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ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Κατάλληλο για την αφαίρεση παλαιών χρωμάτων και βερνικιών 

από οποιαδήποτε επιφάνεια. Δεν περιέχει Διχλωρομεθάνιο. 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ                                             

Ειδικό βάρος 0,96 – 1,00 kg/lt. 

Απόδοση 2 - 4  m²/lt  ανάλογα με την επιφάνεια και το είδος των  

χρωμάτων-βερνικιών που έχουν χρησιμοποιηθεί 

Αραίωση 
Έτοιμο προς χρήση 

Χρόνος Δράσης 
επιφανειακά σε 10-30 λεπτά ανάλογα με τις καιρικές συν-
θήκες. 

 

       

Vechro Pro 

Διαβρωτικό 

Αφαιρετικό Χρωμάτων 

 Απόδοση: 2 – 4 m²/lt    

 Χρόνος Δράσης: 10 – 30 λεπτά 

 Αραίωση: Έτοιμο προς χρήση 

 Συσκευασία: 375ml, 750ml  
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ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

Εφαρμόζουμε το Vechro Pro Διαβρωτικό με πινέλο στην επιφάνεια που θέ-

λουμε να καθαρίσουμε. Περιμένουμε 10-20 λεπτά περίπου, ώστε να διεισ-

δύσει καλά στο παλιό χρώμα και στη συνέχεια αφαιρούμε με σπάτουλα ή 

ξέστρο αυτό. Σε περίπτωση που η απομάκρυνση του παλαιού χρώματος 

δεν είναι ικανοποιητική, επαναλαμβάνουμε τη διαδικασία. Σε παλαιά χρώ-

ματα και βερνίκια (ειδικότερα σε δύο συστατικών) εφαρμόστε παχιά 

στρώση διαβρωτικού και αφήστε περισσότερο χρόνο για δράση ή/και βοη-

θήστε στην απομάκρυνσή τους με μηχανική υποστήριξη (σπάτουλα ή ξέ-

στρο). Μετά την απομάκρυνση των παλαιών χρωμάτων, ξεπλύνετε με νερό 

και αφήστε την επιφάνεια να στεγνώσει καλά πριν την επαναβαφή της. 

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Να αποφεύγεται η χρήση του προϊόντος σε υψηλές θερμοκρασίες, γιατί 

εξατμίζεται  πριν προλάβει να διεισδύσει στο παλιό χρώμα δίνοντας μη 

ικανοποιητικό αποτέλεσμα. Ανοίξτε το δοχείο προσεχτικά! Το Vechro Pro 

Διαβρωτικό μπορεί να προσβάλει επιφάνειες από πλαστικό ή ελαστικό. 

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 

Περισσότερες πληροφορίες στα Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας (MSDS) των 

προϊόντων. 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ 

• Μακριά από παιδιά. 

• Να χρησιμοποιείται µόνο σε καλά αεριζόμενο χώρο 

 

 

 

 

 

 

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. 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


