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Τύπος: Αλκυδικό βερνικόχρωμα  
Ειδικό βάρος: 0,93-1,24 gr/ml (ISO 2811), ανάλογα με την απόχρωση-στιλπνότητα 
Ιξώδες : 7-9 ps (ROTOTHINNER DIN 51550, 25°C), ανάλογα με τη στιλπνότητα 
Μέθοδος εφαρμογής: Πινέλο, ρολό. 
Αραίωση: Έτοιμο για χρήση, αν χρειαστεί προσθέστε έως 3% κ.ο. ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ 

ΠΙΝΕΛΟΥ της ΒΙΒΕΧΡΩΜ. 
Απόδοση: 14-18m2/Lt ανά στρώση στις κατάλληλα προετοιμασμένες επιφάνειες 
Στέγνωμα: Επιφανειακά στεγνό σε 3-4 ώρες. Επαναβάφεται μετά από 24 ώρες. Οι χρόνοι αυτοί 
διαφοροποιούνται ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες (υγρασία, θερμοκρασία) 
Αποχρώσεις: Διατίθεται σε Λευκό γυαλιστερό, σατινέ και ματ. Επιπλέον χρωματίζεται μέσω του συστήματος 
ΧΡΩΜΟΣΥΝΘΕΣΕΙΣ της ΒΙΒΕΧΡΩΜ σε απεριόριστο αριθμό αποχρώσεων σε γυαλιστερό και σατινέ. 

Αποθήκευση: Σε θερμοκρασία από 5°C έως 40°C. 
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Τέλειο φινίρισμα 

Εύκολο δούλεμα 

Το VIVEWOOD είναι ριπολίνη εξαιρετικής ποιότητας 
για ξύλα και μέταλλα, σχεδιασμένη ειδικά για τον 
επαγγελματία ελαιοχρωματιστή. Εξασφαλίζει πολύ 
μεγάλη καλυπτικότητα και ένα τέλειο φινίρισμα σαν 
καθρέπτη. Το μαλακό δούλεμα, το καταπληκτικό 

άπλωμα, η ελαστικότητά του και η θαυμάσια τελική 
του εμφάνιση, το καθιστούν ιδανικό χρώμα για 

πόρτες, παράθυρα, κάθε ξύλινη κατασκευή καθώς και 
για μεταλλικές επιφάνειες, όπου μια πολύ λεία και 
ανθεκτική επιφάνεια είναι επιθυμητή. Η νέα σύνθεση 
του με τη χρήση άριστων πρώτων υλών δίνει στο 
VIVEWOOD πολύ καλές αντοχές στις δυσμενείς 
καιρικές συνθήκες και στην ατμοσφαιρική ρύπανση, 

προσφέροντας εξαιρετική διατήρηση της απόχρωσης 
και μακροχρόνια προστασία. 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ  

ΑΝΑΔΕΥΣΤΕ ΚΑΛΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ  
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΣΤΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΓΩΝΙΑ ΜΗΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΕ ΣΕ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΚΑΤΩ ΑΠΟ 10°C. 

ΗΗμμεερροομμηηννίίαα  ΈΈκκδδοοσσηηςς    ::  

1111//0044//22002222  

  

ΑΑρριιθθμμόόςς  ΈΈκκδδοοσσηηςς  1100ηη   

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΠΟΕ (ΠΤΗΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ) 

Οριακή τιμή της Ε.Ε. για αυτό το προϊόν κατηγορία  
Α/δ Χρώματα εσωτερικών / εξωτερικών διακοσμήσεων και 
επενδύσεων από ξύλλο και μέταλλο: 300 g/l (2010).  
Το προϊόν περιέχει κατά μέγιστο 299 g/l ΠΟΕ.  
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• Οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές και στεγνές.  

• 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. Εάν η έκθεση δεν μπορεί να αποφευχθεί με την παροχή τοπικού εξαερισμού, θα 

πρέπει να χρησιμοποιηθεί κατάλληλος εξοπλισμός για την προστασία της αναπνοής.  

• Για ξύλινες επιφάνειες μετά την κατάλληλη προεργασία (στοκάρισμα, σπατουλάρισμα) συνιστάται η 

εφαρμογή του υποστρώματος VELATURA.  

• Για μεταλλικές επιφάνειες, συνιστάται η προετοιμασία με το αντισκωριακό υπόστρωμα RUST PRIMER.  

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 ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΠΙΝΕΛΟΥ της Vivechrom. 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ  

ΠΡΟΣΟΧΗ. Περιέχει Υδρογονάνθρακες, αλκάνια – 1-μεθοξυ-2-προπανόλη • 
Υγρό και ατµοί εύφλεκτα • Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη • Mακριά 
από παιδιά • Εάν ζητήσετε ιατρική συµβουλή, να έχετε µαζί σας το δοχείο του 

προϊόντος ή την ετικέτα • Μακριά από θερµότητα, σπινθήρες, φλόγες και 
θερµές επιφάνειες • Μην καπνίζετε • Να διατηρείται το δοχείο ερµητικά 

κλειστό • Να µην έρθει σε επαφή µε τα µάτια, µε το δέρµα ή µε τα ρούχα • ΣΕ 
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ:  Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και 
αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή • Καλέστε 
το ΚΕΝΤΡΟ ∆ΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία • Να 
διατηρείται δροσερό • Μην το αδειάζετε στην αποχέτευση • ∆ιάθεση του 

περιεχοµένου και του δοχείου σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία • 
Παρατεταµένη έκθεση µπορεί να προκαλέσει ξηρότητα δέρµατος ή σκάσιµο • 
Περιέχει OIT. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση • Προσοχή! Κατά 
τον ψεκασµό µπορούν να σχηµατιστούν επικίνδυνα εισπνεύσιµα σωµατίδια. 
Μην αναπνέετε το εκνέφωµα ή τα σταγονίδια.  
Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων για Ελλάδα: 210 7793777 / για Κύπρο: 1401 
 

 

 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ,  ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  

ΕΦΑΡΜΟΓΗ  

• Πριν την εφαρμογή οι επιφάνειες λειαίνονται με κατάλληλο γυαλόχαρτο. 
• Έτοιμο προς χρήση. Αν κατά την εφαρμογή χρειαστεί αραίωση, προσθέστε έως 3% ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ 

ΠΙΝΕΛΟΥ. 

• Αναδεύστε καλά και εφαρμόστε 2 χέρια VIVEWOOD.  
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