
ΧΡΩΜΑΤΑ ΔΑΠΕΔΟΥ
Για εσωτερικές και εξωτερικές επιφάνειες



Dulisol Hydro

Dulisol

Eιδικό Υδατοδιαλυτό Χρώμα
Ενός Συστατικού
  Κατάλληλο για τη βαφή 
πλακόστρωτων, δαπέδων από μπετόν 
και αλκαλικών επιφανειών. 

  Λόγω της ειδικής σύνθεσής του 
είναι κατάλληλο για εσωτερικά και 
εξωτερικά δάπεδα ήπιας μηχανικής 
καταπόνησης. 

  Προσφέρει μεγάλη καλυπτικότητα, ευκολία στην 
εφαρμογή, πολύ καλή πρόσφυση και υψηλές αντοχές 
στις καιρικές συνθήκες.

  Διατίθεται σε λευκό, γκρι ανοιχτό 7035, γκρι σκούρο 
7040 & χιλιάδες αποχρώσεις μέσω του συστήματος 
χρωματισμού Premium Color Moods. 

Ειδικό ακρυλικό χρώμα
  Κατάλληλο για τη βαφή 
πλακόστρωτων, δαπέδων 
από μπετόν και κεραμιδιών. 

  Εξαιρετική πρόσφυση.
  Υψηλή αντοχή σε δυσμενείς 
καιρικές συνθήκες.

  Διατίθεται σε λευκό, κεραμιδί 
(3013) και γκρι (7046).

ΑΠΟΔΟΣΗ
12-14m²/lt

ΑΠΟΔΟΣΗ
12-15m²/lt

ΣΤΡΩΣΕΙΣ
2

ΣΤΡΩΣΕΙΣ
2

ΣΤΕΓΝΩΜΑ
½-1h

ΣΤΕΓΝΩΜΑ
½-2h

ΑΡΑΙΩΣΗ
ρολό: 

10% με νερό 
πιστόλι: 

15% με νερό

ΑΡΑΙΩΣΗ
5%

Χρώματα Δαπέδου
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Το Dulisol Hydro επιστρέφει
με νέα και ανανεωμένη σύνθεση και ήρθε 
για να αλλάξει την έννοια στα χρώματα 
δαπέδου. 
Το νέο Dulisol Hydro είναι υβριδικό 
πολυουρεθανικό - ακρυλικό χρώμα νερού 
δαπέδων και κατάλληλο για τη βαφή 
πλακόστρωτων, δαπέδων από μπετόν και 
αλκαλικών επιφανειών. Χρωματίζεται σε 
όλες τις αναλλοίωτες αποχρώσεις του πιο 
ολοκληρωμένου συστήματος χρωματισμού 
“Color Moods” από τη Vechro. Λόγω της 
νέας ειδικής σύνθεσης είναι κατάλληλο για 
εσωτερικά και εξωτερικά δάπεδα ήπιας 
καταπόνησης.

Η οικογένεια Dulisol έχει σχεδιαστεί 
για να καλύψει τις υψηλές απαιτήσεις 
επαγγελματιών αλλά και των ιδιωτών, 
καλύπτοντας έτσι κάθε τους ανάγκη για 
εσωτερικά αλλά και εξωτερικά δάπεδα ήπιας 
καταπόνησης.
Η οικογένεια Dulisol προσφέρει μεγάλη 
καλυπτικότητα, ευκολία στην εφαρμογή, 
πολύ καλή πρόσφυση και υψηλές αντοχές 
στις καιρικές συνθήκες.
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Επιλέγουμε VECHRO, τη Νο1 εταιρεία
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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