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ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ!

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΛΕΚΕΔΩΝ

Αποχρώσεις - Συσκευασίες:
Το NEOPAL Easycare Eco 
διατίθεται σε λευκό και σε απεριόριστες 
αποχρώσεις μέσω του συστήματος 
ΧΡΩΜΟΣΥΝΘΕΣΕΙΣ της Vivechrom 
σε συσκευασίες 1lt, 3lt και 9lt.

Με κάθε συσκευασία 9lt 
σε Λευκό και αποχρώσεις, 
ΔΩΡΟ 1lt επιπλέον 
προϊόν!

Πλήρης αντοχή στο πλύσιμο επιτυγχάνεται μετά από 20 ημέρες 
από το βάψιμο με NEOPAL Easycare Eco. Οι λεκέδες μπορούν να 
αφαιρεθούν με μαλακό σφουγγάρι και νερό με υγρό σαπούνι και σε 
χρόνο όχι περισσότερο από 15 λεπτά από τη δημιουργία του λεκέ.

“The AkzoNobel logo, Vivechrom, the Flourish, are 
trademarks of the AkzoNobel group © AkzoNobel 2016.”
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Για πανεύκολο καθάρισμα
NEOPAL Easycare Eco

Με το νέο Visualizer App
από τη Vivechrom

μπορείτε να δείτε το δωμάτιο σας σε
κάθε χρώμα, ΖΩΝΤΑΝΑ, πριν το βάψετε!

Μάθετε περισσότερα στο site μας:
www.vivechrom.gr/vivechrom-visualizer  

Διαθέσιμο ΔΩΡΕΑΝ σε iOS & Android
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Ξενοιάστε με το χρώμα!

Τεχνολογία απώθησης λεκέδων Κοινό
πλαστικό

χρώμα

NEOPAL Easycare Eco

Καλές επιδόσεις για εσωτερική χρήση
Περιορισμένη χρήση επικίνδυνων ουσιών
Χαμηλή περιεκτικότητα σε διαλύτες

Καλύτερο για το περιβάλλον...

...καλύτερο για σένα.

Δε χρειάζεστε να μαλώνετε τα παιδιά σας όταν 
με τις σκανδαλιές τους λερώνουν τους τοίχους,

αφού έχετε ξενοιάσει με το χρώμα!
NEOPAL Easycare Eco, 

οικολογικό πλαστικό χρώμα, 
για χαρούμενα και ανέμελα παιδιά.

Απωθεί αποτελεσματικά τους 
υδατοδιαλυτούς λεκέδες, αποτρέποντας 

τους να εισέρχονται σε βάθος.

Πολύ πιο ανθεκτικό στο τρίψιμο
Αποδεδειγμένα πολύ πιο ανθεκτικό 

στο τρίψιμο (Class 1) από ένα 
κοινό πλαστικό χρώμα.

Δουλεύεται εύκολα, έχει εξαιρετική 
καλυπτικότητα, υψηλή λευκότητα, 

και ομοιόμορφο άπλωμα.

Πανεύκολο καθάρισμα
Δημιουργεί ένα προστατευτικό φιλμ 

με την υψηλότερη αντοχή σε λεκέδες, 
όπως χυμός, τσάι, αναψυκτικά, λάσπη, 
σοκολάτα, κέτσαπ, ώστε το καθάρισμά 

τους γίνεται παιχνιδάκι.

Υψηλή καλυπτικότητα 
& εύκολη εφαρμογή

NEOPAL®
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