


Ασφαλέστερες και καθαρότερες 
επιφάνειες από την Vitex
Οι απαιτήσεις όσον αφορά την υγιεινή και την ασφάλεια αυξάνονται, ιδιαίτερα σε χώρους όπως 

νοσοκομεία, οίκους περίθαλψης, νηπιαγωγεία, ξενοδοχεία, χώρους εστίασης, γραφεία, δημόσια κτίρια 

και οικίες. Τα αντιμικροβιακά προϊόντα Vitex Eco, Aquavit PU Eco και Vitex Satin Eco είναι σύμμαχοι 

στην αντιμετώπιση της έκθεσης των επιφανειών σε βακτήρια, συνεισφέροντας σε ένα πιο υγιεινό και 

καθαρό περιβάλλον, τόσο για οικιακούς όσο και για επαγγελματικούς χώρους.

Ναι. Τοίχοι, ξύλινες και μεταλλικές επιφάνειες μπορούν με διάφορους τρόπους να 
έρθουν σε επαφή με παθογόνα βακτήρια. Μετά την έκθεση των επιφανειών σε αυτά 
υπάρχει η πιθανότητα τα βακτήρια να αναπτυχθούν και για ένα χρονικό διάστημα να 

προσβάλουν κάποιον που θα έρθει σε επαφή με αυτές.

Μπορούν τα βακτήρια να επιβιώσουν πάνω σε τοίχους;

Πιστοποιημένα Αντιμικροβιακά Προϊόντα Vitex

Χώροι παροχής υγειονομικών υπηρεσιών
 (νοσοκομεία, κλινικές, οίκοι ευγηρίας, μαιευτήρια κ.α.)

Ξενοδοχεία

“Η ΣΩΤΗΡΙΑ”

Με δωρεά των πιστοποιημένων αντιμικροβιακών χρωμάτων Vitex υλοποιείται 
η αναβάθμιση και προστασία των ΜΕΘ και των υπόλοιπων κλινικών 

στα COVID-19 Νοσοκομεία αναφοράς: 



Πιστοποιημένα Επιπλέον:

Προστατεύουν τις επιφάνειες (εσωτερικούς τοίχους, ξύλινες και 
μεταλλικές επιφάνειες) με πιστοποιημένη αντιμικροβιακή δράση

Μειώνουν κατά 99,99% τα βακτήρια που έρχονται σε επαφή 
με τις επιφάνειες. Πιστοποιημένα από τον Διεθνή Φορέα 
ελέγχων και εργαστηριακών δοκιμών IMSL σύμφωνα με το 
διεθνές πρότυπο ISO 22196 για E. coli και Staphylococcus aureus

Α+ για την καλύτερη ποιότητα Εσωτερικού Αέρα 

(της Γαλλικής νομοθεσίας)

Οικολογικά

Για μέγιστη αντοχή στο συχνό πλύσιμο

Για παιδικά παιχνίδια και έπιπλα

Συμμορφωμένα κατά LEED - Σύστημα αξιολόγησης

 “πράσινων” κτιρίων

Για ξύλα 
και μέταλλα 

(εξωτερικά/εσωτερικά)

Για ματ 
τοίχους

(εσωτερικά)

Για σατινέ 
τοίχους

(εσωτερικά)

Χρωματίζονται
σε χιλιάδες
αποχρώσεις!

Εστιατόρια, bar, 
κουζίνες

Παιδικά δωμάτια, σχολεία, 
παιδικοί σταθμοί,

γυμναστήρια

Ιδανικά 
για το 

σπίτι σας!



Vitex Eco
Αντιμικροβιακό και οικολογικό 

ματ πλαστικό χρώμα

Aquavit PU Eco 
Αντιμικροβιακή και οικολογική 

ριπολίνη νερού πολυουρεθάνης

Vitex Satin Eco 
Αντιμικροβιακό και οικολογικό 

σατινέ πλαστικό χρώμα

Vitex with TeflonTM

Πλαστικό χρώμα ματ με 
τεχνολογία προστασίας της 

επιφάνειας TeflonTM

ΑΠΟΔΟΣΗ 15-18 m2/L 12-15 m2/L 12-14 m2/L 15-18 m2/L

ΧΡΟΝΟΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΟΥ 
ΣΤΕΓΝΩΜΑΤΟΣ 30-60 λεπτά 1-2 ώρες 45-60 λεπτά 30-60 λεπτά

ΧΡΗΣΗ Εσωτερικοί Τοίχοι Ξύλινες και Μεταλλικές επιφάνειες 
εξωτερικά και εσωτερικά Εσωτερικοί Τοίχοι Εσωτερικοί Τοίχοι

ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΟ - 
ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΑΚΟ

Δημιουργεί 
αντιστατική επιφάνεια ενάντια 

σε σκόνη / κάπνα / ρύπουςΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΤΗΝ 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 
ΑΕΡΑ

-

ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΟ 
ΣΥΧΝΟ ΠΛΥΣΙΜΟ

Μέγιστη  
Μέγιστη 

(Σατινέ και Γυαλιστερό φινίρισμα για τη 
μέγιστη ευκολία καθαρισμού)

Μέγιστη Μέγιστη

ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΚΑ 
ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΑ -

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ
Βάσεις: 1L, 3L, 10L

Λευκό: 750mL, 3L, 10L
Βάσεις: 1L, 2.25L

Λευκό: 750mL, 2.5L
Βάση White: 1L, 3L, 10L

 Λευκό: 3L, 10L
Βάσεις: 1L, 3L, 10L

Λευκό: 750mL, 3L, 10L
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Εάν ο τοίχος είναι 
λερωμένος ή έχει 
ελαφριά μούχλα, 
προτείνεται το 
καθάρισμα των 
επιφανειών με 

Vitex Kitchen & 
Bath Cleaner

Πιστοποιημένο 
οικολογικό μικρονιζέ 
σιλικονούχο αστάρι 

νερού

Πιστοποιημένο οικολογικό αστάρι 
βερνικοχρωμάτων νερού

Αντιμικροβιακή και οικολογική 
ριπολίνη νερού πολυουρεθάνης

Αντιμικροβιακό 
και οικολογικό 
ματ πλαστικό 

χρώμα

Πιστοποιημένο 
οικολογικό λευκό 
ακρυλικό αστάρι 
νερού μονωτικό 

λεκέδων

Αντιμικροβιακό 
και οικολογικό 

σατινέ πλαστικό 
χρώμα

Καθαρίζει εύκολα τις επιφάνειες από λεκέδες και ελαφριά μούχλα

Φρεσκάρει εξαφανίζοντας τις δυσάρεστες οσμές

Ιδανικό για χώρους με υψηλή υγρασία και υδρατμούς

Εσωτερικοί 
τοίχοι

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΣΤΑΡΩΜΑ ΒΑΦΗ ΜΕ ΤΕΛΙΚΟ ΧΡΩΜΑ

Εξωτερικές 
και εσωτερικές 

ξύλινες και 
μεταλλικές 
επιφάνειες

Τηλ.: 210.5589.400 / e-mail: info@vitex.gr / www.vitex.gr
ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ ΧΡΩΜΑΤΩΝ
ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΜΠΕΝΑΚΗ

ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ ΥΛΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ

Συστήματα Προϊόντων Vitex

Vitex Kitchen & Bath Cleaner

Χρωματίζονται
σε χιλιάδες
αποχρώσεις!


