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ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Χρώμα διαλύτου βασισμένο σε ακρυλικές ρητίνες κατάλληλο για 

διαγράμμιση οδών, αεροδρομίων, χώρων στάθμευσης από 

πίσσα, μπετόν κλπ. Έχει εξαιρετική πρόσφυση  και ελαστικότητα 

στα προαναφερόμενα υποστρώματα, αλλά και σε μεταλλικές ε-

πιφάνειες, σοβάδες, λαμαρίνες. Η φωτεινότητά του παραμένει 

αναλλοίωτη στο χρόνο, τη χρήση ακόμη και υπό αντίξοες καιρι-

κές συνθήκες, με αποτέλεσμα να είναι πάντα καλά ορατό. Πα-

ρουσιάζει μεγάλη αντοχή στη χρήση και δεν μαυρίζει από τα ε-

λαστικά των αυτοκινήτων, ούτε τους καλοκαιρινούς μήνες, που 

οι θερμοκρασίες είναι αρκετά υψηλές. Έχει εξαιρετική αντοχή 

στην τριβή  Στεγνώνει τόσο γρήγορα ώστε η επιφάνεια να μπορεί 

να χρησιμοποιηθεί ακόμη και μετά μια ώρα. Στο χρώμα μπορεί 

να προστεθούν ειδικά υαλοσφαιρίδια, τα οποία λόγω ανάκλασης 

καθιστούν έντονα ορατή τη διαγράμμιση ακόμη και τη νύχτα, κα-

θώς και ειδική άμμος που εξασφαλίζει αντιολισθητικές ιδιότητες 

στο οδόστρωμα. 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ                                             

Εμφάνιση Mατ γυαλάδα 4-10 μονάδες στις 60°. 

Ειδικό βάρος 1,48– 1,52 kg/lt. 

Απόδοση 1-1,4 m² /lt. 

Αραίωση 
Με διαλυτικό Νο1  της Vechro 5% για εφαρμογή με ρολό 
ή πινέλο, 10% – 15% για εφαρμογή με πιστόλι. Για εφαρ-
μογή με μηχανή διαγράμμισης έτοιμο προς χρήση. 

Στέγνωμα 
Επιφανειακό 15΄-17΄. Πλήρες στέγνωμα, έτοιμο για 
χρήση 1 ώρα. Οι προαναφερόμενοι χρόνοι μεγαλώνουν 
σε συνθήκες υψηλής υγρασίας και χαμηλής θερμοκρα-
σίας.   

Ανάμιξη με  

υαλοσφαιρίδια 

300 gr υαλοσφαιρίδια σε 800 – 1000 gr χρώματος / m². 

Απόχρωση 
Κεραμιδί και αποχρώσεις κατόπιν ειδικής παραγγελίας. 

 

       

Vechro Pro 

Ακρυλικό Χρώμα 

Διαγραμμίσεως 

Ακρυλικό Χρώμα Διαλύτου 

 Απόδοση: 1 – 1,4 m²/lt    

 Στέγνωμα: 15 – 17 Δευτερόλεπτα 

 Αραίωση: Με διαλυτικό Νο1  της 

VECHRO 5% για εφαρμογή με ρολό ή πινέλο, 

10% – 15% για εφαρμογή με πιστόλι. Για 

εφαρμογή με μηχανή διαγράμμισης έτοιμο προς 

χρήση. 

 Συσκευασία: 1kg, 5kg, 23kg, 

25kg 

 Εφαρμογή: Πινέλο, ρολό, πιστόλι, ειδική 

μηχανή διαγράμμισης 
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ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 

Η προς βαφή επιφάνεια πρέπει να καθαριστεί καλά από ξένα σώματα και 

σκόνες πριν την εφαρμογή. 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

Αναδεύστε καλά το χρώμα πριν, αλλά και κατά τη διάρκεια της εργασίας. 

Το χρώμα εφαρμόζεται σε μία στρώση στο επιθυμητό πάχος φιλμ. 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 

Στραγγίξτε καλά το χρώμα από τα εργαλεία πίσω στο κουτί και καθαρίστε 

τα με διαλυτικό Νο1 της Vechro. 

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Η θερμοκρασία  του χώρου 8 – 30°C  και η σχετική  υγρασία χαμηλότερη 

από 80 %.  Να αποφεύγετε την εφαρμογή υπό αντίξοες συνθήκες, μπορεί 

να αλλοιώσουν τις τελικές ιδιότητες του χρώματος. 

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 

Αποθηκεύστε σε περιβάλλον δροσερό, προστατεύστε το υλικό από την πα-

γωνιά και την έκθεση στον ήλιο. Μετά την εφαρμογή κλείστε καλά το δο-

χείο. Να ανακτάτε τα περισσεύματα χρώματος για να τα επαναχρησιμοποι-

ήσετε. Η επαναχρησιμοποίηση των χρωμάτων μπορεί να ελαχιστοποιήσει 

πραγματικά τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις κύκλου ζωής των προϊόντων. 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 

Πολύ εύφλεκτο. Πολύ επικίνδυνο για το περιβάλλον.  

*Περισσότερες πληροφορίες στα Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας (MSDS) των 

προϊόντων. ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ. 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ 

Διαβάστε την ετικέτα πριν από τη χρήση. Μακριά από παιδιά 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τα τεχνικά δεδομένα και οι οδηγίες που περιλαμβάνονται σε αυτό το τεχνικό φυλλάδιο είναι βασισμένες σε ελέγχους 

διαπιστευμένων εργαστηρίων και αποτέλεσμα της γνώσης και της εμπειρίας του επιστημονικού προσωπικού της εταιρείας. 

Η ποιότητα του προϊόντος είναι εγγυημένη από το την εταιρεία, η οποία είναι ευθυγραμμισμένη με τις απαιτήσεις των 

προτύπων ISO 9001,14001 και του κανονισμού EMAS. Ως παραγωγοί δεν φέρουμε 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. 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


