


Silver 740Bronze 730Gold 720

Satin Κυπαρισσί/Cypress green 649  Satin              Μαύρο/Black 655Satin               Λευκό/White 610

Gloss Κυπαρισσί/Cypress green 749  Gloss              Μαύρο/Black 755Gloss               Λευκό/White 710

Heavy Metal Silicon 
σε χιλιάδες αποχρώσεις / in thousands of shades

Σιλικονούχο Ντουκόχρωμα Υψηλών Aντοχών
Silicon Tough Enamel with High Durability

Heavy Metal Silicon - Metallize 
Το Heavy Metal Silicon σε έτοιμες μεταλλιζέ αποχρώσεις Gold, Silver και Bronze δίνει ένα 
πολυτελές φινίρισμα αναβαθμίζοντας τα μεταλλικά στοιχεία στη διακόσμηση του σπιτιού σας.

Heavy Metal Silicon in ready-made metalize shades, Gold, Silver and Bronze, gives a 
luxurious finish highlighting metallic design elements.

Διατίθεται σε gloss και satin φινίρισμα. Έτοιμο σε λευκό, μαύρο και κυπαρισσί, ενώ 
οι βάσεις του μπορούν να χρωματιστούν σε όλες τις Ral ή σε όποια άλλη απόχρωση 
επιλέξετε μέσω του συστήματος δημιουργίας αποχρώσεων της Vitex.

In gloss and satin finish. It is available in ready-made shades (white, black and cypress 
green), while its base paints can be tinted in Ral or any other shade you choose through 
the Vitex tinting system.

out

Τυχόν αποκλίσεις στην απόδοση των αποχρώσεων οφείλονται στις τεχνικές εκτύπωσης, τη γυαλάδα του χρώματος, το φωτισμό ή τη φύση της βαφόμενης επιφάνειας. Printing technique 
limitations, gloss level of the paint, lighting as well as the nature of the surface, may result in slight colour variations between the colours in the card and the painted surface itself.



Aquamarine 780Emerald 779Oriental 778Terracotta 777

Quartz 776Spring 775Antique 774Solid 773

Amethyst 772Champagne 771Sepia 770Loft 769

Steel 768Granite 767Anthracite 766Titan 765

Sapphire 764Coral 763

Forest 762Golden Fleece 761

ΒΑΣΗ / BASE  Graphite 700

Heavy Metal Silicon Effect
Δίνει ένα ανάγλυφο διακοσμητικό φινίρισμα για ιδιαίτερες τεχνοτροπίες. Ιδανικό 
για εξωτερική χρήση, με ενισχυμένη αντιδιαβρωτική προστασία. Σε 20 αποχρώσεις.

Offers a textured decorative finish. Ideal for exterior use, specially enriched for 
extra anticorrosive protection. In 20 shades.
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www.vitex.gr

Το Heavy Metal Silicon είναι σιλικονούχο ντουκόχρωμα υψηλής αντοχής για μέταλλα:
•  Ιδανικό για εξωτερική & εσωτερική χρήση.
•  Με κορυφαία σκληρότητα, χωρίς να απαιτείται η χρήση σκληρυντή.
•  Απόλυτη αντισκωριακή προστασία σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες, στη UV ακτινοβολία, και στο πλύσιμο.
•  Aποχρώσεις και γυαλάδα που μένουν αναλλοίωτες στο χρόνο.

Heavy Metal Silicon is a high durability silicon tough enamel for metals: 
•  Ideal for exterior & interior use.
•  With exceptional hardness, without the need of a hardener.
•  Great anticorrosive protection to adverse weather conditions, UV radiation and washing.
•  Gloss and color that remain unchanged through time.

High spreading rate primer 
for metallic surfaces.

 Υψηλής απόδοσης αστάρι 
μεταλλικών επιφανειών.

Quick drying primer for high 
anticorrosive protection.

Ταχυστέγνωτο αστάρι για υψηλή 
αντισκωριακή προστασία.

Primer with strong anticorrosive 
pigments for the maximum
anticorrosive protection.

Αντιοξειδωτικό αστάρι με ισχυρά 
αντιδιαβρωτικά πιγμέντα για την 
πλήρη αντισκωριακή προστασία.

Προετοιμασία Επιφάνειας:
Surface Preparation:

or or


