ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ

VITEX WITH TEFLONTM

Πλαστικό χρώµα κορυφαίασ αντοχήσ µε τεχνολογία
προστασίασ τησ επιφάνειασ
Πλαστικό χρώµα κορυφαίασ αντοχήσ
µε µατ φινίρισµα για εσωτερική χρήση
σχεδιασµένο µε την τεχνολογία προστασίασ
επιφανειών Teflon™. Η τεχνολογία Teflon™
προσδίδει µεγάλη ανθεκτικότητα και υψηλή
αντοχή στην απορρόφηση κοινών οικιακών
λεκέδων, µε αποτέλεσµα να µπορούν πιο
εύκολα να αφαιρεθούν ακόµα και µετά από
µεγάλο χρονικό διάστηµα. Η τεχνολογία
Teflon™ δηµιουργεί επίσησ µια αντιστατική
επιφάνεια προστασίασ, η οποία εµποδίζει την
εναπόθεση σκόνησ, κάπνασ και άλλων ρύπων.
Το πλαστικό χρώµα Vitex µε Teflon™ µπορεί να
χρησιµοποιηθεί σε επιφάνειεσ οποιουδήποτε
υλικού µετά από κατάλληλη προετοιµασία.
Έχει εύκολη εφαρµογή προσφέροντασ
µεγάλη καλυπτικότητα, υψηλή λευκότητα,

ασυναγώνιστη απόδοση και εξαιρετική αντοχή
στο συχνό πλύσιµο (Class 1, EN 13300/ ISO
11998). Είναι χαµηλήσ οσµήσ κατά την εφαρµογή
του διότι δεν περιέχει αµµωνία. Επαναβάφεται
µε οποιοδήποτε πλαστικό/ακρυλικό χρώµα τησ
Vitex. Τα χρώµατα που φέρουν το εµπορικό
σήµα Teflon™ έχουν δοκιµαστεί και διαπιστευτεί
από την Chemours, για την αντοχή τουσ στον
εµποτισµό κοινών οικιακών λεκέδων και για την
απόδοσή τουσ στην ευκολία καθαρισµού τουσ.
Teflon™ is a trademark of THE CHEMOURS COMPANY FC, LLC
used under license by VITEX S.A.

Χρώµα µε τη
µέγιστη αντοχή
στο συχνό πλύσιµο

Πλεονεκτήµατα:
• Ανώτερη αντοχή και προστασία στον εµποτισµό λεκέδων
• ∆ηµιουργία αντιστατικήσ επιφάνειασ που απωθεί σκόνεσ/κάπνα/ρύπουσ
• Εξαιρετική καλυπτικότητα και απόδοση

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ

Ιξώδεσ

110 ± 10 KU (ASTM D 562, 25°C)

Ματ

ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ
Σατινέ
Mατ Φινίρισµα

Πυκνότητα

1,45 ± 0,02 Kg / L (ISO 2811)
για το λευκό

Στιλπνότητα

ΑΡΑΙΩΣΗ

< 5 µονάδεσ στισ 85° (ISO 2813)

Με νερό

Γυαλιστερό

4500+
Λευκό και χιλιάδεσ
αποχρώσεισ µέσω
του Συστήµατοσ
∆ηµιουργίασ
Αποχρώσεων
Vitex Coloring

8-10 %

ΑΠΟ∆ΟΣΗ

ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΑ-ΒΕΝΤΑΛΙΕΣ
Για µία στρώση

ΧΡΟΝΟΣ ΣΤΕΓΝΩΜΑΤΟΣ

15-18 m2/L

Στην αφή
30-60 min

Για δύο στρώσεισ
8-9 m2/L

Επαναβαφή
3-4 h

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Λευκό

750 mL

3L

10 L

Βάσεισ

1L

3L

10 L

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΗ
ΠΕ∆ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Εσωτερικέσ νέεσ επιφάνειεσ από σκυρόδεµα, τούβλα, γυψοσανίδεσ και παλιέσ βαµµένεσ επιφάνειεσ.
Ιδανικό για οικιακούσ και επαγγελµατικούσ χώρουσ υψηλήσ διέλευσησ που απαιτούν πολύ συχνό καθαρισµό, όπωσ:
• Χώρουσ εστίασησ, καφετέριεσ • Ξενοδοχεία • Γραφεία • Σχολεία, παιδικά δωµάτια

ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΑ
Οι επιφάνειεσ πρέπει να είναι καθαρέσ, στεγνέσ και λείεσ, χωρίσ σκόνη, λάδια ή τυχόν σαθρά υλικά. Σε
ήδη βαµµένεσ χωρίσ προβλήµατα και σαθρά σηµεία δεν απαιτείται ιδιαίτερη προετοιµασία και το Vitex
with TeflonTM εφαρµόζεται κατευθείαν.
Για το στοκάρισµα των οπών και σπατουλάρισµα τυχόν ρωγµών χρησιµοποιείται Acrylic Putty ή Visto.
Παλιέσ υδροχρωµατισµένεσ επιφάνειεσ (µε ασβέστη ή κόλλα) ασταρώνονται µε Acrylan Unco Eco ή
Durovit.
Καινούργιεσ επιφάνειεσ από σοβά, µπετόν, τούβλα, γυψοσανίδεσ, κ.λ.π., καθώσ και σπατουλαρισµένεσ
επιφάνειεσ ασταρώνονται µε Primer 100% Ακρυλικό ή Acrylan Unco Eco.
Επιφάνειεσ λερωµένεσ από νικοτίνη, καπνά, µαρκαδόρουσ, καφέδεσ και άλλα είδη λεκέδων
ασταρώνονται µε Blanco Eco ή Vitosin.
Για µέγιστη καλυπτικότητα σε σκούρεσ και έντονεσ (όπωσ µπλε, κόκκινεσ και κίτρινεσ) τελικέσ
αποχρώσεισ, στισ επιφάνειεσ προσ βαφή συνίσταται να εφαρµόζεται πρώτα PreColor Primer
χρωµατισµένο µέσω του συστήµατοσ χρωµατισµού Vitex Coloring ανάλογα µε την τελική απόχρωση.

ΒΗΜΑΤΑ
1

Αραιώνουµε 8-10% µε νερό και
αναδεύουµε καλά πριν την χρήση.

2

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

3

Επαναβάφουµε µετά από 3-4 ώρεσ.

TIPS
• 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 Vitex with TeflonTM

εφαρµόζεται 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.

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΠΟΕ (Πτητικέσ Οργανικέσ Ενώσεισ)

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ
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

“Ματ εσωτερικών τοίχων και οροφών”
(Στιλπνότητα ≤25@60°).Οριακή τιµή 30 g/L
Μέγιστη περιεκτικότητα προϊόντοσ (έτοιµο
προσ χρήση) 18 g/L ΠΟΕ

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
5°C-38°C

Τα δοχεία πρέπει να διατηρούνται κλειστά
σε σκιερό µέροσ µακριά από την ηλιακή
ακτινοβολία.

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.
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