Ντουκόχρωμα υψηλής
ποιότητας & αντοχής
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Τυχόν αποκλίσεις στην απόδοση των αποχρώσεων οφείλονται στις τεχνικές εκτύπωσης, τη
γυαλάδα του χρώματος, το φωτισμό ή τη φύση της βαφόμενης επιφάνειας.
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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.

Οι απoχρώσεις που σημειώνονται με “D” διατίθενται και σε Direct-1. Η απόχρωση 55 (Verolac Μαύρο) διατίθεται και σε Ματ φινίρισμα.
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Μαύρο / Black
Gloss & Mat

Shades marked with “D” are also available in Direct-1. Shade 55 (Verolac Black) is also available in Mat finish.

High quality & durability
tough enamel

out

Για εξωτερική &
εσωτερική χρήση
Exterior & interior use

VEROLAC
Γυαλιστερό ντουκόχρωμα υψηλής ποιότητας και αντοχής:
Προστατεύει κάθε επιφάνεια και δίνει όμορφο φινίρισμα.
Για εξωτερική & εσωτερική χρήση.
Με μεγάλη σκληρότητα και καλυπτικότητα.
Με αποχρώσεις και γυαλάδα που μένουν αναλλοίωτες
στο χρόνο και το πλύσιμο.
Σε 44 έτοιμες αποχρώσεις.
High quality and durability gloss tough enamel:
Protects all surfaces & provides a nice finish.
For exterior & interior use.
With great hardness and hiding power.
With gloss and shade that remain unchanged
through time.
In 44 ready-made shades.

Προετοιμασία Επιφάνειας:
Surface Preparation:

ή
or
Υψηλής απόδοσης αστάρι
μεταλλικών επιφανειών.

Αστάρι βερνικοχρωμάτων
για μη μεταλλικές
επιφάνειες.

High spreading rate primer
for metallic surfaces.

Primer for
non-metallic surfaces.

ή
or
Aστάρι με ισχυρά
αντιδιαβρωτικά πιγμέντα
για την πλήρη αντισκωριακή
προστασία.

Quick drying primer for high
anticorrosive protection.

Primer with strong
anticorrosive pigments for
the maximum anticorrosive
protection.

VEROLAC/2018/GR-EN/CC/V1

Ταχυστέγνωτο αστάρι
για υψηλή αντισκωριακή
προστασία.

www.vitex.gr

