την προστασία
του περιβάλλοντος.
Τα υλικά συσκευασίας που διατίθενται στην αγορά είναι όλα ανακυκλώσιµα.
Οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις από τις διεργασίες παραγωγής στα εργοστάσιά µας
είναι ελάχιστες, µέσω υπερσύγχρονων µεθόδων ανακύκλωσης διαλυτών
και διαχείρισης των αποβλήτων.
Δραστηριοποιούµαστε συνεχώς στην παραγωγή προϊόντων που είναι οικολογικά
και φιλικά στο χρήστη και το περιβάλλον και σύµφωνα µε τους διεθνείς κανονισµούς.

Οικολογικές βαφές τοίχων… χωρίς συμβιβασμούς σε αισθητική και αντοχές
Το ARTEX ECO ξεχωρίζει για τις εξαιρετικές του ιδιότητες:
Απόδοση και καλυπτικότητα
Χάρη στην ειδική του σύνθεση, το ARTEX ECO αφήνει
τη βέλτιστη ποσότητα χρώµατος στην βαφόµενη επιφάνεια προσφέροντας οικονοµία λόγω της υψηλής του
απόδοσης και της µεγάλης καλυπτικής του ικανότητας.
2
Το ARTEX ECO αποδίδει 9-13m /Lt για πλήρη κάλυψη
(2 στρώσεις), ανάλογα πάντα και µε την απόχρωση.
Αντοχές για διάρκεια στο χρόνο
Η αυξηµένη του αντοχή σε πλύσιµο και τρίψιµο (κλάση 1
κατά το πρότυπο ΕΝ 13300) εξασφαλίζει τη διατήρηση
της βαµµένης επιφάνειας σε καλή κατάσταση για πολύ
µεγάλο χρονικό διάστηµα γλυτώνοντάς σας από τις
συχνές επαναβαφές.
Ευκολία εφαρµογής
Το ARTEX ECO χαρακτηρίζεται από την ιδιαίτερα αυξηµένη ευκολία εφαρµογής του. Χάρη στην επεξεργασµένη ρεολογία του, απλώνει οµοιόµορφα και στρώνει
εύκολα και ξεκούραστα χωρίς να πιτσιλάει. Στεγνώνει
ταχύτατα ακόµα και υπό χαµηλές θερµοκρασίες (χρόνος
επαναβαφής: 1 ώρα).
Επιφάνεια υψηλής αισθητικής
Οι τοίχοι αποκτούν τέλειο µατ φινίρισµα, υψηλή λευκότητα ή ζωντανές αποχρώσεις µέσα από τα χρωµατολόγια της ΧΡΩΤΕΧ.

Kαλύτερο για το περιβάλλον...
Ελαχιστοποιημένη περιεκτικότητα
σε επικίνδυνες ουσίες.
Μειωμένη περιεκτικότητα σε πτητικές
οργανικές ενώσεις (ΠΟΕ): <10 g/l.
Καλές επιδόσεις για εσωτερική χρήση.

...καλύτερο για σένα.
EL/044/008

Tip:

Για ένα πλήρες οικολογικό σύστηµα βαφής τοίχων σε καινούριες επιφάνειες, εφαρµόστε
πριν το ARTEX ECO, το οικολογικό ακρυλικό αστάρι τοίχων PRIMEX A-300, το οποίο
προσφέρει:
Εύκολη εφαρµογή
Υψηλή απόδοση
Ισχυρή πρόσφυση

Καλύτερα για το περιβάλλον και την υγεία σας
Ελάχιστη επιβάρυνση περιβάλλοντος κατά την παραγωγή
Ελάχιστη χρήση επικίνδυνων ουσιών
Ελάχιστη περιεκτικότητα σε πτητικούς οργανικούς διαλύτες

Καλύτερα για την τσέπη σας
Xαµηλό κόστος εφαρµογής, χάρη στην υψηλή απόδοση και καλυπτικότητα,
άρα οικονοµία στην ποσότητα χρώµατος για βαφή
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ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ & ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ
Διατίθεται σε λευκό και σε χιλιάδες οικολογικές αποχρώσεις µέσω του συστήµατος
ανάµιξης CHROMASYSTEM. Σε µικρές, µεσαίες και µεγάλες συσκευασίες.
Ειδικά για τον δειγµατισµό αποχρώσεων διατίθεται και σε συσκευασίες µισού λίτρου.
Χρωµατίζεται επίσης µε τα ΒΑΣΙΚΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΧΡΩΤΕΧ σε ποσοστό έως 15%.
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Υψηλή αξία εφαρµογής, αφού η τελική επιφάνεια προσφέρει άριστες
αντοχές και µεγάλη διάρκεια ζωής

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Οι επιφάνειες καθαρίζονται από σκόνες, λίπη, σαθρά παλαιά χρώµατα και σκόνες. Οι νέες επιφάνειες ασταρώνονται µε το ακρυλικό αστάρι νερού PRIMEX A-300 ή µε το σιλικονούχο ακρυλικό µικρονιζέ αστάρι νερού
PRIMEX MICRO. Το ARTEX ECO εφαρµόζεται σε 2 στρώσεις, αραιωµένο µε νερό σε αναλογία 5-10%. Τα
εργαλεία καθαρίζονται µε νερό και σαπουνάδα.
Χρόνος στεγνώµατος: 20 λεπτά. Χρόνος επαναβαφής: 1,5 ώρα ± 1 ώρα, αναλόγως της απόχρωσης.
Οι χρόνοι στεγνώµατος και επαναβαφής επιµηκύνονται κάτω από συνθήκες χαµηλής θερµοκρασίας και
αυξηµένης σχετικής υγρασίας.

Tip: Για τον υπολογισµό της ποσότητας που θα χρειαστείτε,
χρησιµοποιήστε το εργαλείο υπολογισµού χρώµατος
µέσα από το site της ΧΡΩΤΕΧ.

801 11 52300
ÄåõôÝñá Ýùò ÐáñáóêåõÞ 7.30-15.30

www.chrotex.gr
www.facebook.com/Mychrotex

ÅËËÇÍÉÊÇ ÂÉÏÌÇ×ÁÍÉÁ ×ÑÙÌÁÔÙÍ ÊÁÉ ÂÅÑÍÉÊÉÙÍ
Â. ÍÉÊÏËÏÃÉÁÍÍÇÓ & Ã. ÔÓÉÌÐÏÕÊÇÓ
×ÑÙÔÅ× Á.Å.
ÌÁÑÍÇ 39, 104 32 - ÁÈÇÍÁ
ÔÇË.: 210 5230116-9, FAX: 210 5235301

0321

ÃÑÁÌÌÇ ÔÅ×ÍÉÊÇÓ ÅÎÕÐÇÑÅÔÇÓÇÓ

