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Τύπος: Χρώμα ειδικά τροποποιημένων αλκυδικών ρητινών. 
Ειδικό βάρος: 1,49 - 1,52 gr/cm3, ανάλογα με την απόχρωση (ΕΛΟΤ 523) 
Ιξώδες : 11,5 – 12,5 P (ROTOTHINNER DIN 51550, 25° C) 
Μέθοδος εφαρμογής: Πινέλο και πιστόλι. 
Αραίωση: Εφαρμογή με πινέλο: Έτοιμο προς χρήση. Αν χρειαστεί αραίωση προσθέστε μέχρι 3% κ.ο. 
ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΠΙΝΕΛΟΥ της ΒΙΒΕΧΡΩΜ. 
Εφαρμογή με πιστόλι: Έως 25% κ.ο. με ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΛΙΟΥ της ΒΙΒΕΧΡΩΜ. 
Απόδοση: Περίπου 3,5 - 7 m2 ανά λίτρο στις κατάλληλα προετοιμασμένες επιφάνειες, για πάχος ξηρού φιλμ 
150 - 75 μm αντίστοιχα. 
Στέγνωμα: Στην αφή σε 3-4 ώρες και επαναβάφεται την επόμενη μέρα (24 ώρες). Οι χρόνοι αυτοί 
διαφοροποιούνται ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες (υγρασία, θερμοκρασία) 
Αποχρώσεις: Διατίθεται σε 6 αποχρώσεις χρωματολογίου. 
 

VIVELOCK METALLIZED® 
ΓΥΑΛΙΣΤΕΡΟ ΕΙ∆ΙΚΟ ΑΝΤΙΣΚΩΡΙΑΚΟ ΧΡΩΜΑ 

Direct to rust enamel paint - Metallized 

Aπευθείας στη σκουριά 

Ισχυρή πρόσφυση 

Το VIVELOCK METALLIZED είναι προστατευτικό 
και διακοσμητικό χρώμα, που δίνει στη βαφόμενη 
επιφάνεια ένα θαυμάσιο σαγρέ ματ μεταλιζέ 
φινίρισμα. Εφαρμόζεται κατευθείαν σε 
σκουριασμένες μεταλλικές  επιφάνειες, χωρίς την 
ανάγκη αντισκωριακού ασταριού. Έχει επίσης καλή 
πρόσφυση και σε γαλβανισμένες επιφάνειες. 
Αποτελεί την εύκολη και αποτελεσματική λύση για τη 
διακόσμηση, προστασία και ανανέωση μεταλλικών 
επιφανειών, εσωτερικά και εξωτερικά του σπιτιού και 
των σύγχρονων κτιρίων, όπως πόρτες, κάγκελα, 
κουπαστές, κολόνες, μικροαντικείμενα. Προσφέρει 
εξαιρετική αντιδιαβρωτική προστασία και οι 
αποχρώσεις του παραμένουν αναλλοίωτες για μεγάλο 
χρονικό διάστημα. Παρουσιάζει ισχυρή πρόσφυση, 
πολύ καλό άπλωμα και δίνει ένα εντυπωσιακό 
αποτέλεσμα. Το VIVELOCK διατίθεται επίσης σε 
ΓΥΑΛΙΣΤΕΡΟ φινίρισμα. 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ  

ΗΗμμεερροομμηηννίίαα  ΈΈκκδδοοσσηηςς    ::1100//0022//22001100  
  
ΑΑρριιθθμμόόςς  ΈΈκκδδοοσσηηςς  ::  44ηη   

ΠΟΕ (ΠΤΗΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ) 
Οριακή τιμή της Ε.Ε. για αυτό το προϊόν  
(κατ. Α/θ) ειδικά επιχρίσματα ενός συστατικού: 
600 g/l (2007) και 500 g/l (2010). Το προϊόν 
περιέχει κατά μέγιστο 499 g/l ΠΟΕ.   
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VIVELOCK 
METALLIZED® 
ΓΥΑΛΙΣΤΕΡΟ ΕΙ∆ΙΚΟ 

ΑΝΤΙΣΚΩΡΙΑΚΟ ΧΡΩΜΑ 
Direct to rust enamel paint - Metallized 

Οι επιφάνειες πρέπει να καθαρίζονται από ελαττωματικά ή κακής συνοχής υλικά, όπως αποφλοιωμένα 
χρώματα, κομμάτια σκουριάς, καλαμίνα, γράσα και άλατα. Ανακατέψτε καλά το χρώμα πριν και κατά τη 
διάρκεια της βαφής. Στις κατάλληλα προετοιμασμένες επιφάνειες, εφαρμόζετε με πινέλο δύο παχιά χέρια 
VIVELOCK METALLIZED. Με πιστόλι εφαρμόστε 3 χέρια VIVELOCK METALLIZED ώστε το τελικό φιλμ του 
χρώματος να είναι τουλάχιστον 150μm. Για άριστο φινίρισμα στις μεγάλες επιφάνειες προτιμήστε την 
εφαρμογή με πιστόλι. Εξασφαλίστε ότι καλύπτονται σωστά όλες οι γωνίες και τα δύσκολα σημεία της 
επιφάνειας, ώστε να μην υπάρχουν μικρές τρύπες που επιτρέπουν στην υγρασία να εισχωρήσει.  
H επεξεργασία όπως τρίψιμο, καθαρισμός με φλόγα κλπ βαμμένων επιφανειών μπορεί να δημιουργήσει 
επικίνδυνη σκόνη και/ή αναθυμιάσεις. Να εργάζεστε σε καλά αεριζόμενο χώρο. Χρησιμοποιείτε απαραιτήτως 
κατάλληλα μέσα ατομικής προστασίας. 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ  ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ  -  ΕΦΑΡΜΟΓΗ  

     Aφαιρέστε όσο το δυνατό περισσότερο υλικό από τα εργαλεία πριν τον καθαρισμό τους. 
    Καθαρίζετε τα εργαλεία αμέσως μετά την χρησιμοποίησή τους με ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΠΙΝΕΛΟΥ της ΒΙΒΕΧΡΩΜ. 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ  ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ  -  ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ  ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ  

Ο∆ΗΓΙΕΣ  ΥΓΙΕΙΝΗΣ  & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  

ΑΝΑΔΕΥΣΤΕ ΚΑΛΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ - 
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΣΤΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΓΩΝΙΑ ΜΗΝ 
ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΕ ΣΕ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΚΑΤΩ ΑΠΟ 5°C. 

Εύφλεκτο • Μακριά από παιδιά • Μην αναπνέετε ατμούς/εκνεφώματα • Αποφεύγετε επαφή με το δέρμα 
και με τα μάτια • Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα, πλυθείτε αμέσως με σαπούνι και νερό ή με ανάλογο 
καθαριστικό δέρματος. Μη χρησιμοποιείτε διαλυτικά • Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια πλύνετέ τα 
αμέσως με άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική συμβουλή • Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε αμέσως 
ιατρική συμβουλή και δείξτε το δοχείο ή την ετικέτα • Να χρησιμοποιείται μόνο σε καλά αεριζόμενο χώρο 
• Μην αδειάζετε το υπόλοιπο του περιεχομένου στην αποχέτευση • Η διάθεση των υλικών προς 
απόρριψη να γίνεται υπεύθυνα και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία 
Περιέχει οξίμη της 2-βουτανόνης – Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση. 


