
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΚΑΙ ∆ΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΒΕΡΝΙΚΙΑ ΝΕΡΟΥ!
Για εσωτερικές και εξωτερικές επιφάνειες ξύλου.

smaltoxyl

Το ξύλο είναι µία διαχρονικά κοµψή επιλογή 
ως κατασκευαστικό ή διακοσµητικό υλικό. 
Είναι ένα «ζωντανό» υλικό, ένα ατόφιο 
κοµµάτι της φύσης στον χώρο, και ως τέτοιο 
είναι εξαιρετικά ευαίσθητο. Είναι πορώδες, 
«αναπνέει», άρα είναι ευµετάβλητο και χρήζει 
προστασίας απέναντι στο φως, το νερό,
τις διακυµάνσεις της θερµοκρασίας,
τους µύκητες και άλλες ασθένειες του ξύλου. 
Το κορυφαίο σύστηµα προστασίας Smaltoxyl
Ηydro της VECHRO είναι η καλύτερη επιλογή! 
Μία πλήρης σειρά υδατοδιαλυτών προϊόντων 
που εξασφαλίζουν ολοκληρωµένη προστασία 
και ανανέωση σε εξωτερικές ή εσωτερικές 
ξύλινες κατασκευές και καλύπτουν το ευρύ 
φάσµα των συνθηκών που τις περιβάλλουν.

Οι νέες συσκευασίες Smaltoxyl Ηydro 
σχεδιάστηκαν για να διευκολύνουν 
επαγγελµατίες και ιδιώτες καταναλωτές να 
διακρίνουν εύκολα το κατάλληλο προϊόν, 
βάσει του είδους της ξύλινης επιφάνειας που 
θέλουν να επεξεργαστούν και της προστασίας 
που χρειάζεται. Κάθε συσκευασία ξεχωρίζει 
µε διακριτό χρώµα και ονοµασία, ενώ σε 
αυτήν απεικονίζονται µε σαφήνεια οι 
ενδεικτικοί χώροι εφαρµογής και τα τεχνικά 
χαρακτηριστικά κάθε προϊόντος. 
Μάθετε περισσότερα µπαίνοντας στο 
vechro.gr και αναζητήστε τα Smaltoxyl Hydro 
στα καλύτερα χρωµατοπωλεία της περιοχής σας!
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σε συνολικές Πωλήσεις & Πιστοποιήσεις
Οικολογικών χρωµάτων από το 2003 έως σήµερα!

Έτος ίδρυσης 
της εταιρείας

Πρώτη πιστοποίηση 
οικολογικού προϊόντος

Αριθµός πιστοποιηµένων 
οικολογικών προϊόντων της VECHRO

Γιατί δεν περιέχουν
επικίνδυνες ουσίες για

τον άνθρωπο και το
 περιβάλλον, όπως βαρέα 

µέταλλα, µεταλλαξιογόνες,
καρκινογόνες ή τοξικές 

ουσίες.

Γιατί εξασφαλίζουν 
ασφαλές βάψιµο
χωρίς αναθυµιάσεις.

Γιατί είναι προϊόντα
εξαιρετικής ποιότητας.

Γιατί έχουν 
µεγάλη 
διάρκεια ζωής.

Γιατί φέρουν πιστοποίηση 
από την Ευρωπαϊκή Ένωση,
καθώς έχουν αξιολογηθεί για
τις ιδιότητές τους σύµφωνα µε
τις αυστηρότερες προδιαγραφές 
από ανεξάρτητα εργαστήρια.

Γιατί έχουν χαµηλή οσµή, 
περιέχουν ελάχιστη ποσότητα 

πτητικών και ηµιπτητικών 
οργανικών ενώσεων. 

Γιατί επιβαρύνουν 
ελάχιστα 

το περιβάλλον. 
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ΑΠΟ∆ΟΣΗ
15-20 m²/lt

ΣΤΡΩΣΕΙΣ
2

ΣΤΕΓΝΩΜΑ
1-2h

ΑΡΑΙΩΣΗ
5-10%

ΑΠΟ∆ΟΣΗ
15-17 m²/lt

ΣΤΡΩΣΕΙΣ
1-2

ΣΤΕΓΝΩΜΑ
1-2h

ΑΡΑΙΩΣΗ
0%

ΑΠΟ∆ΟΣΗ
10 ± 2 m²/lt

ΣΤΡΩΣΕΙΣ
2-3

ΣΤΕΓΝΩΜΑ
½-1h

ΑΡΑΙΩΣΗ
0%

ΑΠΟ∆ΟΣΗ
12-14 m²/lt

ΣΤΡΩΣΕΙΣ
2

ΣΤΕΓΝΩΜΑ
½-1h

ΑΡΑΙΩΣΗ
0%

ΑΠΟ∆ΟΣΗ
9-11 m²/lt

ΣΤΡΩΣΕΙΣ
1-2

ΣΤΕΓΝΩΜΑ
½-1h

ΑΡΑΙΩΣΗ
8-10%

ΑΠΟ∆ΟΣΗ
12-15 m²/lt

ΣΤΡΩΣΕΙΣ
2

ΣΤΕΓΝΩΜΑ
½-1h

ΑΡΑΙΩΣΗ
0%

Smaltoxyl Hydro Οικολογικό Βερνίκι 

Smaltoxyl Hydro Συντηρητικό Eµποτισµού

Προστατευτικό Λάδι Εµποτισµού Νερού για Έπιπλα 
Αντοχή στο νερό και προστασία από τη µούχλα
Φίλτρα UV για προστασία από την υπεριώδη ακτινοβολία
Προστασία από τους λεκέδες
Γρήγορο στέγνωµα

Smaltoxyl Hydro Teak Oil

Υβριδικό Υδατοδιαλυτό Λάδι Εµποτισµού
για Καταστρώµατα και Ξύλινα ∆άπεδα

Αντοχή σε χλωριωµένο και θαλασσινό νερό
Αντοχή στη µούχλα

Υψηλή αντοχή σε δυσµενείς καιρικές συνθήκες

Smaltoxyl Hydro Decking Oil

Πολυουρεθανικό Βερνίκι Πατωµάτων
Πολυουρεθανικής τεχνολογίας PU

Αντοχή στη χάραξη
Γρήγορο στέγνωµα

Ελαστικότητα και σκληρότητα

Smaltoxyl Hydro Parquet Varnish

Αστάρι για Βερνίκια Πατωµάτων
Γεµίζει τους πόρους

Εύκολο τρίψιµο
Γρήγορο στέγνωµα
Ισχυρή πρόσφυση

Smaltoxyl Hydro Parquet Primer

Συντηρητικό Εµποτισµού Ξύλου Νερού 
Προστατεύει από σηπτικούς µύκητες και µπλε κηλίδες
Συντηρεί και εµποτίζει
Επιτρέπει στο ξύλο να «αναπνέει»

Οικολογικό Βερνίκι Ξύλου Νερού
Χαµηλής σάρκας, δεν απολεπίζεται.
Μικροπορώδες, αδιαβροχοποιεί και
επιτρέπει στο ξύλο να «αναπνέει».
Κατάλληλο για παιδικά παιχνίδια (Πρότυπο ΕΝ 71-30)


