Βαφή

Ξύλινων
Επιφανειών

Προϊόντα διαλύτη

VELATURA

ULTRALAC premium

Αστάρι βερνικοχρωμάτων
για ξύλινες επιφάνειες

Ριπολίνη πολυτελείας
για ξύλινες επιφάνειες

Ειδικά μελετημένο υπόστρωμα βερνικοχρωμάτων αλκυδικής
βάσης για ξύλινες επιφάνειες οικοδομών (πχ. πόρτες, παράθυρα,
κουφώματα) αλλά και πάνω σε τοίχους σπατουλαρισμένους με
PROPLASTEX ή λαδόστοκο.
Παρουσιάζει:
Ισχυρή πρόσφυση, ευκολία δουλέματος, ομοιόμορφο
άπλωμα.
Μεγάλη καλυπτικότητα.
Τρίβεται άνετα και δεν επηρεάζει την στιλπνότητα του
τελικού βερνικοχρώματος.
Απόδοση: 7-11 m2/lt ανά στρώση, ανάλογα με την απορροφητικότητα της επιφάνειας.

Τρίβεται μετά από 5 ώρες, ωστόσο για καλύτερα
αποτελέσματα, συνιστάται να τρίβεται την επόμενη
μέρα της εφαρμογής.

Βερνικόχρωμα πολυτελείας για χρήση σε εσωτερικές και εξωτερικές επιφάνειες. Δουλεύεται εύκολα και απλώνει ομοιόμορφα
στην επιφάνεια, δίνοντας ένα εξαιρετικό φινίρισμα.
Προσφέρει:
Μεγάλη καλυπτικότητα και γρήγορο στέγνωμα.
Ελαστική αλλά εξαιρετικά ανθεκτική επιφάνεια.
Μεγάλη αντοχή στην επίδραση δυσμενών καιρικών
συνθηκών και στο συχνό πλύσιμο.
Διατίθεται σε: Λευκό gloss, satinet, mat και χιλιάδες αποχρώσεις
μέσω του συστήματος ανάμιξης CHROMASYSTEM.
Απόδοση: 7-9 m2/lt για 2 στρώσεις.

Προϊόντα νερού

VELATURA Aqua

ULTRALAC Aqua

Οικολογικό αστάρι νερού
βερνικοχρωμάτων ξύλου

Οικολογικό βερνικόχρωμα νερού
για ξύλο και μέταλλο

Οικολογικό αστάρι προεργασίας ξύλινων επιφανειών σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Αποτελεί το ιδανικό υπόστρωμα για τη ριπολίνη νερού ULTRALAC AQUA και το AQUALAC.
Προσφέρει:
Εύκολο δούλεμα, καλό γέμισμα και εύκολο τρίψιμο
χωρίς να αφήνει βενιές και χωρίς να στομώνει το
γυαλόχαρτο.
Ισχυρή πρόσφυση και γρήγορο στέγνωμα.
Είναι πρακτικά άοσμο.
Μπορεί να εφαρμοστεί και σε επιφάνειες βαμμένες με
βερνικοχρώματα διαλύτη.

Οικολογικό βερνικόχρωμα νερού αλκυδικών ρητινών για
εσωτερικές και εξωτερικές επιφάνειες. Δουλεύεται εύκολα και
απλώνει ομοιόμορφα στην επιφάνεια, δίνοντας ένα εξαιρετικό
φινίρισμα.
Προσφέρει:
Μεγάλη καλυπτικότητα, γρήγορο στέγνωμα.
Ελαστική αλλά ανθεκτική επιφάνεια.
Υψηλή λευκότητα.
Πρακτικά άοσμη εφαρμογή λόγω της οικολογικής του
σύνθεσης.

Διατίθεται σε λευκό και μπορεί να χρωματιστεί σε 3 καλυπτικές
αποχρώσεις μέσω του συστήματος ανάμιξης CHROMASYSTEM.

Διατίθεται σε: λευκό gloss, satinet και mat και χιλιάδες αποχρώσεις μέσω του συστήματος ανάμιξης CHROMASYSTEM.

Απόδοση: 10,5-12,5 m2/lt ανά στρώση

Απόδοση: 12-14 m2/lt για 2 στρώσεις.

Όταν ακολουθεί βαφή ριπολίνης νερού σε απόχρωση χαμηλής καλυπτικότητας προτείνεται ο
χρωματισμός της VELATURA AQUA, προκειμένου να
μειωθεί το πλήθος των απαιτούμενων στρώσεων
ριπολίνης.
Τρίβεται μετά από 4-5 ώρες, ωστόσο για άριστα
αποτελέσματα συνιστάται να τρίβεται την επόμενη
μέρα της εφαρμογής.

Προϊόντα νερού

AQUAVEL

AQUALAC

Αστάρι νερού
πολλαπλών εφαρμογών

Βερνικόχρωμα νερού

Ακρυλικό αστάρι νερού εσωτερικής και εξωτερικής χρήσης
για τα βερνικοχρώματα νερού.

Βερνικόχρωμα νερού εσωτερικής και εξωτερικής χρήσης για
ξύλινες και μεταλλικές επιφάνειες (εφόσον προηγηθεί κατάλληλη αντισκωριακή προστασία).

Προσφέρει:

Προσφέρει:

Ισχυρή πρόσφυση στην επιφάνεια.
Άριστες συνθήκες πρόσφυσης για το τελικό χρώμα.
Ευκολία δουλέματος και τριψίματος.
Γρήγορο στέγνωμα.
Ευχάριστη εφαρμογή γιατί δεν έχει έντονη οσμή.

Μια ελαστική επιφάνεια με μεγάλες αντοχές σε συχνό
πλύσιμο-τρίψιμο.
Ευκολία δουλέματος, ομοιόμορφη κάλυψη στην
επιφάνεια.
Μεγάλη απόδοση και καλυπτικότητα.
Ευχάριστη εφαρμογή καθώς δεν έχει έντονη οσμή.
Δεν κιτρινίζει με την πάροδο του χρόνου.

Διατίθεται σε: Λευκό.

Διατίθεται σε: Λευκό gloss και satinet και χιλιάδες αποχρώσεις
μέσω του συστήματος ανάμιξης CHROMASYSTEM.

Απόδοση: 9±1,5m2/lt, ανά στρώση.

Απόδοση: 7-11 m2/lt για 2 στρώσεις.

Γενικές Χρήσιμες Συμβουλές
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Συγκεντρώστε όλα τα υλικά που θα χρειαστείτε πριν ξεκινήσετε τη βαφή.

Επιλέξτε τα κατάλληλα εργαλεία ανάλογα με την επιφάνεια που θα βάψετε και το υλικό που
θα χρησιμοποιήσετε. Τα εργαλεία βαφής, όπως ρολά και πινέλα, πρέπει να είναι καθαρά
πριν από τη χρήση και να μην έχουν ξεραθεί από προηγούμενη χρήση.

Η σωστή προετοιμασία της επιφάνειας παίζει το σημαντικότερο ρόλο για το τελικό
αποτέλεσμα και τη διάρκεια του προϊόντος. Οι ξύλινες επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές
από σαθρά υλικά, σκόνες λάδια, λιπαρές ουσίες, ρητίνες και παλαιά βερνίκια. Αναλυτικές
πληροφορίες θα βρείτε στην παράγραφο «Προετοιμασία & Βαφή Επιφάνειας» στην πίσω
πλευρά των δοχείων.

Ακολουθήστε τις οδηγίες που αναγράφονται στην ετικέτα του προϊόντος. Αραιώστε, όπου
απαιτείται αραίωση, σύμφωνα με το προτεινόμενο ποσοστό και το προτεινόμενο διαλυτικό.
Τηρήστε το χρόνο επαναβαφής.

Μην βάφετε τις εξωτερικές ξύλινες επιφάνειες την ώρα που είναι εκτεθειμένες στον ήλιο ή
σε ημέρες με έντονη υγρασία ή εάν υπάρχει η πιθανότητα βροχής.

Υπολογίστε την ποσότητα χρώματος που θα χρειαστείτε χρησιμοποιώντας
το Εργαλείο ΥπολογισμούΧρώματος στην ιστοσελίδα της ΧΡΩΤΕΧ:
http://www.chrotex.gr/el/paint-calculator

Η ΧΡΩΤΕΧ δίπλα σας…
Η ΧΡΩΤΕΧ βρίσκεται δίπλα σας για να σας βοηθήσει σε κάθε βήμα για την ανανέωση των χώρων σας.
Περιηγηθείτε στο νέο μας site www.chrotex.gr και βρείτε ιδέες για αποχρώσεις, πληροφορίες
για προϊόντα καθώς και για τα σημεία πώλησης αυτών.
Αναζητήστε τις βεντάλιες αποχρώσεων της ΧΡΩΤΕΧ σε συνεργαζόμενα
χρωματοπωλεία για μεγαλύτερη ποικιλία αποχρώσεων.
Βρείτε μας στο facebook.com/My chrotex
για περισσότερες δημιουργικές
ιδέες και νέες τάσεις.
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Έχετε οποιαδήποτε απορία σχετικά με κάποιο από τα προϊόντα μας;

ÅËËÇÍÉÊÇ ÂÉÏÌÇ×ÁÍÉÁ ×ÑÙÌÁÔÙÍ ÊÁÉ ÂÅÑÍÉÊÉÙÍ
Â. ÍÉÊÏËÏÃÉÁÍÍÇÓ ÊÁÉ Ã. ÔÓÉÌÐÏÕÊÇÓ
×ÑÙÔÅ× Á.Å.
ÌÁÑÍÇ 39, 104 32 - ÁÈÇÍÁ
ÔÇË.: 210 5230116-9, FAX: 210 5235301
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Το άριστα καταρτισμένο τεχνικό προσωπικό της ΧΡΩΤΕΧ μπορεί να σας βοηθήσει σε οποιαδήποτε απορία ή τεχνική
πληροφορία χρειάζεστε.

