
Οικολογικό λευκό, ματ υδατοδιαλυτό υπόστρωμα με βάση 
τροποποιημένες ρητίνες νέας τεχνολογίας. Είναι πιστοποιημένο 
σύμφωνα με τα κριτήρια του Συμβουλίου Απονομής Οικολογικού 
Σήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι κατάλληλο για εσωτερικές 
και εξωτερικές επιφάνειες, όπως ξύλο, γυαλί, σκληρό PVC, αλουμίνιο, 
γαλβανιζέ και κατάλληλα ασταρωμένες μεταλλικές επιφάνειες. Λόγω 
της ειδικής του σύνθεσης, καλύπτει και γεμίζει αποτελεσματικά την 
επιφάνεια προσφέροντας εξαιρετική πρόσφυση ακόμη και σε παλιές 
βαμμένες επιφάνειες. Είναι άοσμο, απλώνει ομοιόμορφα χωρίς να 
αφήνει βενιές και ματίσεις και τρίβεται εύκολα. Επαναβάφεται με 
χρώμα νερού αλλά και με χρώματα διαλύτη της Vitex.

     •    Οικολογικό υπόστρωμα για κάθε βερνικόχρωμα
     •    Γρήγορο στέγνωμα
     •    Πρόσφυση σε όλες τις επιφάνειες
     •    Εξαιρετικό τρίψιμο

ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ
Διατίθεται σε λευκό.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
Λευκό 750 mL 2.5 L

ΑΠΟΔΟΣΗ
9 – 11 m2/L σύμφωνα με το πρότυπο ISO 6504-1 σε κατάλληλα 
προετοιμασμένες επιφάνειες.

ΠΟΕ (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις)
Οριακή τιμή, μέγιστης περιεκτικότητας σε ΠΟΕ, της ΕΕ (Οδηγία 
2004/42/ΕΚ) για το συγκεκριμένο προϊόν (κατηγορία Α/ζ “Αστάρια”, 
Τύπος Υ): 30 g/L. Το προϊόν περιέχει κατά μέγιστο <15 g/L ΠΟΕ 
(έτοιμο προς χρήση).

ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΑ 
Οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές, στεγνές και λείες, χωρίς 
σκόνη, λάδια ή τυχόν σαθρά υλικά. 
Σε καινούργιες ξύλινες επιφάνειες αφαιρούνται οι ρόζοι από και 
εμποτίζονται με συντηρητικό Diaxyl Νερού.
Για το στοκάρισμα των οπών και σπατουλάρισμα τυχόν ρωγμών 
χρησιμοποιείται Ακρυλικό Στόκο Οικοδομών.

Βελατούρα Eco
Οικολογικό υπόστρωμα βερνικοχρωμάτων νερού

ΕΦΑΡΜΟΓΗ
Το προϊόν αναδεύεται καλά πριν τη χρήση. 
Εφαρμόζεται σε μία ή δύο στρώσεις με ρολό, πινέλο 
με αραίωση 5-10% με νερό ή πιστόλι airless με 
αραίωση 10 - 15% με νερό. Σε περίπτωση εφαρμογής 
σκουρόχρωμων αποχρώσεων τελικού χρώματος, 
μπορείτε να ασταρώσετε αρχικά την επιφάνεια με 
Βελατούρα Eco ως έχει ή χρωματισμένη ελαφρά στον 
τόνο της επιθυμητής τελικής απόχρωσης, μέσω του 
συστήματος Δημιουργίας Αποχρώσεων Colorfull της 
Vitex. Δεν πρέπει να εφαρμόζεται σε θερμοκρασίες 
μικρότερες από 5°C, μεγαλύτερες από 35°C και/ή 
σχετική υγρασία πάνω από 80%.
Το προϊόν είναι στεγνό στην αφή σε 30-60 λεπτά και 
επαναβάφεται μετά από 6-8 ώρες. Αφού στεγνώσει 
πλήρως, λειαίνεται με κατάλληλο γυαλόχαρτο, 
απομακρύνεται η σκόνη και εφαρμόζεται 
βερνικόχρωμα νερού ή διαλύτου της Vitex. Οι χρόνοι 
αυτοί διαφοροποιούνται ανάλογα με τις καιρικές 
συνθήκες (σχετική υγρασία και θερμοκρασία). Μετά 
την εφαρμογή του χρώματος, σφραγίστε καλά το 
δοχείο και αποθηκεύστε το σε θερμοκρασίες μεταξύ 
5°C και 35°C για μελλοντική χρήση.
Τα εργαλεία καθαρίζονται αμέσως μετά τη 
χρήση με νερό και αν χρειάζεται με σαπούνι ή 
απορρυπαντικό. Μην αδειάζετε τα υγρά πλύσης 
στον υδροφόρο ορίζοντα. Απαιτείται ειδικός 
χειρισμός των περισσευμάτων των χρωμάτων, να 
μην απορρίπτονται με τα οικιακά απορρίμματα ή 
να χύνονται. Ζητήστε συμβουλές από την τοπική 
αυτοδιοίκηση για την διάθεση και αποκομιδή τους. 
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ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ιξώδες 85 ± 5 KU (ASTM D 562, 25οC)

Πυκνότητα 1,38 ± 0,02 Kg / L (ISO 2811)

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Να ελαχιστοποιείτε τη σπατάλη χρώματος υπολογίζοντας 
την ποσότητα χρώματος που θα χρειαστείτε. Να ανακτάτε τα 
περισσεύματα χρώματος για να τα επαναχρησιμοποιήσετε. Η 
επαναχρησιμοποίηση των χρωμάτων μπορεί να ελαχιστοποιήσει 
πραγματικά τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις κύκλου ζωής των 
προϊόντων.

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

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Διαβάστε την ετικέτα πριν από τη χρήση. Για αναλυτικές οδηγίες - 
προφυλάξεις συμβουλευτείτε το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας του 
προϊόντος.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους λόγους για τους οποίους 
απονεμήθηκε το οικολογικό σήμα σε αυτό το προϊόν διατίθενται στο 
δικτυακό τόπο: http://www.ecolabel.eu


