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ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Ειδικά σχεδιασμένο πολυουρεθανικό (PU) ακρυλικό υδατοδια-

λυτό προϊόν, ενός συστατικού, για δύσκολες επιφάνειες. Παρου-

σιάζει εξαιρετική πρόσφυση σε μη-πορώδεις επιφάνειες και α-

ντοχή στις χημικές ουσίες. Λόγω της ειδικής σύνθεσής του είναι 

κατάλληλο για εσωτερικές επιφάνειες, όπως: 

 

• Πλακάκια τοίχου, ψηφίδες, υαλότουβλα & κεραμικά 

• Έπιπλα κουζίνας & μπάνιου 

• Μελαμίνη 

• Μέταλλο 

• Ξύλο (γυμνό, βερνικωμένο ή βαμμένο), ντουλάπια 

• Αλουμίνιο 

• Γαλβανισμένο σίδερο 

• Laminate 

• MDF 

• PVC 

• Γυαλί 

 

Είναι ανθεκτικό στο νερό, στα ήπια οικιακά καθαριστικά, στα 

χτυπήματα και στις γρατζουνιές. Ιδανικό για την ανακαίνιση χώ-

ρων όπως κουζίνα, μπάνιο κτλ., καθώς έχει πολύ καλές μηχανι-

κές αντοχές, εξαιρετική πρόσφυση και δεν ξεφλουδίζει. Προσφέ-

ρει μεγάλη καλυπτικότητα, ευκολία στην εφαρμογή και αντοχή 

στη φθορά. Δεν χρειάζεται να προηγηθεί εφαρμογή ασταριού, 

εφαρμόζεται απευθείας στις επιλεγμένες επιφάνειες. Το προϊόν 

χρωματίζεται μέσω του συστήματος χρωματισμού «Χρωματικές 

διαθέσεις» της Vechro, σε απεριόριστες αποχρώσεις. 

Δεν συνίσταται για οριζόντιες επιφάνειες και επιφάνειες όπου 

συσσωρεύεται λιμνάζον νερό. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Smaltolux Hydro Tile 

Reno paint 

2 σε 1 αστάρι και χρώμα νερού 

για δύσκολες επιφάνειες 

 Απόδοση: 12 - 14  m²/lt 

 Στέγνωμα: ½ - 1 ώρα 

 Αραίωση: 8 - 10% με νερό και έως 

15% για εφαρμογή με πιστόλι 

 Επαναβαφή: 6 - 8 ώρες 

 Συσκευασία: 750ml  

 

Εφαρμογή: Πινέλο, Ρολό, Πιστόλι 
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Εμφάνιση/ Φινίρισμα  
 

Βελουτέ ματ (eggshell)  
 

Πυκνότητα  
 

1,23 ± 0,02 kg/lt  
 

Απόδοση  
 

12–14 m² /lt ανά στρώση στην κατάλληλα 
προετοιμασμένη  
επιφάνεια  

Αραίωση  
 

8-10% κ.ο. με νερό για εφαρμογή με πινέλο 
ή ρολό  
15% κ.ο. με νερό για εφαρμογή με πιστόλι  

Στέγνωμα  
 

Στεγνό στην αφή σε ½-1 ώρα  
 

Επαναβαφή  
 

Τουλάχιστον 6-8 ώρες από την εφαρμογή. 
Οι παραπάνω χρόνοι επιμηκύνονται κάτω 
από κρύες και υγρές συνθήκες.  

Καθαρισμός  
επιφανειών  

Υψηλή αντοχή στο συχνό πλύσιμο & σε ήπια 
οικιακά καθαριστικά  
 

Χρήση βαμμένων  
επιφανειών  

4 ημέρες από την εφαρμογή  
 

VOC κατηγορία  
 

“Ειδικά επιχρίσματα ενός συστατικού”. Τύ-
πος Υ. Οριακή τιμή VOC = 140gr/lt. Μέγιστη 
περιεκτικότητα VOC προϊόντος έτοιμου 
προς χρήση = 60gr/lt.  

Εφαρμογή  
 

Εφαρμόζεται απευθείας στις επιφάνειες 
χωρίς αστάρι  
 

Ανθεκτικότητα  
 

Πλήρης μηχανικές ιδιότητες επιτυγχάνονται 
ύστερα από 3-4 εβδομάδες από την εφαρ-
μογή και ανάλογα με την απόχρωση  
 

Απόχρωση  
 

Λευκό και χιλιάδες αποχρώσεις μέσω του 
συστήματος ΧΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ της 
VECHRO  
 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
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ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 

Για να εξασφαλιστεί σωστή πρόσφυση του χρώματος, ειναι απαραί-

τητη η σωστή προετοιμασία της επιφάνειας. Η υπό βαφή επιφάνεια 

χρειάζεται να καθαριστεί πολύ καλά με ενα αλκαλικό οικιακό κα-

θαριστικό (όπως πράσινο σαπούνι,σόδα κλπ.) από σκόνες, λίπη, 

λάδια, ξεφλουδισμένα παλαιά χρώματα, σαθρά κομμάτια κ.λ.π. , 

να ξεπλυθεί εξαιρετικά καλά και να στεγνώσει επαρκώς. 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

Αναδεύουμε καλά πριν την χρήση. Σε στεγνή και καθαρή επιφάνεια εφαρ-

μόζουμε δύο στρώσεις SMALTOLUX HYDRO TILE RENO με ρολό, πινέλο ή 

πιστόλι στην κατάλληλη αραίωση. Η χρήση βαμμένων επιφανειών μπορεί 

να πραγματοποιηθεί μετά το πέρας 4 ημερών. Οι τελικές ιδιότητες και πρό-

σφυση του χρώματος επιτυγχάνονται 28 ημέρες μετά την εφαρμογή και 

αναλόγως την απόχρωση. Όσο πιο σκούρα η απόχρωση, τόσο περισσότε-

ρος χρόνος απαιτείται. 

Σημαντικό: Να μην καταπονείτε τις βαμμένες επιφάνειες με έντονο καθά-

ρισμα – τρίψιμο & χτυπήματα, πριν περάσουν 28 ημέρες από την εφαρ-

μογή. Να μην χρησιμοποιείτε ατμοκαθαριστή στις βαμμένες επιφάνειες. 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 

Κατά τη διάρκεια της εργασίας διατηρείτε τα εργαλεία “υγρά” μέσα στο 

δοχείο ή στη σκάφη με το χρώμα. Στραγγίξτε καλά το χρώμα από τα ερ-

γαλεία πίσω στο κουτί και καθαρίστε τα αμέσως με ζεστό νερό και σα-

πούνι. Εάν το χρώμα στεγνώσει φεύγει μόνο με ισχυρά απορρυπαντικά. 

Μην αδειάζετε τα υγρά πλύσης στον υδροφόρο ορίζοντα. 

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Η θερμοκρασία του χώρου 8 – 30°C και η σχετική υγρασία χαμηλότερη από 

80%. Αντίξοες συνθήκες κατά την εφαρμογή μπορούν να αλλοιώσουν τις 

τελικές ιδιότητες του χρώματος. 

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. 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ 

Διαβάστε την ετικέτα πριν από τη χρήση. Για αναλυτικές οδηγίες-προφυ-

λάξεις συμβουλευτείτε το δελτίο δεδομένων ασφαλείας του προϊόντος. 

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, 45001 και του (EK) 1221/2009 για την εφαρμογή του 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. 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


