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Vivechrom Δρ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ Δ. ΠΑΤΕΡΑΣ Α.Ε. 
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ & ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ: ΘΕΣΗ ΒΑΘΥ ΠΗΓΔΙ, 19600 ΜΑΝΔΡΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΤΗΛ.: 210 5538700, FAX: 210 5550464 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 114, 55134 ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ, ΤΗΛ.: 2310 450000, FAX: 2310 493984 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Τύπος: Χρώμα βάσεως αλκυδικής ρητίνης & χλωριωμένου ελαστικού 
Ειδικό βάρος: 1,57 ± 0,02gr/cm3 (ISO 2811) 
Ιξώδες :  70-80KU (25Ο C) 

Αραίωση: Έτοιμο προς χρήση 
Απόδοση: 1,76m2 ανά κιλό για πάχος ξηρού φιλμ 200μm 
1,41m² ανά κιλό για πάχος ξηρού φιλμ 250μm 
1,17m2 ανά κιλό για πάχος ξηρού φιλμ 300μm 
Στέγνωμα: 25 λεπτά μέγιστο για πάχος ξηρού φιλμ 240μm. Οι χρόνοι αυτοί διαφοροποιούνται ανάλογα με τις 

καιρικές συνθήκες (υγρασία, θερμοκρασία) 

Αποχρώσεις: Λευκό, κίτρινο  
 
 

ΧΡΩΜΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΕΩΣ®  
 

Ειδικό χρώμα ενός συστατικού, βάσεως συνθετικών ρητινών, κατάλληλο για διαγραμμίσεις ασφαλτικών 
οδοστρωμάτων, τσιμεντένιων δαπέδων βιομηχανικών χώρων και αθλητικών γηπέδων. Ενδείκνυται η εφαρμογή του 
σε συνδυασμό με κατάλληλα μικρά γυάλινα σφαιρίδια για μεγαλύτερη ανακλαστικότητα. 
 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ  

Αφαιρέστε όσο το δυνατό περισσότερο υλικό από τα εργαλεία πριν τον καθαρισμό τους.  
Καθαρίζετε τα εργαλεία αμέσως μετά τη χρησιμοποίησή τους με ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ No 600 Γενικής Χρήσης της 
Vivechrom. 
 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ  

 
ΠΡΟΣΟΧΗ . Περιέχει Ξυλόλιο, μίγμα ισομερών • Υγρό και ατμοί εύφλεκτα • 
Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος • Mακριά 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 • Μακριά 
από θερμότητα, σπινθήρες, φλόγες και  θερμές επιφάνειες • Μην καπνίζετε 

• Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό εάν αισθανθείτε 
αδιαθεσία • Να διατηρείται δροσερό • Μην το αδειάζετε στην αποχέτευση • 
Διάθεση του περιεχομένου και του δοχείου σύμφωνα με την ισχύουσα 
νομοθεσία • Περιέχει οξίμη της 2-βουτανόνης • Μπορεί να προκαλέσει 
αλλεργική αντίδραση. 
Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793777 

 

 

 

 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ,  ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  

ΗΗμμεερροομμηηννίίαα  ΈΈκκδδοοσσηηςς    ::  

0099//1122//22001144  

  

ΑΑρριιθθμμόόςς  ΈΈκκδδοοσσηηςς    99ηη   

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ - ΕΦΑΡΜΟΓΗ  

-ΕΦΑΡΜΟΓΗ  
• Εφαρμόζεται με κατάλληλο μηχάνημα για διαγραμμίσεις ή με ρολό ή πινέλο σε μικρές επιφάνειες.  
• Τα γυάλινα σφαιρίδια μπορούν να αναμιχθούν με το χρώμα πριν την εφαρμογή του μίγματος. 

Εναλλακτικά, μπορεί να εφαρμοστεί μόνο το χρώμα και πριν αυτό στεγνώσει, να απλωθούν τα 
γυάλινα σφαιρίδια στην υγρή επιφάνεια του χρώματος.  

• Σε κάθε περίπτωση, η αναλογία χρώματος σφαιριδίων είναι 7 προς 3 κατά βάρος αντίστοιχα. 

ΑΝΑΔΕΥΣΤΕ ΚΑΛΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ  
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΣΤΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΓΩΝΙΑ - ΜΗΝ 

ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΕ ΣΕ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΚΑΤΩ ΑΠΟ 10°C. 


