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Στεγνώνει γρήγορα
Δεν συρρικνώνεται, 
δεν σκάει
Τρυπιέται - Συγκρατεί
πρόκες και βίδες

Γεμίζει
ως 5cm
με ένα πέρασμα

ΕΛΑΦΡΟΣΤΟΚΟΣ
Ελαφρύς Ακρυλικός Στόκος



O ΕΛΑΦΡΟΣΤΟΚΟΣ της Vivechrom είναι 
έτοιμος, πολύ ελαφρύς ακρυλικός στόκος 
με βάση ακρυλικές ρητίνες και εκατομμύρια 
μικροσκοπικά υαλοσφαιρίδια ιδανικός 
για το εύκολο γέμισμα και επισκευή μικρών 
και μεγάλων οπών και ρωγμών με ένα μόνο 
πέρασμα! 
Εφαρμόζεται στις περισσότερες οικοδομικές 
επιφάνειες όπως σοβάς, τούβλα, πέτρες, 
μπετόν, γυψοσανίδες και ξύλο.

Μπορεί να τρυπηθεί και να συγκρατήσει πρόκες και βίδες. 
Εφαρμόζεται με μεγάλη ευκολία. Για εσωτερική και εξωτερική χρήση, 
δίνει πολύ λεία επιφάνεια και επαναβάφεται με οποιαδήποτε χρώμα.
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Γεμίζει οπές και ρωγμές με βάθος έως 5cm 
με ένα πέρασμα
Εφαρμόστε τον ΕΛΑΦΡΟΣΤΟΚΟ της Vivechrom κατευθείαν 
από το δοχείο με μια σπάτουλα, πιέστε για να γεμίσει καλά η οπή 
και επιπεδώστε με την γύρω επιφάνεια με μια βρεγμένη σπάτουλα. 
Πάνω από 5cm; Δεν υπάρχει πρόβλημα, μπορείτε να εφαρμόσετε 
χωρίς φόβο περισσότερες στρώσεις.

Ελαφρύς γεμιστικός στόκος, 
πολύ εύκολος στην εφαρμογή
O ΕΛΑΦΡΟΣΤΟΚΟΣ της Vivechrom είναι εξαιρετικά ελαφρύς 
και προσκολλάται τέλεια στη σπάτουλα. Επομένως είναι πολύ 
εύκολο να εφαρμοστεί, δεν διακινδυνεύετε να πέσει στο έδαφος 
και δεν χρειάζεται να δουλεύετε με δύο σπάτουλες. 
Μια ευκολία στη χρήση που θα σας εκπλήξει!

ΣΕΙΡΑ PRE-PAINT



Μοναδικός στο είδος του. 
Συγκρατεί βίδες & καρφιά
Ο ΕΛΑΦΡΟΣΤΟΚΟΣ της Vivechrom 
χάρη στην επαναστατική τεχνολογία του, δημιουργεί 
μια επιφάνεια που είναι ελαφριά αλλά τόσο πολύ σκληρή 
που δέχεται βίδες & καρφιά.

Για εσωτερική και εξωτερική χρήση
Ο ΕΛΑΦΡΟΣΤΟΚΟΣ της Vivechrom 
δίνει πολύ λείο αποτέλεσμα και επαναβάφεται 
με οποιαδήποτε χρώμα ανεξάρτητα από την επιφάνεια: 
σοβάς, τσιμέντο, γυψοσανίδα, τούβλα, κλπ
εσωτερικά και εξωτερικά.

Στεγνώνει σε 2 ώρες
Ο ΕΛΑΦΡΟΣΤΟΚΟΣ της Vivechrom 
δεν συρρικνώνεται και δεν σκάει. 
Στεγνώνει γρήγορα και επαναβάφεται 
με πλαστικά χρώματα & ριπολίνες νερού μετά από 2 ώρες 
και με βερνικοχρώματα διαλύτου μετά από 1 ημέρα.
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• Γεμίζει έως 5cm βάθος με ένα πέρασμα
• Συγκρατεί βίδες και καρφιά
• Δεν συρρικνώνεται, δεν σκάει
• Δεν χρειάζεται τρίψιμο
• Προσκολάται καλά στη σπάτουλα και δεν τραβάει
• Πολύ λείο φινίρισμα
• Συσκευασία: 600ml

Για επισκευή και επιδιόρθωση οπών και ρωγμών
σε επιφάνειες όπως σοβάς, μπετόν, γυψοσανίδες, 
τούβλα, πέτρες και τα περισσότερα υλικά του κτιρίου.

“The AkzoNobel logo, Vivechrom, the Flourish, are 
trademarks of the AkzoNobel group © AkzoNobel 2018.”
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Ελαφρύς ακρυλικός στόκος & ταυτόχρονα πολύ δυνατός
για εσωτερική και εξωτερική χρήση

• Η επιφάνεια πρέπει 
 να είναι καθαρή, 
   στεγνή 
 και χωρίς σκόνες 
 και σαθρά υλικά.
• Αναδεύστε ελαφρά 
 για μια κρεμώδη υφή.

• Καθαρίζετε 
 τα εργαλεία 
 αμέσως 
   μετά την 
 χρησιμοποίηση τους 
 με ζεστό νερό.

• Εφαρμόστε τον ΕΛΑΦΡΟΣΤΟΚΟ κατευθείαν 
 από το δοχείο με μια σπάτουλα, πιέστε για να 
 γεμίσει καλά η οπή και επιπεδώστε με την 
 γύρω επιφάνεια με μια βρεγμένη σπάτουλα.
• Τοποθετήστε το καπάκι αμέσως μετά τη χρήση.
• Προστατεύστε από την παγωνιά.
• Επαναβάφεται με χρώματα νερού (πλαστικά 
 χρώματα) μετά από 2 ώρες και με 
 βερνικοχρώματα διαλύτου μετά από 1 ημέρα.

Προετοιμασία Εφαρμογή Καθαρισμός

ΕΛΑΦΡΟΣΤΟΚΟΣ
ΣΕΙΡΑ PRE-PAINT


