ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ
Χ Ρ ΩΜ ΑΤΑ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΧΩΡΩΝ

ζωντάνια της φύσης στο περιβάλλον σας!

Χρωματικές
προτάσεις
Χρωματικοί
συνδυασμοί
Λύσεις
σ τις απαιτήσεις
Οικολογικά χρώματα
εξωτερικών χώρων
Πρακ τικές
συμβουλές
Παρουσίαση
προϊόν των

σελ.

4

σελ.

ιλήστε τη γλώσσα του χρώματος!

22

σελ.

30

σελ.

34

σελ.

36

σελ.

Η μακρά ιστορία της VECHRO στο χώρο των χρωμάτων ξεκίνησε το 1948.
Με στόχο τη δημιουργία κορυφαίων χρωμάτων, ανέπτυξε και συνεχίζει να αναπτύσσει τις πιο πρωτοποριακές τεχνολογίες
στο χώρο. Σήμερα που η οικολογική συνείδηση οδηγεί σε μια καλύτερη ποιότητα ζωής, η VECHRO ταυτίζει τη φιλοσοφία της
με την οικολογία και ηγείται σε πωλήσεις πιστοποιημένων οικολογικών χρωμάτων στην Ελλάδα.
Έτσι, διαλέγοντας χρώματα VECHRO, επιλέγετε υψηλή ποιότητα ζωής!
Το απόσταγμα της μακρόχρονης εμπειρίας μας στο χώρο των οικολογικών χρωμάτων, αποτυπώνουμε και στις σελίδες
που ακολουθούν. Με ιδιαίτερη ευαισθησία συγκεντρώσαμε εδώ, όλες τις νέες αποχρώσεις VECHRO, καθώς και κάποιες
ενδιαφέρουσες προτάσεις με μοντέρνους συνδυασμούς. Μαζέψαμε με μεγάλη φροντίδα και σας εκμυστηρευόμαστε,
πολύτιμα μυστικά διακόσμησης, για να αναδείξετε, με το δικό σας προσωπικό στυλ, το χώρο σας. Και τέλος, οι πρακτικές
συμβουλές μας, θα σας βοηθήσουν να κάνετε την πιο εύκολη ανακαίνιση!
Σας παρουσιάζουμε, λοιπόν, τα χρώματα μέσα από τις αρετές τους, μέσα από τον τρόπο που επηρεάζουν τη διάθεσή μας
και σας καλούμε να ξεφυλλίσετε αυτόν τον κατάλογο σαν ένα «γλωσσάρι» που θα σας ξεναγήσει στον κόσμο του χρώματος.
Εσείς, δε μένει παρά να εμπνευστείτε από την πλούσια χρωματική παλέτα που σας προσφέρουν τα οικολογικά χρώματα
VECHRO και να αναβαθμίσετε το περιβάλλον σας! Η διάθεσή σας θα ακολουθήσει…
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Νο 1 σε πωλήσεις και πιστοποιήσεις
Οικολογικών χρωμάτων.

VC115

VC102

Γάλα
Βανίλιας

Χάραμα

ΘΩΟΤΗΤΑ
αγνότητα, καθαρότητα…
Γευτείτε τη χαρά μιας καινούριας μέρας!
Δημιουργήστε μια ξεκούραστη και στιλάτη ατμόσφαιρα με τη
φρεσκάδα των λευκών και τη γλυκύτητα των κρεμ αποχρώσεων.

Σούρουπο

Λευκή Άμμος

Ασφόδελος

Πευκοβελόνα

Καταχνιά

Χάραμα

Αστρικό Κίτρινο

Μαλλί της Γριάς

Γαλαζόλευκο

Αστέρι

Άνθος Πορτοκαλιάς

Γυαλί

Ζέφυρος

Γάλα Βανίλιας

Λευκό Μέντας

Ανοιχτό Λινάρι

Ασπράδι

Αυγή

Θύελλα

Κρέμα Βανίλια

VC101

VC102

VC103

VC104

VC105

VC106

VC107

VC108

VC109

VC110

VC111

VC112

VC113

VC114

VC115

VC116

VC117

VC118

VC119

VC120

5

VC203

VC211

Κάστανο

Κεχριμπάρι

ΝΕΣΗ,
σταθερότητα, απλότητα…
Έχετε διάθεση για κάτι κλασικό και διαχρονικό.
Δημιουργήστε με τους τόνους του καφέ μια ατμόσφαιρα γήινη,
ζεστή και ελκυστική για εσάς και τους γύρω σας.

Μανιτάρι

Ανοιχτό Λινάρι

Ελεφαντόδοντο

Λευκό Κρεμ

Κρέμα Βανίλια

Χαλίκι

Σαχάρα

Ασφόδελος

Ξανθιά Καραμέλα

Άνθος Πορτοκαλιάς

Κάστανο

Γαζέλα

Άργιλος

Καπουτσίνο

Κεχριμπάρι

Κέλυφος

Ασπάλαξ

Έβενος

Ξύλο

VC201

VC202

VC203

VC104

VC204

VC205

VC206

VC109

VC207

VC208

VC209

VC210

VC120

VC103

VC211

μέταλλο & ξύλο

Κακάο
VC212

VC213

VC214

VC215

VC216
7

VC315

VC310

VC311

Κορόμηλο

Άνηθος

Πράσινη
Σκιά

ΝΑΓΕΝΝΗΣΗ,
καλοτυχία, νεότητα…
Νιώστε το ξύπνημα της φύσης και καλέστε την τύχη στο χώρο σας!
Οι αποχρώσεις του πράσινου είναι μια βαθιά ανάσα καθαρού αέρα,
όπως μια βόλτα στην εξοχή την άνοιξη.

Μέντα

Μπουμπούκι

Τρυφερό Πράσινο

Άνηθος

Γλυκό Αμύγδαλο

Μονεμβασιά

Κινέζικο Τσάι

Φτέρη

Πράσινη Σκιά

Πυγολαμπίδα

Δάσος

Μπρούτζος

Μελισσόχορτο

Πράσινος Λωτός

Κορόμηλο

Μαύρο Έλατο

Πράσινος Άργιλος

VC301

VC302

VC303

VC304

VC305

VC306

VC307

VC308

VC309

VC310

VC311

VC312

VC313

VC314

VC315

μέταλλο & ξύλο
Μια διακοσμητική λεπτομέρεια επάνω
στον τοίχο διαγράφεται καλύτερα
όταν είναι βαμμένη σε αντίθετη
απόχρωση από αυτόν, ενώ χάνεται
όταν είναι βαμμένη στην ίδια απόχρωση.
Πράσινο Μπαμπού
VC316
8

VC317

VC318

VC118

Αστέρι

ΝΘΟΥΣΙΑΣΜΟΣ,
ενέργεια, ισορροπία…
Αρπάξτε τη ζωή με ενθουσιασμό! Οι βιταμινούχες πορτοκαλί
αποχρώσεις θα ξυπνήσουν την ενέργεια που κρύβετε μέσα σας.

Ανοιχτό Βερίκοκο

Λικέρ Βερίκοκο

Αυγή

Ξανθή Άμμος

Καμηλό

Σωμόν

Νεροκάρδαμο

Κίτρινο Χίου

Γλυκό Ροδάκινο

Αστερίας

Καφέ Εστερέλ

Κόκκινη Ώχρα

Πορτοκαλάδα

Αργίτικο Πεπόνι

Πικάντικο Κόκκινο

Σαμουά

Κεραμικό

Αστέρι

VC401

VC402

VC403

VC404

VC405

VC406

VC112

VC407

VC408

VC409

VC410

VC411

VC412

VC413

VC414

μέταλλο & ξύλο

Φλούδα Πορτοκαλιού
VC415
10

VC416

VC417

VC118

VC403

Σε χώρους που δε διαθέτουν
καλό φωτισμό, οι αποχρώσεις
δείχνουν πιο σκούρες.

Καφέ
Εστερέλ

VC116

VC512

Θύελλα

Ψευδάργυρος

ΡΜΟΝΙΑ,
γαλήνη, ενότητα…
Ταξιδέψτε σε κόσμους φιλήσυχους και ειρηνικούς.
Από το βυθό της θάλασσας ως τον αφρό των κυμάτων,
ανακαλύψτε τη γαλήνη σαν έναν καλά κρυμμένο θησαυρό.

Γαλήνη

Γαλαζόλευκο

Θάλασσα

Θύελλα

Καταχνιά

Παγόβουνο

Μούρο

Γυαλός

Παγετώνας

Ωκεανός

Φολέγανδρος

Χαλκιδική

Ελαφόνησος

Αστυπάλαια

Ψευδάργυρος

Ιθάκη

Ουρανός

Καταιγίδα

VC501

VC502

VC503

VC114

VC504

VC505

VC506

VC507

VC508

VC116

VC509

VC510

VC117

VC511

VC512

μέταλλο & ξύλο

Φουρτούνα
VC513

VC514

VC515

VC516

13

VC602

VC604

Τουίντ

Ιβίσκος

ΣΦΑΛΕΙΑ,
νηφαλιότητα, ωριμότητα…
Κλείστε τη βοή του κόσμου έξω από το χώρο σας!
Αποτραβηχτείτε στην προστασία και την απλότητα
που σας προσφέρουν οι αποχρώσεις του γκρι, δημιουργώντας
τις ιδανικές συνθήκες για cocooning!

Λάμα

Γυαλί

Χαλίκι

Συννεφιά

Τουίντ

Λευκή Άμμος

Πάχνη

Πράσινη Σκιά

Αμμοθύελα

Ιβίσκος

Αντίκα

Φουντούκι

VC601

VC602

VC603

VC107

VC105

VC604

VC202

VC605

VC606

VC607

VC311

VC608

Δε χρειάζεται να αντικαταστήσετε
τα έπιπλά σας για να ανακαινίσετε
το χώρο σας. Μπορείτε να κάνετε μια
οικονομική ανακαίνιση με οικολογικά
χρώματα VECHRO!
15

VC708

Ροζ
Φλαμίνγκο

ΥΣΤΗΡΙΟ,
πνευματικότητα, σοφία…
Καταδυθείτε στη μαγεία των ονείρων σας!
Πραγματοποιήστε την επιθυμία σας για ένα χώρο
που αποπνέει διάθεση για εσωτερική αναζήτηση και ομορφιά.

Τουίντ

Ροδόνερο

Νούφαρo

Άγρια Λεβάντα

Ροζ Φλαμίνγκο

Πάχνη

Φαντασία

Ρείκι

Βουκαμβίλια

Μενεξές

Σύκο

Δαμάσκηνο

VC602

VC605

VC701

VC702

VC703

VC704

VC705

VC706

VC708

VC709

Ένας ανοιχτόχρωμος τοίχος
φαίνεται πιο μακριά απ’ ότι είναι
στην πραγματικότητα, ενώ το αντίθετο
συμβαίνει με μια πιο σκούρα απόχρωση.
VC707

VC710

μέταλλο & ξύλο
VC704

Λεβάντα
VC711
16

Ξωτικό
VC712

Ουρανούπολη
VC713

Αστερόλιθος
VC714

Ρείκι

VC701

Ροδόνερο

ΑΘΟΣ, δύναμη, επιθυμία…
Δοκιμάστε την πρόκληση του διαφορετικού!
Δημιουργήστε ένα έντονο χρωματικό μπουκέτο με δυνατές πινελιές
και αντιθέσεις, εκφράζοντας το πάθος που σας διακρίνει,
σε κάθε πτυχή της ζωής σας.

Βατόμουρο

Πιπεράτο Ροζ

Μπέιμπι Ντολ

Μαλλί της Γριάς

Χάραμα

Βυσσινάδα

Κόκκινη Γη

Αζαλέα

Ροδανθός

Σούρουπο

Κόκκινη Έρημος

Ήφαιστος

Μπικίνι

Ρόδο της Άμμου

Ροδόνερο

Έρωτας

Καστανόφλουδα

Κουφέτο

VC801

VC802

VC803

VC804

VC805

VC806

VC807

VC808

VC809

VC110

VC810

VC811

VC102

VC101

VC701

μέταλλο & ξύλο

Κρόκος Κοζάνης
VC812
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VC813

VC814

VC815

Η ανάκλαση του φωτός σε
γυαλιστερά και σατινέ χρώματα
κάνει τις αποχρώσεις να
φαίνονται πιο έντονες και
ζωηρές, ενώ τα ματ ανακλούν
το φως σε μικρότερο βαθμό
και καλύπτουν τις ατέλειες
των επιφανειών.

VC803

Κόκκινη
Έρημος

VC914

VC901

VC912

Ηλιαχτίδα

Αέρας της
Άμμου

Αραβόσιτος

ΑΝΤΑΣΙΑ,
ελπίδα, ευτυχία…
Πάρτε ενέργεια από το δυνατό φως του ήλιου και αφήστε
τη ζωή να ξεχειλίσει από μέσα σας! Οι αποχρώσεις του κίτρινου
είναι σίγουρο ότι θα σας εμπνεύσουν τη χαρά και την αισιοδοξία.

Αέρας της Άμμου

Λεμονάδα

Γκρέιπφρουτ

Λευκό Ροδάκινο

Πούδρα Μιμόζας

Μετάξι

Πρωινός Ήλιος

Ηλιοτρόπιο

Χρυσός

Ηλιαχτίδα

Κίτρινο Ανατολής

Κίτρινο της Άνοιξης

Κίτρινο Φως

Αραβόσιτος

Μουστάρδα

Σοκολάτα

Κάρυ

Θέρος

VC901

VC902

VC903

VC904

VC905

VC906

VC907

VC908

VC909

VC910

VC911

VC912

VC913

VC914

VC915

μέταλλο & ξύλο

Ψημένη Γη
VC916
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VC917

VC918

VC919

VC601

VC314

Λάμα

Πυγολαμπίδα

ΜΠΝΕΥΣΕΙΣ
Λάμα

VC601

Πυγολαμπίδα
VC314

Γάλα Βανίλιας
VC115

Μονεμβασιά
VC302

Νο 1
Λευκό Ροδάκινο
VC910

Πράσινος Άργιλος
VC318

Μανιτάρι
VC201

Ζέφυρος

Κόκκινη Έρημος

Ασφόδελος

Ασπάλαξ

Άνηθος

Σύκο

Άργιλος

Ιθάκη

VC109

VC214

VC111

VC310

VC207
22

VC805

Δαμάσκηνο
VC710

VC201

VC805

Μανιτάρι

Κόκκινη
Γη

Κόκκινη Γη

Ανοιχτό Λινάρι
VC104

Για τους χώρους που περνάτε πολλές ώρες, μόνοι ή με παρέα,
το πρώτο μέλημα είναι η επιλογή χρωμάτων που σας εκφράζουν απόλυτα.
Είτε διαλέξετε έναν τολμηρό, είτε έναν πιο γήινο συνδυασμό, σκοπός
είναι να δημιουργήσετε ένα ξεκούραστο και φιλόξενο περιβάλλον.

VC803

VC707

VC514
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VC708

VC408

Ροζ
Φλαμίνγκο

Πορτοκαλάδα

ΜΠΝΕΥΣΕΙΣ
Ροζ Φλαμίνγκο
VC708

Νο 2

VC308

VC408

Αστερόλιθος
VC714

Καταιγίδα

Ψευδάργυρος

Σαχάρα

Πιπεράτο Ροζ

Ρόδο της Άμμου

Χάραμα

Ασπάλαξ

Λευκή Άμμος

Φλούδα Πορτοκαλιού

Λικέρ Βερίκοκο

Ζέφυρος

Ξωτικό

VC214

VC101

VC804

VC105

VC516

VC811

VC415

VC111
24

VC311

Σούρουπο

VC707

Ξαφνιάστε ευχάριστα τις αισθήσεις σας! Συνδυάστε χρώματα
που δεν είχατε ποτέ φανταστεί δίπλα-δίπλα. Κάτι τέτοιο θα δώσει
άλλη δυναμική σε έναν χώρο, θα τον γεμίσει ζωντάνια και ευφορία.

Πράσινη Σκιά

Σύκο

VC204

Φτέρη

Πορτοκαλάδα

VC512

VC811

VC102

Ρόδο της
Άμμου

Χάραμα

VC102

VC404

Λιόδεντρο
VC319

VC712

25

ΜΠΝΕΥΣΕΙΣ
Ποιος είπε ότι το παραδοσιακό και το μοντέρνο
είναι δύο έννοιες που δεν μπορούν να
συνυπάρξουν αρμονικά στον ίδιο χώρο;
Ένας έντονα χρωματικά χώρος υποδοχής,
σε συνδυασμό με ένα πιο ουδέτερο καθιστικό,
σάς οδηγεί στην τέλεια ισορροπία!

Λευκό Κρεμ

Βυσσινάδα

Λευκή Άμμος

Γαζέλα

Κόκκινη Γη

Ανοιχτό Λινάρι

Ανθός Πορτοκαλιάς

Σαμουά

Βατόμουρο

Έρημος

Ανοιχτό Βερίκοκο

Κόκκινη Ώχρα

Φουντούκι

Ιβίσκος

Κακάο

Ξανθιά Καραμέλα

Σερενάτα

Χαλκιδική

Ελεφαντόδοντο

Φολέγανδρος

VC208

VC805

VC801

VC801

VC104

VC217

VC103

Ηλιοτρόπιο
VC908

VC401

VC205

Λευκή
Άμμος

Γαζέλα

Νο 3

VC416

VC406

VC604

VC212

VC209

Έρημος

VC418
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VC105

VC205

VC217

VC608
Βατόμουρο

VC802

VC105

VC505

VC206

VC503
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VC108

VC515

VC913

VC308

Ασπράδι

Ουρανός

Πούδρα
Μιμόζας

Φτέρη

ΜΠΝΕΥΣΕΙΣ

Νο 4

Χάραμα

Πιπεράτο Ροζ

Ασπράδι

Ουρανός

Ροζ Φλαμίνγκο

Νούφαρο

Γάλα Βανίλιας

Μπλε Σκόνη

VC102

VC108

VC708

VC115

Μουστάρδα
VC915
28

Ένα παιδικό δωμάτιο είναι ο ιδανικός χώρος για παιχνίδι και δημιουργικές
δραστηριότητες. Μη διστάσετε να δώσετε εσείς πρώτοι τροφή στη
φαντασία του παιδιού σας, σχεδιάζοντας στους τοίχους ευχάριστες,
παραμυθένιες παραστάσεις.

VC804

VC515

Πούδρα Μιμόζας
VC913

Φτέρη
VC308

VC703

VC517

Μούρο
VC504

VC312

VC915

Πράσινος
Λωτός

Μουστάρδα

Πράσινος Λωτός
VC312
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VC110

Μαλλί της
Γριάς

VC204

ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ
ΖΩΗΣ ΕΧΕΙ ΧΡΩΜΑ
SMALTOPLAST silk & SMALTOLUX hydro

Τα 1α Πιστοποιημένα χρώματα στην Ευρώπη.
ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ - ΥΠΟΑΛΛΕΡΓΙΚΑ - ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΑ
Ειδικά μελετημένα
για χώρους διαμονής ατόμων
με προβλήματα αλλεργιών
και άσθματος
SMALTOPLAST silk
Οικολογικό άοσμο πλαστικό χρώμα
τοίχων εσωτερικής χρήσης με
βελουτέ ματ φινίρισμα. H ιδανική
λύση για χώρους με προβλήματα
μόλυνσης από βακτήρια και μύκητες
και σε χώρους με μεγάλη υγρασία.
Λερώνεται δύσκολα και καθαρίζεται
πολύ εύκολα.

SMALTOLUX hydro
Οικολογική, άοσμη, υδατοδιαλυτή
Πολυουρεθανική Ακρυλική ριπολίνη
υψηλής ποιότητας. Εφαρμόζεται
σε ξύλο, μέταλλο, γυαλί, αλουμίνιο,
σκληρό PVC, εξασφαλίζοντας
ισχυρή πρόσφυση. Δεν περιέχει
φορμαλδεΰδη και είναι ελεγμένη
και πιστοποιημένη σύμφωνα με
το πρότυπο ΕΝ 71-3 για τη μη
μετανάστευση βαρέων μετάλλων
σε παιχνίδια και παιδικά έπιπλα.

ΚΟΡΥΦΑΙΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑ
ΕΧΕΙ ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΚΥΡΟΣ
SMALTOPLAST extra
Εξαιρετικής ποιότητας Οικολογικό ματ
πλαστικό χρώμα για τη βαφή και την
προστασία του σπιτιού. Το SMALTOPLAST
extra έχει υψηλές αντοχές στη φθορά
και στο συχνό πλύσιμο. Είναι φιλικό
στο περιβάλλον με τέλειο φινίρισμα
και άψογη εφαρμογή.

SMALTOX hydro

Γιατί όλες οι επιφάνειες δεν βάφονται
απευθείας με πλαστικό χρώμα.

Για αποτελεσματική βαφή επιφανειών με
πρόβλημα λεκέδων από νικοτίνη, καυσαέρια,
καπνιά από καλοριφέρ, κάπνα, μαρκαδόρους,
μελάνια, μύκητες, μούχλες, υγρασίες, χρησιμοποιήστε
το Οικολογικό αστάρι νερού SMALTOX hydro. Είναι χαμηλής
οσμής και ιδανικό για φρεσκάρισμα κατοικημένων χώρων.
Συνολικά απαιτούνται λιγότερες στρώσεις τελικού χρώματος και
επιτυγχάνεται ταυτόχρονα αποτελεσματικό και οικονομικό βάψιμο.
Ελαττώστε το συνολικό αριθμό στρώσεων σκούρων αποχρώσεων, εφαρμόζοντας πριν αστάρι SMALTOX
hydro σε γκρι απόχρωση S1502-Y για εφαρμογή κίτρινων αποχρώσεων, S1502-R για κόκκινων,
S1502-B για μπλε, S1502-G για πράσινων ή γκρι. Οικολογικό SMALTOPLAST extra στις παραπάνω
αποχρώσεις σαν πρώτη στρώση και μετά τη σκούρα απόχρωση της αρεσκείας σας σε 2 στρώσεις.

SMALTOPLAST universal primer

H λύση για το αστάρωμα
νέων επιφανειών.

Για νέες επιφάνειες ασταρώστε με το
Οικολογικό αστάρι νερού SMALTOPLAST
universal primer. Με το διαφανές μικρονιζέ
χαμηλής οσμής αστάρι επιτυγχάνουμε
υψηλή αναπνοή και αδιαβροχοποίηση της επιφάνειας,
εξαιρετική διεισδυτικότητα και αντοχή στα αλκάλια
και μοναδική πρόσφυση και «δέσιμο»στην επιφάνεια.

Σαχάρα

ΚΟΡΥΦΑΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΤΟΥ ΞΥΛΟΥ

VC311

VC714

Πράσινη
Σκιά

Αστερόλιθος

SMALTOXYL hydro
& SMALTOXYL hydro ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ
Το ξύλο είναι από τα ωραιότερα δομικά υλικά.
Προσδίδει ζεστασιά και ξεχωριστή ομορφιά στο χώρο που
χρησιμοποιείται. Σαν φυσικό υλικό είναι αρκετά ευαίσθητο
και για αυτό είναι απαραίτητη η εφαρμογή του κατάλληλου
συστήματος ξυλοπροστασίας για τη συντήρηση και την
προστασία από τους «εχθρούς» του. Η συντήρηση και
προστασία του ξύλου είναι σημαντικός παράγοντας για το
χρόνο ζωής του, ιδιαίτερα σήμερα που για λόγους κόστους
γίνεται στροφή σε χρήση ξυλείας με μικρότερες αντοχές.

Ο ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ
ΜΕ ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΟ ΔΡΑΣΗ

SMALTOXYL hydro

SMALTOPLAST ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΟ

Οικολογικό άοσμο βερνίκι νερού
χαμηλής σάρκας, εσωτερικής και
εξωτερικής χρήσης. Μικροπορώδες,
αναπνέον και αδιάβροχο που
εξασφαλίζει μακροχρόνια προστασία,
ακολουθώντας τις συστολές και
διαστολές του ξύλου χωρίς να
ξεφλουδίζει. Με ειδικά φίλτρα UV για την προστασία
από την ηλιακή ακτινοβολία. Προστατεύει από
την ανάπτυξη σηπτικών και χρωστικών μυκήτων.
Έχει εξαιρετική πρόσφυση σε παλαιά ξύλα
που έχουν βαφεί με συμβατικά βερνίκια.

Εξαιρετικό οικολογικό πλαστικό χρώμα
για χώρους με προβλήματα ανάπτυξης
μυκήτων και συγκέντρωσης υδρατμών.
Πλένεται εύκολα και έχει υψηλές
αντοχές στη φθορά, διατηρώντας
για καιρό τη λειτουργική
και αισθητική του συμπεριφορά.

SMALTOXYL hydro ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ
Άοσμο, άχρωμο και αναπνέον συντηρητικό
ξύλου νερού που διεισδύει και εμποτίζει
τους πόρους του ξύλου χωρίς να το
αγριεύει. Αποτελεσματική συντήρηση
και προστασία από ξυλοφάγα έντομα,
σηπτικούς και χρωστικούς μύκητες
με εύκολη και γρήγορη εφαρμογή.

VC517

Μπλε
Σκόνη

Α ΠΡΩΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ
ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΑ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ
ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ
SMALTOPLAST 100% ΑΚΡΥΛΙΚΟ
ο

Το 1 Πιστοποιημένο
Οικολογικό 100% Ακρυλικό
χρώμα στην Ευρώπη!
Εξαιρετικής ποιότητας οικολογικό 100%
ακρυλικό χρώμα εξωτερικής τοιχοποιίας.
Κατάλληλο για τη βαφή καινούργιων ή
ξαναβαμμένων τοίχων, σοβάδων, μπετόν.

SMALTOPLAST silicone

Αναπνοή και αδιαβροχοποίηση με αντιμουχλική δράση!
Οικολογικό εξαιρετικής ποιότητας
ακρυλικό χρώμα, για τη βαφή και
προστασία εξωτερικής τοιχοποιίας,
με βάση συνδυασμό σιλικονούχων
και 100% ακρυλικών ρητινών.

SMALTOPLAST elastic

Μονωτικό και χρώμα μαζί
με αντιμουχλική δράση!
Οικολογικό εξαιρετικής ποιότητας,
100% ακρυλικό, αδιάβροχο,
ελαστομερές στεγανωτικό χρώμα
τοίχων, με αντιμουχλική δράση.
Γεφυρώνει τριχοειδείς ρωγμές.

SMALTOPLAST ΤΣΙΜΕΝΤΟΧΡΩΜΑ
100% ΑΚΡΥΛΙΚΟ

Ισχυρή πρόσφυση
Οικολογικό 100% ακρυλικό τσιμεντόχρωμα.
Ισχυρή πρόσφυση σε τσιμεντένιες και
άλλες αλκαλικές επιφάνειες.

SMALTOPLAST thermoshield

Η χρωματική λύση στην
εξοικονόμηση ενέργειας!
• Ενεργειακό θερμοκεραμικό χρώμα
για εξωτερικούς τοίχους και ταράτσες.
• Εξοικονόμηση ενέργειας μέχρι 30%,
βελτίωση συντελεστή θερμοπερατότητας μέχρι 50%.
• Μείωση θερμοκρασίας χώρων μέχρι 7°C.
• Ευνοϊκή σχέση κόστους-οφέλους για τη βελτίωση ενεργειακής
απόδοσης και έκδοση κατάλληλων πιστοποιητικών, νέων
ή υφισταμένων κτιρίων που πρόκειται να ανακαινιστούν.
• 100% ελαστομερές ακρυλικό χρώμα. Γεφυρώνει
τριχοειδείς ρωγμές. Αδιαβροχοποιεί και αναπνέει.
• Ενισχυμένη προστασία από μύκητες και άλγη.
Πιστοποιημένο ως Ψυχρό-Ανακλαστικό χρώμα.
Κατάλληλο για τα προγράμματα εξοικονόμησης ενέργειας
«Εξοικονομώ κατ΄ Οίκον» και «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ».

SMALTOPLAST universal primer

Η οικογένεια SMALTOPLAST
έχει τώρα το δικό της Αστάρι!
• Οικολογικό ακρυλικό διαφανές αστάρι
Dur νερού
• Εξαιρετική αναπνοή και αδιαβροχοποίηση
• Υψηλή διεισδυτικότητα

Αναζητήστε περισσότερους χρωματικούς συνδυασμούς
για τη βαφή των εξωτερικών επιφανειών στο έντυπο
ΑΡΜΟΝΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ.

ΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

Ανάλογα με το τελικό αποτέλεσμα και το είδος του χρώματος που θα χρησιμοποιήσετε,
θα χρειαστείτε και αντίστοιχα πινέλα και ρολά.
• Για γωνίες και οτιδήποτε ανάγλυφο, θα χρειαστείτε ένα στρογγυλό πινέλο.

Υπολογίστε την επιφάνεια βαψίματος:
• Για τοίχους:
Μήκος τοίχου X ύψος τοίχου = Αποτέλεσμα Α

Αν υπάρχουν ανοίγματα (πόρτες, παράθυρα):
Πλάτος ανοίγματος Χ ύψος ανοίγματος = Αποτέλεσμα Β

• Για πιο μεγάλες επιφάνειες, όπως σοβατεπί και πόρτες,
θα χρειαστείτε ένα κανονικό πινέλο με μακρύ τρίχωμα.
• Για δύσκολες επιφάνειες, όπως καλοριφέρ, θα χρειαστείτε ένα μακρύ στραβοπίνελο,
ή και ρολό κατάλληλο για καλοριφέρ.

Αποτέλεσμα Α - Αποτέλεσμα Β = Επιφάνεια βαφής (m2)
• Για ταβάνια:
Μήκος δωματίου Χ πλάτος δωματίου = Επιφάνεια βαφής (m2)

Υπολογίστε το χρώμα που θα χρειαστείτε:
• Διαιρέστε την Επιφάνεια βαψίματος με την Απόδοση του χρώματος ανά λίτρο.
Το αποτέλεσμα είναι η Ποσότητα χρώματος που θα χρειαστείτε για ένα χέρι.
Πολλαπλασιάστε την ποσότητα αυτή με τον αριθμό των χεριών (στρώσεων)
που σκοπεύετε (ή απαιτείται) να περάσετε και το αποτέλεσμα είναι ο αριθμός
των λίτρων που θα χρειαστείτε.
lt

lt

lt

Προετοιμασία πριν το βάψιμο
Μερικά υλικά που θα χρειαστείτε πριν ξεκινήσετε το βάψιμο:
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• Αν βάψετε με βερνίκια ή γυαλιστερά χρώματα,
θα χρειαστείτε ένα ρολό με κοντή τρίχα.
• Αν βάψετε με σατινέ ή ματ χρώματα, θα χρειαστείτε ένα ρολό
με μεσαία τρίχα.
• Αν θέλετε σαγρέ (ανάγλυφο) αποτέλεσμα, θα χρειαστείτε ένα ρολό με μακριά
τρίχα ή ρολό κατάλληλο για χρώματα relief.
• Για να απλώνετε τη μπογιά ομοιόμορφα στο ρολό, χρησιμοποιήστε μία σκάφη βαψίματος.

Προετοιμασία της επιφάνειας πριν το βάψιμο
Τοίχοι με ρωγμές: Με τη μύτη της σπάτουλας ανοίγετε μεγαλύτερη τη ρωγμή και ξεσκονίζετε τα υπολείμματα με μια βούρτσα. Στοκάρετε
με κατάλληλο στόκο και μετά γυαλοχαρτάρετε. Ασταρώστε το «μερεμέτι» με οικολογικό αστάρι SMALTOPLAST universal primer.
Σκασμένοι - ξεφλουδισμένοι τοίχοι: Ξεκολλήστε τα κομμάτια
που εξέχουν. Τρίψτε με γυαλόχαρτο κι έπειτα ξεσκονίστε.
Εάν χρειάζεται, στοκάρετε κατάλληλα.
Μεταλλικές και ξύλινες επιφάνειες:
• Μη σταματάτε αφήνοντας μισοβαμμένο έναν τοίχο.
Καθαρίστε ώστε να μην υπάρχουν λάδια ή σκουριές.
• Αποφύγετε τα τρεξίματα, βουτώντας ελαφρά
Εάν χρειάζεται, εφαρμόστε το κατάλληλο αστάρι.
τα πινέλα σας στη μπογιά.
Παλιοί τοίχοι βαμμένοι με γυαλιστερή λαδομπογιά:
• Μην περνάτε δεύτερο χέρι μια επιφάνεια που δεν
Σαπουνίστε, ξεβγάλετε, αφήστε να στεγνώσει
έχει στεγνώσει πλήρως. Αποφύγετε το «σουμάρισμα»
και γυαλοχαρτάρετε. Μετά ξεσκονίστε και ασταρώστε
όταν το χρώμα στην επιφάνεια έχει αρχίσει να στεγνώνει.
κατάλληλα με οικολογικό αστάρι SMALTOX hydro.
•
Μη δουλεύετε με ανοιχτά καλοριφέρ. Προστατέψτε
Παλιοί υδροχρωματισμένοι τοίχοι: Ασταρώστε πριν
από ρεύματα αέρα, τα οποία μπορούν να προκαλέσουν
τη βαφή με οικολογικό SMALTOPLAST universal primer
ανομοιόμορφο στέγνωμα στη βαμμένη επιφάνεια.
(εάν η επιφάνεια έχει υδροχρωματιστεί πολλές φορές)
ή διαφορετικά με οικολογικό αστάρι SMALTOX hydro.

Τι να προσέξετε
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ΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

ΡΟΪΟΝΤΑ

1
2

SMALTOPLAST extra

Για ένα επιτυχημένο αποτέλεσμα
• Ξεκινήστε από το ταβάνι 1 βάφοντας περιμετρικά
τα κοψίματα με ένα επίπεδο πινέλο.
Για να αποφύγετε τα τρεξίματα στους κάθετους τοίχους,
κολλήστε χαρτοταινία στο πάνω μέρος του τοίχου.

2

2

3

Οικολογικό πλαστικό χρώμα τοίχων με ματ φινίρισμα και μυκητοκτόνο δράση. Μεγάλη αντοχή
στο συχνό πλύσιμο (ΕΝ 13300, κλάση 1) και εξαιρετική καλυπτικότητα και απόδοση.

SMALTOX hydro

Οικολογικό λευκό, 100% ακρυλικό αστάρι νερού εσωτερικής και εξωτερικής χρήσης.
Κατάλληλο για το αστάρωμα και την απομόνωση ρύπων και λεκέδων σε τοίχους και οροφές.
Έχει εξαιρετική πρόσφυση και πολύ καλή καλυπτικότητα.

• Τελειώνετε το κάθε τετραγωνικό μέτρο με ένα πέρασμα στη φορά του φωτός.
Εάν υπάρχει λίγο φως, τελειώνετε προς τη φορά της μικρότερης διάστασης.

• Εάν σε ένα τοίχο κάνετε διχρωμία, χωρίστε την επιφάνεια κατάλληλα
με χαρτοταινία. Αφαιρέστε την ταινία αμέσως μόλις τελειώσετε τη βαφή
και πριν το χρώμα στεγνώσει τελείως.
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Απόδοση: 11 – 13 m²/lt
Αραίωση: 5 – 15% με νερό
Στέγνωμα: ½ – 1 ώρα
Επαναβαφή: 3 – 5 ώρες
Απόδοση: 12 – 14 m²/lt
Αραίωση: 10 – 15% με νερό
Στέγνωμα: ½ – 1 ώρα
Επαναβαφή: 3 – 5 ώρες
Απόδοση: 11 – 13 m²/lt
Αραίωση:8 – 15% με νερό
Στέγνωμα: ½ – 1 ώρα
Επαναβαφή: 3 – 5 ώρες
Απόδοση: 11 – 13 m²/lt
Αραίωση: 5 – 15% με νερό
Στέγνωμα: ½ – 1 ώρα
Επαναβαφή: 3 – 4 ώρες

SMALTOPLAST universal primer

2

Οικολογικό μικρονιζέ, διαφανές ακρυλικό αστάρι νερού εσωτερικής και εξωτερικής χρήσης με ισχυρή
πρόσφυση και αντοχή στις αλκαλικές επιφάνειες. Διεισδύει εξαιρετικά και ισχυροποιεί πορώδεις
επιφάνειες. Εξασφαλίζει υψηλή αναπνοή, αδιαβροχοποίηση και συμβάλλει στον περιορισμό της
μετανάστευσης των αλάτων της τοιχοποιίας. Προϊόν εφαρμοσμένης νανοτεχνολογίας.

1

3

3

• Τελειώστε με τις λεπτομέρειες 3 : πόρτες, παράθυρα,
καλοριφέρ, σοβατεπί.

• Για να βάψετε μια πόρτα ξεκινήστε πρώτα από τα σόκορα
(εάν υπάρχουν). Μετά συνεχίστε τη βαφή από πάνω
προς τα κάτω (εάν η πόρτα βάφεται στη θέση της)
και «σουμάρετε» προς την ίδια κατεύθυνση.

SMALTOPLAST silk

SMALTOPLAST ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΟ

• Για τέλεια εφαρμογή, βάψτε ανά m2 διασταυρώνοντας τα περάσματα.

• Συνεχίστε με τους κατακόρυφους τοίχους 2 ξεκινώντας το ρολό από
τη μέση του τοίχου και απλώνοντας μετά το χρώμα πάνω-κάτω.
«Σουμάρετε» πάντα προς την ίδια κατεύθυνση (πάνω ή κάτω).

Οικολογικό πλαστικό χρώμα τοίχων με ματ φινίρισμα. Μεγάλη αντοχή στο συχνό πλύσιμο
(ΕΝ 13300, κλάση 1), εξαιρετική καλυπτικότητα και απόδοση.
Οικολογικό πλαστικό χρώμα τοίχων με βελουτέ ματ φινίρισμα. Άοσμο με πιστοποιημένη υποαλλεργική
και αντιμικροβιακή δράση. Μεγάλη αντοχή στο συχνό πλύσιμο (ΕΝ 13300, κλάση 1) και εύκολο
καθάρισμα. Ειδικά μελετημένο για χώρους διαμονής ατόμων με προβλήματα αλλεργιών και άσθματος.
Προϊόν εφαρμοσμένης νανοτεχνολογίας.

• Συνεχίστε με ένα ρολό, εφαρμόζοντας το χρώμα στη φορά του φωτός
(από το παράθυρο προς το εσωτερικό του δωματίου). Το χρώμα
που θα εφαρμοστεί με το ρολό θα πρέπει να είναι λιγότερο
αραιωμένο σε σύγκριση με αυτό που θα γίνουν τα κοψίματα.

• Για να βάψετε τα παράθυρα, ξεκινήστε βάφοντας
το σκελετό από έξω προς τα μέσα 1 .
Συνεχίστε με την κάσα 2 . Τελειώστε με το πλαϊνό 3 .
Όταν η μπογιά είναι ακόμα νωπή, προσέξτε
να μην κλείσουν τα παράθυρα και κολλήσουν.

ΤΟΙΧΟΙ - ΤΑΒΑΝΙΑ

Η VECHRO διαθέτει
τo πιο ολοκληρωμένο Σύστημα χρωματισμού
«ΧΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ» με δυνατότητα παραγωγής
χιλιάδων αποχρώσεων, δίνοντας λύσεις για την αισθητική
και τη διακόσμηση όλων των χώρων του σπιτιού.
Μικρές αποκλίσεις αποχρώσεων μεταξύ χρωματολογίου και βαμμένης
επιφάνειας μπορεί να οφείλονται στην απορροφητικότητά της,
καθώς και στους περιορισμούς των τεχνικών εκτύπωσης.

SMALTOLUX hydro

Απόδοση: 15 – 20 m²/lt
Αραίωση: 0 – 100% με νερό
Στέγνωμα: 1 – 2 ώρες
Επαναβαφή: 5 – 6 ώρες

ΞΥΛΟ - ΜΕΤΑΛΛΟ

Οικολογική άοσμη πολυουρεθανική ακρυλική ριπολίνη νερού. Υποαλλεργική με εξαιρετική
αντιμικροβιακή δράση. Βραβευμένη από το Βρετανικό Ίδρυμα Αλλεργιών. Εφαρμόζεται σε ξύλο,
μέταλλο, γυαλί, αλουμίνιο, σκληρό PVC κ.λ.π. Είναι ελεγμένη και πιστοποιημένη σύμφωνα με
το πρότυπο ΕΝ 71-3 για τη μη μετανάστευση βαρέων μετάλλων σε παιχνίδια και παιδικά έπιπλα.
Λερώνεται δύσκολα και καθαρίζει πολύ εύκολα. Δεν κιτρινίζει και εξασφαλίζει πιο καθαρούς και
υγιεινούς χώρους. Προϊόν εφαρμοσμένης νανοτεχνολογίας.

Απόδοση: 11 – 13 m²/lt
Αραίωση: Έως 10% με νερό
Στέγνωμα: 2 – 3 ώρες
Επαναβαφή: 6 ώρες

SMALTOLUX master primer hydro

Απόδοση: 10 – 12 m²/lt
Αραίωση: 8 - 12% με νερό
Στέγνωμα: 1 – 2 ώρες
Επαναβαφή: 6 – 8 ώρες

Οικολογικό άοσμο λευκό ακρυλικό αστάρι πολλαπλών χρήσεων κατάλληλο για το αστάρωμα ξύλινων
και μεταλλικών επιφανειών, MDF, νοβοπάν, αλουμινίου, γαλβανιζέ, σκληρού PVC για εσωτερική και
εξωτερική χρήση.

SMALTOXYL hydro

Οικολογικό άοσμο προστατευτικό και διακοσμητικό βερνίκι ξύλου χαμηλής σάρκας, εσωτερικής
και εξωτερικής χρήσης. Είναι «μικροπορώδες» και αποτελεί μία βαλβίδα ασφαλείας για το ξύλο,
αφού το αδιαβροχοποιεί, ενώ ταυτόχρονα του επιτρέπει να αναπνέει. Με ειδικά φίλτρα UV
για την προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία. Έχει εξαιρετική πρόσφυση σε παλαιά ξύλα
που έχουν βαφεί με συμβατικά βερνίκια. Προϊόν εφαρμοσμένης νανοτεχνολογίας.

Απόδοση: 15 – 20 m²/lt
Αραίωση: Έως 10% με νερό
Στέγνωμα: 1 – 2 ώρες
Επαναβαφή: 4 – 6 ώρες
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