
Λευκό 5 kg 15 kg

ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ

ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΑ-ΒΕΝΤΑΛΙΕΣ
ΑΠΟ∆ΟΣΗ

ΑΡΑΙΩΣΗ

ΧΡΟΝΟΣ ΣΤΕΓΝΩΜΑΤΟΣ

Με νερό
0-10 %

Στην αφή
20-30 min

Ανά στρώση
1-1,5 m²/Kg 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Ματ Σατινέ ΓυαλιστερόΙξώδες
30.000 ± 2.500 cps 
(BROOKFIELD sp.7/50rpm, 25οC)

Πυκνότητα 
1,58 ± 0,03 Kg / L (ISO 2811) 
για το λευκό

RELIEF
Ανάγλυφο Επίχρισµα

Ανάγλυφο επίχρισµα µε βάση συµπολυµερείς 
ρητίνες. Έχει µεγάλη καλυπτικότητα και 
εξαιρετική αντοχή στην υγρασία και τις 
δυσµενείς ατµοσφαιρικές συνθήκες. Απλώνει 
πολύ καλά χωρίς να αφήνει µατίσεις και 
αποκτά µεγάλη σκληρότητα, χωρίς να 
σκάει. Με Relief βάφονται επιφάνειες από 
οποιοδήποτε υλικό µετά από κατάλληλη 
προεργασία. 

Πλεονεκτήµατα:

• Υψηλών αντοχών
• Για εξωτερική και εσωτερική χρήση
• Mε µεγάλη σκληρότητα, χωρίς να σκάει

Λευκό. 
Επιπλέον 
αποχρώσεις 
µπορούν να 
παραχθούν 
µε τη χρήση 
των βασικών 
χρωµάτων 
της VITEX.

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ

Mατ Φινίρισµα

vitex.grvitex.gr

ΠΛΑΣΤΙΚΑ και 
ΤΣΙΜΕΝΤΟΧΡΩΜΑΤΑ

EMULSION and CEMENT PAINTS

Τι κρύβεται πίσω από τις αγαπημένες σας αποχρώσεις; 

Η δική μας αγάπη για το χρώμα, η επιμονή στην ποιότητα, 

η αφοσίωση στην καινοτομία και μία μεγάλη ιστορία, 

που ξεκινά από το 1932.

Βάψε ό,τι θες μόνο με Vitex!

What is it behind your favorite color shades? 

It is our love for paint, the persistence in quality, 

the dedication for innovation and

a great history since 1932.

Paint everything only with Vitex!

TECHNICAL SUPPORT

+30.210.5589.400
customercare@vitex.gr
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ΠΟΕ (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις) Ο∆ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ

Τα άνω τεχνικά δεδοµένα, πληροφορίες, συστάσεις και οδηγίες βασίζονται 
στην µακρόχρονη εµπειρία µας και σε εργαστηριακούς ελέγχους και 
έχουν σκοπό µόνο την περιγραφή του προϊόντος και τον προσδιορισµό 
της εφαρµογής του. Ωστόσο ο τελικός χρήστης θα πρέπει να ελέγχει 
την καταλληλότητα του προϊόντος για την χρήση που το προορίζει. Η 
εταιρεία µας εγγυάται την ποιότητα του ίδιου του προϊόντος, ενώ σε κάθε 
περίπτωση δεν φέρει καµία ευθύνη για οποιεσδήποτε ζηµιές ή φθορές 
προκληθούν στην περίπτωση που το προϊόν δεν έχει χρησιµοποιηθεί για 
την κατάλληλη εφαρµογή και σύµφωνα µε τις οδηγίες χρήσης του. Η 
εταιρεία έχει το δικαίωµα αναθεώρησης του παρόντος εντύπου χωρίς 
προειδοποίηση.

“Ματ εσωτερικών τοίχων και οροφών” 
(Στιλπνότητα ≤25@60°). Οριακή τιµή 30 g/L.
Μέγιστη περιεκτικότητα προϊόντος 14 g/L
ΠΟΕ (έτοιµο προς χρήση) 

Παρακαλούµε εξετάστε τις οδηγίες προφύλαξης στην ετικέτα 
του δοχείου. Για λεπτοµερείς οδηγίες για τους κινδύνους και 
την ασφάλεια κατά τη χρήση, παρέχεται ∆ελτίο ∆εδοµένων 
Ασφαλείας εφόσον ζητηθεί.
Τηλ. Κέντρου ∆ηλητηριάσεων: 210 7793 777 

ΠΕ∆ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΑ

TIPS

ΒΗΜΑΤΑ 

Για επιφάνειες από οποιοδήποτε υλικό µετά από κατάλληλη προεργασία. 

Οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές, στεγνές και λείες, χωρίς σκόνη, λάδια ή τυχόν σαθρά υλικά.

Για το στοκάρισµα των οπών και σπατουλάρισµα τυχόν ρωγµών χρησιµοποιείται Acrylic Putty. 

Καινούργιες επιφάνειες από σοβά, µπετόν, τούβλα, γυψοσανίδες ή παλιές υδροχρωµατισµένες 
επιφάνειες (µε ασβέστη ή κόλλα) ασταρώνονται µε Durovit ή Acrylan Unco Eco. 

1 2

5°C-38°C 
Τα δοχεία πρέπει να διατηρούνται κλειστά 
σε σκιερό µέρος µακριά από την ηλιακή 
ακτινοβολία.

Aναδεύουµε καλά πριν την χρήση. Για την τελική 
επίστρωση το Relief εφαρµόζεται χωρίς αραίωση. 
Αραιώνεται έως 5-10% µε νερό εφόσον επιθυµούµε 
λεπτότερο ανάγλυφο σχέδιο (µπιµπίκι)

Απλώνεται η στρώση µε κοινό ρολό και αµέσως 
µετά, πριν ακόµη στεγνώσει, δουλεύεται µε ειδικό 
ρολό ώστε να σχηµατιστεί το επιθυµητό ανάγλυφο 
σχέδιο (µπιµπίκι).

• Εφαρµογή στους 5-35°C και <70% RH. 
Μην εφαρµόζετε εάν υπάρχει κίνδυνος 
βροχής/παγετού τις επόµενες 48 ώρες. 
• Αποκτά την τελική του σκληρότητα µετά 
από περίπου µια εβδοµάδα, ανάλογα µε 
τις ατµοσφαιρικές συνθήκες. 
•Επαναβάφεται µε πλαστικά ή ακρυλικά 
χρώµατα της VITEX, αφού προηγουµένως 

καθαριστεί.
• Τα εργαλεία καθαρίζονται αµέσως µετά 
τη χρήση µε νερό και αν χρειάζεται µε 
σαπούνι ή απορρυπαντικό 
• Να ελαχιστοποιείτε τη σπατάλη 
χρώµατος υπολογίζοντας την ποσότητα 
χρώµατος που θα χρειαστείτε.
• Να ανακτάτε τα περισσεύµατα χρώµατος 

για να τα επαναχρησιµοποιήσετε. Μετά 
την εφαρµογή του χρώµατος, σφραγίστε 
καλά το δοχείο και αποθηκεύστε το για 
µελλοντική χρήση.
• Μην αδειάζετε τα υγρά πλύσης στον 
υδροφόρο ορίζοντα. Ζητήστε συµβουλές 
από την τοπική αυτοδιοίκηση για την 
διάθεση και αποκοµιδή τους.

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ


