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Τύπος: Ακρυλικό υπόστρωμα νερού. 
Μέθοδος εφαρμογής: Ρολό, πινέλο ή πιστόλι airless. 
Αραίωση: Έως 10% με καθαρό νερό.   
Απόδοση: Περίπου 11 m² ανά λίτρο ανά στρώση, στις κατάλληλα προετοιμασμένες επιφάνειες.  
Στέγνωμα: Στην αφή σε 1 ώρα και επαναβάφεται μετά από 2 ώρες.  Οι χρόνοι αυτοί διαφοροποιούνται 

ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες (υγρασία, θερμοκρασία).  
Αποχρώσεις: Διατίθεται σε λευκό.  
Αποθήκευση: Να αποθηκεύεται σε θερμοκρασία από 5°C έως 40°C. 

VIVEDUR® BLOCK 
ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ ΜΟΝΩΤΙΚΟ ΛΕΚΕΔΩΝ 

Yψηλή καλυπτικότητα 

Μονώνει τους υδατοδιαλυτούς ρύπους 

To VIVEDUR BLOCK είναι λευκό, ακρυλικό 
μονωτικό υπόστρωμα νερού, κατάλληλο για όλες τις 

εσωτερικές και εξωτερικές οικοδομικές επιφάνειες.   
Μονώνει και καλύπτει λεκέδες από καπνό, νικοτίνη,  
κιτρινίλες, υδατοδιαλυτούς μαρκαδόρους, καφέ,  
χυμό, παλαιές υγρασίες, και άλλους ρύπους. Έχει 

υψηλή καλυπτικότητα, μεγάλη απόδοση και ισχυρή 
πρόσφυση. Δεν περιέχει αμμωνία και είναι χαμηλής 

οσμής. Μονώνει τους υδατοδιαλυτούς ρύπους και 
εμποδίζει τη μετανάστευση τους στην τελική στρώση 
του χρώματος, ενώ παράλληλα επιτρέπει στην 
επιφάνεια να αναπνέει, απομακρύνοντας την 
υγρασία. Εφαρμόζεται εύκολα, και στεγνώνει 
γρήγορα. Παρουσιάζει μια ομοιόμορφη ματ 
επιφάνεια, εξασφαλίζοντας ένα εξαιρετικό φινίρισμα 

στο τελικό χρώμα. Επαναβάφεται με υδατοδιαλυτά 
πλαστικά και ακρυλικά χρώματα. 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ  

ΗΗμμεερροομμηηννίίαα  ΈΈκκδδοοσσηηςς    ::  

1166//1100//22001144  

  

ΑΑρριιθθμμόόςς  ΈΈκκδδοοσσηηςς    44ηη   

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Για νικοτίνη, καπνιά & καυσαέρια 
 

ΠΟΕ (ΠΤΗΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ) 

Οριακή τιμή της Ε.Ε. για αυτό το προϊόν κατηγορία  
Α/α Εσωτερικής χρήσης ματ για τοίχους και οροφές 
(στιλπνότητηα<25@60°C): 30 g/l (2010).  
Το προϊόν περιέχει κατά μέγιστο 28 g/l ΠΟΕ.  
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VIVEDUR® BLOCK 
ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ  
ΜΟΝΩΤΙΚΟ ΛΕΚΕΔΩΝ 
 
 
 

 Οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές, στεγνές και ελεύθερες από ελαττωματικά ή κακής συνοχής 
υλικά, σκόνες, λάδια και άλατα.  

 Η επεξεργασία όπως στεγνό τρίψιμο, χρήση φλόγας για κοπή ή συγκόλληση βαμμένων επιφανειών θα 

δημιουργήσει σκόνη και / ή επικίνδυνες αναθυμιάσεις. Υγρό τρίψιμο θα πρέπει να χρησιμοποιείται 

όπου είναι δυνατόν. Να εργάζεστε σε καλά αεριζόμενο χώρο. Χρησιμοποιείστε κατάλληλα μέσα για την 

προστασία της αναπνοής.  

 Για το στοκάρισμα και σπατουλάρισμα των επιφανειών: Χρησιμοποιείστε NEOPAL STUCCO.  

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ  

ΕΦΑΡΜΟΓΗ  

Αφαιρέστε όσο το δυνατό περισσότερο υλικό από τα εργαλεία πριν τον καθαρισμό τους  Καθαρίζετε τα 

εργαλεία αμέσως μετά την χρησιμοποίησή τους με νερό και απορρυπαντικό διάλυμα. 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ  

Μακριά από παιδιά • Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας το δοχείο του προϊόντος ή την 

ετικέτα • Να μην έρθει σε επαφή με τα μάτια, με το δέρμα ή με τα ρούχα ● Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ 

ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία ● Περιέχει μίγμα αντίδρασης: 5-χλωρο-2-

μεθυλο-4-ισοθιαζολιν-3-ονη με 2-μεθυλο-2Η-ισοθιαζολ-3-ονη (3:1) και 1,2-βενζοισοθιαζολ-3(2Η)-ονη. 

Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση. Δελτίο δεδομένων ασφαλείας παρέχεται εφόσον ζητηθεί ● 

Μην το αδειάζετε στην αποχέτευση • Διάθεση του περιεχομένου και του δοχείου σύμφωνα με την ισχύουσα 

νομοθεσία.  

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793777 

Σηκώστε με προσοχή – το βάρος ξεπερνά τα 10 kg. 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ,  ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  

ΑΝΑΔΕΥΣΤΕ ΚΑΛΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ  

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΣΤΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΓΩΝΙΑ ΜΗΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΕ ΣΕ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΚΑΤΩ ΑΠΟ 10°C. 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ  

 Αραιώστε έως 10% καθαρό νερό και αναδεύστε καλά πριν τη χρήση. Σε έντοντα λεκιασμένες 

επιφάνειες προτείνεται να εφαρμόζεται αναραίωτο. 
 Εφαρμόζετε 1-2 χέρια VIVEDUR BLOCK. Επαναβάφεται μετά από 2 ώρες αλλά σε λερωμένες 

επιφάνειες συνίσταται να γίνεται η επαναβαφή τουλάχιστον ένα 24ωρο μετά ή και περισσότερο, για να 

γίνει καλύτερη μόνωση των ρύπων.  
 Εξασφαλίστε καλό εξαερισμό κατά την εφαρμογή και το στέγνωμα. 
 Εφαρμογή και στέγνωμα σε θερμοκρασία από 10°C έως 35°C. 


