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Τύπος: 100% ακρυλικό υπόστρωμα νερού. 
Μέθοδος εφαρμογής: Πινέλο, ρολό ή πιστόλι. 
Αραίωση: Με καθαρό νερό, 5-10% για πινέλο ή ρολό, 20-30% με πιστόλι. 
Απόδοση: Περίπου 12 m² ανά λίτρο ανά στρώση στις κατάλληλα προετοιμασμένες επιφάνειες. 
Στέγνωμα: Στην αφή σε 1 ώρα και επαναβάφεται μετά από 6 ώρες. Οι χρόνοι αυτοί διαφοροποιούνται 

ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες (υγρασία, θερμοκρασία). 
Αποχρώσεις: Διατίθεται σε λευκό. 
Αποθήκευση: Να αποθηκεύεται σε θερμοκρασία από 5°C έως 40°C. Αν δεν χρησιμοποιήσετε όλη τη 
ποσότητα του προϊόντος κλείστε καλά το δοχείο για επόμενη χρήση. 

 
 

AQUACHROM
®
 PRIMER ECO 

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚH ΒΕΛΑΤΟΥΡΑ ΝΕΡΟΥ  

Εξαιρετική πρόσφυση 

Το AQUACHROM PRIMER ECO είναι οικολογική 
βελατούρα νερού ιδανική για εσωτερικές ξύλινες 
επιφάνειες. Είναι πιστοποιημένο από το ΑΣΑΟΣ και 
πληροί τα κριτήρια του Οργανισμού Απονομής 
Οικολογικών Σημάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Παρουσιάζει εξαιρετική πρόσφυση σε παλαιά 
βερνικοχρώματα διαλύτου (ριπολίνες ή 

λαδομπογιές). Χάρη στην ειδική του σύνθεση 
προστατεύει το χρήστη και δε ρυπαίνει το 
περιβάλλον. Δεν περιέχει επικίνδυνες ουσίες, όπως 
βαρέα μέταλλα, ελεύθερη φορμαλδεΰδη, 
αρωματικούς υδρογονάνθρακες. Δουλεύεται εύκολα, 
τρίβεται θαυμάσια και έχει μεγάλη καλυπτικότητα. 

Εξασφαλίζει την τέλεια πρόσφυση του τελικού 
χρώματος. Είναι το ιδανικό υπόστρωμα για 
επιφάνειες που βάφονται με το οικολογικό 
βερνικόχρωμα νερού AQUACHROM ECO της 
Vivechrom. 
 
 

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 

ΗΗμμεερροομμηηννίίαα  ΈΈκκδδοοσσηηςς    ::  

0033//1111//22001144  

  

ΑΑρριιθθμμόόςς  ΈΈκκδδοοσσηηςς    44ηη   

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Φιλικό στο χρήστη και στο περιβάλλον 

ΠΟΕ (ΠΤΗΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ) 

Οριακή τιμή της Ε.Ε. για αυτό το προϊόν κατηγορία  
Α/ζ Αστάρια: 30 g/l (2010).  
Το προϊόν περιέχει κατά μέγιστο 15 g/l ΠΟΕ. 
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 Οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές, στεγνές και ελεύθερες από ελαττωματικά ή κακής συνοχής 
υλικά, σκόνες, λάδια και άλατα.  

 Η επεξεργασία όπως στεγνό τρίψιμο, χρήση φλόγας για κοπή ή συγκόλληση βαμμένων επιφανειών θα 

δημιουργήσει σκόνη και / ή επικίνδυνες αναθυμιάσεις. Υγρό τρίψιμο θα πρέπει να χρησιμοποιείται 

όπου είναι δυνατόν. Να εργάζεστε σε καλά αεριζόμενο χώρο. Χρησιμοποιείστε κατάλληλα μέσα για την 

προστασία της αναπνοής.  

 Για το στοκάρισμα και σπατουλάρισμα των επιφανειών: Χρησιμοποιείστε STOCOCRYL. 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ  
ΕΦΑΡΜΟΓΗ  

Αφαιρέστε όσο το δυνατό περισσότερο υλικό από τα εργαλεία πριν τον καθαρισμό τους  Καθαρίζετε τα 

εργαλεία αμέσως μετά την χρησιμοποίησή τους με νερό και απορρυπαντικό διάλυμα  Μην το αδειάζετε στην 

αποχέτευση  Τα περισσεύματα των χρωμάτων δεν θα πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα οικιακά 

απορρίμματα. Θα πρέπει να ζητούνται συμβουλές από την τοπική αυτοδιοίκηση σχετικά με τη διάθεση και 
αποκομιδή των αποβλήτων.  

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ  – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ  

Μακριά από παιδιά • Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας το δοχείο του προϊόντος ή την 

ετικέτα • Να μην έρθει σε επαφή με τα μάτια, με το δέρμα ή με τα ρούχα ● Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ 

ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία ● Περιέχει μίγμα αντίδρασης: 5-χλωρο-2-

μεθυλο-4-ισοθιαζολιν-3-ονη με 2-μεθυλο-2Η-ισοθιαζολ-3-ονη (3:1) και 1,2-βενζισοθιαζολ-3(2Η)-ονη. 

Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση ● Μετά την εφαρμογή κλείστε καλά το δοχείο και αποθηκεύστε 

σε δροσερό περιβάλλον. Διάθεση του περιεχομένου και του δοχείου σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793777 

Περισσότερες πληροφορίες για τους λόγους για τους οποίους αποδόθηκε το οικολογικό σήμα σε αυτό το 

προϊόν υπάρχουν στην ιστοθέση της Ε.Ε.: http://www.ecolabel.eu 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ,  ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  

ΑΝΑΔΕΥΣΤΕ ΚΑΛΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ  
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΣΤΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΓΩΝΙΑ ΜΗΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΕ ΣΕ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΚΑΤΩ ΑΠΟ 10°C. 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ  

 Αραιώστε με 5-10% για πινέλο ή ρολό, 20-30% για πιστόλι με καθαρό νερό και αναδεύστε καλά πριν 

τη χρήση.  
 Εφαρμόστε 1 ή 2 χέρια AQUACHROM PRIMER ECO.  
 Αφού στεγνώσει τρίψτε με κατάλληλο γυαλόχαρτο για τη δημιουργία μιας λείας επιφάνειες και στη 

συνέχεια εφαρμόστε το τελικό χρώμα. 
 Εφαρμογή και στέγνωμα σε θερμοκρασία από 10°C έως 35°C. 

http://www.ecolabel.eu/

