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AQUACHROM ECO
ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΣΤΑ ΧΡΩΜΑΤΑ ΞΥΛΟΥ
Η οικολογική ριπολίνη νερού AQUACHROM ECO της Vivechrom 
έχει φέρει επανάσταση στο βάψιμο των ξύλινων επιφανειών. 
Γιατί ο χρόνος στον κλάδο των κατασκευών και της ανακαίνισης 
είναι πολύτιμο αγαθό.

Με το AQUACHROM ECO επιτυγχάνεται ταχύτερη και αποδοτικότερη εργασία, 
ενώ παράλληλα το τελικό φινίρισμα προσομοιάζει σε γυαλάδα και σε ευκολία εφαρμογής 
με τα παραδοσιακά προϊόντα διαλύτου.

Οι μελετητές, οι αρχιτέκτονες, οι εργολάβοι και οι ελαιοχρωματιστές, 
αναγνωρίζουν ότι το AQUACHROM ECO βελτιώνει την παραγωγικότητα 
και ο καταναλωτής δεν θα κάνει κανένα συμβιβασμό στο τελικό αποτέλεσμα.
    � Για το χρήστη τα χαμηλά επίπεδα Πτητικών Ενώσεων (ΠΟΕ) και η ελάχιστη οσμή, 
       βελτιώνουν το περιβάλλον εργασίας.
    � Οι καταναλωτές μπορούν να κατοικήσουν το σπίτι τους την ίδια ημέρα με το βάψιμο,
       χρησιμοποιώντας ένα προϊόν που έχει υψηλή αντοχή και ένα όμορφο φινίρισμα που διαρκεί.

Το AQUACHROM ECO 
διαθέτει όλα

 τα καλύτερα 
χαρακτηριστικά 

των παραδοσιακών 
χρωμάτων 
Διαλύτου.

Επιπλέον, η πρωτοπόρα 
τεχνολογία προϊόντων 
Νερού (Waterway) 
της Vivechrom προσφέρει 
εκείνα τα χαρακτηριστικά, 
που κάνουν το βάψιμο 
γρήγορο, εύκολο 
και κορυφαία ποιοτικό.

AQUACHROM ECO
ΣΥΝΔΥΑΖΕΙ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΟΡΥΦΑΙΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Λείο
φινίρισμα 

Υψηλή
γυαλάδα

Αντοχή

Ωραίο 
άπλωμα

Γρήγορο 
στέγνωμα

Χαμηλή οσμή

Προστασία 
στο περιβάλλον

Λευκότητα 
που διαρκεί 
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AQUACHROM ECO 
ΔΥΟ ΣΤΡΩΣΕΙΣ ΣΕ ΜΙΑ ΗΜΕΡΑ
Ο χρόνος είναι σημαντικός σε κάθε έργο βαψίματος 
είτε πρόκειται για νέες επιφάνειες, είτε για φρεσκάρισμα και ανακαίνιση. 
Το AQUACHROM ECO προσφέρει μεγάλη αποδοτικότητα, επιτρέποντας να πετύχετε 
ένα όμορφο απαλό φινίρισμα πολύ γρηγορότερα απ’ότι με τα προϊόντα διαλύτου. 
Το γρήγορο στέγνωμα του AQUACHROM ECO σημαίνει ότι στο χρόνο που 
ένας επαγγελματίας ελαιοχρωματιστής με το σύστημα διαλύτου τελειώνει πέντε πόρτες, 
με το AQUACHROM ECO τελειώνει δέκα!
    � Ο χώρος μπορεί να κατοικηθεί μέσα σε λίγες ώρες 
       (χωρίς φόβο να γίνει ζημιά από τον πελάτη)
    � Εφαρμογή και σε χαμηλότερες θερμοκρασίες (π.χ. 10οC), σημαίνει ότι η συντήρηση 
       μπορεί να γίνει όλους τους μήνες του χρόνου, κάνοντας το AQUACHROM ECO 
       ακόμα πιο εύχρηστο.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕ SPRAY, 
ΑΚΟΜΑ ΠΙΟ ΓΡΗΓΟΡΑ!

“Μπορούμε να παραδώσουμε 
τα κλειδιά στους πελάτες μας 
με την εμπιστοσύνη ότι 
δε θα λερωθούν με τα χρώματα, 
ούτε ότι θα πάρουμε παράπονα 
που σχετίζονται με τη μυρωδιά 
των φρέσκων χρωμάτων 
διαλύτου”

Κώστας Π. , 
Εργολάβος
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AQUACHROM ECO 
ΥΠΕΡΟΧΟ ΤΕΛΙΚΟ ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ 
ΠΟΥ ΘΑ ΑΠΟΛΑΜΒΑΝΕΤΕ
Το AQUACHROM ECO δημιουργεί ένα υπέροχο λείο φινίρισμα σε όλες τις ξύλινες επιφάνειες 
που βάφονται, όπως πόρτες, παράθυρα, έπιπλα κλπ. 
Το προϊόν προσφέρει επαρκέστατο «ανοιχτό χρόνο – open time», 
δηλαδή χρόνο που το χρώμα παραμένει υγρό και μπορεί να δουλευτεί και να απλώσει. 
Αυτό καθιστά πολύ ευκολότερη την εφαρμογή του και προσφέρει 
σημαντικά καλύτερο άπλωμα και ένα τέλειο τελικό αποτέλεσμα.
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AQUACHROM ECO
ΛΕΥΚΟΤΗΤΑ ΠΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙ
Το AQUACHROM ECO χάρη στην κορυφαία καινοτόμα τεχνολογία της Vivechrom, 
πρακτικά δεν κιτρινίζει, σε σχέση με τα χρώματα διαλύτου.

Το λευκό παραμένει λευκό 
που χαίρεστε να το βλέπετε. 
Αντίθετα, 
οι ριπολίνες διαλύτου 
κιτρινίζουν με τον καιρό, 
ειδικά αν οι χώροι 
μείνουν κλειστοί 
χωρίς ηλιακό φως 
μετά το βάψιμο!
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AQUACHROM ECO
ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΕΡΟ ΧΡΩΜΑ ΠΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙ 
Tο AQUACHROM ECO είναι πιο ανθεκτικό και πιο ελαστικό 
από το συνηθισμένα βερνικοχρώματα διαλύτου (κοινώς λαδομπογιές).
    � Το φινίρισμα θα αντέξει περισσότερο, εξασφαλίζοντας τη συνεχή ικανοποίηση κάθε πελάτη.
    � Συντήρηση θα χρειαστεί μετά από πολλά χρόνια, που σημαίνει λιγότερο χρώμα 
       και εργατικά μακροπρόθεσμα, άρα χαμηλότερο κόστος.
    � Ιδανικό για ξενοδοχεία και εμπορικά κέντρα που έχουν μεγάλη κίνηση και χρειάζονται 
       συχνές ανακαινίσεις, χωρίς να απαιτείται να διακόψουν τη λειτουργία τους!

AQUACHROM ECO
ΕΝΑ ΠΙΟ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟ 
ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
Tο AQUACHROM ECO έχει ελάχιστη οσμή οπότε,
    � Έχετε βελτιωμένο περιβάλλον εργασίας,  
       μειώνοντας σημαντικά την πιθανότητα πονοκεφάλων.
    � Δε χρειάζεται να μείνουν πόρτες και παράθυρα ανοιχτά  
       όλη τη νύχτα, ελαχιστοποιώντας την αναστάτωση  
       σε χώρους, όπου απαιτείται η άμεση πρόσβαση 
       μετά την ολοκλήρωση του βαψίματος.
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ΤΟ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΑΦΗΣ 
ΞΥΛΙΝΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ
Η οικολογική βελατούρα νερού AQUACHROM PRIMER ECO είναι το ιδανικό υπόστρωμα 
για νέες ή για επαναβαφές σε ξύλινες επιφάνειες. 
Έχει εξαιρετική πρόσφυση ακόμα και σε παλαιά βερνικοχρώματα διαλύτου 
(ριπολίνες ή λαδομπογιές) και εξασφαλίζει την τέλεια πρόσφυση του AQUACHROM ECO.

Το AQUACHROM PRIMER ECO και το AQUACHROM ECO 
είναι το κορυφαίο οικολογικό σύστημα βαφής για κάθε ξύλινη επιφάνεια!

“Οι πελάτες μου περιμένουν 
ένα πραγματικό λείο φινίρισμα. 
Το AQUACHROM ECO 
είναι θαυμάσιο σε όλες 
τις γυαλάδες του! ”

Δημήτρης Ο. ,
Επαγγελματίας 
ελαιοχρωματιστής
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AQUACHROM ECO 
ΠΟΡΤΕΣ - ΠΑΡΑΘΥΡΑ - ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ - ΚΟΥΠΑΣΤΕΣ
Το AQUACHROM ECO είναι οικολογική ριπολίνη νερού, με την οποία μπορείτε να ανανεώσετε 
εύκολα μια επιφάνεια. Πόρτες, παράθυρα, έπιπλα, ντουλάπια κουζίνας γίνονται σαν καινούργια!
Οι λεπτομέρειες μετράνε. 
Γι’ αυτό προσθέστε χρώμα στις ξύλινες επιφάνειες σε τρεις γυαλάδες και σε μία ευρύτατη 
γκάμα αποχρώσεων μέσα από τη βεντάλια Colour Palette της Vivechrom.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
    � Μπορείτε να εφαρμόσετε 2 στρώσεις και να τελειώσετε το βάψιμο σε μία ημέρα 
       και να απολαύσετε το χώρο σας σε χρόνο «μηδέν»!
    � Φινίρισμα που αντέχει στην καθημερινότητα (γραντζουνιές, χτυπήματα)
    � Χωρίς την ενοχλητική μυρωδιά των χρωμάτων διαλύτου
    � Για ξύλο, PVC, μελαμίνη
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AQUACHROM ECO
ΕΠΙΠΛΑ – ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ 
Διατηρήστε μία παιχνιδιάρικη διάθεση βάφοντας τα έπιπλα σας σε χαριτωμένες αποχρώσεις!
Μεταμορφώστε παλιά και «γερασμένα» έπιπλα.
Με το AQUACHROM ECO είναι ευκολότερο από ποτέ να δώσετε σε αντικείμενα του σπιτιού σας 
μία προσωπική νότα.

Με μια θαυμάσια γκάμα αποχρώσεων για να διαλέξετε, 
μπορείτε να μεταμορφώσετε αξεσουάρ και διακοσμητικά, 
να ανανεώσετε vintage κομμάτια και να δώσετε 
στα αγαπημένα σας έπιπλα μία συναρπαστική αλλαγή!
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AQUACHROM ECO
ΝΤΟΥΛΑΠΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ - ΝΤΟΥΛΑΠΕΣ
Είτε θέλετε να βάλετε την προσωπική σας στάμπα στην κουζίνα σας 
(χωρίς το κόστος να φτιάξετε μία καινούργια) ή απλά σας αρέσει η αλλαγή, 
θα εκπλαγείτε με τη διαφορά που μπορεί να κάνει το χρώμα σε όλο το λουκ
και την αίσθηση της κουζίνας σας.

Ο ευκολότερος 
και πιο γρήγορος τρόπος 

να ανανεώσετε την κουζίνα σας. 
Μια «κουταλιά» από χρώμα!
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AQUACHROM ECO 
ΓΙΑ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΤΟΥ ΣΠΙΤΙΟΥ
Οι πολύ καλές αντοχές στις καιρικές συνθήκες και στην ατμοσφαιρική ρύπανση 
και η μεγάλη σκληρότητα, καθιστούν το AQUACHROM ECO ιδανικό χρώμα 
για κάθε ξύλινη επιφάνεια στο εξωτερικό του σπιτιού.

� Yψηλή αντοχή και ελαστικότητα
� Σκληρότητα
� Εξαιρετική πρόσφυση
� Σαν καινούργιο 
   για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα
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Εμφάνιση που υπερέχει!

AQUACHROM ECO
…ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟΙΧΟΥΣ!
Το AQUACHROM ECO είναι πολύ-προϊόν! Αν λοιπόν επιθυμείτε λείο φινίρισμα (κατά προτίμηση 
σατινέ ή ματ) στους τοίχους, ασύγκριτα πιο απαλό από τα κοινά πλαστικά χρώματα τότε, γιατι όχι, 
το AQUACHROM ECO είναι τέλειο και για τοίχους και ταβάνια.
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AQUACHROM ECO 
Οικολογική ριπολίνη νερού εξαιρετικής ποιότητας για ξύλινες επιφάνειες, 
ιδανική για εσωτερική και εξωτερική χρήση.
Τέλειο αποτέλεσμα για καινούργιες επιφάνειες αλλά και για την επαναβαφή 
επιφανειών που έχουν βαφεί παλαιότερα με ριπολίνες διαλύτου.

Μέθοδος εφαρμογής: Πινέλο, ρολό ή πιστόλι.
Απόδοση: Περίπου 12m² 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 γυαλιστερό, σατινέ και ματ και σε απεριόριστες αποχρώσεις 
μέσω του συστήματος ΧΡΩΜΟΣΥΝΘΕΣΕΙΣ της Vivechrom.
Συσκευασίες: 0.75Lt, 2.5Lt και 5Lt.

Προετοιμασία
� Για το στοκάρισμα και σπατουλάρισμα των επιφανειών: 
   Χρησιμοποιείστε ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΣΤΟΚΟ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ της Vivechrom. 
� Για καινούργιες επιφάνειες ή για επαναβαφή παλαιών ριπολινών διαλύτου, ασταρώστε 
   με AQUACHROM PRIMER ECO.
� Για πιο δύσκολες επιφάνειες, π.χ. μελαμίνη, PVC, τρίψτε πρώτα με λεπτό γυαλόχαρτο και ασταρώστε 
   με AQUACHROM PRIMER ECO.
� Για επιφάνειες χωρίς προβλήματα εφαρμόστε κατευθείαν AQUACHROM ECO.

Εφαρμογή
� Αραιώστε 5-10% για πινέλο ή ρολό, 20-30% για πιστόλι με καθαρό νερό και αναδεύστε καλά πριν τη χρήση 
� Εφαρμόστε 2 χέρια AQUACHROM ECO για τέλειο αποτέλεσμα.
� Εφαρμογή και στέγνωμα σε θερμοκρασία από 10°C έως 35°C.

Καθαρισμός
Αφαιρέστε όσο το δυνατό περισσότερο υλικό από τα εργαλεία και καθαρίστε τα αμέσως 
με νερό και απορρυπαντικό διαλυμα.
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περισσότερα 
για το προϊόν 
στο site μας.



Βιώσιμες λύσεις 
χωρίς συμβιβασμούς στην ποιότητα

Είμαστε αφοσιωμένοι να δημιουργούμε προϊόντα 
που μειώνουν τις επιπτώσεις στο περιβάλλον και ταυτόχρονα 
ικανοποιούν τις προσδοκίες σας για κορυφαία ποιότητα.

Η πρωτοποριακή τεχνολογία της οικολογικής ριπολίνης νερού 
AQUACHROM ECO, προσφέρει όλα τα αισθητικά χαρακτηριστικά 
ενός προϊόντος βάσεως διαλύτου αλλά με πολύ λιγότερες 
Πτητικές Οργανικές Ενώσεις στην σύνθεσή του.

Επομένως μπορείτε να επιτύχετε το αποτέλεσμα που επιθυμείτε 
γνωρίζοντας ότι επίσης συμβάλλετε στη βιώσιμη ανάπτυξη.

Επιπλέον, το AQUACHROM ECO έχει 
μεγάλη ανθεκτικότητα και εξαιρετικό αποτέλεσμα που διαρκεί, 
μειώνοντας έτσι τη συχνότητα επαναβαφής και τις επιπτώσεις 
του βαψίματος στο περιβάλλον.

Η Vivechrom είναι μέλος της AkzoNobel, 
κορυφαίας εταιρίας χρωμάτων στον κόσμο.
Η AkzoNobel για 13η συνεχή χρονιά είναι μεταξύ των πρώτων 
στο δείκτη Dow Jones Sunstainability Index, δημιουργώντας 
μακροπρόθεσμη αξία για τους πελάτες και τους καταναλωτές μας.



“The AkzoNobel logo, Vivechrom, the Flourish, 
are trade marks of the AkzoNobel group © AkzoNobel 2018.”

Vivechrom
∆ρ. ΣTEΦANOΣ ∆. ΠATEPAΣ A.E.
EPΓOΣTAΣIO & KENTPIKA ΓPAΦEIA
ΘΕΣΗ ΒΑΘΥ ΠΗΓA∆Ι, 19600 ΜΑΝ∆ΡΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, THΛ.: 210 5538700
ΘEΣΣAΛONIKH
ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 114, 55134 ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ, THΛ.: 2310 450000

Dr. STEFANOS D. PATERAS S.A.
FACTORY & HEAD OFFICE
THESI VATHI PIGADI, 19600 MANDRA - GREECE, TEL.: +30 210 5538700
THESSALONIKI
ETH. ANTISTASEOS 114, 55134 KALAMARIA - GREECE, TEL.: +30 2310 450000

www.vivechrom.gr
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Μάθετε περισσότερα 
για το AQUACHROM ECO 
στο site μας.


