Οικολογική βαφή ξύλου…
χωρίς συμβιβασμούς
σε κόστος ή ποιότητα

Kαλύτερο για το περιβάλλον...
Καλές επιδόσεις για εσωτερική
και εξωτερική χρήση.
Περιορισμένη χρήση επικίνδυνων ουσιών.
Χαμηλή περιεκτικότητα σε διαλύτες.

...καλύτερο για σένα.

…με τη νέα

οικολογική ριπολίνη νερού

ULTRALAC

ULTRALAC
Οικολογικό
βερνικόχρωμα νερού

Οικολογικό βερνικόχρωμα (ριπολίνη) νερού αλκυδικών ρητινών νέας τεχνολογίας.
Είναι ιδανικό για εσωτερικές και εξωτερικές επιφάνειες ξύλου και μετάλλου. Προσφέρει:
εξαιρετικό φινίρισμα με γυαλάδες (gloss, satinet, mat) εφάμιλλες μιας ριπολίνης
διαλύτη
ευκολία εφαρμογής αφού είναι άοσμο, απλώνει θαυμάσια και επαναβάφεται μετά
από λίγες ώρες.
αντοχές σε εξωτερικές συνθήκες, χάρη στην πρωτοποριακή σύνθεση αλκυδικών
ρητινών νερού που προσφέρει ελαστικότητα, ανθεκτικότητα και άριστη πρόσφυση.
προστασία της υγείας του χρήστη και του περιβάλλοντος, χάρη στην
πιστοποιημένη οικολογική σύνθεσή του.
χαμηλό κόστος εφαρμογής, αντίστοιχο της ριπολίνης διαλύτη και πολύ χαμηλότερο
από εκείνο των παραδοσιακών ακρυλικών ριπολινών νερού.

Για άριστα αποτελέσματα σε αρχικές βαφές, εφαρμόστε το ULTRALAC AQUA
σε συνδυασμό με την οικολογική βελατούρα νερού VELATURA AQUA,
η οποία:
Δουλεύεται άνετα, κάνει καλό γέμισμα και τρίβεται εύκολα.
Στεγνώνει και τρίβεται πολύ σύντομα ενώ είναι πρακτικά άοσμη.
Μπορεί να εφαρμοστεί και σε επιφάνειες βαμμένες με βερνικοχρώματα
διαλύτη.

Βάψτε πόρτες, παράθυρα, κάγκελα, ντουλάπες με κάποια από τις παρακάτω δημοφιλείς αποχρώσεις.
Και αν αυτές δεν σας καλύπτουν, επιλέξτε την ιδανική απόχρωση μέσα από το απέραντο χρωματολόγιο
CHROMASYSTEM σε οποιαδήποτε διαβάθμιση γυαλάδας επιθυμείτε (gloss, satinet, mat).
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Οι αποχρώσεις στο παρόν έντυπο έχουν αναπαραχθεί με όση ακρίβεια επιτρέπει η τεχνική εκτύπωσης.
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Τα νέα οικολογικά προϊόντα βαφής ξύλου

ULTRALAC

—

Velatura

έχουν αναπτυχθεί με βάση νέα,

πρωτοποριακή τεχνολογία χρωμάτων, ώστε να είναι:

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
χαμηλό κόστος εφαρμογής, αντίστοιχο της ριπολίνης διαλύτη και πολύ χαμηλότερο από εκείνο των
παραδοσιακών ακρυλικών ριπολινών νερού.
υψηλή αξία εφαρμογής, αφού η τελική επιφάνεια προσφέρει άριστες αντοχές και μεγάλη διάρκεια ζωής.

Κόστος υλικών
εφαρμογής*
(€/m2)

+

1,90

ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΑΦΗΣ
ΑΛΚΥΔΙΚΟ ΔΙΑΛΥΤΗ

1,90

ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΑΦΗΣ
ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΝΕΡΟΥ

2,30

Ευκολία &
ταχύτητα εφαρμογής

Φινίρισμα

Προστασία
υγείας χρήστη
& περιβάλλοντος

Ελαστικότητα
& αντοχές

(gloss, satinet, mat)

—
(gloss, satinet, mat)

(gloss, satinet)

* Οι υπολογισμοί κόστους έγιναν με βάση ενδεικτικές λιανικές τιμές, υπολογίζοντας 1 στρώση βελατούρα και 2 στρώσεις λευκή gloss ριπολίνη.

801 11 52300
Δευτέρα έως Παρασκευή 7.30-15.30

www.chrotex.gr
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