


Γιατί να εφαρμόσω PreColor;

Η Νέα Τεχνολογία της Vitex για μέγιστη 
καλυπτικότητα των τελικών αποχρώσεων 

Για λιγότερα “χέρια” τελικού χρώματος σε έντονη αλλαγή απόχρωσης, 
συγκριτικά με τις κοινές πρακτικές. 

Για μέγιστη καλυπτικότητα, ιδιαίτερα για σκούρες και έντονες τελικές 
αποχρώσεις, που χωρίς την κατάλληλη προετοιμασία απαιτούν 
πολλά «χέρια».

Για ενίσχυση της πρόσφυσης σε εξωτερικές και εσωτερικές επιφάνειες.

Για εξοικονόμηση χρόνου στην ολοκλήρωση των εργασιών.

Για άψογο, ομοιόμορφο και μακροχρόνιο φινίρισμα.

Με την προετοιμασία των επιφανειών με PreColor επιτυγχάνεται η ιδανική κάλυψη της 
υφιστάμενης επιφάνειας, προκειμένου να αποδοθεί πλήρως και γρηγορότερα 
η απόχρωση του τελικού χρώματος.

1 “ΧΕΡΙ”
ΑΣΤΑΡΙ PreColor

1 “ΧΕΡΙ” 
ΤΕΛΙΚΟ ΧΡΩΜΑ



Σε 4 βήματα μέγιστη καλυπτικότητα της 
τελικής απόχρωσης, σε λιγότερο χρόνο

Επιλέξτε την τελική απόχρωση που επιθυμείτε για τις εξωτερικές 
και εσωτερικές σας επιφάνειες.

Εφαρμόστε οποιοδήποτε υδατοδιαλυτό τελικό χρώμα της Vitex σε 1 ή 2 στρώσεις. 

Ενδεικτικά:

Vitex με TeflonTM 

Νέας γενιάς ματ πλαστικό χρώμα 
με τεχνολογία προστασίας της 

επιφάνειας TeflonTM *

Acrylan 
Το κορυφαίο ακρυλικό χρώμα, 

με εξαιρετική αντοχή στο συχνό 
πλύσιμο και στις καιρικές συνθήκες.

Ζητείστε να σας ετοιμάσουν (χρωματίσουν) το PreColor για την 
επιθυμητή σας τελική απόχρωση μέσω του Συστήματος Χρωματισμού 
της Vitex. 

ΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ

Εφαρμόστε 1 “χέρι” PreColor σε καθαρή και στεγνή επιφάνεια και αφήστε 
να στεγνώσει πλήρως.

* Teflon™ is a trademark of THE CHEMOURS COMPANY FC, 
   LLC used under license by VITEX - Yannidis Bros S.A.



Για εξωτερική και εσωτερική χρήση

Χρωματίζεται για όλες τις τελικές αποχρώσεις

Επιτρέπει στον τοίχο να “αναπνέει”

Φιλικό προς το χρήστη και 
το περιβάλλον
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ΑΠΟΔΟΣΗ
10-12 m2/L ανάλογα

το πάχος 
της στρώσης.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ
750ml, 3L, 10L 

Τηλ.: 210.5589.400 / e-mail: info@vitex.gr
www.vitex.gr

ΑΡΑΙΩΣΗ
Έτοιμο προς χρήση.

ΣΤΕΓΝΩΜΑ
Στην αφή σε 30-60’.
Επαναβάφεται μετά 

από 3-4 ώρες ανάλογα με
τις ατμοσφαιρικές

συνθήκες.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ
Ρολό, πινέλο
και πιστόλι.

ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ
Διατίθεται σε λευκό.

Χρωματίζεται μέσω του
Συστήματος Χρωματισμού

της Vitex για τελικές
αποχρώσεις που 

προκύπτουν
απο διάφανη, μεσαία

και λευκή βάση.

Βρείτε το 
αποκλειστικά

στο δίκτυο 
συνεργατών 

της Vitex!


