Πλαστικά χρώματα για εσωτερικές επιφάνειες

Οικολογικό πλαστικό χρώμα κορυφαίας ποιότητας

Παρουσιάζει άριστες αντοχές σε συχνές διεργασίες καθαρισμού (πλύσιμο & τρίψιμο) (κλάση 1),
άοσμη εφαρμογή χωρίς να πιτσιλάει, μεγάλη απόδοση και υψηλή καλυπτικότητα. Χαρακτηρίζεται
από βελούδινη ματ επιφάνεια, με εξαιρετική λευκότητα και αποχρώσεις αναλλοίωτες στο χρόνο.
Προστατεύει τον χρήστη και το περιβάλλον. Στέγνωμα: 35±15 λεπτά. Επαναβαφή: 1.5±1 ώρες.
Απόδοση: 11±2 m2/Lt για πλήρη κάλυψη (2 στρώσεις).

Πλαστικό χρώμα κορυφαίας ποιότητας
Χαρακτηρίζεται από μεγάλη απόδοση και άριστη καλυπτικότητα. Απλώνει ομοιόμορφα, στρώνει εύκολα
και αφήνει μια ματ επιφάνεια με εξαιρετικό φινίρισμα και άριστες αντοχές στις διεργασίες καθαρισμού
(πλύσιμο & τρίψιμο). Στέγνωμα: 25±5 λεπτά. Επαναβαφή: 1 ώρα.
Απόδοση: 9±2 m2/Lt για πλήρη κάλυψη (2 στρώσεις).

Πλαστικό χρώμα κατά της μούχλας
Συνιστάται για τη βαφή χώρων με υψηλή υγρασία, όπως κουζίνες, μπάνια, υπόγεια, χώροι
αποθήκευσης τροφίμων και ποτών. Συνδυάζει αποτελεσματική προστασία κατά της μούχλας και
της υγρασίας και προσφέρει άψογη τελική επιφάνεια με εξαιρετικές αντοχές στο συχνό πλύσιμο.
Στέγνωμα: 35±15 λεπτά. Επαναβαφή: 1.5±1 ώρες.
Απόδοση: 9±2 m2/Lt για πλήρη κάλυψη (2 στρώσεις).
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Ακρυλικό πλαστικό πολυτελείας
Λόγω της ειδικής του σύνθεσης και της εξαιρετικής του ανθεκτικότητας σε διεργασίες καθαρισμού
συνιστάται ιδιαίτερα για παιδικά δωμάτια, νοσοκομεία καθώς και για χώρους υγειονομικού
ενδιαφέροντος. Προσφέρει μια (σχεδόν σατινέ) βελουτέ επιφάνεια με υψηλή λευκότητα, δίνοντας μια
αίσθηση πολυτέλειας στον χώρο όπου εφαρμόζεται.
Στέγνωμα: 1.5±0.5 ώρες. Επαναβαφή: 5±1 ώρες. Απόδοση: 9±1 m2/Lt για πλήρη κάλυψη (2 στρώσεις).

CHROMASYSTEM

Πλαστικά χρώματα για εσωτερικές επιφάνειες

Οικολογικό πλαστικό χρώμα μεγάλης καλυπτικότητας

Προσφέρει άψογο ματ φινίρισμα με υψηλή λευκότητα, αναλλοίωτες αποχρώσεις και αντοχή
στο συχνό πλύσιμο (κλάση 2). Χαρακτηρίζεται από υψηλή καλυπτικότητα, μεγάλη απόδοση και
οικονομικότητα εφαρμογής. Εφαρμόζεται εύκολα αφού απλώνει θαυμάσια και έχει χαμηλή οσμή.
Είναι ασφαλές για τον χρήστη και φιλικό στο περιβάλλον.
Στέγνωμα: 40±20 λεπτά. Επαναβαφή: 2±1 ώρες.
Απόδοση: 11±2 m2/Lt για πλήρη κάλυψη (2 στρώσεις).

Πλαστικό χρώμα εσωτερικής χρήσης

Παρουσιάζει οικονομικότητα εφαρμογής και μεγάλη καλυπτικότητα. Απλώνει ομοιόμορφα και αφήνει
μια ματ επιφάνεια με υψηλή λευκότητα, αναλλοίωτες αποχρώσεις και καλές αντοχές στις διεργασίες
καθαρισμού (πλύσιμο & τρίψιμο). Στέγνωμα: 50±10 λεπτά. Επαναβαφή: 3±0.5 ώρες.
Απόδοση: 12±2 m2/Lt για πλήρη κάλυψη (2 στρώσεις).
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Λευκό πλαστικό χρώμα γενικής χρήσης
Αφήνει μια ματ επιφάνεια με πολύ καλές αντοχές στις διεργασίες καθαρισμού (πλύσιμο & τρίψιμο).
Είναι ιδανικό για βαφή μεγάλων επιφανειών, όπως πολυκατοικίες, ξενοδοχεία κ.λπ. λόγω της μεγάλης
απόδοσης και καλυπτικότητας που παρουσιάζει. Στέγνωμα: 40±10 λεπτά. Επαναβαφή: 3±0.5 ώρες.
Απόδοση: 11.5±1.5 m2/Lt για πλήρη κάλυψη (2 στρώσεις).

Οικολογικό πλαστικό χρώμα γενικής χρήσης
Οικονομική λύση για τη βαφή και το φρεσκάρισμα χώρων οι οποίοι επαναβάφονται συχνά (δημόσια
κτίρια, οροφές, κλιμακοστάσια κ.λπ). Απλώνει ομοιόμορφα χωρίς να πιτσιλάει και αφήνει μια λεία
ματ επιφάνεια με υψηλή λευκότητα και πληθώρα αποχρώσεων. Με οικολογική πιστοποίηση.
Στέγνωμα: 40±20 λεπτά. Επαναβαφή: 2±1 ώρες.
Απόδοση: 10±1 m2/Lt για πλήρη κάλυψη (2 στρώσεις).

Υδρόχρωμα εσωτερικής χρήσης ιδανικό για ταβάνια
Συνιστάται για επιφάνειες όπου δεν απαιτούνται αντοχές σε διεργασίες καθαρισμού, όπως ταβάνια,
αποθήκες κ.λπ. Απλώνει ομοιόμορφα και χαρακτηρίζεται από μια άψογη ματ επιφάνεια με υψηλή
καλυπτικότητα. Στέγνωμα: 40±20 λεπτά. Επαναβαφή: 2±1 ώρες.
Απόδοση: 10±1 m2/Lt για πλήρη κάλυψη (2 στρώσεις).
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Ακρυλικά και μονωτικά χρώματα για εξωτερικές επιφάνειες

100% ακρυλικό χρώμα εξωτερικής χρήσης

Προσφέρει μακροχρόνια προστασία από αντίξοες καιρικές συνθήκες (ήλιο, βροχή και ατμοσφαιρική
ρύπανση) και προσφέρει υψηλή λευκότητα και αναλλοίωτες αποχρώσεις. Διακρίνεται για την απόδοση
και τη μεγάλη καλυπτική του ικανότητα. Είναι πιστοποιημένο ψυχρό χρώμα και συμβάλει στην
εξοικονόμηση ενέργειας των κτιρίων χάρη στην υψηλή ανακλαστικότητα που διαθέτει.
Στέγνωμα: 50±10 λεπτά. Επαναβαφή: 2±1 ώρες. Απόδοση: 9±2 m2/Lt για πλήρη κάλυψη (2 στρώσεις).

100% ακρυλικό χρώμα εξωτερικής χρήσης
Παρουσιάζει οικονομικότητα εφαρμογής και μεγάλη καλυπτικότητα. Απλώνει ομοιόμορφα και αφήνει
μια ματ επιφάνεια με υψηλή λευκότητα, αναλλοίωτες αποχρώσεις και ικανοποιητικές αντοχές στις
καιρικές συνθήκες. Στέγνωμα: 40±10 λεπτά. Επαναβαφή: 1.5±0.5 ώρα. Απόδοση: 10±2 m2/Lt για
πλήρη κάλυψη (2 στρώσεις).
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Ακρυλικό χρώμα γενικής χρήσης
Συνιστάται για επιφάνειες που βάφονται και φρεσκάρονται συχνά, όπως δημόσια κτίρια, σχολεία,
ξενοδοχεία, πολυκατοικίες, κ.λπ. Έχει καλές αντοχές σε εξωτερικές συνθήκες και διακρίνεται
ιδιαιτέρως για την καλυπτικότητα και την απόδοσή του. Εφαρμόζεται εύκολα χωρίς να πιτσιλάει
και απλώνει ομοιόμορφα δίνοντας λεία ματ τελική επιφάνεια με υψηλή λευκότητα και πληθώρα
αποχρώσεων. Στέγνωμα: 50±10 λεπτά. Επαναβαφή: 3±0.5 ώρες.
Απόδοση: 11±1 m2/Lt για πλήρη κάλυψη (2 στρώσεις).

100% ακρυλικό τσιμεντόχρωμα νερού
Δημιουργεί μια επιφάνεια που δεν αλλοιώνεται από τα άλατα του τσιμέντου και προσφέρει μακροχρόνια
προστασία σε αντίξοες καιρικές συνθήκες. Προσφέρει υψηλή λευκότητα και αναλλοίωτες αποχρώσεις.
Εφαρμόζεται σχεδόν άοσμα και στεγνώνει ταχύτατα. Στέγνωμα: 35±10 λεπτά. Επαναβαφή: 2±1 ώρες.
Απόδοση: 10±2 m2/Lt για πλήρη κάλυψη (2 στρώσεις).

Τσιμεντοχρώμα διαλύτη
Παρουσιάζει εξαιρετική αντοχή στα άλατα του τσιμέντου και προσφέρει μακροχρόνια προστασία σε
αντίξοες καιρικές συνθήκες και καταπονήσεις. Παρουσιάζει ισχυρή πρόσφυση, υψηλή απόδοση και
καλυπτικότητα ενώ οι αποχρώσεις του παραμένουν αναλλοίωτες στο πέρασμα του χρόνου. Εφαρμόζεται
επίσης σε επιφάνειες από τούβλα, κεραμίδια, γήπεδα, δάπεδα, πέτρες κ.λπ. Στέγνωμα: 2.5±0.5 ώρες.
Επαναβαφή: 4.5±0.5 ώρες. Απόδοση: 7.5±1 m2/Lt για πλήρη κάλυψη (2 στρώσεις).
CHROMASYSTEM

Ακρυλικά και μονωτικά χρώματα για εξωτερικές επιφάνειες

Θερμοανακλαστικό ελαστομερές χρώμα εξωτερικών τοίχων

Συνιστάται ιδιαίτερα για βαφή κτιρίων σε αστικές ή ορεινές περιοχές με δυσμενείς καιρικές συνθήκες
(ήλιος, βροχή, χιόνι κ.λπ.). Παραμένει ελαστικό ακόμα σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες κάτω των 0°C,
μονώνει και προστατεύει την επιφάνεια από βροχή και υγρασία, καλύπτει μικρορωγμές και σκασίματα
του σοβά. Είναι πιστοποιημένο ψυχρό χρώμα και συμβάλει στην εξοικονόμηση ενέργειας των κτιρίων.
Στέγνωμα: 3±1 ώρες. Επαναβαφή: 5±1 ώρες. Απόδοση: 6±1 m2/Lt ανά στρώση.

Θερμοανακλαστικό στεγανοποιητικό χρώμα οριζοντίων επιφανειών

Παρουσιάζει εξαιρετικές αντοχές σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες (ηλιακή ακτινοβολία, βροχή
και χιόνι). Δημιουργεί μια ελαστική και αδιαπέραστη μεμβράνη (ακόμα και από λιμνάζοντα νερά)
η οποία διατηρεί την ελαστικότητά της ακόμα σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες κάτω των 0°C.
Είναι πιστοποιημένο ψυχρό χρώμα και συμβάλει στην εξοικονόμηση ενέργειας των κτιρίων.
Στέγνωμα: 3±1 ώρες. Επαναβαφή: 24 ώρες το καλοκαίρι έως 72 ώρες τον χειμώνα.
Απόδοση: 1.5 m2/lt συνολικά (αστάρωμα + 2 στρώσεις αναραίωτες).

Σιλικονούχο ακρυλικό υδαταπωθητικό χρώμα
Συνιστάται ιδιαίτερα για βαφή κτιρίων σε αστικές και παραθαλάσσιες περιοχές με υψηλή υγρασία.
Είναι πλήρως “αδιάβροχο”, εμποδίζει το νερό της βροχής να εισχωρήσει και παράλληλα,
επιτρέπει τη διαφυγή υδρατμών μέσω του τοίχου στο εξωτερικό περιβάλλον. Προστατεύει
τον τοίχο από φουσκώματα του σοβά και είναι “αυτοκαθαριζόμενο” αφού επιτρέπει στην βροχή
να παρασύρει σκόνη, καυσαέρια & άλατα. Στέγνωμα: 50±10 λεπτά. Επαναβαφή: 2.5±0.5 ώρες.
Απόδοση: 8±1 m2/Lt για πλήρη κάλυψη (2 στρώσεις).

Ανάγλυφο ακρυλικό επίχρισμα
Συνδυάζει ελαστικό υμένα και σκληρή επιφάνεια, ενώ κατά την εφαρμογή του μπορεί να διαμορφωθεί
σε ποικιλία σχεδίων. Παρουσιάζει ιδιότητες στεγανοποίησης και εξαιρετική πρόσφυση σε αλκαλικές
επιφάνειες. Προσφέρει υψηλή λευκότητα και καλύπτει άριστα τυχόν μικροατέλειες της επιφάνειας στην
οποία εφαρμόζεται. Στέγνωμα: 1.5±0.5 ώρες. Απόδοση: Περίπου 1.5 m2/Kg.

CHROMASYSTEM
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Υποστρώματα Πλαστικών, Ακρυλικών και Μονωτικών Χρωμάτων

Οικολογικό ακρυλικό αστάρι πλαστικών χρωμάτων
Δημιουργεί άριστες συνθήκες πρόσφυσης του τελικού χρώματος και σταθεροποιεί το υπόστρωμα.
Παρουσιάζει μεγάλη απόδοση και έτσι αποτελεί τον οικονομικότερο τρόπο ασταρώματος εσωτερικών
τοίχων. Εφαρμόζεται εύκολα χωρίς να πιτσιλάει και στεγνώνει ταχύτατα.
Αραίωση: Νερό, έως 400% κ.ό. Στέγνωμα: 25±5 λεπτά. Εφαρμογή τελικού χρώματος: 50±10 λεπτά.
Απόδοση: 35±5 m2/Lt.

Ακρυλικό αστάρι νερού γυψοσανίδων και τοίχων εσωτερικής χρήσης
Είναι ιδιαιτέρως γεμιστικό και δίνει ομοιόμορφο φιλμ μεταξύ σημείων διαφορετικής απορροφητικότητας
όπως ενώσεις, μερεμέτια και γυμνή γυψοσανίδα. Οι απαιτούμενες στρώσεις τελικού χρώματος μειώνονται
ακόμα και σε μία. Εφαρμόζεται εύκολα χωρίς να πιτσιλάει και συντελεί σε λείο τελικό φινίρισμα χωρίς
ανάγκη τριψίματος.
Αραίωση: Νερό, έως 15% κ.ό. Στέγνωμα: 70±10 λεπτά. Εφαρμογή τελικού χρώματος: 5±1 ώρες.
Απόδοση: 10±2 m2/Lt.

Σιλικονούχο ακρυλικό μικρονιζέ αστάρι νερού, εξωτερικής χρήσης
Χαρακτηρίζεται από μεγάλη διεισδυτική ικανότητα και συνδετικότητα και σταθεροποιεί σαθρές και
πορώδεις επιφάνειες. Εφαρμόζεται άοσμα, διαθέτει μεγάλη αντοχή στα αλκάλια και δημιουργεί καλύτερες
συνθήκες πρόσφυσης για τα τελικά χρώματα.
Αραίωση: Νερό, έως 100% κ.ό. Στέγνωμα: 25±5 λεπτά. Εφαρμογή τελικού χρώματος: 50±10 λεπτά.
Απόδοση: 13±1 m2/Lt, μετά από αραίωση 100%.
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Συνδετικό αστάρι διαλύτη ακρυλικών και πλαστικών χρωμάτων
Χαρακτηρίζεται από μεγάλη διεισδυτική ικανότητα και προσδίδει στην επιφάνεια υδαταπωθητικές
ιδιότητες. Σταθεροποιεί σαθρές και πορώδεις επιφάνειες και κακής ποιότητας παλαιά χρώματα.
Διαθέτει μεγάλη αντοχή στα αλκάλια.
Αραίωση: Διαλυτικό Πινέλου, έως 100% κ.ό. Στέγνωμα: 25±5 λεπτά.
Εφαρμογή τελικού χρώματος: 50±10 λεπτά. Απόδοση: 12±2 m2/Lt, μετά από αραίωση 100%.

Μονωτικό υπόστρωμα ειδικών εφαρμογών
Μονώνει άριστα παλιές, υδροχρωματισμένες (με κόλλα ή ασβέστη) επιφάνειες τοίχων, ενώ παράλληλα
απομονώνει και καλύπτει πλήρως καπνούς, νικοτίνη, καυσαέρια, μούχλες που παρουσιάζονται σε
λερωμένους τοίχους. Αραίωση: Έτοιμο προς χρήση. Στέγνωμα: 1.5±0.5 ώρες. Επαναβαφή/εφαρμογή
τελικού χρώματος: 5±0.5 ώρες. Απόδοση: 20±2 m2/Lt, ανά στρώση.

Μονωτικό υπόστρωμα νερού για δύσκολες επιφάνειες
Σταθεροποιεί παλιές επιφάνειες τοίχων, ενώ παράλληλα απομονώνει και καλύπτει πλήρως τις ρυπαρές
ουσίες (καπνοί, καυσαέρια, μούχλες) που παρουσιάζονται σε λερωμένους τοίχους. Εφαρμόζεται
σχεδόν άοσμα, ενώ στεγνώνει και επαναβάφεται ταχύτατα. Αραίωση: Νερό, έως 15% κ.ό.
Στέγνωμα: 60±10 λεπτά. Επαναβαφή/εφαρμογή τελικού χρώματος: 2.5±0.5 ώρες.
Απόδοση: 16±2 m2/Lt, ανά στρώση.
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Οικοδομικοί Στόκοι

Έτοιμος στόκος για σπατουλάρισμα τοίχων και γυψοσανίδων
Δουλεύεται στην σπάτουλα για αρκετές ώρες, ενώ αφού εφαρμοστεί, στεγνώνει ταχύτατα. Χάρη στην
υγρή μορφή του (πάστα) και στο αεροστεγές πλαστικό δοχείο, το υλικό που περισσεύει φυλάσσεται
και επαναχρησιμοποιείται, χωρίς να στεγνώνει ή να “ξεθυμαίνει”. Η επιφάνεια που αφήνει μετά το
τρίψιμο και καθάρισμα δεν χρειάζεται αστάρωμα, εξοικονομώντας έτσι σημαντικές δαπάνες υλικών και
εργατικών. Εφαρμόζεται σε εσωτερικές επιφάνειες.
Στέγνωμα: Εφαρμογή επόμενης στρώσης σε 2 ώρες. Τρίψιμο σε 7.5±0.5 ώρες.
Απόδοση: 1.5±0.5 m2/Kg.

Ακρυλικός στόκος σπατουλαρίσματος σε σκόνη
Είναι εξαιρετικά αποτελεσματικός στο γέμισμα ανωμαλιών χωρίς να σκάει. Παρουσιάζει μεγάλη
αντοχή στην υγρασία, δουλεύεται άνετα, τρίβεται εύκολα και γρήγορα. Εφαρμόζεται σε εσωτερικές
και εξωτερικές επιφάνειες. Αραίωση: Νερό, 30-35% κ.ό. Στέγνωμα: Εφαρμογή επόμενης στρώσης
σε 4.5±0.5 ώρες. Τρίψιμο σε 7.5±0.5 ώρες. Απόδοση: 1.5±0.5 m2/Kg.

Ακρυλικός στόκος οικοδομών
Δουλεύεται άνετα και δεν στεγνώνει στη σπάτουλα. Τρίβεται εύκολα και γρήγορα, και προσφέρει
τέλειο στρώσιμο χωρίς να ”κάθεται”. Εφαρμόζεται σε εσωτερικές επιφάνειες.
Στέγνωμα: 25±5 λεπτά. Τρίψιμο σε 2.5±0.5 ώρες. Απόδοση: 2.5±0.5 m2/Kg.
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Η ΧΡΩΤΕΧ προτείνει ...την ιδανική λύση
Επιφάνεια

Επιθυμητό αποτέλεσμα

Για οικολογική εφαρμογή, άριστη τελική εμφάνιση,
εξαιρετικές αντοχές σε πλύσιμο-τρίψιμο και μέγιστη
απόδοση, εφαρμόστε Artex Eco.
Αστάρι: Οικολογικό αστάρι νερού PRIMEX A-300.

Για άψογη τελική εμφάνιση, άριστες αντοχές, υψηλή
απόδοση και καλυπτικότητα, εφαρμόστε Artex.
Αστάρι: Οικολογικό αστάρι νερού PRIMEX A-300.

Για οικολογική εφαρμογή με άριστη σχέση αντοχών
(σε πλύσιμο & τρίψιμο), εμφάνισης τελικής επιφάνειας
και οικονομικότητας, εφαρμόστε XTRA ECO.
Αστάρι: Οικολογικό αστάρι νερού PRIMEX A-300.
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Εσωτερικές
επιφάνειες
σοβά,
σπατουλαριστά,
γυψοσανίδα

Για οικονομική εφαρμογή χωρίς υστέρηση σε
αντοχές και τελική εμφάνιση επιφάνειας, εφαρμόστε
Xtra ΠΛΑΣΤΙΚΟ.
Αστάρι: Οικολογικό αστάρι νερού PRIMEX A-300.

Για έξτρα οικονομική εφαρμογή με οικολογική
πιστοποίηση και σε ποικιλία αποχρώσεων, εφαρμόστε
Save Plus εco.
Αστάρι: Οικολογικό αστάρι νερού PRIMEX A-300.

Για προστασία της επιφάνειας σε μπάνια και κουζίνες
από υγρασία και μούχλα και για εξαιρετικές αντοχές
σε πλύσιμο & τρίψιμο, προτιμήστε το Fungitex.
Αστάρι: Οικολογικό αστάρι νερού PRIMEX A-300 ή
μονωτικό λεκέδων μούχλας MONOX AQUA.

Για σατινέ βελουτέ επιφάνεια σε χώρους με απαιτήσεις
για υψηλή αισθητική και εξαιρετικές αντοχές σε
διεργασίες καθαρισμού, εφαρμόστε AQUATEX.
Αστάρι: Οικολογικό αστάρι νερού PRIMEX A-300 ή
μονωτικό αστάρι MONOX AQUA.

Βαφή

βαφής τοίχων
Επιφάνεια

για κάθε περίπτωση
Επιθυμητό αποτέλεσμα

Βαφή

Για άψογη τελική εμφάνιση, αναλλοίωτες αποχρώσεις,
μακροχρόνια προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας
κτιρίου, εφαρμόστε Artakryl.
Αστάρι: ακρυλικό μικρονιζέ αστάρι νερού PRIMEX
MICRO ή συνδετικό αστάρι διαλύτη PRIMEX A-1300.
Για οικονομική εφαρμογή, άριστη τελική εμφάνιση,
ικανοποιητικές αντοχές και ποικιλία αποχρώσεων,
εφαρμόστε Xtra ΑΚΡΥΛΙΚΟ.
Αστάρι: μικρονιζέ αστάρι νερού PRIMEX MICRO ή
συνδετικό αστάρι διαλύτη PRIMEX A-1300.
Για έξτρα οικονομική εφαρμογή με επαρκείς αντοχές
σε εξωτερικές συνθήκες και σε ποικιλία αποχρώσεων,
εφαρμόστε SAVE PLUS ACRYLIC.
Αστάρι: μικρονιζέ αστάρι νερού PRIMEX MICRO ή
συνδετικό αστάρι διαλύτη PRIMEX A-1300.

Εξωτερικές
επιφάνειες
σοβά, μπετόν
κ.λπ.

Για προστασία από αντίξοες καιρικές συνθήκες με
ακραίες εναλλαγές κρύου-ζέστης, στεγάνωση τοίχου,
κάλυψη μικρορωγμών και εξοικονόμηση ενέργειας
κτιρίου, εφαρμόστε Elastokryl.
Αστάρι: μικρονιζέ αστάρι νερού PRIMEX MICRO ή
συνδετικό αστάρι διαλύτη PRIMEX A-1300.

Για στεγάνωση οριζοντίων και επικλινών επιφανειών
(ταράτσες) και εξοικονόμηση ενέργειας κτιρίου,
εφαρμόστε Elastoroof.

Για αδιαβροχοποίηση της επιφάνειας, διαπνοή
του κτιρίου και προστασία σε αστικές και
παραθαλάσσιες περιοχές με υψηλή υγρασία,
εφαρμόστε ARTAKRYL SIL.
Αστάρι: μικρονιζέ αστάρι νερού PRIMEX MICRO ή
συνδετικό αστάρι διαλύτη PRIMEX A-1300.
Για εφαρμογή σε εμφανές μπετόν με αντοχή στα
αλκάλια του τσιμέντου και μακροχρόνια προστασία
σε αντίξοες καιρικές συνθήκες, εφαρμόστε
BETONEX AQUA.
Αστάρι: μικρονιζέ αστάρι νερού PRIMEX MICRO ή
συνδετικό αστάρι διαλύτη PRIMEX A-1300.
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Βερνικοχρώματα Οικοδομών
Οικολογικό αλκυδικό βερνικόχρωμα νερού
Προσφέρει μακροχρόνια αντοχή ακόμα και σε αντίξοες καιρικές συνθήκες. Έχει μεγάλη καλυπτικότητα, ενώ
εφαρμόζεται εύκολα, άοσμα και στεγνώνει ταχύτατα. Απλώνει ομοιόμορφα δίνοντας εξαιρετικό φινίρισμα
(gloss, satinet και mat) και προσφέρει οικονομικότητα εφαρμογής.
Στέγνωμα: 3±1 ώρες. Επαναβαφή: 6±1 ώρες. Αραίωση: Νερό, έως 20% κ.ό. Απόδοση: 12±2 m2/Lt,
για πλήρη κάλυψη (2 στρώσεις).

Βερνικόχρωμα (ριπολίνη) νερού, αναλλοίωτης λευκότητας
Προσφέρει μια ελαστική επιφάνεια (gloss και satinet) με άριστη λευκότητα που δεν κιτρινίζει και
με μεγάλες αντοχές στις διεργασίες καθαρισμού. Δουλεύεται εύκολα, απλώνει ομοιόμορφα στην
επιφάνεια και στεγνώνει γρήγορα. Στέγνωμα: 1.5±0.5 ώρες. Επαναβαφή: 6±1 ώρες.
Αραίωση: Νερό, έως 20% κ.ό. Απόδοση: 9±2 m2/Lt, για πλήρη κάλυψη (2 στρώσεις).

Βερνικόχρωμα (ριπολίνη) οικοδομών
Δουλεύεται εύκολα και απλώνει ομοιόμορφα στην επιφάνεια, δίνοντας ένα εξαιρετικό φινίρισμα
(gloss, satinet και mat). Έχει μεγάλη καλυπτικότητα και γρήγορο στέγνωμα. Προσφέρει μια ελαστική
αλλά εξαιρετικά ανθεκτική επιφάνεια με αντοχές σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες και στο συχνό
πλύσιμο. Στέγνωμα: 6±1 ώρες. Επαναβαφή σε 16 ώρες. Αραίωση: Διαλυτικό Πινέλου, έως 4% κ.ό.
Απόδοση: 21±5 m2/Lt, για πλήρη κάλυψη (2 στρώσεις).
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Υποστρώματα Βερνικοχρωμάτων
Οικολογικό αστάρι νερού βερνικοχρωμάτων για ξύλο

Παρουσιάζει ισχυρή πρόσφυση, δουλεύεται άνετα και τρίβεται εύκολα χωρίς να αφήνει βενιές και χωρίς
να στομώνει το γυαλόχαρτο. Έχει μεγάλη γεμιστικότητα, ισχυρή πρόσφυση και στεγνώνει ταχύτατα.
Αποτελεί το ιδανικό υπόστρωμα για τα ULTRALAC AQUA και AQUALAC. Αραίωση: Νερό, έως 15% κ.ό.
Στέγνωμα: 60±10 λεπτά. Επαναβαφή/εφαρμογή τελικού χρώματος: Μετά από 6 ώρες. Τρίβεται μετά από
τουλάχιστον 5 ώρες. Απόδοση: 11.5±1 m2/Lt, ανά στρώση.

Ακρυλικό αστάρι νερού πολλαπλών εφαρμογών
Προσφύεται γερά σε επιφάνειες από ξύλο, μέταλλο, σοβά, αλουμίνιο, γυαλί, πολυεστέρα, σκληρό PVC,
κ.λπ. και δημιουργεί άριστες συνθήκες πρόσφυσης για το τελικό χρώμα. Δουλεύεται άνετα και τρίβεται
εύκολα. Αραίωση: Νερό, έως 35% κ.ό. Στέγνωμα: 60±10 λεπτά. Εφαρμογή τελικού χρώματος μετά από
τουλάχιστον 6 ώρες. Τρίβεται μετά από 5 ώρες. Απόδοση: 9±1.5 m2/Lt, ανά στρώση.

Αστάρι βερνικοχρωμάτων για ξύλινες επιφάνειες
Παρουσιάζει ισχυρή πρόσφυση, δουλεύεται εύκολα και απλώνει ομοιόμορφα στην επιφάνεια. Τρίβεται
άνετα και δεν επηρεάζει τη στιλπνότητα του τελικού χρώματος. Αποτελεί το ιδανικό υπόστρωμα για το
ULTRALAC. Αραίωση: Διαλυτικό Πινέλου ή Πιστολιού ΧΡΩΤΕΧ, έως 6% κ.ό. ανάλογα με τον τρόπο
εφαρμογής. Στέγνωμα: 2.5 ώρες. Επαναβαφή/εφαρμογή τελικού χρώματος: Μετά από τουλάχιστον
16 ώρες. Τρίβεται μετά από τουλάχιστον 6 ώρες. Απόδοση: 9±2 m2/Lt, ανά στρώση.
CHROMASYSTEM

XΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Βερνικοχρώματα Μεταλλικών Επιφανειών
Οικολογικό βερνικόχρωμα (ντούκο) νερού μεταλλικών επιφανειών

Παρουσιάζει εξαιρετικές αντοχές σε αντίξοες καιρικές συνθήκες και ακτινοβολία UV. Προσφέρει
άψογο φινίρισμα και αναλλοίωτες αποχρώσεις. Χαρακτηρίζεται από υψηλή σκληρότητα και αντοχές
σε χτυπήματα και φθορά. Εφαρμόζεται εύκολα, άοσμα ενώ στεγνώνει και επαναβάφεται ταχύτατα.
Προστατεύει τον χρήστη και το περιβάλλον. Αραίωση: Νερό, έως 15% κ.ό.
Στέγνωμα: 4±1 ώρες. Επαναβαφή σε 6±1 ώρες. Απόδοση: 11±2 m2/Lt, ανά στρώση.

Βερνικόχρωμα (ντούκο) μεταλλικών επιφανειών

Προσφέρει άψογο φινίρισμα και αντισκωριακή προστασία. Δίνει μια τελική επιφάνεια με υψηλή και
αναλλοίωτη γυαλάδα και εξαιρετική ανθεκτικότητα στις καιρικές συνθήκες, την υπεριώδη ακτινοβολία
και τη χάραξη. Αραίωση: Διαλυτικό Πινέλου ή Πιστολιού ΧΡΩΤΕΧ έως 10% κ.ό., ανάλογα με τον
τρόπο εφαρμογής. Στέγνωμα: 5±1 ώρες. Επαναβαφή μετά από 14 ώρες.
Απόδοση: 14±2 m2/Lt, ανά στρώση.

Βερνικόχρωμα μετάλλου

Εφαρμόζεται εύκολα, στεγνώνει γρήγορα και δίνει μια τελική επιφάνεια με μεγάλη σκληρότητα και
στιλπνότητα. Χαρακτηρίζεται από μεγάλη ελαστικότητα και ανθεκτικότητα στις δυσμενείς καιρικές
συνθήκες. Αραίωση: Διαλυτικό Πινέλου ή Πιστολιού ΧΡΩΤΕΧ, έως 10% κ.ό. ανάλογα με τον τρόπο
εφαρμογής. Στέγνωμα: 4-8 ώρες. Επαναβαφή: σε 16 ώρες. Απόδοση: 14±2 m2/Lt, ανά στρώση.

Αντισκωριακό βερνικόχρωμα 3 σε 1
Προσφέρει ισχυρή αντισκωριακή προστασία και γυαλιστερό φινίρισμα. Εφαρμόζεται απευθείας ακόμα
και σε σκουριασμένες επιφάνειες, χωρίς ιδιαίτερη προεργασία (εφαρμογή ασταριού ή τρίψιμο).
Αραίωση: Διαλυτικό Πινέλου ή Πιστολιού ΧΡΩΤΕΧ, έως 10% κ.ό. ανάλογα με τον τρόπο εφαρμογής.
Στέγνωμα: 9.5±2.5 ώρες. Επαναβαφή εντός 1-3 ωρών αλλιώς μετά από μία εβδομάδα.
Απόδοση: 10±1.5 m2/Lt, ανά στρώση.

Αντισκωριακό χρώμα με ανάγλυφη μεταλλιζέ επιφάνεια

Προσφέρει ισχυρή αντισκωριακή προστασία και παρέχει στην επιφάνεια ανάγλυφο μεταλιζέ φινίρισμα.
Εφαρμόζεται απευθείας ακόμα και σε σκουριασμένες επιφάνειες, χωρίς ιδιαίτερη προεργασία (εφαρμογή
ασταριού ή τρίψιμο). Προσφέρει μακροχρόνια προστασία από την ακτινοβολία UV και τις έντονες καιρικές
συνθήκες. Αραίωση: Διαλυτικό Πινέλου ή Πιστολιού ΧΡΩΤΕΧ, έως 25% κ.ό. ανάλογα με τον τρόπο
εφαρμογής. Στέγνωμα: 6±1 ώρες. Επαναβαφή μετά από 24 ώρες.
Απόδοση: 11.5±1.5 m2/Lt, ανά στρώση.

Σφυρήλατο Χρώμα
Αφήνει μια τελική επιφάνεια με εμφάνιση σφυρηλατημένου μετάλλου και υψηλή αντοχή σε χτυπήματα
και φθορά. Παρέχει αντισκωριακή προστασία και είναι ιδανικό για τη διακόσμηση συσκευών,
μηχανημάτων και γενικότερα μεταλλικών κατασκευών σε εσωτερικούς χώρους. Αραίωση: Διαλυτικό
Πιστολιού ΧΡΩΤΕΧ, έως 5% κ.ό. Στέγνωμα: 5 ώρες. Απόδοση: 8.5±1 m2/Lt, για μια στρώση.

Λευκό βερνικόχρωμα αντοχής στους 100°C

Ταχυστέγνωτο, γυαλιστερό αντισκωριακό βερνικόχρωμα με εξαιρετική αντοχή σε θερμοκρασίες μέχρι
100°C. Έχει εξαιρετική πρόσφυση, απλώνει ομοιόμορφα παρέχοντας τέλειο φινίρισμα και καλύπτει
πλήρως τις ανάγκες ελαστικότητας και σκληρότητας σε μεταλλικές επιφάνειες. Αραίωση: Διαλυτικό
Πινέλου ή Πιστολιού ΧΡΩΤΕΧ, έως 10% κ.ό. ανάλογα με τον τρόπο εφαρμογής.
Στέγνωμα: 5±1 ώρες. Επαναβαφή μετά από 14 ώρες. Απόδοση: 14±2 m2/Lt, ανά στρώση.

Χρώμα αλουμινίου
Βερνικόχρωμα εμφάνισης αλουμινίου και συνιστάται για τη βαφή μεταλλικών επιφανειών.
Παρουσιάζει ισχυρή πρόσφυση, δουλεύεται εύκολα, απλώνει ομοιόμορφα και στεγνώνει γρήγορα.
Αραίωση: Έτοιμο προς χρήση. Στέγνωμα: 30 λεπτά. Στεγνό σε βάθος: Μετά από 24 ώρες.
Απόδοση: Περίπου 15±2 m2/Lt.
CHROMASYSTEM

XΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

11

Αντισκωριακά Υποστρώματα Μεταλλικών Επιφανειών

Αντισκωριακό αστάρι νερού
Παρουσιάζει εξαιρετική πρόσφυση σε μεταλλικές επιφάνειες και προσφέρει προστασία σε εσωτερικές
και εξωτερικές επιφάνειες. Εφαρμόζεται εύκολα, χωρίς οσμή και στεγνώνει ταχύτατα. Αποτελεί το
ιδανικό υπόστρωμα για τα MOBILAC AQUA και ULTRALAC AQUA.
Αραίωση: Νερό, έως 15% κ.ό. Βαφή τελικού χρώματος: Μετά 6 ώρες.
Απόδοση: 11±1.5 m2/Lt, ανά στρώση.

Αντισκωριακό αστάρι μετάλλων

PRIMETAL 60: λευκό, υπόστρωμα για ξύλινες ή μεταλλικές επιφάνειες που δεν υπόκεινται σε εξωτερικές
ή έντονα διαβρωτικές συνθήκες.
PRIMETAL 43: γκρι, υπόστρωμα για μεταλλικές κατασκευές που εκτίθενται σε ήπιες ατμοσφαιρικές συνθήκες.
PRIMETAL 45: καφεκόκκινο, υπόστρωμα με αυξημένη αντισκωριακή προστασία.
PRIMETAL Α6: πορτοκαλί, το ισχυρότερο αντισκωριακό υπόστρωμα της σειράς PRIMETAL.
Αραίωση: Διαλυτικό Πινέλου ή Πιστολιού ΧΡΩΤΕΧ, έως 20% κ.ό. ανάλογα με τον τρόπο εφαρμογής.
Βαφή τελικού χρώματος: Μετά από 8 ώρες. Απόδοση: 11±2 m2/Lt, ανά στρώση.

Καφεκόκκινο αντισκωριακό αστάρι κορυφαίας ποιότητας
12

Προσφέρει μακροχρόνια αντισκωριακή προστασία, άριστη πρόσφυση και ελαστικότητα σε μεταλλικές
επιφάνειες και εξαιρετική αντοχή σε έντονα διαβρωτικές συνθήκες, όπως το θαλάσσιο περιβάλλον.
Αραίωση: Διαλυτικό Πινέλου ή Πιστολιού ΧΡΩΤΕΧ, έως 10% κ.ό. ανάλογα με τον τρόπο εφαρμογής.
Βαφή τελικού χρώματος: Μετά από 6 ώρες. Απόδοση: 10.5±1 m2/Lt, ανά στρώση.

Γκρι αντισκωριακό αστάρι φωσφορικού ψευδαργύρου
Παρουσιάζει εξαιρετική πρόσφυση σε μεταλλικές επιφάνειες και μακροχρόνια αντισκωριακή προστασία
σε μεταλλικές επιφάνειες. Αραίωση: Διαλυτικό Πινέλου ή Πιστολιού ΧΡΩΤΕΧ, έως 15% κ.ό. ανάλογα με
τον τρόπο εφαρμογής. Βαφή τελικού χρώματος: Μετά από 6 ώρες.
Απόδοση: 10.5±1 m2/Lt, ανά στρώση.

Αντισκωριακό αστάρι μινίου 100%
Προσφέρει κορυφαία αντισκωριακή προστασία σε μεταλλικές επιφάνειες που βρίσκονται εκτεθειμένες
ακόμα και σε δυσμενές οξειδωτικό περιβάλλον. Εφαρμόζεται και σε ξύλινα σκάφη για προστασία από
τη σήψη. Αραίωση: Διαλυτικό Πινέλου ή Πιστολιού ΧΡΩΤΕΧ, έως 15% κ.ό. ανάλογα με τον τρόπο
εφαρμογής. Βαφή τελικού χρώματος: Μετά από 16 ώρες. Απόδοση: 9.5±1 m2/Lt, ανά στρώση.

Αντισκωριακό αστάρι ψευδαργύρου
Προσφέρει πλήρη και μακροχρόνια αντισκωριακή προστασία (ψυχρό γαλβάνισμα) σε μεταλλικές
επιφάνειες. Αραίωση: Διαλυτικό Πινέλου ή Πιστολιού ΧΡΩΤΕΧ, έως 20% κ.ό. ανάλογα με τον τρόπο
εφαρμογής. Βαφή τελικού χρώματος: Την επόμενη ημέρα. Απόδοση: 9±1 m2/Lt, ανά στρώση.

Ειδικά Προϊόντα για Μεταλλικές Επιφάνειες

Χρώμα για σασσί αυτοκινήτων
Ειδικό αντισκωριακό υπόστρωμα και τελικό χρώμα, αλκυδικής βάσης, με εφαρμογή στα πλαίσιασασσί των αυτοκινήτων. Έχει ισχυρή πρόσφυση και χαρακτηρίζεται από μεγάλη αντοχή στο πλύσιμο,
σε πετρέλαιο και λάδι μηχανής, στα χτυπήματα και τις τριβές.
Αραίωση: Διαλυτικό Πινέλου ή Πιστολιού ΧΡΩΤΕΧ, έως 30% κ.ό. ανάλογα με τον τρόπο
εφαρμογής. Επαναβαφή: Την επόμενη ημέρα. Απόδοση: 14.5±2.5 m2/Lt, ανά στρώση.

Χρώμα αλουμινίου υψηλών θερμοκρασιών
Ειδικό χρώμα εμφάνισης αλουμινίου για τη βαφή επιφανειών εκτεθειμένων σε υψηλή θερμοκρασία
μέχρι 600°C. Εφαρμόζεται σε μία στρώση σε οποιαδήποτε μεταλλική επιφάνεια, όπως εξατμίσεις
αυτοκινήτων και μοτοσικλετών, κ.λπ., προσφέροντάς τους εξαιρετική αντοχή.
Αραίωση: Έτοιμο προς χρήση. Στέγνωμα: 35±5 λεπτά. Πλήρης σκλήρυνση με την αύξηση της
θερμοκρασίας (1 ώρα στους 150°C). Απόδοση: 8±1 m2/Lt.

Αστάρι προεργασίας για αλουμίνια και γαλβανιζέ
Ειδικό υπόστρωμα δύο συστατικών για μη σιδηρούχες επιφάνειες (αλουμίνιο, γαλβανιζέ λαμαρίνα,
πλαστικοί σωλήνες) καθώς και σε σιδηρούχες, αν κριθεί σκόπιμο. Εφαρμόζεται σε μια λεπτή στρώση
και δημιουργεί άριστες συνθήκες πρόσφυσης για το σύστημα βαφής που ακολουθεί.
Αραίωση: Διαλυτικό Α-1100, έως 60% κ.ό. Βαφή τελικού χρώματος: Μετά 1-2 ώρες.
Απόδοση: 10±1 m2/Lt.

Σταθεροποιητικό σκουριάς
Εφαρμόζεται εύκολα και σταθεροποιεί τη σκουριά στις μεταλλικές επιφάνειες μετατρέποντας τη
σκουριασμένη επιφάνεια σε υγιή. Ενισχύει την επιφάνεια αυξάνοντας τις μηχανικές αντοχές και
παρατείνοντας τον χρόνο προστασίας της. Η σταθεροποίηση της σκουριάς γίνεται εμφανής με την
αλλαγή του χρώματος της επιφάνειας από καφεκόκκινο σε μπλέ σκούρο. Μετά την εφαρμογή του
ακολουθεί βαφή αντισκωριακού ασταριού και τελικού χρώματος.
Αραίωση: Έτοιμο προς χρήση. Στέγνωμα: 2.5 ώρες.

Αφαιρετικό σκουριάς
Χρησιμοποιείται για τη διάλυση και την αφαίρεση της σκουριάς από μεταλλικές επιφάνειες, μωσαϊκά
και μάρμαρα. Μετά την εφαρμογή του ακολουθεί καλό πλύσιμο της επιφάνειας και εφαρμογή
αντισκωριακού ασταριού και τελικού χρώματος.
Αραίωση: Νερό, έως 50% κ.ό.

Διαβρωτικό χρωμάτων και βερνικιών
Ειδικό προϊόν χωρίς διχλωρομεθάνιο, το οποίο χρησιμοποιείται για την απομάκρυνση παλαιών
χρωμάτων και βερνικιών από μεταλλικές και ξύλινες επιφάνειες. Δεν τρέχει και εφαρμόζεται εύκολα
σε κάθετες επιφάνειες. Μετά την απομάκρυνση των παλαιών χρωμάτων και βερνικιών η επιφάνεια
βάφεται εκ νέου με το κατάλληλο σύστημα βαφής, αφού πρώτα πλυθεί με νερό και γυαλοχαρτιστεί.
Αραίωση: Έτοιμο προς χρήση. Απόδοση: 4.5±1.5 m2/Lt.
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Η ΧΡΩΤΕΧ προτείνει ...την ιδανική λύση

βαφής ξύλου και μετάλλου
για κάθε περίπτωση

Επιφάνεια

Επιθυμητό αποτέλεσμα

Βαφή

Για οικολογική, άοσμη εφαρμογή με χαμηλό κόστος,
άριστο φινίρισμα (γυαλιστερό, σατινέ, ματ) και
γρήγορο στέγνωμα, εφαρμόστε Ultralac Aqua.
Αστάρι: Οικολογική VELATURA AQUA.

Ξύλινες
επιφάνειες

Για άριστο φινίρισμα (γυαλιστερό, σατινέ) με
αναλλοίωτη λευκότητα χωρίς κιτρίνισμα και άοσμη
εφαρμογή με γρήγορο στέγνωμα, εφαρμόστε
Aqualac.
Αστάρι: Οικολογική VELATURA AQUA.

Για άψογο φινίρισμα, άριστη καλυπτικότητα,
αναλλοίωτες αποχρώσεις και άριστες αντοχές,
εφαρμόστε Ultralac.
Αστάρι: VELATURA.
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Για οικολογική, άοσμη εφαρμογή με γρήγορο
στέγνωμα, άψογο γυαλιστερό φινίρισμα και άριστες
αντοχές σε χτυπήματα, φθορά, δυσμενείς καιρικές
συνθήκες, εφαρμόστε Mobilac Aqua.
Αστάρι: Aντισκωριακό νερού PRIMETAL AQUA.
Για τέλειο γυαλιστερό φινίρισμα, άριστη
καλυπτικότητα και εξαιρετικές αντοχές σε χτυπήματα,
φθορά, αντίξοες καιρικές συνθήκες, εφαρμόστε
Mobilac.
Αστάρι: Aντισκωριακό PRIMETAL, REDOX,
GRIDOX, NEOMIN.

Μεταλλικές
επιφάνειες

Για γρήγορο στέγνωμα, μεγάλη σκληρότητα και
αντοχές σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες,
εφαρμόστε XTRALAC.
Αστάρι: Aντισκωριακό PRIMETAL, REDOX,
GRIDOX, NEOMIN.
Για απευθείας εφαρμογή πάνω στη σκουριά, άψογο
φινίρισμα (γυαλιστερό ή ανάγλυφο μεταλιζέ) και
αντοχές σε χτυπήματα, φθορά, δυσμενείς καιρικές
συνθήκες, εφαρμόστε Ferrosmalt gloss ή
FERROSMALT DECO metallisé.
Για εμφάνιση σφυρηλατημένου μετάλλου και
αντοχές σε χτυπήματα και φθορά, εφαρμόστε
MARTELEX.
Αστάρι: Aντισκωριακό PRIMETAL, GRIDOX.

Συντηρητικά και Βερνίκια Ξύλου

Συντηρητικό αστάρι ξύλου πρόληψης και θεραπείας

Συντηρητικό εμποτισμού εξωτερικής χρήσης που προσφέρει αποτελεσματική προστασία από τα
ξυλοφάγα έντομα (τερμίτες, σαράκι κ.λπ) και τους μύκητες (κυάνωση). Διεισδύει σε βάθος στους
πόρους του ξύλου αφήνοντας το να «αναπνέει». Εφαρμόζεται και σε προσβεβλημένες επιφάνειες
με σύριγγα, με έγχυση στις οπές που έχουν δημιουργηθεί στο ξύλο. Αραίωση: Έτοιμο προς χρήση.
Στέγνωμα: 12 ώρες. Επαναβαφή: σε 24 ώρες. Απόδοση: 12±1 m2/Lt, ανά στρώση.
Χρησιμοποιείτε τα συντηρητικά ξύλου με ασφαλή τρόπο.
Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.

Προστατευτικό εμποτισμού ξύλου
Προσφέρει αποτελεσματική προστασία από μύκητες. Διεισδύει στους πόρους του ξύλου και το
αφήνει να «αναπνέει». Παρέχει μακροχρόνια προστασία σε αντίξοες καιρικές συνθήκες, όπως ήλιος,
βροχή, χιόνι, αλμύρα, υγρασία, υπεριώδη ακτινοβολία κ.λπ. Περιέχει φίλτρα UV.
Αραίωση: Έτοιμο προς χρήση. Χρόνος επαναβαφής: Την επόμενη ημέρα.
Απόδοση: 13.5±2.5 m2/Lt, ανά στρώση.

Βερνίκι
Προστατευτικό βερνίκι εμποτισμού ξύλου

Προσφέρει αποτελεσματική προστασία από μύκητες, κυάνωση και σάπισμα. Δίνει μια σατινέ επιφάνεια
που «αναπνέει», δεν ξεφλουδίζει, δεν φουσκώνει και έχει άριστες υδαταπωθητικές ιδιότητες.
Εξασφαλίζει μακροχρόνια προστασία σε αντίξοες καιρικές συνθήκες, όπως βροχή, χιόνι, αλμύρα,
υγρασία, υπεριώδης ακτινοβολία κ.λπ. Περιέχει φίλτρα UV. Αραίωση: Έτοιμο προς χρήση.
Στέγνωμα: 3-4 ώρες. Επαναβαφή την επόμενη ημέρα. Απόδοση: 17.5±2.5 m2/Lt, ανά στρώση.
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Προστατευτικό βερνίκι εμποτισμού gel

Συνιστάται για ξυλοκατασκευές εκτεθειμένες σε απότομες μεταβολές θερμοκρασίας (π.χ. ορεινές
περιοχές). Προσφέρει αποτελεσματική προστασία από μύκητες, κυάνωση και σάπισμα. Δημιουργεί
ελαστικό φιλμ με βελούδινο φινίρισμα που δεν ξεφλουδίζει, ενώ δουλεύεται εύκολα χωρίς
να στάζει. Εξασφαλίζει μακροχρόνια προστασία σε αντίξοες καιρικές συνθήκες, όπως βροχή, χιόνι,
αλμύρα, υγρασία, υπεριώδης ακτινοβολία κ.λπ. Περιέχει φίλτρα UV.
Αραίωση: Έτοιμο προς χρήση. Στέγνωμα: 2.5 ώρες. Επαναβαφή την επόμενη ημέρα.
Απόδοση: 14±2 m2/Lt, ανά στρώση.

Βερνίκι θαλάσσης

Συνιστάται για ξυλοκατασκευές εκτεθειμένες σε έντονη υγρασία και ηλιοφάνεια (π.χ. παραθαλάσσιες
περιοχές). Εξασφαλίζει μακροχρόνια προστασία σε αντίξοες καιρικές συνθήκες, όπως βροχή, χιόνι,
αλμύρα, υγρασία, υπεριώδη ακτινοβολία κλπ. Εφαρμόζεται εύκολα και δημιουργεί λείο και άψογο
φινίρισμα (gloss, satinet, mat) με άριστες αντοχές στη χάραξη και την τριβή. Περιέχει φίλτρα UV.
Αραίωση: Διαλυτικό Πινέλου, έως 3% κ.ό. Στέγνωμα: 2.5 ώρες. Επαναβαφή την επόμενη ημέρα.
Απόδοση: 14±2 m2/Lt, ανά στρώση.

Λάδι συντήρησης επίπλων κήπου και καταστρωμάτων, εμπλουτισμένο με κερί
Ιδανικό για το φρεσκάρισμα και την προστασία επίπλων κήπου, καταστρωμάτων και ξυλοκατασκευών
από σκληρό ξύλο (ιρόκο, τικ κλπ). Διεισδύει στους πόρους του ξύλου χωρίς να σχηματίζει φιλμ, και
χάρη στο κερί και τα φίλτρα UV που περιέχει το αδιαβροχοποιεί και παράλληλα το προστατεύει από
τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες. Αραίωση: Έτοιμο προς χρήση. Στέγνωμα: 3-4 ώρες.
Απόδοση: 14±2 m2/Lt, ανά στρώση.
CHROMASYSTEM

XΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Συντηρητικά και Βερνίκια Νερού για Ξύλο

Yδατοδιαλυτό συντηρητικό αστάρι ξύλου πρόληψης και θεραπείας

Συντηρητικό εμποτισμού εξωτερικής χρήσης που προσφέρει αποτελεσματική προστασία από τα
ξυλοφάγα έντομα (τερμίτες, σαράκι κ.λπ) και τους μύκητες (κυάνωση). Διεισδύει σε βάθος στους
πόρους του ξύλου αφήνοντας το να «αναπνέει». Εφαρμόζεται και σε προσβεβλημένες επιφάνειες
με σύριγγα, με έγχυση στις οπές που έχουν δημιουργηθεί στο ξύλο. Aραίωση: Έτοιμο προς χρήση.
Στέγνωμα: 4-6 ώρες. Επαναβαφή: σε 12 ώρες. Απόδοση: 15±2 m2/Lt, ανά στρώση.
Χρησιμοποιείτε τα συντηρητικά ξύλου με ασφαλή τρόπο.
Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.

Υδατοδιαλυτό προστατευτικό εμποτισμού για ξύλο

Προσφέρει αποτελεσματική προστασία από μύκητες. Διεισδύει στους πόρους του ξύλου και παρέχει
μακροχρόνια προστασία σε αντίξοες καιρικές συνθήκες, όπως ήλιος, βροχή, χιόνι, αλμύρα, υγρασία,
υπεριώδη ακτινοβολία κ.λπ. Στεγνώνει ταχύτατα και είναι πρακτικά άοσμο. Περιέχει φίλτρα UV.
Αραίωση: Έτοιμο προς χρήση. Στέγνωμα: 30 λεπτά. Επαναβαφή σε 1.5 ώρα.
Απόδοση: 18±2 m2/Lt, ανά στρώση.

Βερνίκι
Οικολογικό βερνίκι εμποτισμού νερού για ξύλο

Δημιουργεί μια άψογη τελική επιφάνεια που αναδεικνύει την ομορφιά του ξύλου και προσφέρει
εξαιρετικές αντοχές στη χάραξη, την υπεριώδη ακτινοβολία και την υγρασία. Εφαρμόζεται εύκολα,
είναι άοσμο και στεγνώνει γρήγορα. Διατίθεται σε παραλλαγές gloss, satinet και mat.
Αραίωση: Νερό, έως 10% κ.ό. μόνο για αστάρωμα. Στέγνωμα: 50 λεπτά. Επαναβαφή σε 3.5 ώρες.
Απόδοση: 9.5±1.5 m2/Lt, ανά στρώση.

Βερνίκια Πατωμάτων

Βερνίκι πατωμάτων δύο συστατικών
Προσφύεται γερά πάνω στην επιφάνεια, δουλεύεται εύκολα και δημιουργεί ένα άψογο, λείο
φινίρισμα. Είναι πολύ ανθεκτικό στη χάραξη, στο νερό και στα διαλύματα καθαρισμού. Διατίθεται σε
παραλλαγές gloss και satinet. Αραίωση: Έτοιμο προς χρήση. Στέγνωμα: Gloss: 3±1 ώρες.
Satinet: 50±10 λεπτά. Επαναβαφή μετά από 24 ώρες. Απόδοση: 10±1 m2/Lt, ανά στρώση.

Ειδικό αστάρι πατωμάτων

Ασταρώνοντας το ξύλινο πάτωμα με το FLOREX PRIMER το ξύλο διατηρεί την αρχική του απόχρωση.
Εφαρμόζεται εύκολα και στεγνώνει ταχύτατα. Αραίωση: Έτοιμο προς χρήση.
Χρόνος βαφής τελικού χρώματος: Μετά 4-6 ώρες. Απόδοση: 13±1 m2/Lt.

Βερνίκι νερού για πατώματα

Υδατοδιαλυτό βερνίκι, ακρυλικής-πολυουρεθανικής βάσης για ξύλινα δάπεδα (παρκέ) και γενικά
σε ξυλοκατασκευές εσωτερικού χώρου. Δεν χρειάζεται ειδικό αστάρι αφού προσφύεται γερά
πάνω στην επιφάνεια. Δουλεύεται εύκολα, είναι σχεδόν άοσμο και στεγνώνει γρήγορα. Αφήνει
μια γυαλιστερή επιφάνεια με υψηλές αντοχές στη χάραξη καθώς και στο νερό και τα διαλύματα
καθαρισμού. Αραίωση: Νερό, έως 10% κ.ό. για αστάρωμα. Στέγνωμα: 70±10 λεπτά.
Επαναβαφή μετά από 2.5 ώρες. Απόδοση: 8,5±1 m2/Lt, ανά στρώση.
CHROMASYSTEM

XΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
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Βερνίκια – Εμποτιστικά Προστατευτικά Πέτρας

Προστατευτικό εμποτιστικό πέτρας νερού
Προστατεύει και διακοσμεί τις απορροφητικές - πορώδεις επιφάνειες από την υγρασία και προσδίδει
υδατοαπωθητικότητα, αδιαβροχοποίηση και εξαιρετική αντοχή στα έλαια και τα λίπη.
Είναι κατάλληλο και για επιφάνειες πατητής τσιμεντοκονίας. Εφαρμόζεται πολύ εύκολα σε μια
στρώση, δεν σχηματίζει φιλμ και συνεπώς δεν κιτρινίζει και δεν αλλοιώνει την εμφάνιση της
βαμμένης επιφάνειας. Αραίωση: Έτοιμο προς χρήση. Στέγνωμα: Στεγνό στην αφή: 15±5 λεπτά.
Απόδοση: 10±2 m2/Lt ανά στρώση, ανάλογα με την απορροφητικότητα της επιφάνειας.

Βερνίκι πολυουρεθάνης, δύο συστατικών, για πλάκες, σχιστόλοθους, πέτρες
Συνιστάται ιδιαίτερα για βαφή πέτρινων δαπέδων (π.χ. πυλωτές, διάδρομοι) επειδή παρουσιάζει
εξαιρετική αντοχή στην τριβή και στο πάτημα. Αδιαβροχοποιεί και ζωντανεύει τις πέτρινες επιφάνειες.
Διατηρεί την στιλπνότητά του και αντέχει στο συχνό πλύσιμο και την υπεριώδη ακτινοβολία
του ήλιου. Αραίωση: Έτοιμο προς χρήση. Στέγνωμα: 6 ώρες. Επαναβαφή μετά από 24 ώρες.
Απόδοση: 10±1 m2/Kg, ανά στρώση.

Βερνίκι πέτρας
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Χρησιμοποιείται για την προστασία και διακόσμηση πέτρινων επιφανειών και δομικών υλικών όπως
πωρόλιθοι, τούβλα, κεραμικά κ.λπ. Προσφύεται ισχυρά στην επιφάνεια και παρουσιάζει μεγάλες
αντοχές στο νερό και τα αλκάλια. Αραίωση: Έτοιμο προς χρήση. Στέγνωμα: 20 λεπτά.
Επαναβαφή, σε περίπτωση που απαιτηθεί, μετά από τουλάχιστον 10 ώρες. Απόδοση: 6±1 m2/Lt.

Η ΧΡΩΤΕΧ προτείνει ...την ιδανική λύση
Επιφάνεια

προστασίας ξύλου και πέτρας

Επιθυμητό αποτέλεσμα

Βαφή

Για προστασία ή και θεραπεία προσβεβλημένων
επιφανειών από ξυλοφάγα έντομα και μύκητες
εφαρμόστε ULTRAXYL TOTAL.

Για προστασία από δυσμενείς καιρικές συνθήκες (ήλιο,
νερό, υγρασία), μύκητες και για εύκολη συντήρηση/
επαναβαφή, εφαρμόστε Ultraxyl.
Για βελούδινο λείο φινίρισμα, εύκολη εφαρμογή
χωρίς πιτσίλισμα, αντοχή σε απότομες μεταβολές
θερμοκρασίας (π.χ. ορεινά), προστασία από μύκητες,
υγρασία και για εύκολη συντήρηση/επαναβαφή,
εφαρμόστε Ultraxyl Gel.
Αστάρι: Συντηρητικό εμποτισμού ULTRAXYL.

Ξύλινες
επιφάνειες

Για άψογο λείο φινίρισμα (γυαλιστερό, σατινέ,
ματ), προστασία από υγρασία και ηλιοφάνεια (π.χ.
παραθαλάσσια), εφαρμόστε Ultraxyl Ocean.
Αστάρι: Συντηρητικό εμποτισμού ULTRAXYL.

Για προστασία ή και θεραπεία προσβεβλημένων
επιφανειών από ξυλοφάγα έντομα και μύκητες
εφαρμόστε ULTRAXYL AQUA TOTAL.

Για προστασία από δυσμενείς καιρικές συνθήκες
(ήλιο, βροχή, υγρασία), μύκητες και για εύκολη
εφαρμογή (γρήγορο στέγνωμα, έλλειψη οσμής)
και επαναβαφή, εφαρμόστε Ultraxyl Aqua.
Για οικολογική εφαρμογή (γρήγορο στέγνωμα,
έλλειψη οσμής), άψογο λείο φινίρισμα (gloss, satinet,
mat), προστασία από δυσμενείς καιρικές συνθήκες
(ήλιο, βροχή, υγρασία), μύκητες και ξυλοφάγα έντομα,
εφαρμόστε Ultraxyl Aqua Βερνίκι.
Αστάρι: Υδατοδιαλυτό συντηρητικό εμποτισμού
ULTRAXYL ΑQUA.

Για προστασία και διακόσμηση πέτρινων επιφανειών,
πατητής τσιμεντοκονίας αλλά και όλων των φυσικών
ή τεχνητών δομικών υλικών χρησιμοποιήστε το
ULTRASTONE AQUA.

Πέτρινες
επιφάνειες

Για προστασία και ανάδειξη πέτρινων επιφανειών
και κατασκευών με εύκολη εφαρμογή, επιλέξτε
Smalton.

Για βαφή πέτρινων δαπέδων και αντοχές σε
δυσμενείς καιρικές συνθήκες, τριβή και πάτημα,
εφαρμόστε SmaltoVER.
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Χρώματα Ειδικών Εφαρμογών

Eποξειδικό χρώμα 2 συστατικών
Προσφέρει εξαιρετική προστασία σε επιφάνειες που υπόκεινται σε αντίξοες συνθήκες (βιομηχανικό
περιβάλλον, διαρκής επαφή με υγρά). Είναι ιδανικό για εφαρμογή σε πισίνες. Έχει πολύ καλή
πρόσφυση σε πλαστικό και ξύλο και είναι κατάλληλο για βιομηχανικά δάπεδα. Εφαρμόζεται
σε συνδυασμό με το NOVEPOX PRIMER 30960 (λευκό για τσιμεντένιες, ξύλινες και πλαστικές
επιφάνειες) ή με το NOVEPOX PRIMER 30951 (καφεκόκκινο αντισκωριακό για μεταλλικές
επιφάνειες). Για την βαφή εγκαταστάσεων που έρχονται σε επαφή με πόσιμο νερό, συνιστάται η
εφαρμογή του NOVEPOX W, το οποίο διαθέτει πιστοποίηση καταλληλότητας από το Γενικό Χημείο
του Κράτους. Αραίωση: Διαλυτικό Ε-1900, έως 15% κ.ό. Στέγνωμα: 5 ώρες. Επαναβαφή μετά
από 24 ώρες. Απόδοση: 7.5±1 m2/Kg, ανά στρώση.

Χρώμα «διαγράμμισης» αλκυδικών ρητινών με χλωροκαουτσούκ
Χρησιμοποιείται για εφαρμογές διαγράμμισης (δρόμοι, parking) και για τη βαφή τσιμεντένιων
γηπέδων και γκαράζ. Έχει εξαιρετική πρόσφυση σε άσφαλτο και τσιμέντο και άριστη
ανθεκτικότητα στην τριβή και στις δυσμενείς καιρικές συνθήκες.
Αραίωση: Διαλυτικό Πιστολιού ΧΡΩΤΕΧ, έως 7% κ.ό.
Στέγνωμα: 20 λεπτά. Απόδοση: 3.8±1 m2/Lt.
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Χρώμα πολυουρεθάνης δύο συστατικών
Χρώμα υψηλής ποιότητας και εξαιρετικών αντοχών που χρησιμοποιείται για τη βαφή
πολυεστερικών (σκαφών αναψυχής), μεταλλικών και ξύλινων επιφανειών. Είναι ιδιαίτερα ανθεκτικό
σε αντίξοες καιρικές συνθήκες και τη υπεριώδη ακτινοβολία του ήλιου. Παρουσιάζει εξαιρετική
πρόσφυση και δίνει ένα άψογο φινίρισμα με αναλλοίωτη στιλπνότητα. Χαρακτηρίζεται από μεγάλη
σκληρότητα, ελαστικότητα, αντοχή στη χάραξη και τα χτυπήματα.
Αραίωση: Διαλυτικό S-1701, έως 35% κ.ό. Στέγνωμα: 8 ώρες. Επαναβαφή μετά από 12 ώρες.
Απόδοση: 9±1 m2/Kg, ανά στρώση.

Βερνικόχρωμα θαλάσσης για τα έξαλα σκαφών
Παρουσιάζει εξαιρετικές αντοχές στην επίδραση του θαλάσσιου περιβάλλοντος και στην ηλιακή
ακτινοβολία. Προσφέρει υψηλή στιλπνότητα που δεν αλλοιώνεται από τον χρόνο. Δίνει μια τελική
επιφάνεια με εξαιρετική σκληρότητα και ταυτόχρονα ελαστικότητα.
Αραίωση: Διαλυτικό Πινέλου ή Πιστολιού ΧΡΩΤΕΧ, έως 35% κ.ό. ανάλογα με τον τρόπο
εφαρμογής. Στέγνωμα: 2 ώρες. Επαναβαφή την επόμενη ημέρα.
Απόδοση: 8.5±1 m2/Lt για πλήρη κάλυψη.

Αντιρρυπαντικό υφαλόχρωμα
Παρέχει ισχυρή αντιρρυπαντική προστασία και καταστρέφει ή αδρανοποιεί τους διάφορους
ξυλοτρητικούς οργανισμούς που προσβάλλουν το ξύλο. Παρουσιάζει πολύ γρήγορη δράση και
έτσι δεν επιτρέπει στους μικροοργανισμούς να σχηματίσουν ασβεστώδες περίβλημα. Παρεμποδίζει
αποτελεσματικά την προσκόλληση στα ύφαλα οστρακοειδών και θαλάσσιας χλωρίδας.
Αραίωση: Έτοιμο προς χρήση. Στέγνωμα: 4 ώρες. Επαναβαφή μετά από 24 ώρες. Μετά τη δεύτερη
στρώση, το σκάφος πρέπει να μπει στο νερό εντός 6 περίπου ωρών.
Απόδοση: 9±1.5 m2/Lt, ανά στρώση.
Χρησιμοποιείτε τα συντηρητικά ξύλου με ασφαλή τρόπο.
Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.

